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La Mar Salada, Bacallaneria
BacallĂ , salaons, fumats i conserves de peixos
PredilecciĂł pels ingredients de qualitat superior
La Ăşnica botiga de Sant Carles de la
RĂ pita especialitzada en bacallĂ i conserves de peixos salats i fumats.
La Mar Salada ofereix, des que va obrir el 2010, matĂ¨ries
primeres i marques de gran tradiciĂł en peixos fumats, salaons i altres productes del mar. Volem
garantir el millor producte i per aixĂ˛ tenim cura el seu origen i qualitat, aixĂ com la
conservaciĂł al nostre establiment.Disposem de arengades, conserves i semiconserves durant tot
l'any. Destacant: bacallĂ del bo, sardines de casc, anxoves, seitons, salmĂł i moixama de tonyina.
Tot d'excelÂ·lent qualitat.
La Mar Salada es troba a la PlaĂ§a del Mercat Municipal, just a
l'entrada del mercat de Sant Carles de la RĂ pita.
Peix Fumat
El
fumat Ă©s una de les maneres de conservaciĂł del peix mĂ©s antigues del mĂłn, a la vegada que
s'obtĂ© un caracterĂstic aroma i sabor. A La Mar Salada podrĂ s trobar arengades, sardines,
tonyina, bacallĂ , etc.
Peix en salaĂł (salaons)
L'efecte de la salaĂł Ă©s la deshidrataciĂł
parcial dels aliments. Ă‰s usat per a conservar per molt de temps, a la vegada que reforĂ§a el
seu sabor. Entre els mĂ©s coneguts hi ha el bacallĂ en salaĂł i l'anxova.
Arengades de peix
A l'arengada se li coneix com a forma de conservaciĂł des d'almenys el 3.000 abans de Crist.
En La Mar Salada tenim arengades encurtits de sardina amb sal conservats en caixes de fusta.
Especialitat
en BacallĂ
A la bacallaneria La Mar Salada Disposem tot l'any de bacallĂ , i
reforcem les nostres existĂ¨ncies per a les celebracions de temporada com Setmana Santa i les
festivitats de cap d'any.
BacallĂ salat
BacallĂ dessalat
BacallĂ sec
Molles de bacallĂ
BacallĂ sencer
BacallĂ a talls
Llom de bacallĂ
BacallĂ esqueixat
Penca de bacallĂ
Aletes de bacallĂ
BacallĂ Coes Fillet

Rebost i Celler
A mĂ©s, en La Mar Salada trobarĂ altres productes que
per la seva especialitzaciĂł sĂłn poc freqĂĽents en altres botigues de queviures de la RĂ pita, tots
d'excelÂ·lent qualitat.
Farines especials
Grans sencers
Olis de sĂ¨sam, lli i oliva
Ă€mplia varietat d'espĂ¨cies i safrĂ
Formatges
curats i semicurats
Olivas
Vins i licors digestius
Varietat de productes del Delta de l'Ebre
La nostra botiga ofereix tambĂ© varietat de productes agroalimentaris de les Terres de l'Ebre i
aliments de proximitat: mel, oli, arrĂ˛s, sal, vins i licors.
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