
Tonyina roja  
Balfegó

caTàleg de producTes



“la Tonyina roja és una auTènTica joia de la gasTronomia que ens dóna 
la mediTerrània. i quan és Balfegó, el sacrifici, la feina Ben feTa i 
l’experiència l’eleven a l’excel.lència. la seva presència i TexTura 
inconfusiBles us capTivaran; el seu saBor conquereix els paladars més 
exquisiTs. sens duBTe: un Triomf TanT per a les recepTes més senzilles, 
perquè és un producTe que parla per ell maTeix, com per a les creacions  
més avanTguardisTes.”



Balfegó és líder mundial en la capTura sosTeniBle de l’espècie Thunnus Thynnus.  
les seves Tonyines salvaTges viuen en piscines davanT la cosTa de l’ameTlla de mar,  
al Baix eBre, i són alimenTades exclusivamenT amB peix salvaTge.

Balfegó capTura sempre exemplars adulTs, d’enTre 100 i 300 kg, que s’exTrauen  
del mar en el seu punT òpTim de greix soTa demanda dels clienTs. ToT això seguinT  
un sisTema de TraçaBiliTaT del producTe únic al món. d’aquesTa manera, s’ofereix  
un producTe d’excel.lenTs caracTerísTiques organolèpTiques i màximes garanTies  
per al consumidor, TanT fresc com congelaT, els 365 dies de l’any. 

l’exTracció individual de les Tonyines, que garanTeix un producTe lliure d’esTrès, 
afavoreix una carn òpTima fins i ToT per menjar crua. és per aquesT moTiu que  
els millors resTauranTs del planeTa serveixen Tonyina roja Balfegó. 

cada parT de la Tonyina Té unes caracTerísTiques gasTronòmiques especials. per  
comparTir els seus coneixemenTs i ajudar a Treure’n el millor parTiT, Balfegó ha 
desenvolupaT un manual de coccions i de possiBiliTaTs culinàries que posa a disposició 
de ToThom que hi esTigui inTeressaT. 

TraçaBiliTaT, sosTeniBiliTaT, excel.lència

Tots els productes Balfegó porten la seva etiqueta de traçabilitat.

Amb el sistema QR, el consumidor té en tot moment al seu abast  
informació sobre l’origen, la mida, el greix, el pes, la documentació legal  
i les diferents fases del recorregut de la tonyina fins al seu consum.



“de la Tonyina, ToT s’aprofiTa” 
(diTa popular)



les parTs de la Tonyina

galTa

secreT

ulls

BarBa

parpaTana

venTresca

Tripa

espina

llom de cua
punTa  
de llom

carn de l’espina

cor

llom

llom

ossoBuco

claTell
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sangaTxo

sangaTxo



llom

mèTode de cocció

L’akami, que significa “carn roja” en japonès, correspon a la part 
interior dels lloms, a tocar de l’espina. Les principals característiques 
són el seu color vermell i el seu sabor intens.
Chutoro significa “de melositat intermèdia”, perquè té un contingut de 
greix entre l’akami (magre) i la ventresca (greixosa). És la part externa 
del llom, a tocar de la pell, i es caracteritza pel seu color rosat  
i la seva untuositat.
La combinació d’akami i chutoro és el tret d’identitat de l’autèntica 
tonyina roja (hon maguro), apreciada pels sushimen d’arreu del món. 
Aquesta dualitat de colors i textures ofereix als xefs possibilitats 
culinàries infinites.

la comBinació perfecTa

f
Producte fresc

20 kg
LLom sencer

50 kg

3 / 5  
7 / 15  
o 25 kg

TALL De LLom

Cru

Planxa (230 oC)

Marinat en àcid

Escabetx

Conserva (oli)

Planxa (200 oC)

Estofat / guisat

Graella

Forn (180 oC)

Talls del llom

3 kg
bLoc De LLom

5 kg
c

Producte congelat

www.balfego.com

Tots aquests formats se serveixen amb pell i sense “sangatxo”. Addicionalment, se’ls lleven les puntes del cap i de la cua.

c
Producte congelat 5 kg

LLesques   
De LLom

c
Producte congelat

5 kg
roDAnXes 
De LLom

Tots els pesos són orientatius i poden variar segons la mida de la tonyina.TraçaBiliTaT |  sosTeniBiliTaT |  excel·lència

gruiX: 
1.5 cm/2 cm

gruiX: 
4 cm



venTrescavenTresca

c
Producte congelat f

Producte fresc

f
Producte fresc

c
Producte congelat

f
Producte fresc

La ventresca, també coneguda com a sorra, ijada (en castellà) o ootoro 
(en japonès significa “melositat superior”), està situada a la part ventral 
de la tonyina. Màxima expressió del sushi i el sashimi, és la part més 
apreciada pels xefs i la icona de l’autèntica tonyina roja, que la diferencia 
d’altres espècies d’inferior valor culinari. 
Com que és la part amb un contingut més alt en greixos insaturats 
(omega 3), també és el tall  més rosat i melós de la tonyina. Aquestes 
dues qualitats la fan idònia per a les preparacions en cru, però també  
a la brasa, a la planxa, en escabetx, etc. 

Crua

Planxa (230 oC)

Marinada en àcid 

Escabetxada

Conserva (oli)

Planxa (200 oC)

Graella

Forn (110 oC)

Confitada (al buit 58 oC)

Forn (180 oC)

mèTode de cocció

un plaer per als senTiTs

f
Producte fresc

c
Producte congelat

6 kg
25 kg

PeçA sencerA

20 kg
70 kg

LLom bAiX  
Amb venTrescA

6 kg
12 kg

1/2 ventresca

TirA TirA

www.balfego.com

Gruix: 6 cm Gruix: 10 cm

Tots els pesos són orientatius i poden variar segons la mida de la tonyina.TraçaBiliTaT |  sosTeniBiliTaT |  excel·lència



Graella

Escabetxada

Estofada / guisada

Forn (180 oC)

Conserva en oli

Escabetx

Forn (110 oC)

Confitat (al buit 58 oC)

Conserva (oli)

Planxa (200 oC)

Planxa (230 oC)

Confitada (al buit 58 oC)

Graella

Planxa (230 oC)

Forn (180 oC)

Estofat / guisat

Forn (110 oC) Planxa (200 oC)

claTell

mèTode de cocció mèTode de cocció

La galta és la part interna de la cara de la tonyina. Com que és força 
fibrosa, necessita coccions llargues a baixa temperatura per tal que 
quedi tendra. A la brasa queda deliciosa, però també la podem enfarinar 
primer i, posteriorment, guisar-la o estofar-la.

Gras, fibrós i tendre, el clatell (conegut en castellà com a cogote o 
morrillo) és la millor peça per conservar en oli i fer en escabetx. D’una 
banda, la gelatina que conté li permet suportar el temps de cocció 
necessari; de l’altra, el seu greix fa que les sensacions en boca siguin 
sublims. 

galTa

300 g
600 g
cada peça

300 g
600 g
cada peça

Pes Pes

Tendra i especial la conserva perfecTa

c
Producte congelat

c
Producte congelat

www.balfego.com

Comanda mínima: 3 kg Comanda mínima: 3 kg

Segons disponibilitat Segons disponibilitat

Tots els pesos són orientatius i poden variar segons la mida de la tonyina.TraçaBiliTaT |  sosTeniBiliTaT |  excel·lència



Guisada 

Estofada

Confitada

Planxa

Crua

punTa de llomsecreT

Planxa

Confitat

Cru

mèTode de cocció

Situat a la zona interna de la tonyina, el mal anomenat “paladar” és 
una peça de descobriment recent. Es pot dir que és un secret de 
gust intens que l’animal ens tenia amagat. D’aparença similar a un filet, 
requereix coccions curtes, sense descartar-ne la presentació en cru. 

l’úlTim descoBrimenT

100 g 300 g
Pes Pes

300 g 700 g

c
Producte congelat

mèTode de cocció

Aquest tall del final del llom, habitualment menystingut, sorprèn el món 
culinari per la seva versatilitat a la cuina. La punta de llom pot ser de 
gran ajuda tant per finalitzar un tàrtar com per fer-ne el protagonista 
d’un bon encebollado. És perfecta per fer hamburgueses  
o mandonguilles, a la planxa, o estofada.

sorprenenT i versàTil

c
Producte congelat

www.balfego.com

Comanda mínima: 3 kg Comanda mínima: 3 kg

Tots els pesos són orientatius i poden variar segons la mida de la tonyina.TraçaBiliTaT |  sosTeniBiliTaT |  excel·lència



parpaTana TalladaparpaTana

Graella

Estofada / guisada

Escabetxada

Conserva (oli)

Forn (180 oC)

Planxa (200 oC)

Planxa (230 oC)

Forn (110 oC)

Confitada 
(al buit 58 oC)

mèTode de cocció

La parpatana és l’os dels laterals del coll que uneix el cap i el tronc de 
l’animal. A la carn de l’os magre i d’un roig intens, s’hi afegeix una part de 
carn de ventresca. No obstant això, necessita coccions llargues.

un os amB molT de joc

c
Producte congelat

c
Producte congelat

www.balfego.com

1,5 kg 150 g
PeçA sencerA PeçA sencerA

4 kg 300 g
Comanda mínima: 3 kg Comanda mínima: 3 kg

Tots els pesos són orientatius i poden variar segons la mida de la tonyina.TraçaBiliTaT |  sosTeniBiliTaT |  excel·lència



llom de cua

Estofat

Guisat

Planxa

Confitat

mèTode de cocció

De la cua de la tonyina, musculosa i rica en fibres, se n’obtenen quatre 
petits lloms plens de col.lagen. Amb una cocció suficient per fondre el  
col.lagen que conté, n’hi ha prou per esdevenir un ingredient perfecte 
per a arrossos, calderetes o marmitakos. 

50 g
200 g

Pes

per a fons de peix i guisaTs

c
Producte congelat

Comanda mínima: 3 kg

Estofat / guisat

Brasa

Planxa (230 oC)

Forn (180 oC)

ossoBuco

mèTode de cocció

L’ossobuco, que vol dir “os buit” en italià, és un tall que inclou l’os de 
l’espina i les molles dels lloms adjacents. El seu alt nivell de col.lagen fa 
que sempre quedi melós. De presència imponent, serà el centre d’atenció 
de qualsevol àpat. Les seves múltiples textures (la pell cruixent, la carn 
de l’os melosa i gelatinosa alhora) garanteixen la conversa a taula i en 
bona companyia al voltant d’aquest producte espectacular.  

el rei de la Taula

c
Producte congelat

www.balfego.com

500 g
Pes

1 kg
Comanda mínima: 3 kg

Tots els pesos són orientatius i poden variar segons la mida de la tonyina.TraçaBiliTaT |  sosTeniBiliTaT |  excel·lència



 carn de l’espina

Crua Planxa

mèTode de cocció

Una de les estampes típiques del mercat de Tsukiji a Tòquio és veure 
els participants en la subhasta esmorzant el nakaochi a cullerades 
directament de la tonyina. Per la seva naturalesa delicada i producció 
limitada, és un producte per al consum immediat. Adient com a topping 
per a amanides, ceviches i tiraditos, i per fer hamburgueses  
o mandonguilles. 

a cullerades

c
Producte congelat

500 g
Pes

c
Producte congelat

moll de l’espina

mèTode de cocció
Per a salses TempuraCru

La falsa medul.la és el líquid sinovial que propicia el moviment dels discs 
vertebrals de la tonyina. Es va usar per primer cop en la història l’any 
2003 al restaurant El Bulli de Ferran Adrià. És un producte de textura 
única i té un sabor subtil. Requereix una cocció suau; com a molt, 
escalfat, arrebossat o fregit.

el descoBrimenT d’el Bulli

www.balfego.com

Comanda mínima: 1 kg Comanda mínima: 1 kg

Segons disponibilitat

Tots els pesos són orientatius i poden variar segons la mida de la tonyina.TraçaBiliTaT |  sosTeniBiliTaT |  excel·lència



ull Tripa 

Estofat / guisat

Brasa

Bullit

Bullit

Guisat

Estofat

mèTode de cocció mèTode de cocció

Tot i que aquí és un ingredient encara nou, els asiàtics fa molt de 
temps que l’utilitzen a la seva cuina. Al món occidental,  l’avenç i el 
desenvolupament en l’àmbit culinari fan que cada cop es busquin nous 
ingredients. De l’ull, se n’aprofita el teixit muscular i conjuntiu que hi ha  
al seu voltant pel seu alt contingut en col.lagen i proteïna.

També conegut com a “butxi” a l’Ametlla de Mar, té una textura rugosa 
i correspon a l’estómac de l’animal. El butxi s’ha de rentar bé i s’ha de 
bullir força estona fins que quedi tou. Després, podem estofar-lo amb 
patates i una bona picada, que pot incloure trossos del cor. Aquest és 
un ranxo de pescadors típic dels dies d’hivern. 

ingredienT d’avanTguarda els callos del mar

c
Producte congelat

c
Producte congelat

www.balfego.com

300 g
600 g

Pes

Comanda mínima: 1 kg

3 kg
4 kg

Pes

Comanda mínima: 1 kg

Tots els pesos són orientatius i poden variar segons la mida de la tonyina.TraçaBiliTaT |  sosTeniBiliTaT |  excel·lència



cor

Curat amb sal

Estofat / guisat

Planxa

mèTode de cocció

Preparar plats amb les parts nobles d’un animal pot resultar fàcil,  
i potser és per això que els xefs actuals s’han proposat com un repte 
usar parts avui no gaire usuals, com pot ser el cor, per reformular 
receptes que gairebé s’havien perdut. Requereix coccions llargues,  
però el seu sabor intens i desconegut per la majoria és una recompensa 
per als sentits. 

nova gasTronomia

c
Producte congelat

200 g
600 g

Pes

Comanda mínima: 1 kg

Estofada

Forn 

Graella

Guisada

Confitada

BarBa

1 kg
Pes

mèTode de cocció

La barba és l’equivalent de la kokotxa de peixos blancs com el bacallà i 
el lluç. En el cas de la tonyina, es tracta d’un os que, a més de la gelatina, 
ofereix una gran quantitat de carn. 

perfecTa per al forn

c
Producte congelat

www.balfego.com

Comanda mínima: 3 kg

Tots els pesos són orientatius i poden variar segons la mida de la tonyina.TraçaBiliTaT |  sosTeniBiliTaT |  excel·lència



sangaTxo

Tots els pesos són orientatius i poden variar segons la mida de la tonyina.TraçaBiliTaT |  sosTeniBiliTaT |  excel·lència

Escabetx

Estofat / guisat

Confitat

Graella

Planxa (200 oC)

Planxa (230 oC)

Marinat en àcid

Conserva en oli

Forn 110 oC 

Forn 180 oC

mèTode de cocció

El sangatxo és l’anomenat múscul “lent” o “vermell” que tots els peixos 
tenen arran de l’espina i que té la funció d’ajudar en el moviment 
sostingut i continuat de l’animal. És a dir, el sangatxo és el motor 
d’aquesta nedadora excepcional que és la tonyina roja, que viatja milers 
de quilòmetres anualment, sense aturar-se mai. Culinàriament, aquesta 
part del filet té característiques similars a la resta de la carn del llom, 
si bé la textura és més suau i el gust més potent. Com a font de salut, 
podem afirmar que el sangatxo és un dels anomenats “superaliments”. 
Estudis científics recents han demostrat que el seu contingut en seleni 
és el més elevat de tots els aliments coneguts. Aquest micronutrient, 
a més de tenir  propietats antioxidants que ajuden en la prevenció de 
malalties greus, al sangatxo, s’hi troba en una forma química que ajuda 
a metabolitzar i eliminar compostos de mercuri que podem ingerir de 
forma natural en la dieta.

fonT de seleni

c
Producte congelat

3 kg
Pes

Comanda mínima: 3 kg





Polígon Industrial edifici Balfegó s/n 
L’Ametlla de Mar 43860 

Tarragona
Telèfon 977 047 700

info@grupbalfego.com
www.balfego.com


