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El siguiente artículo te podría interesar:

-----

Enrich Forners, pa fet amb calma

LA MARCA ENRICH ES CONSOLIDA AQUEST MES DE JUNY AMB UNA NOVA BOTIGA A
CASTELLDEFELS

A Enrich elaboren tots els seus productes amb els millors ingredients.

Aquesta companyia quasi centenària està dibuixant una trajectòria d'expansió controlada, obrint botigues amb calma, com diu en el seu
lema: El pa fet amb calma. Cada nou projecte es converteix en una acurada botiga, amb l'espai i el personal adequat, perquè a Enrich
creuen que tan important és el producte amb què ens alimentem com la persona que ens l'ofereix. L'últim forn de la casa es va inaugurar
al mes de novembre del 2013 al carrer Balmes 403 de Barcelona, una coqueta botiga amb obrador a la vista on trobem especialitats
tradicionals exposades amb cura i delicadesa. L'objectiu d'aquests forners és fer que els seus clients gaudeixin d'una experiència de bon
gust en tots els sentits. L'estela d'aquests forners va contínuament plena de noves creacions que motiven a fer una degustació variada,
enriquidora. Amb formació a Suïssa i membres del club Richemont, la nova generació de forners puja amb força reinventant fórmules per
sorprendre els clients amb nous sabors i textures.

Una filosofia pròpia Parlem de la qualitat d'un producte artesà que ressalta amb nota no només pel seu gust, sinó també pel seu valor
nutricional. S'hi fan servir farines d'alta gamma i processos naturals. Pans fets amb alt percentatge de massa mare, plens d'aromes i
sabors agradables que ens traslladen a aquell pa de poble de quan érem petits. Perquè cada dia el client és més conscient de la
importància del que mengem i com afecta això la nostra salut. Des de la massa mare del pa fins a les especialitats tradicionals, l'esperit
de l'empresa és l'elaboració artesanal de tots els productes. Es tracta d'una prioritat que han volgut conservar malgrat l'important
creixement i renovació per la qual han apostat en els seus locals. Tot i mantenir els sabors tradicionals, sempre hi ha lloc per a la
innovació de receptes i propostes.

Adaptats a les festivitats

Per a les diades tradicionals del país, Enrich elabora també dolços com són els tortells de Reis, les mones de Pasqua, els panellets... I
esclar, no poden faltar en aquesta època les coques de Sant Joan, unes delicioses postres per gaudirne amb tota la família. Enrich
també ens ofereix gènere de qualitat a preus assequibles, una alternativa poc freqüent en un sector cada cop més polaritzat: anem a
preu o anem a qualitat. Enrich disposa de catorze botigues pròpies, no franquiciades, que cuida amb el saber fer que proporcionen més
de noranta anys d'experiència i quatre generacions en aquest sector. Quatre generacions que ens fan feliços quan veiem com, en els
temps que ens ha tocat viure, encara hi ha recorregut per a empreses d'aquestes característiques. Sí, amics, encara hi ha esperança. I
bon pa.

VISITA EL FORN

BOTIGUES · Rosselló, 52-54. Barcelona. Tel.: 933 218 345. · Centre Comercial Les Arenes, local S25. Gran Via Corts Catalanes,
373385. Barcelona. Tel.: 932 925 111. · Josep Tarradellas, 110. Barcelona. Tel.: 934 109 890. · Josep Tarradellas, 117. Barcelona. Tel.:
934 392 313. · Marquès de Sentmenat, 24. Barcelona. Tel.: 934 902 779. · Joan Güell, 35. Barcelona. Tel.: 933 399 209. · Francesc
Tàrrega, 29. Barcelona. Tel.: 933 529 538. · Balmes, 403. Barcelona. Tel.: 932 121 718. · Brasil, 34. Barcelona. Tel.: 934 906 921. ·
Francesc Layret, 12. L'Hospitalet de Llobregat. Tel.: 934 403 013. · Camí del Pla, 36. Sitges. Tel.: 938 942 109. · Jesús, 19. Sitges. Tel.:
938 113 440. · Francesc Macià, 1 bis. Vilanova i la Geltrú. Tel.: 938 149 924. · Carrer de la Parellada, 63. Vilafranca del Penedès. Tel.:
938 181 383. · NOVA BOTIGA. Av. Constitució, 124-126 baixos. Castelldefels. Tel.: 933 157 473. OFICINES Camí del Pla, 38. Sitges.
Tel.: 938 942 109. info@fornsenrich.com

Les farines d'alta gamma són la base de les seves especialitats.

Enviado desde mi iPad
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