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"Amor a primera mossegada."



Beef  Quality és la marca que dóna nom a una carn prèmium i selecta. Una carn de
vaca vella madurada que ha estat tractada mitjançant un procés de maduració en
sec, amb l’objectiu d’oferir un nou concepte de producte gourmet, exclusiu i
d’exquisitat absoluta.

Els orígens de BQ s'inicien l'any 1942, quan la família de ramaders Pons-Viladot
de la Fuliola, van decidir dedicar la seva vida a l'engreix de caps de bestiar,
concretament de boví.

El 2013, l'actual i tercera generació de la família, va canviar les seves vides amb
l'objectiu de compartir al món el seu bagatge i la seva afició càrnia. És aquí on en va
néixer el nom de Beef Quality.

Era també el moment de fer un gir de caire innovador i fer un salt qualitatiu,
oferint així un producte de màxima qualitat i apreciat pels paladars més
gourmets.

A banda de comercialitzar la carn de vedella de les seves pròpies granges,
vam focalitzar el seu punt de mira a les races de vaca vella provinents de les terres
de Galícia i Portugal. Aquestes són la Holstein, Rubia Gallega, Minhota, Angus  i
Arouquesa.

"De la nostra passió, la nostra professió"



"La maduració, 
el secret d'un bon sabor."



A Beef Quality madurem la carn de vaca vella en sec   per tal de concentrar i potenciar el sabor,
esmenar la seva masticabilitat i aconseguir un producte molt més tendre, suculent i apetitós,
obtenint així una carn d'excepcional i major qualitat.

Mitjançant un procés d’elaboració propi, únic i innovador, desenvolupant el nostre savoire faire;
seguint la  nostra tradició artesanal i emprant noves tècniques avançades de maduració.

Seleccionem el bestiar segons la qualitat i el percentatge de greix de l’animal. Tret essencial i
diferencial per obtenir una maduració òptima que depenent de la peça varia entre 30 i 90 dies.

PRODUCTES MADURATS



PRODUCTES MADURATS

· TXULETÓ / MITJANA:

> maduració de 30 a 45 dies 
> maduració de 45 a 60 dies
> maduració de 60 a 90 dies 

· ENTRECOT:

> maduració de 30 a 45 dies 
> maduració de 45 a 60 dies 
> maduració de 60 a 90 dies 

· FILET 

> Indiferent el temps de maduració 

*amb opció d'oferir maduracions més específiques i personalitzades.



PRODUCTES MADURATS

· TOMAHAWK

> maduració de 30 a 45 dies 
> maduració de 45 a 60 dies 
> maduració de 60 a 90 dies 

· T-BONE:

> maduració de 30 a 45 dies 
> maduració de 45 a 60 dies
> maduració de 60 a 90 dies 

*amb opció d'oferir maduracions més específiques i personalitzades.



"Sense perdre l'essència 
dels nostres orígens."



A Beef Quality, ens hem dedicat tota la vida a l'engreix de bestiar. És per això que a banda d'innovar
oferint una carn madurada més prèmium, no volem perdre la identitat dels nostres orígens. 

Oferim  carn de vedella  del nostre propi bestiar, criat a les nostres granges  i alimentat amb una
formulació de pinso 100% natural, ideat per nosaltres i sense cap mena de greix animal afegit.

Som  nosaltres mateixos  els que tanquem el cicle de la pròpia carn. Des de l'aliment i el benestar  de
l'animal fins al producte final.

CARN DE VEDELLA PRÒPIA

"El nostre 'savoir faire,' la garantia d'una bona carn."



CARN DE VEDELLA PRÒPIA

2. Entrecot de vedella1.  Filet de vedella

5. Tacs de vedella

3. Xurrasco

7. Cua de vedella

6. Rodó de vedella

8. Pintxos de vedella

10. Hamburguesa de vedella

4. Bistec de vedella

9. Jarret



CARN DE VEDELLA PRÒPIA

1. Filet de vedella

S'obté de la part interna del costellam, tapat per la ronyonada. La seva forma és allargada i plana i és molt tendre.
El podem cuinar també a la planxa, a la brasa o bé fer-lo sencer.

2. Entrecot de vedella

S'obté de la part més noble i preuada de la vedella. Ideal per cuinar-lo a la planxa o a la brasa.

3. Xurrasco

És un tall de carn d'un a dos centímetres de gruix extret de les carnasses de l'animal. És ideal per acompanyar-lo de
salses o bé fer-ho a la graella.

4. Bistec de vedella 

S'obté de les parts més magres i tendres de l'animal. És un tipus de carn melosa amb greix que li dóna el toc
de sabor i la textura. Ideal per ser acompanyat i cuinar-lo a la planxa o també a la brasa.



CARN DE VEDELLA PRÒPIA

5. Tacs de vedella 

S'obtenen també de la part més tendra i sucosa de l'animal. Són petits talls de vedella tallats a tacs. Ideals per fer-
ne estofats i guisats.

6. Rodó de vedella

S'obté de la cuixa de l'animal. I es considera carn de primera qualitat especialment per cuinar fricandó.

7. Cua de vedella

Peça que s'obté de l'os central. Gelatinosa, melosa i molt saborosa.

8. Pinxo de vedella 

Peça tendra i molt suculenta, combinada amb verdures. A Beef Quality elaborem el teu pinxo especial acompanyat
de la verdura que més t'agradi. Demana'ns-el!



CARN DE VEDELLA PRÒPIA

9. Jarret 

Correspon a la part de les potes (anterior/ posterior), és una carn molt melosa, font de fibra i molt alta en
col·lagen. Ideal per fer guisats i estofats. D'aquesta peça se n'extreu el conegut "osobuco".

10. Hamburguesa de vedella

A partir de la carn més magra de la vedella i afegint un petit percentatge de greix per tal que siguin més suculents,
elaborem les nostres hamburgueses. Condimentades amb sal i espècies posteriorment. Aquestes tant són ideals per
consumir-les tant a la brasa com a la planxa.



"En la varietat està el gust.
Productes elaborats i altres peces."



"Només un 1% de la carn de bou venuda a la
península Ibèrica és real."



PRODUCTES ELABORATS I ALTRES PECES 

· HAMBURGUESES AMB CARN DE VACA MADURADA

Elaborem les hamburgueses un cop la carn ja ha estat madurada, utilitzant una part de la peça totalment noble,
amb el mínim de greix afegit, entre un 5 i un 10%. 

 > Hamburguesa amb una maduració de 45 dies.

 > Hamburguesa amb una maduració de 30 dies.

· CARN DE BOU (només per encàrrec)

Encara que tota la carn provingui del mateix animal, són productes molt diferents. El bou és l'animal castrat passat
més dels seus 48 mesos de vida (3 anys), cosa que fa que la seva carn sigui més vermellosa, gustosa i excepcional.
Els bous amb els quals treballem a BQ, tenen més de 5 anys com a mínim. 

*amb opció d'oferir maduracions més específiques i personalitzades.
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