




L’empresa 





La historia de l’empresa 
 Sobre nosaltres 

 Som una petita empresa familiar independent que produeix la seva pròpia mel des de fa 4 generacions. 

 Som apicultors per tradició. 

 Actualment gestionem 3000 rucs sobre una base transhumància seguint les diferents floracions primaverals. 

 Els nostres rusc van:   

 A la costa de Tarragona I Barcelona on passen l’hivern . 

 Passant pel romer de Lleida tarda i els fruiters de Mollerusa. 

 Fins al Pirineu on passen l’estiu per produir mel d’Alta Muntanya. 

 Nosaltres produïm i seleccionem mel de diferents nèctars Mediterranis 
 Romer, Taronger, mil flors, muntanya (Pirineu), Farigola, etc.

 Nosaltres pertanyem a Les Terres de l’Ebre i a la reserva de la biosfera per la Unesco

 Oferim mel únicament Mediterrània. 

 Tots aquests anys hem treballat dur per convertir-nos en un referent en el sector                                               
així com per produir mel d’alta qualitat per satisfer aquells amb un paladar més                                             

 exigent. 

 El negoci esta creixent lent però segur. 

 Nosaltres exportem a França  de forma regular, 

Alemanya , Italià , UK , Suïssa , nord d'Àfrica( Marroc),…

 Nosaltres també vam exportar a  l’Asia ( Japó & Xina ) 

 Venem a petites empreses locals, minoristes i a grans empreses. 





La nostra 

gamma 





La nostra gamma de 18 

sabors
Mel de 

Catalunya 





Els nostres 

sabors 





Les 5 millors mels.

Les més sol·licitades. 





Romer  

❖ Característiques: 

• Color: ambre  groc molt clar. .

• Aroma: característiques florals amb notes d’ambrosies, 

suaus I delicades. 

• Sabor: dolç dominant , sense altres components; potser que 

tingui lleugeres notes àcides en alguna ocasió. 

• Zona de producció: Zones calcaries i càlides de l’est i sud de 

la Península Iberica. 





Taronger

❖ Característiques: 

• Color: ambre clar o molt clar.

• Aroma:  recorda la flor de taronger, intents I persistent. 

• Sabor : amb gust dolç dominant, però amb un clar component 

àcid. 

• Zona de producció: Franja mediterrània I sud de la Península 





Farigola 

❖ Característiques: 

• Color:  Ambre, generalment amb tonalitats rogenques lleus. 

• Aroma: Floral amb components fenòlics, molt intensa i persistent. 

• Sabor: Dolç amb notes àcides. Pot presentar notes salades I 

presencia de notes aromàtiques maltejades, quan conte melades. 

Baixa tendència a la cristal·lització. 

• Zona de producció: Zones calcaries de les dos mesetes peninsulars I 

zones de les serres del sud. 





Pirineu ( Muntanyes) 

❖ Característiques: 

• Color: ambre – ambre fosc .

• Aroma: aroma floral 

• Sabor: dolç amb notes salades 

• Zona de producció: Pirineus. 





Bruc

❖ Característiques: 

• Color: ambre amb clares tonalitats vermelloses .

• Aroma: floral amb un intent component característic  en 

fullaraca de tardo, humus, bolets. 

• Sabor: dolç amb característiques notes amargues, salades 

I freqüentment àcides. 

• Zona de producción: Tota la Península Ibèrica. 





Bresca 

❖ Característiques: 

La mel de la bresca és la forma més pura de la mel, segellada amb la 

cera per les pròpies abelles, totalment crua i mai tocada per mans 

humanes. Menjar mel amb bresca és una autentica alegria que 

poques persones han tingut la oportunitat de gaudir. La bresca es 

pot menjar tal qual o se'n pot treure de la mel fàcilment. El procés es 

molt divertit, una mica enganxifós però saborós. 
• La bresca amb mels es ven generalment en petites porcions de 250gr a 

350gr en un recipient de plàstic. 





Vinagre de Taronger 

Excel·lent vinagre de mel elaborat per 

nosaltres, recomanable per amanides, peix, 

carn , pasta I marisc. 





Per a cada sabor, el nostre  embalatge 





500gr 

125gr 250gr 350gr 

490gr 1kg 

Els nostres embalatges més 

venuts 





Els nostres

premis 





Alguns dels nostres 

premis 

10 Millors mels

ParisCongres Internacional d’Apicultura




Contactar amb nosaltres !

No dubtis de 

Adreça  :

Comercial Apicola Rossend Margalef, S.L.

Polg. Ind. " Pla de Solans", parc. 20-21

43519 - El Perelló (Tarragona) 

Catalunya  Spain

comercial@apirossend.com

Telèfon mòbil o WhatsApp:   + 34.  645 038 336

www.apirossend.com

http://www.apirossend.com/





