
ESPECIALITATS COBO

Especialitats Cobo  és una empresa dedicada a l’artesania i a l’alimentació, 
concretament centrada en l’elaboració de galetes i dolços artesans com els 
Carquinyolis, els Marilyn’s i les neules de Nadal.

L’empresa va ser fundada l’any 1955 per Joan Cobo Coma. Primerament, el 
negoci estava en mans del fundador i de la seva esposa Maria. Actualment, la 
fàbrica compta amb la continuïtat dels tres fills, Mercè, Carme i Joan, i d’un 
dels seus nets, el David.

Fent referència a les tres generacions que actualment treballen a l’empresa, 
Especialitats Cobo es pot caracteritzar com una empresa familiar i petita que 
ha anat evolucionant amb el pas del temps, la qual ha aconseguit vendre els 
seus productes a tot Catalunya i en algunes parts de l’Estat Espanyol.

Som una empresa familiar i la principal estratègia és desenvolupar una 
producció sense deixar el nostre nivell artesanal.



Llistat de productes:

 Marilyn’s
Els nostres Marilyn’s són l’especialitat de galeta 
dins la gamma de "barquillos" i ambrosies. La 
suavitat i textura de cocció juntament amb el 
plegat artesà, a mà, reflexa en gran manera la 
qualitat i l'exquisitesa d'aquesta ambrosia.

 Carquinyolis
Els carquinyolis són el producte típic per 
excel·lència de l’Espluga de Francolí. Amb la nostra 
recepta única, produïm continuadament aquesta 
especialitat elaborada amb farina, sucre, aigua i 
ametlla marcona.

 Neules
En època de Nadal, són el producte estrella les 
neules formades amb bastó de fusta, i enrollades 
una a una artesanalment. Típic dolç català amb 
producció limitada. Actualment també tenim els 
Neulots, més gruixuts.

 Carquitànies
Elaborem aquesta especialitat des del 2014. 
Reduint al màxim el carquinyoli per recobrir-lo de 
xocolata, aconseguim un producte tou i cruixent 
alhora, les nostres Carquitànies.

Fitxa de contacte: 
Nom: Especialitats Cobo

Adreça: C/ Ermita, 20 

 43440 l’Espluga de Francolí

 (Tarragona)

Telèfon: 977 870 977 - 977 870 159

Mail: fabrica@especialitatscobo.es

Web: www.especialitatscobo.es


