J. Rius va ser fundada l’any 1922, des de llavors tota la família
Rius s’ha dedicat a la producció i venda de pa, brioixeria i
pastisseria.
Fa 50 anys una família consumia 4 barres de ½ de pa al
dia, avui en consumeixen 1. El món canvia, els costums es
modifiquen, però hi ha una cosa que es manté immune al pas
del temps: la Qualitat.
La nostra obsessió i la de tots els treballadors de J. Rius ha
estat, és i serà utilitzar les millors matèries primeres,
obtenir l’excel·lència en el mètode productiu i oferir
un servei satisfactori als nostres clients.
Seguim un rigorós control en les nostres compres per poder
garantir a tots els nostres clients productes de gran qualitat.
Cada segon pensem en el que mengeu: el nostre pa, els
pastissos, les pastes, són la vostra salut i això és el més
important. L’any 400 a. C Hipòcrates va dir: “Deixa que el
menjar sigui la teva medicina, i la medicina el teu menjar”! Si
menges J. Rius menjaràs sa!
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l’excel·lència
en materies

Només amb xocolata i avellanes
Borges senceres.

Torró de xocolata i ametlla

Xocolata amb llet i ametlla marcona
Borges sencera.
400 gr.

Torró de whisky Glenrothes
L’estrella dels torrons, totalment
artesanal amb les millors xocolates
fet i certificat amb el millor whisky
d’Escòcia, Glenrothes.

Panellets de sabors
Fets amb ametlla marcona, ou i
sucre, sense essències, colorants
ni conservants. Tots els gustos
estan aconseguits amb productes
naturals, taronja, maduixa, codony,
cafè...

450 gr.

Torró de gema
Ous del Penedès, sucre, ametlla
marcona, i un alè de canyella.
Acabats de cremar.

Panellet de pinyons
El rei dels panellets, elaborat amb
sucre, ou, ametlla i els millors
pinyons de Castella de gran calibre
i millor gust.

Els nostres panellets són totalment
artesanals fets sense patata ni
moniato i sotmesos a la certificació
de l’ESPECIALITAT TRADICIONAL
GARANTIDA.

400 gr.

torrons

panellets

Torró de xocolata i avellana

Tots els nostres productes són naturals i de la millor qualitat, d’aquesta
manera obtenim els millors resultats tant en producció com en servei.
Panellets fets amb ametlla marcona, ous del Penedès, sucre...
Torrons elaborats amb poques matèries primes i una acurada elaboració
ens fan aconseguir uns torrons artesans de gran qualitat.
Tots aquests productes elaborats sense colorants, ni conservants, ni
additius.

