
PETITES IDEES 23. Porc ecològic Can Casanovas

A la Cooperativa Candela podem fer comanda de porc ecològic  i 

xarcuteria a la comanda setmanal. 

Sobre l'empresa: Casanovas Cansaladers

L'any  1906  al  càrrec  d'una  botiga  de  queviures,  Pere  Anglada  va 
especialitzar-se  en  la  cansaladeria,  desfent  el  porc  i  elaborant 
productes tradicionals catalans. El seu gendre Artur Casanovas (l'avi 
Artur) es va fer càrrec del negoci i va obrir un segon establiment. En 
Pau Miquel Casanovas i l'Antònia Antonell, van fer crèixer el prestigi 
de Casanovas Cansaladers ampliant la venda i l'oferta de productes 
d'elaboració pròpia, posteriorment amb la participació dels seus fills.
A  la  actualitat  Artur  Casanovas  i  la  seva  muller  Lourdes  Màrquez, 
compten ja amb la col·laboració de la cinquena generació

Actualment a CASANOVAS CANSALADERS elaborem els nostres productes 
en un obrador homologat per la C.E.E. i fruit del treball constant per 
a la qualitat i la innovació, oferim també noves línies d' elaborats i 
carns ecològiques, així com productes especials per a persones amb 
intolerància al glúten.

Xarcuteria i porc ecològic

En la comanda setmanal, podem trobar els productes de xarcuteria i 
porc que demanem a Casanovas Cansaladeria. Cada unitat de 
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consum/família tindrà una bossa amb els productes que han demanat 
aquella setmana que trobaran a la seva cistella. 

Botifarra amb bolets ECO (17.98 
€/kg.) 

Botifarra Blanca de Perol 
ECO (18.95 €/kg.) 

Botifarra crua ECO (15.07 
€/kg.) 

Botifarra Negra ECO (18.95 
€/kg.) 

Bullet del Perol ECO (18.95 
€/kg.) 

Bullet Negra ECO (18.95 €/kg.) 

Cansalada salada ECO (7.29 
€/kg.) 

Careta (5.35 €/kg.) Catalana ECO (19.93 €/kg.) 

Costella (8.26 €/kg.) Espinada i cua (3.89 €/kg.) Frankfurts ECO (13.12 €/kg.) 

Fuet ECO (4.82 €/unitat) Galtes (7.29 €/kg.) Gras i magre (9.62 €/kg.) 

Hamburguesa amb ceba ECO 
(18.95 €/kg.) 

Hamburguesa amb formatge 
ECO (18.95 €/kg.) 

Llaminera (19.93 €/kg.) 

Llangonissa ECO (32.56 €/kg.) 
Llibrets amb dolç i formatge 
(18.95 €/kg.) 

Llibrets amb formatge (18.95 
€/kg.) 

Llibrets de llom arrebossat (17.40 
€/kg.) 

Llom (15.45 €/kg.) Llonçat del mitg (13.12 €/kg.) 

Mandonguilles porc i ved ECO 
(16.04 €/kg.) 

Masseter o Galta sense òs 
(12.15 €/kg.) 

Panxeta o cansalada viada (7.34 
€/kg.) 

Pernil cuit ample ECO (28.67 
€/kg) 

Peus (4.32 €/kg.) 
Pilotes porc i ved ECO (16.04 
€/kg.) 

Pinxos ECO (17.98 €/kg.) Secallona ECO (4.43 €/unitat) Secret (20.41 €/kg.) 

Sobressada ECO (17.01 €/kg.) 
Tarrina de Pà de Fetge ECO 
(4.81 €/unitat) 

Trinxat ECO (14.09 €/kg.) 

Xistorra ECO (18.95 €/kg) 
Xoricet dolç ECO (2.68 
€/unitat) 

Xoricet picant ECO (2.68 
€/unitat) 

Per més informació:

http://www.casanovascansaladers.cat:9080/botigacc/index.php?
cPath=1&osCsid=vsp1ge4ug1htvptc1mvbdl0ok4
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