
AROMIS DE LA CONCA
E X P E R I È N C I A  S A F R À

El nostre projecte sorgeix de la il·lusió de tornar a produir safrà a la Conca de 
Barberà, com s’havia fet des de l’època medieval. La Conca de Barberà i la 
Baixa Segarra havien sigut importants centres productors i comercialitza-
dors de safrà fins començaments del segle XX.

La mateixa passió que ens mou a estimar la nostra terra, i els productes que 
ens ofereix, ens transmet la il·lusió per fer del nostre, el millor safrà en cultiu 
ecològic certificat CCPAE i UE.

Així mateix som productors de diverses espècies de plantes aromàtiques i 
condimentàries també en cultiu ecològic, amb les quals, ja sigui a partir de la 
pròpia planta assecada com a partir dels olis essencials que obtenim mitjan-
çant destilació, elaborem productes que ajuden tant a la nostra cuina mediter-
rània tradicional com a la més innovadora: olis i vinagres aromatitzats o 
condiments amb textura de pols d’herbes.



Llistat de productes:

 Safrà en brins
Brins de safrà d'alta qualitat, només pistils sense 
estil en diferents formats i  pes de 0,5, 1, 5 i 10gr.

 Condiments
Vinagres aromatitzats amb safrà i altres herbes
i condiments en base d’oli d'oliva i olis essencials 
d'herbes aromàtiques.

 Sals i Herbes
Sals amb safrà i altres herbes o espècies i 
assaonadors sense sal amb herbes de la nostra 
terra en textura pols que afavoreix el plat en que 
s'usa.

 Altres elaborats
Gelea de safrà obtinguda mitjançant una reducció 
d’aigua de poma, sucre i safrà amb processos 
artesanals. Lliure de gluten i sense additius no 
naturals.

 Activitats
Visites a l'ESPAI AROMIS, una finca experimental 
de diferents cultius, prioritàriament safrà, amb 
instal·lacions per a la realització de tastos i tallers
i venda directa de producte.

Fitxa de contacte:
Nom: AROMIS de la Conca

Adreça: C/ Mestre Cabré, 9

 43400 Montblanc

 (Tarragona)

Telèfon: 977 860 910  ·  696 718 135

Mail: info@aromis.cat

Web: www.aromis.cat


