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Salses Sesmans, es una línia de 16 salses en la que 
hem volgut cuidar al màxim tots i cadascun dels 
detalls que conformen aquest projecte. Aquesta 
filosofia, l’hem volgut portar a cadascun dels punts, 
des de la selecció de les nostres matèries primes 
fins el packaging, passant per la fabricació. Som 
sensibles amb el producte, però també amb tot el 
que l’envolta i ens fa arribar a ell.

Els nostres productes són de fabricació nacional, 
en una fundació que ajuda i fomenta l’ocupació de 
persones disminuïdes i/o amb risc d’exclusió social. 
Fomentem l’ocupació justa i responsable.

Els nostres ingredients són tots naturals, no utilitzem 
gomes ni estabilitzants. També evitem ingredients 
com l’oli de palma, sucre blanc, sucre de canya, 
etc. Ingredients pròxims, propers, molt nostres per 
promoure i sols recorre a llocs més llunyans quan 

són necessaris ingredients que tenen el seu propi 
origen en un altre país, com és el cas per exemple 
del Xiitake.

Treballem amb un xef de KM.0, un treball en equip 
per obtenir 16 receptes i solucionar alguns inconve-
nients que es donen quan no utilitzes gomes o esta-
bilitzants, utilitzant aleshores alternatives naturals.

El nostre packaging volem que transmeti això, esforç, 
serenitat, detall, presència, cura i creiem que ho 
hem aconseguit amb aquest format en vidre i una 
etiqueta neta, clara i precisa que li dona al producte 
una gran presència i una imatge molt actual. Les 
capses, tenen una reixeta interna totalment integrada 
de forma directa a la capsa minimitzant així l’ús de 
cartró; al mateix temps, tenen una imatge cuidada 
i jugant amb les cares de la mateixa es pot obtenir 
el nostre millor emblema: SESMANS.

Presentació salses ES-ECO-019-CT
Agricultura UE / NO UE
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Sesmans és tradició, és elaboració... És coneixement, 
és artesania, és el millor d’avui fet amb la intenció i la 
tendresa de sempre. És producte que només pot sortir 
de les mans expertes de l’agricultor, del ramader, 
de l’elaborador, de l’artesà, del cuiner. Utilitzant i 
fent ús de les tècniques actuals de producció i cultiu 
sostenible, complint les normatives més estrictes... 
Perquè Sesmans és també investigació, creació, 
cerca: són les mans que fan ús de tot el que està al 
seu abast avui per produir aliments sans i de la millor 
qualitat. En cada producte Sesmans està tot el que 

cerquen aquells que exigeixen aliments saludables, 
ecològics, que volen saber què són, què contenen, 
conèixer el seu origen... Qualitat, honestedat. A les 
teves mans: de persones per a persones. 

Per a garantir la qualitat, la frescor, per a una 
agricultura sostenible... Sesmans està a prop del 
productor, de l’agricultor... I l’agricultor està a prop 
de Sesmans i dels seus consumidors. Treballem mà 
a mà amb els proveïdors... Mà a mà, també, amb 
els nostres clients.

LES MANS QUE TREBALLEN. LES MANS QUE CREEN, QUE PRODUEIXEN, 
SESMANS ÉS ORIGEN, TERRA, ESFORÇ. ÉS DETALL, ÉS EXIGÈNCIA.

DE les nostres 
MANs A las tevas.
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dife-
rents
sensibi-
litats
PER DESCOMPTAT, TOTS ELS NOSTRES 

PRODUCTES COMPTEN AMB CERTIFICACIÓ 

ECOLÒGICA. PERÒ A SESMANS, MÉS QUE 

UN SEGELL, ÉS UNA ACTITUD: EXIGIM, 

COMPROVEM, CERTIFIQUEM... SOM 

CUROSOS TAMBÉ AMB LES INTOLERÀNCIES 

ALIMENTÀRIES, HO TENIM MOLT PRESENT 

ALHORA DE FER LA SELECCIÓ DE LES 

MATERIES PRIMES QUE FORMEN PART DE 

LES NOSTRES PROPIES RECEPTES. SOM 

TAN EXIGENTS COM TU.

SENSE LACTOSA SENSE GLUTEN VEGA VEGETARIA SENSE OU
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Gamma ingredients sesmans

Aigua de mar: 
Conté la gama complerta de minerals, més de 
75 ( entre minerals i oligoelements ). Aquests 
es troben dissociats, en forma iònica, cosa 
que facilita la seva correcta assimilació.  

Oli d’oliva :
Un oli verge extra de primera prensió en fred.

Aroma natural:
Els aromes naturals de Sesmans no són per 
donar sabor a la salsa, sinó per tenir una 
identitat pròpia i diferent del que hi ha al 
mercat

Tomàquet: 
Tant el tomàquet natural com el puré, són de 
Proximitat, tomàquet nacional d’excel•lent 
qualitat.

Farina de cigró
Conserva totes les propietats de cigró, és un 
espessidor natural així com un bon substitutiu 
de l’ou, en aquest cas per espessir, i fer que les 
receptes siguin veganes.

Xarop d’atzavara: 
Endolcidor que substitueix el sucre, més 
saludable que el de canya, i per suposat que el 
sucre blanc.

Xiitake: 
Bolet àmpliament utilitzat per la medicina 
tradicional xinesa, per enfortir el sistema 
immunitari. Conté minerals com el Ferro, Zinc i 
Magnesi.

All negre : 
l’all negre és l’all blanc convencional un cop 
superat un procés de maduració natural.
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Projecte de Proximitat, donant valor a la 
traçabilitat dels ingredients i la frescor dels 
mateixos.

Projecte no sols Bio, sinó també sense gluten, 
sense ou, vegà, vegetarià.

Premi a la sensibilitat social, elaborat en un 
fundació que treballa amb persones dismi-
nuïdes i en risc d’exclusió social.

Premi a la sensibilitat lingüística, l’únic de 
la fira traduït en 4 idiomes.

Premi per l’àmplia gama, en aquest cas de 
salses ( 16 salses ).

Envàs i etiqueta innovadors.

En el marc de la fira Biocultura Barcelona, es van 
entregar els Premis Biocultura 2017 que organitza 
l’associació Vida Sana per destacar aquells profes-
sionals, empreses i establiments que sobresurten, 
pel seu rigor i professionalitat, en la divulgació 
de la cultura “Bio”, el consum, la producció de 
l’alimentació ecològica i en la defensa del 
medi ambient.
Les categories incloses en els premis són : Perio-
dístics, Millor establiment Bio, Personatge Consci-
enciat, Premi Eco gastronòmic i Premi al Producte 
Bio de l’any.

Va ser precisament aquest últim premi, Producte 
Bio de l’Any, el que va rebre les Salses Sesmans 
Orgànic. Segons el jurat, el premi va ser lliurat 
pels valors del producte, destacant els següents 
conceptes:

EL JURAT DESTACA LA INNOVACIÓ DE L’ENVÀS, AIXÍ COM DE L’ETIQUETA FABRICADA 
EN POLIPROPILÈ TRANSPARENT E IMPRESA EN TINTA BLANCA QUE EXALÇA ELS 
VALORS DEL PRODUCTE.

producte 
bio de l’any
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Les nostres capses són quelcom més 
que això. Són un material perfecte, pel 
seu impacte visual i acurat disseny, per 
utilitzar en aparadors de productes. Amb 
la integració de la reixeta directament 
a la capsa, fem un menor ús de cartró, 
cosa que ajuda a minimitzar l’impacte 
mediambiental

Una capsa de salses Sesmans, 
de qualsevol de les seves varietats, 
conté 6 unitats de 240g     de 
salsa. 6 ampolles de vidre amb un 
disseny cuidat al mínim detall.

=

lateral lateralfrontal

ampolles packaging salses 

packaging
salses
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Les etiquetes de les Salses Sesmans són 
transparents i innovadores, molt clares i 
concises, cosa que permet veure tota la 
informació necessària pel client en un 
cop d’ull.

Tota la informació 
nutricional.5.1. Nom traduït i destacat 

al frontal.

Codi QR amb enllaç directe 
a la web de producte.6.2. Tots els ingredients 

en 4 idiomes.

3. Logo ecològic i certificació 
europea.

Codi de barres de la unitat 
de venda7.

Logos indicant informació 
sobre intoleràncies o producte apte.4. Codi de cada article.8.

etiquetes
salses



SAL-
SES
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SALSA 
ALL I OLi
La Salsa d’All i Oli Sesmans, és ideal per acom-
panyar plats com verdures a la planxa o a la 
brasa, carns a la brasa, peix i marisc, així com 
arròs negre o fideuà entre molts altres plats.
Conté aigua de mar, que li aporta el toc per-
fecte de sal, sense ser afegida, a part d’altres 
múltiples propietats.
Vegetariana i vegana, així com també apta pels 
consumidors amb intoleràncies al gluten, lac-
tosa i ou.

INGREDIENTS
Oli de gira-sol*, oli d’oliva verge extra*, all*, 
aigua de mar, aigua, suc de llimona* i aroma 
natural. Pot contenir traces de fruits secs. 
(*) Ingredients ecològics.

Vida útil: 18 mesos.

ES-ECO-019-CT
AGRICULTURA UE

Valor energètic (kJ/kcal)

Proteïnes (g)

Sal (g)

2946,9 kJ / 
716,3 kcal

Grasses (g)
De les quals són saturades 

77,9 g
14,5 g

Hidrats de carboni (g)
Dels quals són sucres

2,3 g
2,3 g

1,5 g

0,3 g

PES PALET 815,04 Kg.

ALÇADA PALET 135 cms.

CAPSES CAPA 40

CAPES PALET 06

8436571420176

PES CAPSA 3,400 Kg.

MIDES CAPSA 20x18x12 cms.

240

GTIN-13 8436571420015

CODI 420015

UNITATS PALET  1.440

FORMAT UNITAT 240 g.

MIDES UNITAT 19x5 cms.

UNITATS CAPSA 06

Valors nutricionals per 100g

CAPSES PALET

GTIN-CAPSA

SENSE OU SENSE LACTOSA VEGETARIA VEGA SENSE GLUTEN
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L’all negre, és l’all blanc convencional des-
prés de patir un procés de fermentació natural. 
Aquest producte, fa que la Salsa All i Oli d’all 
negre Sesmans tingui un gust especial i únic, 
és la primera salsa ecològica d’aquest tipus 
que pots trobar al mercat.
Igual que la salsa d’all i oli, aquesta pot usar-se 
per acompanyar plats com verdures a la planxa 
o a la brasa, carns a la brasa, peix i marisc, 
així com també arròs negre o fideuá entre molts 
altres plats.
Conté aigua de mar, que li aporta el toc perfecte 
de sal, sense ser afegida.

INGREDIENTS
Oli de gira-sol*, aigua de mar, oli d’oliva verge 
extra*, aigua, suc de llimona*, all negre*, farina 
de cigró*, xarop d’atzavara* i aroma natural. 
Pot contenir traces de fruits secs. 
(*) Ingredients ecològics.

Vida útil: 18 mesos.

Valor energètic (kJ/kcal)

Proteïnes (g)

Sal (g)

2697,1 kJ / 
655,7 kcal

Grasses (g)
De les quals són saturades 

71,7 g
10,1 g

Hidrats de carboni (g)
Dels quals són sucres

1,4 g
1,4 g

1,2 g

0,5 g

SALSA ALL I OLi 
d’all negre

ES-ECO-019-CT
AGRICULTURA UE / NO UE

PES PALET 815,04 Kg.

ALÇADA PALET 135 cms.

CAPSES CAPA 40

CAPES PALET 06

8436571420183

PES CAPSA 3,400 Kg.

MIDES CAPSA 20x18x12 cms.

240

GTIN-13 8436571420022

420022

UNITATS PALET  

FORMAT UNITAT

MIDES UNITAT

UNITATS CAPSA 06

Valors nutricionals per 100g

CAPSES PALET

19x5 cms.

GTIN-CAPSA240 g.

CODI

1.440

SENSE OU SENSE LACTOSA VEGETARIA VEGA SENSE GLUTEN
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SALSA
romesco
La Salsa Romesco Sesmans, és lliure de gluten. 
A diferència de la resta, està elaborada amb 
pa ratllat de blat de moro en lloc de blat, el 
que permet que el producte sigui apte també 
per a celíacs.
Amb tomàquet natural, conté granet de fruits 
secs per tenir una textura excel•lent, percebent 
tot el sabor que li donen també els nostres fruits 
secs com són l’avellana i l’ametlla. Porta aroma 
de brasa, que li dóna un toc únic i diferencial. 
Ideal per acompanyar verdures, peixos i carns. 
Una excel·lent alternativa també vegana.

INGREDIENTS: 
Aigua, puré de tomàquet*, oli d’oliva verge 
extra*, aigua de mar, avellana torrada*, ametlla 
torrada*, llavors de gira-sol*, pa rallat de blat 
de moro*, sal marina, pebre vermell*, aromes 
naturals, vinagre de poma* i all*. 
(*) Ingredients ecològics.

Vida útil: 18 mesos.

1213,6 kJ / 
293,7 kcal

27,7 g
7,1 g

6,0 g
2,1 g

5,1 g

0,8 g

PES PALET 815,04 Kg.

ALÇADA PALET 135 cms.

CAPSES CAPA 40

CAPES PALET 06

8436571420190

PES CAPSA 3,400 Kg.

MIDES CAPSA 20x18x12 cms.

240

GTIN-13 8436571420039

420039

UNITATS PALET  

FORMAT UNITAT

MIDES UNITAT 19x5 cms.

UNITATS CAPSA 06

ES-ECO-019-CT
AGRICULTURA UE / NO UE

Valor energètic (kJ/kcal)

Proteïnes (g)

Sal (g)

Grasses (g)
De les quals són saturades 

Hidrats de carboni (g)
Dels quals són sucres

Valors nutricionals per 100g

CAPSES PALET

GTIN-CAPSA240 g.

1.440

CODI

SENSE OU SENSE LACTOSA VEGETARIA VEGA SENSE GLUTEN
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SALSA
calçot

1254,2 kJ / 
303,4 kcal

28,2 g
3,6 g

6,4 g
2,8 g

6,0 g

0,5 g

Valors nutricionals per 100g
La Salsa Calçot Sesmans, és lliure de gluten 
ja que el pa ratllat utilitzat és de blat de moro 
(per a les salses del mercat generalment s’uti-
litza pa ratllat de blat). Conté aroma de brasa, 
que li dóna un toc únic i diferencial. La sal no 
és afegida, sinó que prové de l’aigua de mar.
És la salsa que tradicionalment acompanya els 
populars calçots, no hi ha res que lligui igual. 
També pot utilitzar-se per acompanyar altres 
hortalisses, carns a la brasa i peixos.
Vegetariana i vegana.

INGREDIENTS 
Puré de tomàquet*, aigua, oli d’oliva verge 
extra*, aigua de mar, avellana torrada*, ametlla 
torrada*, llavors de gira-sol*, pa rallat de blat 
de moro*,vinagre de poma*, pebre vermell*, 
aroma natural i all*. (*) Ingredients ecològics.

Vida útil: 18 mesos.

PES PALET 815,04 Kg.

ALÇADA PALET 135 cms.

CAPSES CAPA 40

CAPES PALET 06

8436571420206

PES CAPSA 3,400 Kg.

MIDES CAPSA 20x18x12 cms.

240

GTIN-13 8436571420046

420046

UNITATS PALET  

FORMAT UNITAT

MIDES UNITAT 19x5 cms.

UNITATS CAPSA 06

ES-ECO-019-CT
AGRICULTURA UE / NO UE

Valor energètic (kJ/kcal)

Proteïnes (g)

Sal (g)

Grasses (g)
De les quals són saturades 

Hidrats de carboni (g)
Dels quals són sucres

CAPSES PALET

GTIN-CAPSA240 g.

1.440

CODI

SENSE OU SENSE LACTOSA VEGETARIA VEGA SENSE GLUTEN
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SALSA
xató

1283,5 kJ / 
311,0 kcal

30,6 g
6,0 g

4,6 g
1,9 g

4,3 g

1,3 g

És una salsa que tradicionalment acompanya 
una amanida composta de; escarola, anxoves, 
tonyina i bacallà. És molt saborosa i pot acom-
panyar tot tipus de plats.
La Salsa Xató Sesmans, realitzada amb tomà-
quet natural, igual que la de Romesco i Calçot 
és sense gluten, donat l’ús del pa ratllat de 
blat de moro. També porta aroma de Brasa per 
donar-li un toc propi i diferent.
Elaborada també amb aigua de mar, aportant el 
toc de sal adequat així com múltiples propietats.

INGREDIENTS
Aigua, puré de tomàquet*, oli d’oliva verge 
extra*, aigua de mar, avellana torrada*, ametlla 
torrada*, llavors de gira-sol*, pa rallat de blat 
de moro*,sal marina, pebre vermell*, vinagre 
de poma*, aroma natural i all*. 
(*) Ingredients ecològics.

Vida útil: 18 mesos.

PES PALET 815,04 Kg.

ALÇADA PALET 135 cms.

CAPSES CAPA 40

CAPES PALET 06

8436571420213

PES CAPSA 3,400 Kg.

MIDES CAPSA 20x18x12 cms.

240

GTIN-13 8436571420053

420053

UNITATS PALET  

FORMAT UNITAT

MIDES UNITAT 19x5 cms.

UNITATS CAPSA 06

ES-ECO-019-CT
AGRICULTURA UE / NO UE

Valors nutricionals per 100g

Valor energètic (kJ/kcal)

Proteïnes (g)

Sal (g)

Grasses (g)
De les quals són saturades 

Hidrats de carboni (g)
Dels quals són sucres

CAPSES PALET

GTIN-CAPSA240 g.

1.440

CODI
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680,3 kJ / 
164,6 kcal

15,4 g
2,3 g

4,4 g
2,8 g

2,1 g

0,8 g

La Salsa Bolets Sesmans, està elaborada amb 
bolets xiitake. Bolet àmpliament utilitzat per 
la medicina tradicional xinesa per enfortir el 
sistema immunitari. Això la fa ser la primera 
ecològica del mercat.
Salsa per acompanyaments tant de carn com de 
peix. Amb un personal aroma natural i amb ai-
gua de mar, la concentració de sals li aporten el 
toc de sal adequat (sense necessitat d’afegits).
És una salses sense gluten, lactosa i ou. Els 
seus ingredients fan que també sigui vegeta-
riana i vegana. 

INGREDIENTS: 
Aigua, oli d’oliva verge extra*, shiitake*, ceba 
cruixent*, aigua de mar, caldo vegetal*  (conté 
api) i aroma natural. Pot contenir traces de 
fruits secs. (*) Ingredients ecològics.

Vida útil: 18 mesos.

SALSA
bolets

Valor energètic (kJ/kcal)

Proteïnes (g)

Sal (g)

Grasses (g)
De les quals són saturades 

Hidrats de carboni (g)
Dels quals són sucres

Valors nutricionals per 100g

PES PALET 815,04 Kg.

ALÇADA PALET 135 cms.

CAPSES CAPA 40

CAPES PALET 06

8436571420220

PES CAPSA 3,400 Kg.

MIDES CAPSA 20x18x12 cms.

240

GTIN-13 8436571420060

420060

UNITATS PALET  

FORMAT UNITAT

MIDES UNITAT 19x5 cms.

UNITATS CAPSA 06

ES-ECO-019-CT
AGRICULTURA UE / NO UE

CAPSES PALET

GTIN-CAPSA240 g.

1.440

CODI
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826,1 kJ / 
199,7 kcal

18,1 g
1,5 g

7,5 g
6,4 g

1,7 g

0,5 g

Amb un suau toc picant, per la combinació de 
caiena, pebre vermell i pebre negre, i amb un 
toc personal que li dóna l’aroma natural de bra-
sa, la Salsa Brava Sesmans és ideal per utilitzar 
de forma tradicional en les teves patates, però 
també pot acompanyar carns, peixos i verdura.
Amb oli d’oliva verge extra, tomàquet natural 
i elaborada amb aigua de mar.
A més de ser vegana, també és apta per a 
celíacs, intolerants a la lactosa i a l’ou.

INGREDIENTS
Puré de tomàquet*, aigua, oli d’oliva verge 
extra*, ceba cruixent*, aigua de mar, xarop 
d’atzavara*, all*, pebre vermell*, caiena*, sal 
marina, aroma natural i pebre negre*. 
Pot contenir traces de fruits secs. 
(*) Ingredients ecològics.

Vida útil: 18 mesos.

SALSA
brava suaU

Valor energètic (kJ/kcal)

Proteïnes (g)

Sal (g)

Grasses (g)
De les quals són saturades 

Hidrats de carboni (g)
Dels quals són sucres

Valors nutricionals per 100g

PES PALET 815,04 Kg.

ALÇADA PALET 135 cms.

CAPSES CAPA 40

CAPES PALET 06

8436571420237

PES CAPSA 3,400 Kg.

MIDES CAPSA 20x18x12 cms.

240

GTIN-13 8436571420077

420077

UNITATS PALET  

FORMAT UNITAT

MIDES UNITAT 19x5 cms.

UNITATS CAPSA 06

ES-ECO-019-CT
AGRICULTURA UE / NO UE

CAPSES PALET

GTIN-CAPSA240 g.

1.440

CODI
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2692,1 kJ / 
654,7 kcal

72,3 g
13,4 g

0,2 g
0,2 g

0,8 g

0,5 g

La Salsa Maio Sesmans, està elaborada sense 
ou i per descomptat no porta ni mostassa, ni 
sucre afegit. Elaborada també amb oli d’oliva 
verge extra, que dóna una excel·lent textura, 
aconseguida de forma natural sense necessitat 
d’afegir gomes ni res semblant.
Un sabor extraordinari i diferenciat, aquest 
últim l’hi proporciona l’aroma natural de brasa 
present en tota la gamma.
Trobaràs el punt perfecte de sal, que l’hi dóna 
l’aigua de mar.
A més de ser vegana, també és apta per a 
celíacs, intolerants a la lactosa i a l’ou.

INGREDIENTS
Oli d’oliva verge extra*,oli de gira-sol*, aigua 
de mar, aigua, suc de llimona*, farina de cigró* 
i  aroma natural. Pot contenir traces de fruits 
secs. (*) Ingredients ecològics.

Vida útil: 18 mesos.

SALSA maio
sense ou

PES PALET 815,04 Kg.

ALÇADA PALET 135 cms.

CAPSES CAPA 40

CAPES PALET 06

8436571420244

PES CAPSA 3,400 Kg.

MIDES CAPSA 20x18x12 cms.

240

GTIN-13 8436571420084

420084

UNITATS PALET  

FORMAT UNITAT

MIDES UNITAT 19x5 cms.

UNITATS CAPSA 06

ES-ECO-019-CT
AGRICULTURA UE

Valor energètic (kJ/kcal)

Proteïnes (g)

Sal (g)

Grasses (g)
De les quals són saturades 

Hidrats de carboni (g)
Dels quals són sucres

Valors nutricionals per 100g

CAPSES PALET

GTIN-CAPSA240 g.

1.440

CODI
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2593,3 kJ / 
630,6 kcal

69,4 g
9,7 g

0,6 g
0,6 g

0,9 g

0,5 g

La Salsa Mostassa Sesmans, és una salsa amb 
un sabor característic i diferenciat pel toc d’aro-
ma de brasa que incorpora. Porta tant mostassa 
Dijon com grans de mostassa, que li dóna una 
textura granulosa i un sabor excepcional. És 
una salsa que pots consumir de forma diària 
amb tot tipus de carns - verdures, i també com 
vinagreta per amanir les amanides o per incor-
porar a altres salses.
No conté sucre, mel o melassa afegida i està 
elaborada amb aigua de mar.
Sense gluten, com tota la resta de la gamma 
alhora que sense ou i lactosa.

INGREDIENTS
Oli d’oliva verge extra*, oli de gira-sol*, aigua 
de mar, mostassa ancienne*, aigua, suc de 
llimona*,farina de cigró*, mostassa Dijon* 
i aroma natural. Pot contenir traces de fruits 
secs. (*) Ingredients ecològics.

Vida útil: 18 mesos.

SALSA
mostassa

PES PALET 815,04 Kg.

ALÇADA PALET 135 cms.

CAPSES CAPA 40

CAPES PALET 06

8436571420251

PES CAPSA 3,400 Kg.

MIDES CAPSA 20x18x12 cms.

240

GTIN-13 8436571420091

420091

UNITATS PALET  

FORMAT UNITAT

MIDES UNITAT 19x5 cms.

UNITATS CAPSA 06

ES-ECO-019-CT
AGRICULTURA UE

Valor energètic (kJ/kcal)

Proteïnes (g)

Sal (g)

Grasses (g)
De les quals són saturades 

Hidrats de carboni (g)
Dels quals són sucres

Valors nutricionals per 100g

CAPSES PALET

GTIN-CAPSA240 g.

1.440

CODI
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150 kJ / 
35,5 kcal

0,7 g
0,1 g

5,8 g
5,6 g

1,5 g

0,8 g

La Salsa Quètxup Sesmans, elaborada amb 
tomàquet fregit natural i amb un menor aporta-
ció calòrica que la resta de quètxup del mercat. 
No porta cap tipus de sucre, melassa o xarop 
afegit. Aquest prové, únicament, del sucre que 
contenen els ingredients de forma natural.
Complement perfecte per als teus sandvitxos, 
hamburgueses i patates, així com a ingredient 
principal de moltes altres salses que pots fer 
tu mateix.
Conté aigua de mar, que li aporta el toc perfecte 
de sal, sense ser afegida, a part de les seves 
múltiples propietats.

INGREDIENTS 
Tomàquet sofregit*, aigua, vinagre de mòdena*, 
caldo vegetal* (conté api) i aroma natural. Pot 
contenir traces de fruits secs. 
(*) Ingredients ecològics.

Vida útil: 18 mesos.

SALSA
QUÈTXUP

Valor energètic (kJ/kcal)

Proteïnes (g)

Sal (g)

Grasses (g)
De les quals són saturades 

Hidrats de carboni (g)
Dels quals són sucres

Valors nutricionals per 100g

PES PALET 815,04 Kg.

ALÇADA PALET 135 cms.

CAPSES CAPA 40

CAPES PALET 06

8436571420268

PES CAPSA 3,400 Kg.

MIDES CAPSA 20x18x12 cms.

240

GTIN-13 8436571420107

420107

UNITATS PALET  

FORMAT UNITAT

MIDES UNITAT 19x5 cms.

UNITATS CAPSA 06

ES-ECO-019-CT
AGRICULTURA UE

CAPSES PALET

GTIN-CAPSA240 g.

1.440

CODI
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1762,4 kJ / 
428,3 kcal

46,3 g
14,2 g

1,9 g
1,0 g

1,0 g

0,8 g

La Salsa Peix Sesmans, és una salsa amb un 
gust refinat, propi, amb un toc de brasa que li 
proporciona una personalitat pròpia.
Aquesta salsa té multitud d’usos, des del més 
habitual com acompanyar tot tipus de peix, 
fins i tot per utilitzar en els teus receptes de 
marisc, suquets de peix, així com fins i tot per 
acompanyar carns.
Una deliciosa, fina i lleugera salsa elaborada 
amb aigua de mar, per donar-li així el toc de 
sal i aprofitar les múltiples propietats que té.
És sense gluten, ou i lactosa

INGREDIENTS
Oli d’oliva verge extra*, oli de gira-sol*, aigua 
de mar, tomàquet sofregit*, aigua, vinagre de 
poma*, ceba cruixent*, suc de taronja*, farina 
de cigró* i aromes naturals (conté crustacis). 
Pot contenir traces de fruits secs. 
(*) Ingredients ecològics.

Vida útil: 18 mesos.

SALSA 
peix 

PES PALET 815,04 Kg.

ALÇADA PALET 135 cms.

CAPSES CAPA 40

CAPES PALET 06

8436571420275

PES CAPSA 3,400 Kg.

MIDES CAPSA 20x18x12 cms.

CAPSES PALE 240

GTIN-13 8436571420114

420114

UNITATS PALET  

FORMAT UNITAT

MIDES UNITAT 19x5 cms.

UNITATS CAPSA 06

ES-ECO-019-CT
AGRICULTURA UE

Valor energètic (kJ/kcal)

Proteïnes (g)

Sal (g)

Grasses (g)
De les quals són saturades 

Hidrats de carboni (g)
Dels quals són sucres

Valors nutricionals per 100g

CAPSES PALET

GTIN-CAPSA240 g.

1.440

CODI
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La Salsa Barbacoa Sesmans, amb el seu saborós 
gust és ideal per acompanyar la carn, sobretot 
la que es prepara en barbacoa, tot i que queda 
excel·lent també amb carn rostida, a la planxa, 
al forn, entre d’altres. No té addició de sucre, 
melassa o qualsevol altre tipus de endolcidor, 
com habitualment es troba al mercat.
Elaborada amb aigua de mar i amb aroma na-
tural de brasa, donant-li així un sabor molt més 
intens si cap.
També vegetariana i vegana. I com no, sense 
gluten, sense ou i sense lactosa.

INGREDIENTS 
Tomàquet sofregit*, aigua, aigua de mar, vinagre 
balsàmic*, caiena*, pebre vermell picant*, all*, 
caldo vegetal* (conté api), aromes naturals i 
sal marina. Pot contenir traces de fruits secs. 
(*) Ingredients ecològics.

Vida útil: 18 mesos.

SALSA 
BARBACOA

PES PALET 815,04 Kg.

ALÇADA PALET 135 cms.

CAPSES CAPA 40

CAPES PALET 06

8436571420282

PES CAPSA 3,400 Kg.

MIDES CAPSA 20x18x12 cms.

240

GTIN-13 8436571420121

420121

UNITATS PALET  

FORMAT UNITAT

MIDES UNITAT 19x5 cms.

UNITATS CAPSA 06

200,2 kJ / 
47,4 kcal

1,0 g
0,1 g

7,8 g
7,3 g

1,8 g

1,0 g

Valor energètic (kJ/kcal)

Proteïnes (g)

Sal (g)

Grasses (g)
De les quals són saturades 

Hidrats de carboni (g)
Dels quals són sucres

Valors nutricionals per 100g

CAPSES PALET

GTIN-CAPSA240 g.

1.440

CODI

ES-ECO-019-CT
AGRICULTURA UE / NO UE
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2368,3 kJ / 
575,6 kcal

62,4 g
9,4 g

1,5 g
1,0 g

2,0 g

0,5 g

La Salsa Pesto Sesmans, és sense formatge amb 
la qual cosa és també es per vegans i vegeta-
rians. És una de les salses més clàssiques per 
a les pastes, però també és combinable amb 
altres tipus de plats com les verdures a la brasa.
Elaborada amb aigua de mar, també incorpora 
l’aroma natural de brasa per donar-li un toc 
diferencial i renovat a una salsa d’allò més 
clàssica i coneguda per tots.
Sense gluten, sense ou i sense lactosa.

INGREDIENTS
Oli d’oliva verge extra*, aigua, aigua de mar, 
alfàbrega*, avellana torrada*, pinyons*, pa rallat 
de blat de moro*, vinagre de poma*, all*, sal 
marina, vinagre de mòdena i aromes naturals. 
(*) Ingredients ecològics.

Vida útil: 18 mesos.

SALSA 
PESTO

PES PALET 815,04 Kg.

ALÇADA PALET 135 cms.

CAPSES CAPA 40

CAPES PALET 06

8436571420299

PES CAPSA 3,400 Kg.

MIDES CAPSA 20x18x12 cms.

240

GTIN-13 8436571420138

420138

UNITATS PALET  

FORMAT UNITAT

MIDES UNITAT 19x5 cms.

UNITATS CAPSA 06

Valor energètic (kJ/kcal)

Proteïnes (g)

Sal (g)

Grasses (g)
De les quals són saturades 

Hidrats de carboni (g)
Dels quals són sucres

Valors nutricionals per 100g

CAPSES PALET

GTIN-CAPSA240 g.

1.440

CODI

ES-ECO-019-CT
AGRICULTURA UE / NO UE
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1790,8 kJ / 
435,1 kcal

46,7 g
3,8 g

1,0 g
1,0 g

2,7 g

3,5 g

La Salsa Olivada Sesmans, en aquest cas a 
força d’olives negres, és ideal per vinagretes i 
amaniments, en els teus carpaccios vegetals o 
per prendre en torrades.
Amb oli d’oliva verge extra i una aroma natural 
que li dóna un toc diferenciat.
Salsa vegetariana i vegana, també sense gluten, 
lactosa i ou.

INGREDIENTS 
Puré d’oliva negra*, oli d’oliva verge extra*, 
alfàbrega*, aigua i aroma natural. Pot contenir 
traces de fruits secs. (*) Ingredients ecològics

Vida útil: 18 mesos.

SALSA 
olivada

PES PALET 815,04 Kg.

ALÇADA PALET 135 cms.

CAPSES CAPA 40

CAPES PALET 06

8436571420305

PES CAPSA 3,400 Kg.

MIDES CAPSA 20x18x12 cms.

240

GTIN-13 8436571420145

420145

UNITATS PALET  

FORMAT UNITAT

MIDES UNITAT 19x5 cms.

UNITATS CAPSA 06

ES-ECO-019-CT
AGRICULTURA UE

Valor energètic (kJ/kcal)

Proteïnes (g)

Sal (g)

Grasses (g)
De les quals són saturades 

Hidrats de carboni (g)
Dels quals són sucres

Valors nutricionals per 100g

CAPSES PALET

GTIN-CAPSA240 g.

1.440

CODI



24

SENSE GLUTENSENSE OU

960,9 kJ / 
232,8 kcal

22,8 g
1,6 g

4,5 g
4,5 g

2,4 g

0,8 g

La Salsa Iogurt Sesmans, és lleugera i saborosa. 
Elaborada amb diferents espècies com comí, 
orenga, gingebre i julivert, que li donen un toc 
molt fresc.
Acompanyament ideal per a amanides, pollastre 
a la planxa, patates rostides, així com kebabs, 
piadinas, fajitas, etc. Salsa sense gluten i ou.

INGREDIENTS: 
Iogurt*, oli d’oliva verge extra*, oli de gira-sol*, 
xarop d’ atzavara*, sal marina, all*, orenga*, 
alfàbrega*, aigua, gingebre*, comí*, i pebre 
blanca*. Pot contenir traces de fruits secs. 
(*) Ingredients ecològics.

Vida útil: 18 mesos.

SALSA 
Iogurt

Valor energètic (kJ/kcal)

Proteïnes (g)

Sal (g)

Grasses (g)
De les quals són saturades 

Hidrats de carboni (g)
Dels quals són sucres

Valors nutricionals per 100g

PES PALET 815,04 Kg.

ALÇADA PALET 135 cms.

CAPSES CAPA 40

CAPES PALET 06

8436571420312

PES CAPSA 3,400 Kg.

MIDES CAPSA 20x18x12 cms.

CAPSES PALET 240

GTIN-13 8436571420152

420152

UNITATS PALET  

FORMAT UNITAT

MIDES UNITAT 19x5 cms.

UNITATS CAPSA 06

GTIN-CAPSA240 g.

1.440

CODI

ES-ECO-019-CT
AGRICULTURA UE / NO UE
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Valor energético (kJ/kcal)

Proteínas (g)

Sal (g)

2201,1 kJ / 
535,2 kcal

Grasas (g)
De las cuales son saturadas 

58,8 g
10,9 g

Hidratos de carbono (g)
De los cuales son azúcares

1,1 g
0,8 g

0,4 g

0,8 g

Valores nutricionales 
por 100g

La Salsa Cèsar Sesmans, és la primera ecolò-
gica del mercat. Per la seva versatilitat pot 
acompanyar moltes de les teves receptes però 
és ideal per a amanides.
Amb aigua de mar, sense sal afegida, i amb 
aroma natural per aportar una major personali-
tat. Al no portar formatge, la converteix en una 
salsa també vegetariana i vegana.
A banda és sense gluten, lactosa i ou.

INGREDIENTS
Oli d’oliva verge extra*, oli de gira-sol*, aigua de 
mar, aigua, suc de llimona*, mostassa Dijon*, 
farina de cigró*, xarop d’atzavara*, all*,  aroma 
natural i julivert*. Pot contenir traces de fruits 
secs. (*) Ingredients ecològics.

Vida útil: 18 mesos.

SALSA 
CèSAR

PES PALET 815,04 Kg.

ALÇADA PALET 135 cms.

CAPSES CAPA 40

CAPES PALET 06

8436571420329

PES CAPSA 3,400 Kg.

MIDES CAPSA 20x18x12 cms.

CAPSES PALET 240

GTIN-13 8436571420169

420169

UNITATS PALET  

FORMAT UNITAT

MIDES UNITAT 19x5 cms.

UNITATS CAPSA 06

GTIN-CAPSA240 g.

1.440

CODI

ES-ECO-019-CT
AGRICULTURA UE / NO UE
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SESMANS ORGÀNIC SL.
Calle Mallorca 2, Nau 6, 08192 - Sant Quirze del Vallès.

Tel. 930028290

WWW.SESMANS.COM 

Twitter: @SesmansOrganic

Instagram: sesmansorganic


