
Descobreix com gaudir 
del gust artesà del làctic 
amb CA L’ALZINA



INGREDIENTS:
Llet de vaca pasteuritzada i 
ferments làctics. 

Informació nutricional per 100g: 
Valor energètic (61 KCal) 
Proteïnes (3,58g) Greixos (3,20g) 
Dels quals saturats (2,87g) 
Hidrats de carboni (4,57g) 
Dels quals sucres (4,50g) 
Sal: sodi natural de la llet (0,25g)

INGREDIENTS:
Llet de vaca pasteuritzada i 
ferments làctics. 

Informació nutricional per 100g: 
Valor energètic (61 KCal) 
Proteïnes (3,58g) Greixos (3,20g) 
Dels quals saturats (2,87g) 
Hidrats de carboni (4,57g) 
Dels quals sucres (4,50g) 
Sal: sodi natural de la llet (0,25g)

    FORMAT 2kg

        FORMAT 5kg

ideal per a les famílies amants del iogurt natural.

ideal per a escoles, 
restaurants i hotels.



INGREDIENTS:
Llet de vaca pasteuritzada i 
ferments làctics. 

Informació nutricional per 100g: 
Valor energètic (61 KCal) 
Proteïnes (3,58g) Greixos (3,20g) 
Dels quals saturats (2,87g) 
Hidrats de carboni (4,57g) 
Dels quals sucres (4,50g) 
Sal: sodi natural de la llet (0,25g)

     IOGURT NATURAL 125g



INGREDIENTS:
Llet de vaca pasteuritzada, sucre i 
ferments làctics. Melmelada (pulpa 
de maduixa, sucre, espessants E440 i 
aromes). 

Informació nutricional per 100g: 
Valor energètic (92KCal) Proteïnes 
(2,56g) Greixos (3,95g) Dels quals 
saturats (3,53g) Hidrats de carboni 
(11,50g) Dels quals sucres (8,27g) 
Sal: sodi natural de la llet (0,19g)

   IOGURT DE MADUIXA



INGREDIENTS:
Llet de vaca pasteuritzada, sucre 
i ferments làctics. Melmelada 
(pulpa de móra, sucre, espessants 
E440 i aromes). 

Informació nutricional  per 
100g: Valor energètic (92KCal) 
Proteïnes (2,56g) Greixos (3,95g) 
Dels quals saturats (3,53g) 
Hidrats de carboni (11,50g) Dels 
quals sucres (8,27g) 
Sal: sodi natural de la llet (0,19g)

INGREDIENTS:
Llet de vaca pasteuritzada, sucre i 
ferments làctics. Melmelada (pulpa 
de gerds, sucre, espessants E440 i 
aromes). 

Informació nutricional  per 100g: 
Valor energètic (92KCal) Proteïnes 
(2,56g) Greixos (3,95g) Dels quals 
saturats (3,53g) Hidrats de carboni 
(11,50g) Dels quals sucres (8,27g) 
Sal: sodi natural de la llet (0,19g)

   IOGURT DE GERDS

      IOGURT DE MÓRA



INGREDIENTS:
Llet de vaca pasteuritzada, sucre, 
ferments làctics i canyella. 

Informació nutricional  per 100g: 
Valor energètic (79 KCal) 
Proteïnes (2,85g) Greixos (3,34g) 
Dels quals saturats (2,98g) 
Hidrats de carboni (9,26g)        
Dels quals sucres (3,82g) 
Sal: sodi natural de la llet (0,25g)

   IOGURT DE CANYELLA

INGREDIENTS:
Llet de vaca pasteuritzada, sucre i 
aroma de llimona. 

Informació nutricional  per 100g: 
Valor energètic (79KCal) Proteïnes 
(2,85g) Greixos (3,34g) Dels quals 
saturats (2,98g) Hidrats de carboni 
(9,26g) Dels quals sucres (3,82g) 
Sal: sodi natural de la llet (0,25g)

           IOGURT DE LLIMONA



INGREDIENTS:
Llet de vaca pasteuritzada, sucre 
(sacarosa), midó de blat de moro, 
colorant E102, E110, espessant E407. 

Informació nutricional  per 100g: 
Valor energètic (110 KCal) Proteïnes 
(2,70g) Greixos (2,75g) Dels quals 
saturats (2,30g) Hidrats de carboni 
(19,01g) Dels quals sucres (17g) 
Sal: sodi natural de la llet (0,20g)

      FLAM DE VAINILLA



Fins a 5 persones.

    FORMAT 250g

        FORMAT 500g

INGREDIENTS: 
Llet de vaca pasteuritzada, quall i 
clorur càlcic. 

Informació nutricional  per 100g: 
Valor energètic (165 KCal) 
Proteïnes (10,70g) Greixos (11,63g) 
Dels quals saturats (10,46g) 
Hidrats de carboni (2,70g) 
Dels quals  sucres (2,05g) 
Sal: sodi natural de la llet (0,01g)

INGREDIENTS: 
Llet de vaca pasteuritzada, quall i 
clorur càlcic. 

Informació nutricional  per 100g: 
Valor energètic (165 KCal) 
Proteïnes (10,70g) Greixos (11,63g) 
Dels quals saturats (10,46g) 
Hidrats de carboni (2,70g) 
Dels quals  sucres (2,05g) 
Sal: sodi natural de la llet (0,01g)

Fins a 3 persones.



     MATÓ DE CERDANYA 100g

INGREDIENTS: 
Llet de vaca pasteuritzada, quall 
i clorur càlcic. 

Informació nutricional  per 100g: 
Valor energètic (165 KCal) 
Proteïnes (10,70g) 
Greixos (11,63g) 
Dels quals saturats (10,46g) 
Hidrats de carboni (2,70g) 
Dels quals  sucres (2,05g) 
Sal: sodi natural de la llet (0,01g)



        LLET FRESCA

Llet pasteuritzada de vaca 
de la nostra granja.

Informació nutricional  
per 100g: 
Valor energètic (64,85 KCal) 
Proteïnes (3,38g) 
Greixos (3,65g) 
Dels quals saturats (2,68g) 
Hidrats de carboni (4,86g) 
Dels quals  sucres (4,72g) 
Sal (Na) (0,2g) 
Calci (122mg)
15% VRN

la millor acompanyant
per començar bé el dia



IDEAL PER REGALAR

* Tots els productes disponibles a l’obrador es poden posar a la cistella. 
El preu variarà en funció dels productes. Es pot reservar la cistella trucant al 626 601 052 

o bé enviant-nos un missatge pel nostre perfil de Facebook o Instagram.

       lacticscalalzina

tria els productes que més t’agradin 
i emporta-te’ls en una cistella com aquesta!



T’esperem a 
l’obrador (camí 
de la pedragosa 

s/n Mas Pallarols, 
Puigcerdà).

626 60 10 52
lacticscalalzina@gmail.com

Fins aviat!


