La proposta gastronòmica destaca per la seva presentació i practicitat

XARCUTERIES MARGARIT PRESENTA L’ORIGINAL CARN CAKE
Un divertit pastís de carn, amb diferents opcions
de farciments i amb una imatge que recorda els cup cakes.

No hi ha dubte que l´acolorit món dels cup
cakes i la seva singular presentació estan de
moda. Inspirant-se en aquests divertits dolços
de sabors diversos i en els ja tradicionals
coulants, Xarcuteries Margarit ha ideat
l’original Carn Cake, un pastisset de carn farcit
de diferents salses: d’espinacs i pinyons, pebrot
del piquillo, ceps del Pirineu, botifarra negra i
pinyons, suau de mostassa i, per últim, foie i
tòfona.

A més de ser una proposta divertida i diferent,
el Carn Cake de Margarit és una opció molt
pràctica, ja que ens dóna la possibilitat
d’obtenir un plat complet en un sol producte,
que ens acaba oferint la carn i la salsa al mateix
temps.
La preparació és ben senzilla: només s’ha
d’escalfar el forn a 200º, treure-li la faixa,
enfornar-lo entre 16 i 20 minuts, servir-lo i
disfrutar-lo!

Una innovació que surt de
l’obrador Margarit
Margarit és una empresa familiar fundada
el 1945 a Sarrià i regentada per la tercera
generació. Els cinc germans Margarit estan a
peu de botiga dia a dia i treballen per oferir
un model de botiga modern. La seva llarga
trajectòria es tradueix en un gran coneixement
tècnic i gastronòmic que apliquen a l’obrador
propi, que disposa de les últimes tecnologies per
treure el màxim partit de tots els productes.

La novetat, única al mercat, és una clara aposta
de la família Margarit per continuar sorprenent
amb creacions que tenen com a base productes
tradicionals, però amb un toc de creativitat. Els
qui gaudeixin del Carn Cake se sorprendran per
la seva textura, que ens recorda el coulant per
la melositat de la carn combinada amb la salsa
interior.

La família Margarit treballa per fer possible
l’atenció i amabilitat de la botiga de barri amb
les propostes més interessants i innovadores per
als consumidors. Els seus 6 establiments, molt
actuals, i la producció d’embotits propis i de
plats preparats han merescut el reconeixement
de l’Ajuntament de la ciutat, que ha guardonat
la seva botiga del Mercat de Sarrià amb el premi
“Barcelona, la millor botiga del món”.

Més informació: Eva Castro Román
eva@evacastroroman.com
T. 626 03 49 68
Segueix Xarcuteries Margarit a

