
Les vaques de l’Albera al Pla de la Creu, Lliurona.

Per comandes: contactar amb Ramaderia Ecològica ISCRA 
                                     685973415 (Wolfgang) 
                               espinau.ecologic@gmail.com 

En nostre principal punt de distribuició i informació:
                                    l’Agrobotiga de Besalú 
                                  Ctra Olot 7, 17850 Besalú 
                                                 972 591879

Nº Operador: 
CT2568P

Vedell de la vaca de l’Albera amb 
el seu color de protecció

VENTA DIRECTA 

LOTS I PREUSLa carn es cuina una mica diferent: les parts 
del filet (que sempre n’hi ha poc, 4kg per 
animal) entrecot i sobretot bistec, necessi-
ten molta calor i poc temps. Volta i volta, 
quant menys temps al foc, mes suau i melós.
Les altres parts com els daus per estofar, la  
vedellla amb os i sobretot el tall rodó, 
necessiten més temps de cocció del que 
estem acostumats. El tall rodó de 2,5/3 
hores a foc lent per a un resultat excel·lent.

Apostem per la venda directa ja que es 
tracta d’un sistema de gestió de productes 
amb contacte directe entre productors i 
consumidors.
Busquem el mínim de distància (km0) i ano-
nimitat 0 també així podem parlar i organit-
zar-nos amb la màxima transparència i els 
preus es queden més ajustats.
Produir, vendre, comprar i consumir és tot 
un conjunt d’activitats. Estem confuses amb 
la publicitat i les estratègies de venda, però 
tenim dignitat i veu i ningú està per sobre ni 
per sota de l’altre.
Per a nosaltres com a ramaders, és impor-
tant la col·laboració del comprador quan 
oferim la carn per telèfon o per mail i quan 
repartim els paquets. 

             “PAQUET FAMILIAR RESPONSABLE”
Bistec, daus per estofar, entrecot, tall rodó,
vedella amb òs i filet.
→ Paquet de 5 kg a 15,6€/kg total 78€
→ Paquet de 10 kg a 13,8 €/kg total 138€
          (fàcil per compartir entre varis).
La carn picada es pot afegir als lots fins a un 
màxim de 2.5 kg per paquet 12€/kg.
Tot això separat, especejat, envasat al buit i 
amb etiqueta.
Les visceres es reparteixen el dia després del 
sacrifici: Fetge i cor a 10€/kg, llengua, galtes 
i entrama a 15€/kg (les quantitats a conve-
nir).
Tota la carn que surt de la nostre explotació 
ha passat de dos a tres setmanes en repòs a 
les càmeres frigorífiques de l’escorxador.
Els pesos de les diferents classes de carn de 
cada animal poden variar i la proporcionali-
tat entre ells no és sempre la mateixa.

El nostre ramat pastura per prats i boscos 
de l’Alta Garrotxa, en un entorn natural 
que encara no està malmès per l’ùs de 
fertilitzants químics ni altres invents nocius 
pel medi. També fa uns quants anys que 
fem transhumància  a les Gavarres ( Fitor) 
buscant una zona amb un clima diferent 
ja que a l’hivern, al costat del mar hi ha 
millor pastura.
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EL NOSTRE COMPROMÍS 

Una tipica Albera amb el seu vedell.

LA VACA DE L’ALBERA

Santa Coloma de Fitor (Gavarres)

QUÈ GENEREM

LA SELECCIÓ I L’ESCORXADOR

LA CARN DE LA VACA DE L’ALBERA 
ECOLÒGICA I COM ES CUINA

Els vedells passen els primers mesos amb 
les seves mares dins el ramat, arribats a 
un any els separem i els hi oferim la millor 
pastura que tenim, en unes condicions 
tranquil·les, sense estrés i amb poca 
competència

La vaca de l’Albera és una raça autòctona 
bovina i la més antiga de Catalunya, té el seu 
orígen molt lluny en el temps. Una vaca petita 
amb bons resultats de pastureig tot l’any a 
l’aire lliure en el clima mediterrani i muntanyós 
català. 

Amb la producció i el consum de la carn de la 
vaca de l'Albera participem en la seva recu-
peració genètica i la conservació.
Aquests bovins estan perfectament integrats i 
són d'un gran futur per a la producció agrícola 
ramadera, pensant que la vida en el futur ha 
de recórrer al màxim a la sostenibilitat i en con-
seqüència a les races autòctones.

Nosaltres portem de deu a dotze vedells  
l’any a l’escorxador amb una edat de 24-26 
mesos, sempre depenent de si el clima i la 
naturalesa ens ho permeten.
Es sacrifiquen més mascles que femelles, ja 
que per la cria de bovins es considera un 
toro per cada vint-i-cinc vaques. Només es 
queden els mascles més característics i més 
purs.
En el cas de les femelles és tot el contrari, es 
queden totes menys les que realment no 
s’assemblen a la vaca de l’Albera. Per tant, 
quasi totes es queden de per vida i en cas 
que en sobrin, busquem altres ramaders que 
formin o vulguin formar part de la iniciativa 
per la conservació de la raça.

La carn és molt gustosa amb un toc fresc i 
pocs greixós. Es carn de musculatura natu-
ral (d’animals que es mouen i no mostra 
greix infiltrat).
S’assembla més a les carns de caça, que 
no a les industrials que ens hem acostumat 
a consumir les últimes dècades. Nosaltres 
no engreixem!

Raça autòctona, significa que està molt ben adap-
tada al seu entorn des de fa segles i seleccionat pels 
ramaders que també hi vivien. 
Tot i això, la vaca de l’Albera està en perill d’extinció.

Un estudi isotòpic realitzat a la UAB el 2017 amb 
carn dels nostres vedells ens dona esperança i 
ànims, diuen: “la grasa de bóvido analizada 
de Espinau (Ramaderia Ecològica ISCRA) propor-
cionó unos resultados comparables con las 
grasas que analizamos procedentes de los yaci-
mientos neoliticos. Esto nos permite a nosotros 
saber que se trataba de un bóvido de hace 
8.000 años y por otro lado, permite asegurar 
que los terneros de ISCRA comen y se crian de 
una forma muy semejante a la de la prehisto-
ria.”

És molt sòbria, capaç     de viure i 
produir en zones boscoses i 
arbustives i per tant, és espe-
cialment útli per reduir el risc 
d'incendis forestals, i al 
mateix temps ajuda a recu-
perar aquest paisatge 
mosaic del nostre territori.

Els vedelles no han rebut altre 
alimentació que la llet materna, 
les pastures de la muntanya, una 
aportació de farratge d’aporta-
ció propia i ordi germinat. Tot 
això, reconegut i avalat pel 
CCPAE. Així doncs, oferim una 
carn sana i d’alt valor energètic.


