XARCUTERIES MARGARIT

Fet al nostre
obrador
Margarit és una empresa familiar fundada el 1945 a Sarrià i regentada per la tercera
generació. Som cinc germans que estem a peu de botiga, dia a dia. Vam començar
amb l’establiment del mercat de Sarrià, guardonat el 2007 amb el premi “Barcelona,
la millor botiga del món” atorgat per l’Ajuntament de Barcelona. Ara ja en són sis, on
tot l’equip de Margarit s’esforça per fer possible l’atenció i amabilitat propis d’una
botiga de barri.
Avui heu pogut visitar el nostre obrador. Allà hi fem les nostres botifarres, hamburgueses,
llonganisses, pernil cuit, catalana, bulls, bisbes, botifarra blanca, negra i d’ou, frankfurts,
paté… A Margarit elaborem part dels productes al nostre obrador de Sarrià picant la
carn dia a dia, embotint les botifarres, afegint els ingredients per trobar el punt just de
sabor. Amb la tecnologia més avançada, no ens oblidem de les fórmules tradicionals,
apreses a la família, per tal de treure el màxim partit de tots els productes.

GASTRONOMIA CREATIVA
Un dels nostres objectius és tenir una oferta el més
variada possible, desenvolupant idees diferents que
només es poden trobar a Margarit. El Carn Cake, per
exemple, és una de les últimes creacions que han
sortit del nostre obrador. Es tracta d’un divertit pastís
de carn, amb diferents opcions de farciments i amb
una imatge que recorda els cup cakes i els coulants.
N’hi ha de diferents varietats: cors de ceps del Pirineu;
botifarra negra Margarit; suau de mostassa; pebrot
del piquillo de Navarra; espinacs i pinyons; foie gras
d’ànec i tòfona negra d’hivern.
També hem treballat en els productes Slow Cook, que
conserven tot el seu sabor gràcies a les coccions a
baixa temperatura. Aquesta tècnica, emprada a la
restauració, ens permet oferir el Pollastre weekend,
pernilets de pollastre amb prunes i pinyons, cuixes de
conill confitades amb all i farigola o espatlles de conill
confitades al romaní.

Les nostres
botigues
Mercat de Sarrià, 61
Caponata, 12
Cornet i Mas, 63

Els Preparats per truita (on només s’ha de tirar l’ou per
tenir una truita de diferents gustos), el Botifan (un tast
de 4 botifarres d’ou de diversos sabors) i els Cruixents
(rotlles tipus primavera de moltes varietats) són d’altres
productes que només es poden trobar a Margarit i que
contribueixen a oferir una gastronomia creativa als
nostres clients.
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Benet Mateu, 52
Laforja, 68
Manel Girona, 53

