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Sempre ens ha agradat fer els regals que ens agradaria rebre. Som de 

Barcelona, valorem el disseny i la qualitat, gaudim amb les coses bones 

de menjar i de beure, i volem que criteri, humor, tacte i gust facin dels 

nostres presents uns regals originals i contemporanis.

La intenció en el concepte, la qualitat de la selecció dels productes i 

la valorització d’aquests a través de la presentació i el disseny fan de 

Júlia i Jana Presents & Co un encert segur.

Júlia i Jana Presents & Co és la solució perfecta per als que valoren en 

els regals el mateix que nosaltres: originalitat, qualitat i criteri.

E S T A B L I S H E D  2 0 1 0

Què regalar i quan

Hi ha tantes ocasions per fer un regal Júlia i Jana!

Hi ha molts moments per fer un regal especial a més dels tradicionals 

de Nadal i aniversaris. Una auto convidada a veure el futbol, una 

visita sorpresa a fer el vermut a la terrassa de la teva amiga, un detall 

d’agraïment per un sopar, l’arribada d’un nadó… 

www.juliaijanapresents.com

| Venim a fer el vermut | Oli en un llum | Exòtic | Ets una joia | Temps de música | Volem pa amb oli | Oh2o! | Fem uns Gintònics 
| Sentits | Quin cacau de brindis | Et dono la llauna | Tardes de Nadal | 1+ a la família | VI(nc) acompanyat | Beure món |
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Personalitzats

Podem personalitzar el regal perquè siguin més del teu gust o del gust 

de les persones que ho rebran. 

Per reforçar un concepte en concret. Perquè posicionin o parlin de la 

teva empresa. Per a un o per a molts.

Esperem les teves suggeriments i consultes!

Actualitzem contínuament la nostra oferta, ja que seguim descobrint 

cada dia simpàtics moments i tendres ocasions susceptibles d’un regal 

Julia i Jana.

E S T A B L I S H E D  2 0 1 0
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CONTINGUT

Gallac Larme Raisin
Aquest vi dolç del sud de França és el maridatge perfecte per potenciar 
el gust d’un bon foie. D. O. Gallac. 500ml

Foie gras entier “Secret d’Eleveurs”.
Pel gourmet més exigent. Aquest foie gras ha guanyat la medalla de 
plata “Paris 2012” al Concurs General Agrícola del Ministeri d’agricultura i 
alimentació francès. Denominació Geogràfica Controlada “Canard à Foie 
Gras du Sud-Ouest”. Bon appétit! 130g

Gelée de vi blanc. 
Amb l’aroma del vi de Sauternes, afegeix un contrast personal al 
foie. 100g

Regañás La Chinata
Acompanyant ideal del foie, també es poden prendre soles. 125 g

Copetes de vidre
Per compartir aquest exquisit moment. 2 copes

PER QUAN? Qui no té un caprici?

PER A QUI? Per a bons paladars

PREU  50€

Petit plaisir
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CONTINGUT

Cava Huguet Gran Reserva 
No tots els caves -encara que siguin Brut Nature Gran Reserva-  
són iguals. Aquest destaca per la seva frescor i alegria i té una estructura 
d’aromes de vi amb criança que marca una diferència substancial. 75 cl  

Bloc de foie gras  “Secret d’Eleveurs”
Una delicatessen reconeguda per tot els amants del bon menjar, ideal per 
contrastar amb gustos dolços. 120g

Melmelada de figues blanques. De Lucien Georgelin
Lucien Georgelin cuina les mermelades en caldera aconseguint un gran 
qualitat i reconeixement. La de figues blanques una combinació i contrast 
perfecte per acompanyar el foie. 100g

Espelma galet
El caliu d’una bona escudella nadalenca fet espelma. Per mantenir viva la 
flama del Nadal català a qualsevol lloc. 1 espelma 

Regañás La Chinata. 
Acompanyant ideal de mariscs, embotits, formatges, patés, també es 
poden prendre soles. 125 g

PER QUAN? Qui no té un caprici?

PER A QUI? Per a bons paladars

PREU  45€

Petit plaer
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CONTINGUT

Flor de sal amb especies
Flor de sal amb especies. Del parc Natural del Delta de l’Ebre mesclada 
amb tot l’art del xef Joan Roca. 60 g

Flor de sal natural
Del parc Natural del Delta de l’Ebre, sense refinar i collida 
manualment.  60g

Pebre de 5 baies
Seleccionat per Casa Gispert. 100g

Pebre blanc
Seleccionat per Casa Gispert. 100g

Molinets
Disseny per donar el punt òptim de mòlt a la sal gruixuda o al pebre. 2 
molinets

PER QUAN? Per condimentar qualsevol moment, per tenir un detall 
original i pràctic

PER A QUI? Per a cuiners, mares, àvies, veïns, parelles ….

PREU  39€

La sal de la vida
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CONTINGUT

Cava Huguet Gran Reserva 
No tots els caves -encara que siguin Brut Nature Gran Reserva-  
són iguals. Aquest destaca per la seva frescor i alegria i té una estructura 
d’aromes de vi amb criança que marca una diferència substancial. 75 cl  

Carquinyolis
Carquinyolis Sant Quintí, els típics artesans. 200g

Xocolata Senyera Enric Rovira
Una deliciosa creació d’Enric Rovira, xocolater de Barcelona i referència 
en el món de la xocolata més contemporània a nivell mundial. 80g

Estovalles
Estovalles fetes amb la roba de farcell típica catalana

PER QUAN? un regal ideal per aquest 2014!

PER A QUI? Per tothom qui vulgui una celebració a la catalana

PREU  38€

OPCIÓ 2.  PREU  35€

Cava Huguet + Carquinyolis + Catànies + Estovalles amb roba de farcell

Clar i català
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Y un jamón!
RESERVA DESPENSA

CONTINGUT

10 Sobres paletilla Martin Raventos RESERVA DESPENSA (+24 mesos)
Martin Raventos és hereu de varies generacions d’especialistes en el porc 
ibèric i basen el gust dels seus magnífics productes en la raça “Negro 
Lampiño” (Ibèrica Pura), l’alimentació, edat i el pes del porc, el perfilat, 
assentament i secat, l‘assaonament i la maduració sempre superior a 24 
mesos. ¡Espectacular! 10 sobres de 100g 

Remelluri reserva 2006
Què més es pot dir d’aquest prestigiós clàssic dels vins de Rioja? Un gran 
vi que agrada a tothom. Dels primers a Rioja amb la filosofia de fer vi de 
la seva pròpia vinya, una finca un vi. 75cl 

Joc de cartes espanyoles de Fournier
Temps estalviat, temps guanyat… i perquè no… una partida!!

PER QUAN? Qualsevol moment és bo per regalar pernil, i per Nadal, 
encara millor! 

PER A QUI? Per a qualsevol amic, familiar, client... 

PREU  99€

OPCIÓ 2 .  PREU  69€

5 Sobres paletilla Martin Raventos RESERVA DESPENSA 100g + 
Remelluri Reserva 2006 + Joc de cartes  

OPCIÓ 2 .  PREU  160€

20 Sobres paletilla Martin Raventos RESERVA DESPENSA 100g + 
Remelluri Reserva 2006 + Joc de cartes  
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Y un jamón!
RESERVA PERSONAL

CONTINGUT

10 Sobres paletilla Martin Raventos RESERVA PERSONAL (+30 mesos)
Martin Raventos és hereu de varies generacions d’especialistes en el porc 
ibèric i basen el gust dels seus magnífics productes en la raça “Negro 
Lampiño” (Ibèrica Pura), l’alimentació, edat i el pes del porc, el perfilat, 
assentament i secat, l‘assaonament i la maduració sempre superior a 24 
mesos. ¡Espectacular! 10 sobres de 100g 

Remelluri reserva 2006
Què més es pot dir d’aquest prestigiós clàssic dels vins de Rioja? Un gran 
vi que agrada a tothom. Dels primers a Rioja amb la filosofia de fer vi de 
la seva pròpia vinya, una finca un vi. 75cl 

Joc de cartes espanyoles de Fournier
Temps estalviat, temps guanyat… i perquè no…una partida!!

PER QUAN? Qualsevol moment és bo per regalar pernil, i per Nadal, 
encara millor! 

PER A QUI? Per a qualsevol amic, familiar, client... 

PREU  130€

OPCIÓ 2 .  PREU  85€

5 Sobres paletilla Martin Raventos RESERVA PERSONAL 100g + 
Remelluri Reserva 2006 + Joc de cartes  

OPCIÓ 2 .  PREU  215€

20 Sobres paletilla Martin Raventos RESERVA PERSONAL 100g + 
Remelluri Reserva 2006 + Joc de cartes  
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CONTINGUT

Café d’Etiòpia
Cooperativa Wotoma, collita 2013. Torrat i seleccionat per la quasi 
centenària botiga del Born, Cafés El Magnífico. 100 g

Infusió digestiva
Anís, camamilla, menta... sabor i benestar de Sans & Sans Fine Tea 
Merchants. 50 g

Cafetera d’èmbol

Per treure els millors aromes de la teva infusió de cafè o d’herbes.  
1 cafetera

Cookies

Per acompanyar molt dolçament el joc i la beguda. 100g

Bombons

Bombons Chocolate Orgániko
Xocolata negra bio 56% cacau amb oli d’oliva verge extra i certificat 
d’agricultura ecològica. Per a tu i els teus acompanyants. De la casa 
Chocolate Orgániko. 90 g

Baralla
I tu esculls el joc…. Cartes d’Heraclio Fournier. 1 joc de cartes

PER QUAN? Per tardes llargues i casolanes.

PER A QUI? Per a familiars i amics amb els que t’agrada passar l’estona

PREU  45€

Bona tarda
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CONTINGUT

Coll
Amb suavitat i volum, aquest teixit tècnic farà l’hivern més càlid i 
confortable. 1 snood Design House Stockholm

Pendrive

Amb forma de càmera fotogràfica per guardar moments inoblidables. 
1 pendrive 8G

Altaveu Bluetooth 

Qualitat de so i de disseny sense cables. Emporta-te’l a on vulguis.  
1 altaveu WOW

Bateria Lipstick
Carregador compacte dissenyat per a recarregar la bateria de la majoria 
dels dispositius mòbils (Iphone, Android, càmares, tablets, Mp3…). 
Màxima prestació en un disseny minimalista i pràctic.

PER QUAN? Per regalar disseny i tecnologia.

PER A QUI? Per a qui està a l’última.

PREU  120€

 Tecnologia Punt

OPCIÓ 2.  PREU  109€

Snood + Altaveu + Pendrive

OPCIÓ 3.  PREU  90€

Snood + Altaveu

OPCIÓ 4.  PREU  70€

Altaveu + Pendrive + Bateria

OPCIÓ 5.  PREU  70€

Snood + Pendrive + Bateria

OPCIÓ 6.  PREU  60€

Altaveu + Bateria

OPCIÓ 7.  PREU  60€

Altaveu + Pendrive

OPCIÓ 8.  PREU  59€

Snood + Bateria

OPCIÓ 9.  PREU  59€

Snood + Pendrive

OPCIÓ 10.  PREU  30€

Pendrive + Bateria
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Me pirra la birra

CONTINGUT

Mataró Blat. Maresme Brewery. Refrescant cervesa de blat estil Witbier sense filtrar ni 
pasteuritzar. De color ambre i cos mitjà, amb personalitat ja que en la seva elaboració s’utilitzen 
ingredients com a pell de taronja, coriandre i vainilla que li atorguen, tant en boca com en nas,  
un record de cereals, fruites, resines i espècies. 33cl

Schiehallion. Harviestoun Brewery. Premium Lager d’un brillant color daurat, amb aromes               
i sabors d’herba acabada de tallar, sucre bru, litxis i mango, amb un paladar vibrant, persistent       
i fresc juntament amb un final afruitat. 33cl

Dougall’s 942. Cerveses A. de Cantàbria S.L. Aquesta American Pale Ale és molt refrescant 
i cítrica, amb un fantàstic amargor conferit pel llúpol, seca, rodona i equilibrada, una delícia. 
Excel·lent equilibri entre malts i llúpols i una molt bona textura. 33cl

Weihenstephaner Hefe Weissbier. Bayerische Staatsbrauerei Weihenstephan. Ale de la que 
es considera la cerveseria més antiga del món (1.040), és la clàssica cervesa de blat d’alta 
fermentació; centrifugada però no filtrada i amb una segona fermentació en ampolla. Perfecte 
exponent de l’estil, amb aquest amarg, suau i refrescant, molt saborós.

L’Arrossà. Molta Birra. Cervesa d’alta fermentació elaborada amb malt d’ordi, malt de blat i malt 
d’arròs de Pals Denominació d’Origen Empordà. Refrescant i equilibrada on els cinc llúpols 
utilitzats en la seva elaboració es troben en molt bona harmonia amb els malts. Medalla de Plata 
al Dublin Craft Beer Cup 2013. 33cl

Dougall’s Llegenda. Cerveses A. de Cantàbria S.L. Una Special Bitter delicada i d’equilibri 
perfecte. De color ambarí, és totalment cristal·lina i translúcida. La seva escuma, blanquinosa i 
lleugerament ataronjada, és abundant, consistent i duradora. D’aroma fresca i floral, destaca per 
una excel·lent textura cremosa i vellutada. 33cl

Gots de vidre. Parella de vasos ideals per a cervesa, tant per la seva forma, com pel doble vidre 
que manté fresca la beguda  2 gots de vidre

Sabó artesà de cervessa 1 pastilla de sabó artesà

PER QUAN? Per compartir una molt bona selecció 

PER A QUI? Pels bojos del líquid ambarí

PREU  52€
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Aventura on the rocks

CONTINGUT

Mackinlay’s Rare Old Highland Malt Whisky.
Fa pocs anys la troballa d’unes ampolles de whisky en l’Antàrtida va 
causar una gran sensació. El destil·lat de la marca McKinlay havia arribat 
al pol sud fa més de cent anys amb l’expedició de Shackleton i havia 
estat abandonat a causa del fracàs de l’aventura. Aquesta mateixa 
destil·leria va obtenir permís per analitzar-les (un blended de més de 
cent anys!) i elaborar aquesta rèplica. Edició molt limitada en presentació 
exclusiva en caixa de fusta i amb llibret commemoratiu. 70cl.

Bufanda
Amb suavitat i volum, aquest teixit tècnic farà l’hivern més càlid i 
confortable. 1 bufanda Design House Stockholm

PER QUAN? Per quedar molt bé (però, molt i molt bé!)

PER A QUI? Per a “gentelmen” aventurers de paladar

PREU  185€
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CONTINGUT

Birra 08
Què millor que passar la tarda de futbol amb aquesta cervesa del Clot! 
Pale Ale d’obrador artesà.  4x33 cl

Obridor
Fet amb la figura de futbolí de sempre, simpàtic i de col·lecció. 1 obridor 
d’ampolles.

Kikos gegants 
Per picar els 90 minuts, amb la qualitat garantida de Casa Gispert, 
torradors de fruits secs des de 1851. 250g

PER QUAN? Per no presentar-te a veure el partit amb les mans buides

PER A QUI? Per a qui té Plus, Gol TV o l’humor d’acollir-nos

PREU  39€

Goooool!
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Cajón de sastre

CONTINGUT

Cava Huguet Gran Reserva, 75 cl. Remelluri Reserva 2006, 75cl. Oli Serra Ferran, 
500 ml. 1 Sobre pernil de Martin Raventos, 100g . Foie gras entier “Secret 
d’Eleveurs”, 130g. Hummus La Cuna, 200 g. Regañás La Chinata, 125g. Boletes 
de formatge La Cuna, 200g. Flor de sal del Delta, 60g. Chocolate Orgániko. 70g. 
Mantecados Felipe II, 400 g. Melmelada de figues blanques, 100g. Carquinyolis 
de Sant Quintí, 200g. Bombons Chocolate Orgániko, 90g. Infusió digestiva Sans & 
Sans. 50g. Espelma galet.

PER QUAN? Per fer una panera de Nadal diferent i molt escollida

PER A QUI? Per a col·laboradors, empleats, amics...

PREU  125€

TAMBÉ PODEM ADEQUAR EL CONTINGUT DEL “CAJÓN DE SASTRE” 
A LES VOSTRES PREFERÈNCIES O PRESSUPOSTOS

OPCIÓ 2 .  PREU  95€

Cava Huguet Gran Reserva, 75 cl. Remelluri Reserva 2006, 75cl. Oli Serra Ferran, 
500 ml. 1 Sobre pernil de Martin Raventos, 100g . Foie gras “Secret d’Eleveurs”, 
130g. Regañás La Chinata, 125g. Boletes de formatge La Cuna, 200g. Flor de sal 
del Delta, 60g. Chocolate Orgániko. 70g. Mantecados Felipe II, 400 g. Espelma 
galet.  

OPCIÓ 3 .  PREU  65€

Cava Huguet Gran Reserva, 75 cl. Remelluri Reserva 2006, 75cl. Oli Serra Ferran, 
500 ml. Regañás La Chinata, 125g. Hummus La Cuna, 200 g. Mantecados Felipe II, 
400 g. Espelma galet.
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Barcelona, pieds sur terre

CONTINGUT

Bossa de cotó de Barcelona 
Per portar sempre un trosset d’aquesta ciutat amb tu... i per portar 
qualsevol cosa!

Chocolat Streets
Aquest deliciós xocolata reprodueix els paviments emblemàtics de la 
ciutat amb la qualitat de la xocolater Enric Rovira.

Espelma “panot” 
Mantenir viva la flama de la teva visita a la ciutat amb aquesta espelma 
de la cereria centenària Cerabella.

PER QUAN? Per tenir present la ciutat en tots els sentits

PER A QUI? Per a turistes o residents que vulguin compartir una mica  
de Barcelona

PREU  23€ (19€+IVA)
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Barcelona Modernista

CONTINGUT

Bossa de cotó de Barcelona
Per portar sempre un trosset d’aquesta ciutat amb tu... i per portar 
qualsevol cosa!

Hexàgons de xocolata
Reproducció en deliciós xocolata de les emblemàtiques rajoles 
gaudinianas del passeig de Gràcia, amb la qualitat de la xocolater         
Enric Rovira.

Sabor de Barcelona
Barreja de te, codony i taronja que us transportarà a la mediterrània.        
De la prestigiosa marca de Barcelona Sans Sans Fine Tea Merchants, 
la llauna està inspirada en un emblema del Modernisme: el Palau de la 
Música Catalana.

PER QUAN? Per tenir present la ciutat en tots els sentits

PER A QUI? Per a turistes o residents que vulguin compartir una mica      
de Barcelona

PREU  27€ (22,5€+IVA)
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Barcelona pintoresca

CONTINGUT

Bossa de cotó de Barcelona 
Per portar sempre un trosset d’aquesta ciutat amb tu... i per portar 
qualsevol cosa!

Postal de Barcelona 
Amb la qualitat del mestre xocolater Enric Rovira, aquesta peça 
d’exquisida xocolata reprodueixen la típica “manzana” del “Eixample” i en 
la caixa, tot el color i l’atractiu de les millors vistes d’aquesta fotogènica 
ciutat.

Espelma Barcelona 
Aquesta espelma de la casa centenària Cerabella té un fresc i agradable 
aroma. Inclou atractives fotografies de la ciutat en la caixa i en el fullet 
interior.

PER QUAN? Per tenir present la ciutat en tots els sentits

PER A QUI? Per a turistes o residents que vulguin compartir una mica de 
Barcelona

PREU  29€
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Venim a fer el vermut
1

CONTINGUT

Patates fregides Tyrrell’s. Patates fregides, imprescindibles! 150 g

Olives arbequines Priorat Natur. Les olives no poden faltar en un aperitiu 
com cal. Aquestes, de la varietat arbequina, són extraordinàries. 375 g

Escopinyes Espinaler. De les Ries Gallegues, al natural i amb el prestigi 
d’aquests experts en aperitius. 40 peces

Salsa Espinaler. El secret per amanir qualsevol conserva. 1 ampolla de 92 ml

Hummus La Cuna. Deliciosa crema de cigrons artesana amanida amb sèsam  
i oli d’oliva, a més d’altres espècies. Tasteu-la amb el cruixent  
de les ”regañás”. 200 g

Mini fuets La Garriga. En mos individual, són un caprici fàcil de menjar  
que sempre ve de gust. Bossa de 100 g

Regañás La Chinata. Acompanyant ideal de mariscs, embotits, formatges, 
patés, també es poden prendre soles. 125 g

Vermut Yzaguirre Reserva. Dos mesos de maceració de les 80 herbes base  
i un any en bóta de roure fan d’aquest un vermut excepcional. 1 l

Sifó. Tradicional i en vies d’extinció? Per alleugerir el vermut i poder 
prendre’n un altre… 0,8 l

PER QUAN? Per improvisar un magnífic aperitiu a qualsevol lloc i moment… 
per inaugurar la terrasseta i el bon temps, o per gaudir amb tranquil·litat 
d’un dia festiu.

PER A QUI? Per qualsevol familiar o amic amb qui vulguem compartir  
una estona més que agradable.

PREU  59€ (44€+IVA)
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Venim a fer el vermut 2

Venim a fer el vermut 3

CONTINGUT

Patates fregides Tyrrell’s. 150 g

Olives arbequines Priorat Natur. 375 g

Humus La Cuna. 200 g

Mini fuets La Garriga. Bossa de 100 g

Regañás La Chinata. 125 g

Vermut Yzaguirre Reserva. 1 l

Sifó.  0,8 l

CONTINGUT

Patates fregides Tyrrell’s. 150 g

Olives arbequines Priorat Natur. 375 g

Vermut Yzaguirre Reserva. 1 l

Sifó.  0,8 l

PREU  50€ (36€+IVA)

PREU  38€ (25€+IVA)
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CONTINGUT

Tònica Britvic
Cal ser molt especial per ser proveïdor oficial de la casa real britànica! 
Aquesta tònica “premium”, encara poc coneguda al nostre país, ho ha 
aconseguit. 6x160 ml

Gin Citadelle
Les dinou espècies que donen aroma a aquest gin provenen de llocs tan 
diversos i distants com França, Marroc, Mèxic, Índia, Xina, Espanya, Java, 
Itàlia, Sri Lanka, Indoxina, Àfrica Occidental i Holanda. La recepta, d’acord 
amb les tradicions dels primers comerciants europeus del segle XVII, 
només la coneix el mestre de destil·lació. Elaborat en petits alambins de 
coure. 0,7 l

Llimona
Aquestes llimones, del camp de Tarragona tenen el certificat de cultiu 
ecològic. Imprescindibles! Dues fruites

Cullera barrejadora
Cullera d’acer per barrejar com un barman i aconseguir el gintònic ideal 
des del primer moment. 1 cullera

PER QUAN? Per compartir bons moments.

PER A QUI? Per a l’ànima de la festa, o per animar qualsevol festa!…

PREU  71€ (55€+IVA)

Fem uns Gintònics!
CLASSIC
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CONTINGUT

Tònica Fever Tree
Com diuen ells, si 3/4 de teu combinat és tònica, més val que sigui 
bona... Aquesta, feta amb ingredients naturals, és la escollida per Ferran 
Adrià. 2x500 ml

Gin Bulldog
Deliciosa i transgressora es diu Bulldog perquè va ser creada l’any xinés 
del gos. Conté rosella i ull de drac (una fruita xinesa coneguda pel seus 
poders medicinals i afrodisíacs) a més de llimona, ametlla, regalèssia, 
coriandre i fins a dotze ingredients de quatre continents. Quatre vegades 
destil·lada i triple filtrada, molt fidel a l’estil britànic, és la nova estrella del 
gintònic. 0,7 l

Llimona
Aquesta llimona, del camp de Tarragona te el certificat de cultiu ecològic. 
Imprescindibles! Una fruita

Regalèssia
El Bulldog gintònic es barreja amb una barreta de regalèssia negra, toc 
diferenciador per gaudir de tota la seva singularitat. 10 barretes

Marca copes
Amb aquests identificadors de colors, ja no hi ha excusa per perdre el 
gintònic. Estoig de 10 marcadors

PER QUAN? Per compartir bons moments.

PER A QUI? Per l’ànima de la festa, o per animar qualsevol festa!…

PREU  63€ (48€+IVA)

Fem un Gintònic!
DIFERENT
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Tònica Britvic
Cal ser molt especial per ser proveïdor oficial de la casa real britànica! 
Aquesta tònica “premium”, encara poc coneguda al nostre país, ho ha 
aconseguit. 6x160 ml

Gin Gordon’s The Original
En 1769 Alexander Gordon, un londinenc d’ascendència escocesa, obre 
una destil·leria al Southwark de Londres i refina la ginebra que estendrà 
el seu nom al genèric “London Dry Gin”. S’obté mitjançant una triple 
destil·lació de botànics secrets, encara que destaquen al gust i a l’olfacte 
el ginebre, les maduixes, els cítrics i algunes herbes i espècies. Tanta 
experiència i know-how els ha portat a ser els proveïdors oficials de Sa 
Majestat la Reina Elizabeth II. God save the Queen! 0,7 l

Llimona
Aquestes llimones, del camp de Tarragona tenen certificat de cultiu 
ecològic, per fer servir la pell amb tota confiança. Dues llimones

Marca copes
Amb aquests identificadors de colors, ja no hi ha excusa per perdre el 
gintònic. Estoig de 10 marcadors

PER QUAN? Per compartir bons moments.

PER A QUI? Per  als admiradors del “British Style” o per animar qualsevol 
festa!…

PREU  52€ (40€+IVA)

Fem uns Gintònics!
VERY BRITISH
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1000 Tardors
Oli d’oliva verge extra procedent d’oliveres mil·lenàries de la varietat 
“Farga” del territori del Sénia. Intens i aromàtic, fruit excepcional del pas 
del temps. Producció molt limitada. 500 ml

Chocolate Orgániko 
Xocolata negra bio 70% cacau, amb oli d’oliva verge extra feta de 
matisos i subtileses. Una xocolata excepcional amb certificat d’agricultura 
ecològica. 70 g

Xampú suau La Chinata
La història de la Chinata s’inicia en 1932, quan van començar a moldre les 
olives procedents de la Serra de Gata. Aquest xampú neutre, a l’oli d’oliva, 
és ideal per a tota la família. 250 ml

Crema de mans i ungles La Chinata
De la seva línia Natural Edition. Amb oli d’oliva verge extra, rosa 
mosqueta, queratina, aigües termals i factor de protecció solar 8. 50 ml

Sabó d’oli d’oliva
Sabó natural i artesà, la seva base és l’oli d’oliva. Vegetal, suau i molt 
emulsionant. 100 g

Safata
Sabonera de fusta, adequada per a qualsevol racó. 1 peça

PER QUAN? Per tenir un detall de salut i benestar… i d’ús immediat!

PER A QUI? Per tots als qui només els desitgem coses bones…

PREU  61€ (46€+IVA)

Oli en un llum
PER A ELLA
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1000 Tardors
Oli d’oliva verge extra procedent d’oliveres mil·lenàries de la varietat 
“Farga” del territori del Sénia. Intens i aromàtic, fruit excepcional del pas 
del temps. Producció molt limitada. 500 ml

Chocolate Orgániko 
Xocolata negra bio 70% cacau, amb oli d’oliva verge extra feta de 
matisos i subtileses. Una xocolata excepcional amb certificat d’agricultura 
ecològica. 70 g

Gel antifatiga per a home La Chinata
A l’oli d’oliva i extracte de fulla d’olivera, un desestressant natural que la 
pell agrairà. Elaborat amb aigües termals. 50 cc

Xampú per a home La Chinata
Aquest xampú revitalitzant per a home és ric en oli d’oliva verge extra i 
extracte de fulla d’olivera. Elaborat amb aigües termals. 250 ml

Sabó d’oli d’oliva
Sabó natural i artesà, la seva base és l’oli d’oliva. Vegetal, suau i molt 
emulsionant. 100 g

Safata
Sabonera de fusta, adequada per a qualsevol racó. 1 peça

PER QUAN? Per tenir un detall de salut i benestar… i d’ús immediat!

PER A QUI? Per tots als qui només els desitgem coses bones…

PREU  61€ (46€+IVA)

Oli en un llum
PER A ELL
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Cava Huguet Gran Reserva
No tots els caves -encara que siguin Brut Nature Gran Reserva- són 
iguals. Aquest destaca per la seva frescor i alegria i té una estructura 
d’aromes de vi amb criança que marca una diferència substancial. 75 cl

Funda refredadora
Amb aquesta funda adaptable a tots els formats d’ampolla, el cava 
sempre estarà a la temperatura ideal. Aquest model de Vin Bouquet te un 
sistema antilliscant patentat. 1 funda refredadora de gel

Chocolate Orgániko 
Quatre gustos diferents d’aquesta gran xocolata: amb oli d’oliva verge 
extra, amb llet, taronja i cardamom, amb flor de sal d’Eivissa i amb vainilla 
india. Una xocolata excepcional feta de matisos i subtileses amb certificat 
d’agricultura ecològica. 4 x70 g

PER QUAN? Per celebrar-ho tot

PER A QUI? Per als que tinguin alguna cosa a celebrar.

PREU  53€ (39€+IVA)

OPCIÓ Quin cacau de brindis O-LÁ-LÁ  

Louis Roederer, Brut Premier
Seguint la tradició de la Maison Roederer, aquest gran reserva s’elabora 
del coupage de, com a mínim, quatre vins de diferents collites. Criat 
sobre les esves “lies” durant 3 anys, descansa 6 mesos després del seu 
degolli per harmonitzar la complexitat dels seus components. Un gran 
champagne per gaudir. 75 cl

PREU  80€ (66€+IVA)

Quin cacau de brindis!
AMB CAVA
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Louis Roederer, Brut Premier. 
Seguint la tradició de la Maison Roederer, aquest gran reserva s’elabora 
del coupage de, com a mínim, quatre vins de diferents collites. Criat 
sobre les esves “lies” durant 3 anys, descansa 6 mesos després del seu 
degolli per harmonitzar la complexitat dels seus components. Un gran 
champagne per gaudir. 75 cl

Funda refredadora
Amb aquesta funda adaptable a tots els formats d’ampolla, el cava 
sempre estarà a la temperatura ideal. Aquest model de Vin Bouquet  
te un sistema antilliscant patentat. 1 funda refredadora de gel

Chocolate Orgániko 
Quatre gustos diferents d’aquesta gran xocolata: amb oli d’oliva verge 
extra, amb llet, taronja i cardamom, amb flor de sal d’Eivissa i amb vainilla 
india. Una xocolata excepcional feta de matisos i subtileses amb certificat 
d’agricultura ecològica. 4 x70 g

PER QUAN? Per celebrar-ho tot

PER A QUI? Per als que tinguin alguna cosa a celebrar.

PREU  80€ (66€+IVA)

OPCIÓ Quin cacau de brindis AMB CAVA

Cava Huguet Gran Reserva
No tots els caves -encara que siguin Brut Nature Gran Reserva- són 
iguals. Aquest destaca per la seva frescor i alegria i té una estructura 
d’aromes de vi amb criança que marca una diferència substancial. 75 cl

PREU  53€ (39€+IVA)

Quin cacau de brindis!
O-LÁ-LÁ

ROEDERER 
BRUT PREMIER
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Espelma 
Aromatitzada amb llimona, aquesta espelma ambientarà amb suavitat 
qualsevol estància. Llauna de 50 g

Crema nutritiva
Hidrata i nodreix amb suavitat, per obtenir una pell resplandent. Les 
sals minerals que aporten les aigües termals actuen directament sobre 
l’estructura de la pell. Llauna de 75 ml

Sardines de xocolata
Sardinetes de xocolata artesanals de l’obrador de la pastisseria Hofmann. 
Un dolç i original caprici. 1 llauna

Obrellaunes
Encara que per aquestes no us farà falta, un tradicional obrellaunes de 
“papallona” sempre va be. 1 obrellaunes

PER QUAN? Per disculpar-nos per ser, de vegades, tan “pesadets”…

PER A QUI? Per augmentar paciències

PREU  32€ (26€+IVA)

Et dono la llauna
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Vi Blanc Fumé de Poilly Didier Dagenau
Unes notes que insinuen que darrera hi ha un dels millors directors de la 
Val de Loire. 75 cl.

Moleskine Music Journal
La Llegenda Moleskine per als amants de la música. Per capturar 
qualsevol experiència musical: espectacles, artistes, lletres, llistes de 
reproducció, concerts, la música de la meva vida… 12 pàgines amb 
pentagrames per un moment d’inspiració i 28 pàgines en blanc per 
aprehendre les millors experiències. Quadern de 240 pàgines

Diapasó
El seu nom procedeix del grec (dia: per i pason: tots) i té raó,  aquest 
instrument sempre afina! 1 diapasó

PER QUAN? Per escoltar amb tots els sentits

PER A QUI? Per a ànimes sensibles

PREU  108€ (85€+IVA)

Temps de música
DO
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Vi negre Acústic Montsant
Composició musical que interpreta a la perfecció els instruments del 
Montsant, la Garnatxa i el Samsó (carinyena). 75cl

Vinils posa gots
Aquests vinils en miniatura ens recorden altres formes d’escoltar música 
amb un humor “vintage”. 2 posa gots de cautxú

Cassette USB
Seguint en la memòria de temps passats, aquest pendrive ens torna la 
primera forma de bellugar la música. 1 pendrive capacitat 4Gb

Diapasó
El seu nom procedeix del grec (dia: per i pason: tots) i té raó, aquest 
instrument sempre afina!  1 diapasó

PER QUAN? Per ajuntar vista, gust i oïda.

PER A QUI? Per amants de la música.

PREU  55€ (39€+IVA)

Temps de música
FA
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Acústic Montsant
Composició musical que interpreta a la perfecció els instruments del 
Montsant, la Garnatxa i el Samsó (carinyena). 75cl

Vinils posa gots
Aquests vinils en miniatura ens recorden altres formes d’escoltar música 
amb un humor “vintage”. 2 posagots de cautxú

Cassette USB
Seguint en la memòria de temps passats, aquest pendrive, ens torna la 
primera forma de bellugar la música. 1 pendrive capacitat 4Gb

Moleskine Music Journal
La Llegenda Moleskine per als amants de la música. Per capturar 
qualsevol experiència musical: espectacles, artistes, lletres, llistes de 
reproducció, concerts, la música de la meva vida… 6 seccions amb 
pestanyes per personalitzar amb adhesius, 12 pàgines amb pentagrames i 
28 pàgines en blanc per aprehendre les millors experiències. Quadern de 
240 pàgines

PER QUAN? Per ajuntar vista, gust i oïda i no oblidar.

PER A QUI? Per amants de la música.

PREU  62€ (46€+IVA)

Temps de música
FA#
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California Robert Mondavi Private Selection. Zinfandel. Reconegut entre 
els cellers de EEUU, és un exemple de la varietat de raïm més americana, 
la Zinfandel. 75cl

Chile Lapostolle Casa. Carmenère. Rapel Valley. Amb ànima francesa 
i desenvolupant el millor de la varietat xilena per excel.lència la 
Carmenere. 75cl

Argentina Bodega Séptima 2009 Gran Reserva. Mendoza. El Malbec és 
el raïm per fer els millors vins d’Argentina. Aquest amb l’accent català de 
les bodegues Codorniu. 75cl

Australia Penfolds Koonunga Hill Shiraz i Cabernet. South Australia. 
El millor i el més internacional dels cellers d’Austràlia que ha fet de la 
varietat Syrah la seva senyera. 75cl

Llibreta 33 bottles of wine Una llibreta per guardar en la memòria el teu 
particular viatge per  el món. 1 llibreta

Taps de silicona Senzills i colorits taps que permeten guardar bé el vi 
durant més temps. El seu disseny ha obtingut el Gand Prix a la Fira Table 
& Cadeau. 2 taps.

PER QUAN? Per fer un regal molt viatjat

PER A QUI? Per qui gaudeix amb els bons vins i vol descobrir món

PREU  88€ (70€+IVA)

Beure món
1



34

CONTINGUT

California. Robert Mondavi Private Selection. 75cl

Chile. Lapostolle Casa. 75cl

Argentina. Bodega Séptima 2009 Gan Reserva. 75cl

Australia. Penfolds Koonunga Hill Shiraz i Cabernet. 75cl

Llibreta 33 bottles of wine

CONTINGUT

California. Robert Mondavi Private Selection. 75cl

Chile. Lapostolle Casa. 75cl

Australia. Penfolds Koonunga Hill Shiraz i Cabernet. 75cl

Llibreta 33 bottles of wine

Taps de silicona

Beure món 2

Beure món 3

PREU  83€ (65€+IVA)

PREU  74€ (58€+IVA)
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California Robert Mondavi Private Selection. Zinfandel. Reconegut entre 
els cellers de EEUU, és un exemple de la varietat de raïm més americana, 
la Zinfandel. 75cl

Chile Lapostolle Casa. Carmenère. Rapel Valley. Amb ànima francesa 
i desenvolupant el millor de la varietat xilena per excel.lència la 
Carmenere. 75cl

Alemania
Dr. Loosen. Més de dos-cents anys avalen aquesta família fent vi a la riba 
del riu Mosela: De la varietat Riesling té petit punt de dolçor. 75cl

Australia Penfolds Koonunga Hill Shiraz i Cabernet. South Australia. 
El millor i el més internacional dels cellers d’Austràlia que ha fet de la 
varietat Syrah la seva senyera. 75cl

Llibreta 33 bottles of wine Una llibreta per guardar en la memòria el teu 
particular viatge per  el món. 1 llibreta

Taps de silicona Senzills i colorits taps que permeten guardar bé el vi 
durant més temps. El seu disseny ha obtingut el Gand Prix a la Fira Table 
& Cadeau. 2 taps.

PER QUAN? Per fer un regal molt viatjat

PER A QUI? Per qui gaudeix amb els bons vins i vol descobrir món

PREU  79€ (64€+IVA)

Beure món
4
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Botetes pel nadó
60% llana, 40% cotó. 100% Disseny Normandie. Caliu pel 
nouvingut. Parell de peücs.

Xampú suau La Chinata
Aquest xampú neutre, a l’oli d’oliva és ideal per ús freqüent. 250 ml

Bombons Chocolate Orgániko
Xocolata negra bio 56% cacau amb oli d’oliva verge extra i certificat 
d’agricultura ecològica. 90 g

Xampú per a home La Chinata
Aquest xampú revitalitzant per a homes elaborat amb aigües 
termals. 250 ml

Cigar pur de xocolata Hofmann
En la més pura tradició del regal pel nou pare però d’acord amb els 
restriccions anti-fum. 1 cigar

Galeta Animalet Carlota’s
Galetes artesanes, gustoses com les d’abans però amb el disseny d’avui. 
Una per a cada germà (o per el més llaminer dels pares...).

PER QUAN? Per celebrar un naixement

PER A QUI? Per a tota la família

PREU  65€ (55€+IVA)

Disponible també per a bessons

 1+
a la família
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Oli Serra Ferran Oli elaborat de forma artesanal amb varietats dels fruits 
d’antigues oliveres autòctones de l’Empordà dels seus propis camps. Suau 
i aromàtic, recentment ha rebut la certificació d’Oli de l’Empordà. 500 ml

Vinagre balsàmic blanc Envellit en bótes de fusta de freixe i presentat en 
esprai, és perfecte per a fer servir com a condiment de tot tipus de peixos, 
marisc, caviar i fruita fresca, ja que no interfereix en el color propi dels 
aliments. 200 ml

Flor del Delta Aquesta flor de sal es conrea i recull de forma artesanal a 
les Salines de la Trinitat de la Reserva Natural del Delta de l’Ebre. Realça i 
subratlla el sabor de qualsevol menjar. 60 g

Salsa de soja So!Go Salsa de soja natural elaborada per la fermentació 
dels llegums de soja amb farina i aigua, reposada durant mesos… i res 
més, ja que la soja de So!Go, esta lliure de conservants. 100 ml

Egyptian Dukkah. Aquesta barreja llegendaria de fruits secs, llavors i 
espècies ha estat assaborida en el Mig Orient des de fa segles. En la 
amanida, l’arrebossat del pollastre o simplement amb pa i oli: pur sabor 
del Mediterrani. 100 g

Aromàtiques en branca Farcellet d’espígol, farigola i romaní

Bossa tèxtil catalana Feta a mà, al cor dels Pirineus amb fibres naturals de 
“les toiles du soleil”, seguint la tradició cromàtica de finals del segle XIX.

PER QUAN? Per a qualsevol cuina o rebost. Per anar de pícnic!

PER A QUI? Per qui ens convida a sopar, pels amfitrions d’una celebració, 
per agrair un cangur als avis, per animar a un amic amb problemes… i per 
a qualsevol ànima sensible.

PREU  63€ (47€+IVA)
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Remelluri Reserva 2006
Què més dir d’aquest prestigiós clàssic dels vins de Rioja? Un gran vi que 
agrada a tothom. Dels primers a Rioja amb la filosofia de fer vi de la seva 
pròpia vinya, una finca un vi. 75cl

Boletes de formatge La Cuna
Aquestes boletes de formatge de cabra en oli d’oliva verge són 
elaborades sense conservants, colorants ni additius de forma totalment 
artesanal. 200 g

Regañás La Chinata. 
Acompanyant ideal de mariscs, embotits, formatges, patés, també es 
poden prendre soles. 125 g

Tap / bomba
Aquest tap, de la empresa especialitzada en el món del vi “Vin Bouquet”, 
bombeja l’aire de l’ampolla a l’exterior per conservar-lo òptimament si en 
sobra. 1 Tap / bomba

PER QUAN? Per portar alguna cosa més que una ampolla de vi.

PER A QUI? Per als amfitrions

PREU  43,5€ (36€+IVA)

Opció Rioja San Vicente 63€ (52€+IVA)

Mas Igneus Fa 206 46€ (38€+IVA)

Porrera Vi de Vila de Vall Llach 93€ (77€+IVA)

Opció Ribera de Duero Predicador 48€ (39€+IVA)

Opció Ribera de Duero Roda 55€ (45€+IVA)

Vi(nc) acompanyat
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Xal de llana rústica
Xal de llana de la màxima suavitat en colors naturals. Fabricats 
artesanalment a l’Índia. Llana 100%

Escultura/penjoll de plata
El prestigiós escultor i joier Raimon Ollé, un dels fundadors de l’agrupació 
Orfebres Fad el 1979, trasllada a la plata la màgia orgànica i minimal de 
les seves escultures. Art en matèria noble. Penjoll d’argent firmat per 
l’artista.

PER QUAN? Per fer-li saber que la estimem.

PER A QUI? Per a qualsevol dona.

PREU  195€ (160€+IVA)
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Mantecados Felipe II
En paraules de Jose Maria Pemán, “una apoteosis de la confitería”. Amb 
la recepta original del segle XVI, aquest obrador artesanal atresora 
premis nacionals i internacionals des de la seva presentació a l’Exposició 
Internacional de Madrid de 1903, on va obtenir la “Medalla de Oro” 
juntament amb el “Diploma de Honor de 1ª clase”. Fets a mà, són 
absolutament incomparables. 400 g

Cava Huguet Gran Reserva
No tots els caves -encara que siguin Brut Nature Gran Reserva- són 
iguals. Aquest destaca per la seva frescor i alegria i té una estructura 
d’aromes de vi amb criança que marca una diferència substancial. 75 cl

Espelma galet
El caliu d’una bona escudella nadalenca fet espelma. Per mantenir viva la 
flama del Nadal català a qualsevol lloc. 1 espelma

PER QUAN? Per allargar les  sobretaula en família o amb amics…

PER A QUI? Per aquells qui estimem.

PREU  39€ (29€+IVA)

Opció amb cava Recaredo
La singularitat de Recaredo comença a les seves vinyes que mimen amb 
un gran respecte per la diversitat i el medi, sense utilitzar cap component 
químic. Aquest cava és l’expressió de la seva filosofia: lluminós i molt fi. 
Excepcional. 75cl

PREU  48€ (36€+IVA)

Tardes de Nadal
AMB CAVA
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Mantecados Felipe II
En paraules de Jose Maria Pemán, “una apoteosis de la confitería”. Amb 
la recepta original del segle XVI, aquest obrador artesanal atresora 
premis nacionals i internacionals des de la seva presentació a l’Exposició 
Internacional de Madrid de 1903, on va obtenir la “Medalla de Oro” 
juntament amb el “Diploma de Honor de 1ª clase”. Fets a mà, són 
absolutament incomparables. 400 g

Louis Roederer, Brut Premier. 
Seguint la tradició de la Maison Roederer, aquest gran reserva s’elabora 
del coupage de, com a mínim, quatre vins de diferents collites. Criat 
sobre les esves “lies” durant 3 anys, descansa 6 mesos després del seu 
degolli per harmonitzar la complexitat dels seus components. Un gran 
champagne per gaudir. 75 cl

Espelma galet
El caliu d’una bona escudella nadalenca fet espelma. Un emblema del 
Nadal català. Delicat i original. 1 espelma

PER QUAN? Per allargar les  sobretaula en família o amb amics…

PER A QUI? Per aquells qui estimem.

PREU  74€ (57€+IVA) 

Opció amb cava Recaredo 48 € (36€+IVA)

Opció amb cava Huguet Gran Reserva 39 € (29€+IVA)

Tardes de Nadal
JOYEUX NOËL

ROEDERER 
BRUT PREMIER
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Olirium
Oli d’oliva verge extra de la varietat arbequina. Verd, aromàtic, fresc i 
molt afruitat, de producció limitada. Denominació d’Origen Protegida Oli 
de l’Empordà. 500 ml

Llengües de sogra
Sincera i honesta coca que combina a la perfecció amb la untuositat de 
l’or líquid. 150 g

Flor del Delta
Aquesta flor de sal es conrea i recull de forma artesanal a les Salines de 
la Trinitat de la Reserva Natural del Delta de l’Ebre. Realça i subratlla el 
sabor de qualsevol menjar. 60 g

PER QUAN? Per tenir un detall simpàtic i saborós.

PER A QUI? Per tothom, grans i petits.

PREU  36€ (30€+IVA)

Regañás
Acompanyant ideal de mariscs, embotits, formatges,  patés, olis... també 
es poden prendre soles. 125 g

Opció amb Regañás 30€ (25€+IVA)

Volem pa amb oli
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Rajola Posa gots
Rajola catalana pintada a mà (blau). Catalogada Salvador Miquel.  
Finals s. XVIII - començament s. XIX. Ceràmica estannífera

Aigua mineral amb gas
Lurisia, aigua coneguda per les seves qualitats terapèutiques i 
organolèptiques, vestida de luxe per l’equip de disseny Sottsas 
Associates. Guanyadora del premi internacional “Best Bottle in glass” 
2009, aquesta aigua procedeix de fonts del Monte Pigna (1460 m), en 
un entorn lluny de qualsevol font de contaminació. És un aigua lleugera 
baixa en sodi. 750 ml.

Got de cristall
Vas de vidre fet a mà amb motius vegetals tallats i esmerilats.

PER QUAN? Per l’estudi, pel despatx, per sobre la taula de nit… per 
qualsevol lloc on vagi bé tenir aigua a mà.

PER A QUI? Per a qui volem agrair un favor, una atenció, un cop de mà.

PREU  45€ (36€+IVA)

Oh2o!
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Polsera d’Alfonso Martí
En aquesta polsera se sumen la qualitat i exclusivitat de la pedra facetada 
i els diamantes negres, amb el disseny contemporani i informal del Taller 
d’alta joieria Alfonso Martí. Una composició molt portable, moderna i de 
qualitat; com ella. Polsera amb pedra semipreciosa i 4 diamants negres.

Fulard 
Un fulard de llana fina que és una delicada carícia de color subtil i molt 
combinable. Un encert segur. Fulard 100% llana

PER QUAN? Per tenir un gran detall de qualitat

PER A QUI? Per a ELLA amb majúscules 

PREU  130€ (107€+IVA)

Opcions amb amatista, topaci blau o quars fumé
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Sempre ens ha agradat fer els regals que ens agradaria rebre. Som de 

Barcelona, valorem el disseny i la qualitat, gaudim amb les coses bones 

de menjar i de beure, i volem que criteri, humor, tacte i gust facin dels 

nostres presents uns regals originals i contemporanis.

La intenció en el concepte, la qualitat de la selecció dels productes i 

la valorització d’aquests a través de la presentació i el disseny fan de 

Júlia i Jana Presents & Co un encert segur.

Júlia i Jana Presents & Co és la solució perfecta per als que valoren en 

els regals el mateix que nosaltres: originalitat, qualitat i criteri.

Nova gamma “Duos”

El diàleg entre dos productes escollits per la seva qualitat i disseny que 

junts sumen molt més que dos...

Encara pots fer la teva comanda per Reis!

Marina Ferrer

T. 618 608 650

Susana Verger

T. 629 327 995

info@juliaijanapresents.com | www.juliaijanapresents.com
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Tovallola
Des de la seva fundació en 1983, Teixidors és una cooperativa que ajunta 
la vocació d’aconseguir la integració social i la independència econòmica 
de persones amb dificultats d’aprenentatge, amb la creació de productes 
artesanals únics, elaborats amb materials de màxima qualitat i teixits, a 
mà amb els clàssics telers de fusta; una filosofia de treball que aposta 
per la singularitat i bellesa de les peces úniques.  El fil d’aquesta tovallola 
proveeix de l’única filatura francesa que manté a seva producció a 
Europa. 
Tovallola de fil 100% 60x100 cm

Sabó de Marseille
Aquest cub de sabó ha estat “cuinat a l’olla” seguint un dels 
procediments més antics a França que al seu torn s’inspira en els antics 
sabons siris, amb una tradició de més de 2000 anys. La recepta, amb 
un 72% d’oli d’oliva, és rica en vitamina E la qual cosa garanteix una 
hidratació profunda per la cara i el cos. 
Cub de 600 g

PER QUAN? Per fer un regal delicat

PER A QUI? Per a persones de sensibilitat exquisita

PREU  69€

Sec i Polit
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Plaid
Des de la seva fundació en 1983, TEIXIDORS és una cooperativa que 
ajunta la vocació d’aconseguir la integració social i la independència 
econòmica de persones amb dificultats d’aprenentatge, amb la creació 
de productes artesanals únics, elaborats amb materials de màxima 
qualitat i teixits, a mà, amb els clàssics telers de fusta; una filosofia de 
treball que aposta per la singularitat i bellesa de les peces úniques.  
Aquesta manta càlida i delicada és perfecta per a les tardes de sofà 
veient una peli.  
Manta 60% llana Merino i 40% seda, 140 x 180 cm

Chocolate Orgániko
Quatre gustos diferents d’aquesta gran xocolata: amb oli d’oliva verge 
extra, amb llet, taronja i cardamom, amb flor de sal d’Eivissa i amb vainilla 
india. Una xocolata excepcional feta de matisos i subtileses amb certificat 
d’agricultura ecològica. 4 x70 g

PER QUAN? Tardes de sofà

PER A QUI? Famílies ben avingudes i solitaris

PREU  150€

Suau i Dolç
MERINO I SEDA
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Plaid
Des de la seva fundació en 1983, TEIXIDORS és una cooperativa que 
ajunta la vocació d’aconseguir la integració social i la independència 
econòmica de persones amb dificultats d’aprenentatge, amb la creació 
de productes artesanals únics, elaborats amb materials de màxima 
qualitat i teixits, a mà, amb els clàssics telers de fusta; una filosofia de 
treball que aposta per la singularitat i bellesa de les peces úniques.  
Aquesta manta càlida i delicada és perfecta per a les tardes de sofà 
veient una peli.  
Manta 50% llana iac i 50% llana Merino ecològica, 140 x 180 cm

Chocolate Orgániko
Quatre gustos diferents d’aquesta gran xocolata: amb oli d’oliva verge 
extra, amb llet, taronja i cardamom, amb flor de sal d’Eivissa i amb vainilla 
india. Una xocolata excepcional feta de matisos i subtileses amb certificat 
d’agricultura ecològica. 4 x70 g

PER QUAN? Tardes de sofà

PER A QUI? Famílies ben avingudes i solitaris

PREU  210€

Suau i Dolç
MERINO I IAC
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Plaid
Des de la seva fundació en 1983, TEIXIDORS és una cooperativa que 
ajunta la vocació d’aconseguir la integració social i la independència 
econòmica de persones amb dificultats d’aprenentatge, amb la creació 
de productes artesanals únics, elaborats amb materials de màxima 
qualitat i teixits, a mà, amb els clàssics telers de fusta; una filosofia de 
treball que aposta per la singularitat i bellesa de les peces úniques.  
Aquesta manta càlida i delicada és perfecta per a les tardes de sofà 
veient una peli.  
Manta 100% llana Merino ecològica, 140 x 180 cm

Chocolate Orgániko
Quatre gustos diferents d’aquesta gran xocolata: amb oli d’oliva verge 
extra, amb llet, taronja i cardamom, amb flor de sal d’Eivissa i amb vainilla 
india. Una xocolata excepcional feta de matisos i subtileses amb certificat 
d’agricultura ecològica. 4 x70 g

PER QUAN? Tardes de sofà

PER A QUI? Famílies ben avingudes i solitaris

PREU  170€

Suau i Dolç
MERINO
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Setrill sense gota
L’art de bufar el vidre, la prodigiosa habilitat i la destresa a treballar-
ho, constitueixen els valors de la tradició artística conreada des de 1719 
en els forns de vidre de la família Gordiola. Amb gairebé tres segles de 
successives generacions, els artesans i mestres vidrers han anat modelant 
transparències i reflexos que encara ens sedueixen. Cada peça és única 
i cada bombolla, irregularitat o asimetria són característiques del vidre 
bufat artesanalment i confereixen a aquestes obres el seu particular 
encant.  
Setrill de vidre bufat. 

Oli Serraferran
Oli elaborat de forma artesanal amb varietats dels fruits d’antigues 
oliveres autòctones de l’Empordà dels seus propis camps. Suau i 
aromàtic, recentment ha rebut la certificació d’Oli de l’Empordà. 
Llauna 500 ml 

PER QUAN? Per sempre

PER A QUI? Per a qualsevol cuina

PREU  53€

Vidre i Or
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Setrill sense gota
L’art de bufar el vidre, la prodigiosa habilitat i la destresa a treballar-
ho, constitueixen els valors de la tradició artística conreada des de 1719 
en els forns de vidre de la família Gordiola. Amb gairebé tres segles de 
successives generacions, els artesans i mestres vidrers han anat modelant 
transparències i reflexos que encara ens sedueixen. Cada peça és única 
i cada bombolla, irregularitat o asimetria són característiques del vidre 
bufat artesanalment i confereixen a aquestes obres el seu particular 
encant.  
Setrill de vidre bufat. 

Oli Serraferran
Oli elaborat de forma artesanal amb varietats dels fruits d’antigues 
oliveres autòctones de l’Empordà dels seus propis camps. Suau i 
aromàtic, recentment ha rebut la certificació d’Oli de l’Empordà. 
Llauna 2,5 

PER QUAN? Per sempre

PER A QUI? Per a qualsevol cuina

PREU  78€

Vidre i Or
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Setrill sense gota
L’art de bufar el vidre, la prodigiosa habilitat i la destresa a treballar-
ho, constitueixen els valors de la tradició artística conreada des de 1719 
en els forns de vidre de la família Gordiola. Amb gairebé tres segles de 
successives generacions, els artesans i mestres vidrers han anat modelant 
transparències i reflexos que encara ens sedueixen. Cada peça és única 
i cada bombolla, irregularitat o asimetria són característiques del vidre 
bufat artesanalment i confereixen a aquestes obres el seu particular 
encant.  
Setrill de vidre bufat. 

Oli del raig. 
Es diu així a la petita quantitat del suc de l’oliva que es desprèn al molí 
abans d’exercir cap pressió externa. És un oli molt afruitat i intens que 
només es troba pocs mesos a l’any. Dens i tèrbol (es recomana gaudir en 
cru) és una delícia efímera amb DO Siurana
750 ml 

PER QUAN? Per ara

PER A QUI? Per a qualsevol cuina

PREU  50€

Vidre i Or del Raig



info@juliaijanapresents.com | www.juliaijanapresents.com
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Marina Ferrer

T. 618 608 650

Susana Verger

T. 629 327 995

Sonsoles Llorens

T. 600 797 388




