Rías Gallegas: Peix
i marisc únic al món

E

ls productes de
Ramón Peña
provenen de les
conegudes Rías Gallegas,
la zona de pesca més rica
i apreciada d’Espanya i
amb la matèria primera més
demandada del sector. La
seva privilegiada situació,
juntament amb unes
condicions climatològiques
immillorables i la puresa
de les seves aigües, han
convertit aquestes ries en
úniques i d’un indiscutible

valor gastronòmic. També
del Cantàbric, on s’obtenen
les millors anxoves, tonyines
i bonítols. Ramón Peña
adquireix els seus productes
en campanya i directament
a la llotja. No s’utilitzen
conservants, colorants ni
blanquejants i els productes
mantenen estrictes controls
amb l’objectiu de garantir
la qualitat durant tots els
processos de fabricació.
Conservas Ramón Peña s’ha
mantingut fidel a un únic

criteri des dels seus orígens:
la recerca continuada de
l’excel·lència. Des de 1920,
tots els seus professionals de
la conserva són els autèntics
hereus de la tradició gallega.

Tots els productes de
Ramón Peña són càpsules
del temps preparades per
assaborir en qualsevol
moment. Es tracta
d’autèntics sabors del
mar, rics en nutrients i
ideals per mantenir una dieta
saludable. A més, tots els
productes estan preparats
amb ingredients naturals.

Excel . lència,
innovació i
qualitat

(7194) ALMEJA NATURAL RO120
14/16 LN - RAMON PEÑA

Se selecciona només aquella cloïssa de major grandària i
qualitat durant la compra a la llotja. La neteja i l’eliminació de
la sorra es realitza mitjançant processos tradicionals.

(7473) BERBERECHOS NAT RO120 20/25 LN - RAMON PEÑA
(8177) BERBERECHOS NAT RAO120 25/30 LN - RAMON PEÑA
(7326) BERBERECHOS NAT. RO120 30/35 LN - RAMON PEÑA

(7315) SARDINA GUISADA
“XOUBA” RO150 LN
- RAMON PEÑA

Durant el seu procés
d’elaboració, la “xouba”
s’arrebossa i es fregeix amb
oli d’oliva. Un canapè ideal!

L’empacat de les sardines
és totalment manual, peça
a peça, i són elaborades
amb un suau oli d’oliva.

(7318) SARDINA AO RO150
25/30 LN - RAMON PEÑA
(7190) SARDINA FILETE SIN PIEL
NI ESPINAS AO RO150 LN
- RAMON PEÑA

Amb origen 100%
de les Rías Gallegas.
Recepta d’escopinyes
amb salsa de guacamole.
(7191) MEJILLON ESC. RO120 6/8
LN - RAMON PEÑA
(7192) MEJILLON ESC. RO120 8/10
LN - RAMON PEÑA

La salsa dels calamarsons en la
seva tinta és artesanal i s’elabora
en una cassola. A la llauna, amb
el calamarsó i sotmesa a altes
temperatures, adquireix la seva
màxima expressió de sabor.

(7193) CHIPIRON AO RO150 8/10
LN - RAMON PEÑA

(7317) CHIPIRON TINTA RO150
6/8 LN - RAMON PEÑA

Col·locar els musclos fregits
en oli d’oliva i escabetx en
una cullera i, a sobre, una tira
de cebollí i una escata de sal
carbonitzada.

Calamarsons Ramón Peña en
oli d’oliva, maionesa, alvocat,
ceba, cebollí i tabasco.

(7677) NAVAJAS NAT. RO120
4/6 LN - RAMON PEÑA

(7324) BONITO NORTE AO
F-RO250 LN - RAMON PEÑA

(7323) CHIPIRON
TINTA OL120 4/6 LP
- RAMON PEÑA

Bonítol en oli d’oliva, unes
escates de sal, farigola i un quart
de tomàquet cherry.

Calamarsons en
la seva tinta i amb
trufa negra.

Sardina
amb puré de
carabassa

(7189) BERBERECHOS NAT
OL120 30/35 LP - RAMON PEÑA

(7177) SARDINAS AO
RR125 3/5 LP
- RAMON PEÑA

Les escopinyes, igual que la
resta de productes de Ramón
Peña, són naturals i escollits i
preparats detalladament amb una
exigent qualitat.

(7322) PULPO GALLEGA
OL120 LP - RAMON PEÑA

Navalles amb llimona
en xopet.
Freses d’eriçó de mar
amb ensalada russa.

Plat elaborat amb
calamarsons farcits
dels seus propis
tentacles amb paté de
tòfona negra.

(7188) CHIPIRONES AO OL120
4/6 LP - RAMON PEÑA

(7316) HUEVAS DE ERIZO
NATURAL OL120 150 LP
- RAMON PEÑA

Pop amb escuma de
patata “cachelo”.

(7186) VENTRESCA ATUN
CLARO AO OL120 LP RAMON PEÑA

Ventresca de
tonyina a les
5 herbes.
Un aperitiu amb musclos
en escabetx i porros
de conserva.

(7178) MEJILLONES
ESCABECHE OL120 8/12 LP
- RAMON PEÑA
(7341) MEJILLONES
ESCABECHE OL120 12/16 LP
- RAMON PEÑA

(7355) ALMEJA NATURAL
OL120 20/25 LP
- RAMON PEÑA

(7187) VENTRESCA ATUN CLARO
AO RO280 LP - RAMON PEÑA

Elaboració amb cloïsses amb
puré de patata “cachelo” i
escates de sal.

(7474) NAVAJAS NAT. OL120 6/8 LP
- RAMON PEÑA

La ventresca és la part
més grassa i sucosa
de la tonyina. L’oli
d’oliva suau de la
més alta qualitat
és el millor
acompanyant en
totes les llaunes.

Carpaccio de
tomàquet i ceba amb
ventresca de tonyina
i oli d’oliva.

La navalla és una de les joies més
apreciades de les aigües gallegues,
considerada com un dels ingredients
estrella en aperitius.

Entrant de sardina amb
pebre roig i orenga fresca.
La sardina és dels
productes més rics en
nutrients i Omega 3.

(8135) TROZO
VENTRESCA ATUN
CLARO AO OL120 LP RAMON PEÑA

(7181) ATUN CLARO
AO OL120 LP
- RAMON PEÑA
(7176) SARDINILLA AO
RR125 16/20 LP
- RAMON PEÑA

La tonyina en conserva és
un producte molt ric en
proteïnes, minerals i
vitamines A, D i B. És
un complement ideal
per a qualsevol dieta.

Cogombres
farcits de
tonyines i verdures.
(7179) ATUN CLARO
AO PACK-3 RO 100
R. PEÑA LP

(7183) ATUN CLARO
MIGAS AV RO1000LP RAMON PEÑA

Aperitiu de tronc
de tonyina

(7182) ATUN CLARO
TRONCO AO RO1000 LP RAMON PEÑA

Sardines
amb puré de
carabassa.

Amanida de
patata, ceba,
pebrot, tonyina i
olives.

Equip humà

Innovació

Des de 1920, Ramón Peña
treballa amb els millors
professionals de la conserva,
on la tradició i el màxim
rigor regna en tots els seus
processos de producció.

Les instal·lacions de Ramón
Peña es caracteritzen per un
treball ben acurat amb una
tecnologia capdavantera en el
sector.

Seguretat
Ramón Peña va obtenir la
màxima puntuació a la IFS i la
BRC en la primera auditoria.

Compromís amb
l’excel . lència

Matèria
primera
Tots els productes són
seleccionats en les seves
condicions més òptimes,
adquirits en campanya i
directament a la llotja.

