
FORMATGES SANT GIL D’ALBIÓ

Som una empresa familiar que elaborem formatges artesans des de fa més de 
trenta anys. Situats al poblet d’Albió, a la capçalera del riu Corb a 710 metres 
d’alçada.

Per a l’elaboració dels nostres productes utilitzem llet de cabres de raça 
murciana, que és una llet densa, grassa, aromàtica i de matisos rics i variats. 
Recollim la llet directament de diverses ramaderies de proximitat, gairebé 
totes certificades de Llet de Cabres Catalanes. Això ens permet de treballar 
amb una matèria primera molt fresca i de màxima qualitat, alhora que 
fomentem la pervivència de la pagesia al territori.

Sense oblidar les arrels, som una empresa dinàmica que continua creixent, 
ampliant la gamma de productes i modernitzant els processos. Sempre 
treballant de manera artesanal per tal d’obtenir la màxima qualitat en cada un 
dels formatges que surt de l’obrador, tractant artesanalment des de la qual-
lada i l’emmotllat, fins el premsat, el salat i la maduració. 



Llistat de productes:

 Garrotxa Sant Gil d’Albió:
Formatge semimadurat de cabra. Elaborat amb 
llet pasteuritzada de cabra i 2 mesos de maduració 
amb la pell florida. Textura cremosa i sabor suau, 
equilibrat i un toc àcid.

 El Gran Pep:
Formatge de llarga maduració. Elaborat amb llet 
pasteuritzada de cabra, peçes de gran format, 8-10 
kg i una maduració de 12 mesos.
Manté una certa cremositat, sabor intens però 
molt equilibrat.

 Cal Fort:
Formatge de quallada làctica madurat.
Elaborat amb llet pasteuritzada de cabra, 1 mes de 
maduració amb carbó vegetal i fongs a l’escorça.
Textura molt cremosa i sabor intens i ácid.

 Boletes de Sant Gil d’Albió:
Formatge de quallada làctica en oli. Elaborat amb 
llet pasteuritzada de cabra, de quallada làctica. 
Molt cremós, àcid i suau. Varietats: Orenga o all i 
julivert.

Fitxa de contacte: 
Nom: Formatges Sant Gil d’Albió

Adreça: C/ Castell s/n 

 43427 Albió

 (Tarragona)

Telèfon: 977 881 421

Mail: info@santgilalbio.com

Web: www.santgilalbio.com


