
notes d’info@miracle.cat 

 
Visita el “SHOW ROOM” de MIRACLEglobal 

Passatge de l’ordi, 20  
PARC EMPRESARIAL DE CALAFELL 

info@miracle.cat   www.miracle.cat 
T.977 69 90 20 M.669 78 02 01  F.901 70 61 30 

Les dades de caràcter personal que ens ha proporcionat seran tractades i incorporades en un Fitxer responsabilitat de Comercial J.Miracle, SL amb la finalitat de gestionar la relació comercial i 
d’informar-lo dels nostres serveis. Conforme allò disposat als articles 15 i 16 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, li informem que pot 
exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició a Comercial J.Miracle, SL  apartat de correus 121 de (43820) CALAFELL o bé enviant un correu electrònic a info@miracle.cat 
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    ·  Segueix-nos a les xarxes socials  · 

                  facebook.com/miracleglobal 

                    @MIRACLEglobal 

                    blocmiracle.wordpress.com 
 

    

 

10+1 EN CELULOSA I GUANTS DE LATEX 
 

Paper de celulosa ECO ::oferta 10+1:: 

 Bobina 2c/ 480mt. 11€/bob (paq.2 bob.)  

 Bobina 2c/ 145mt. 2.99€/bob (paq.6 bob.) 

 Bobina 2c/ 65mt. 1,45€/bob (paq.12 bob.) 
 

Dispensadors de celulosa 

 Disp. Celulosa mecha: 31,60€/un 

 Disp. Celulosa m.mini: 20,90€/un 

 Disp. Sabó 1lt.: 24,5€/un 

 

Guants de latex ::oferta 10+1:: 

Talles XP – P – M – G  4,75€/100un 

Per la compra de 10paq. 1 sense càrrec 

 

Emprenem l’any nou amb empenta! 

Ja tenim aquí l’any nou. Desitjant que les vendes 
d’aquesta campanya de Nadal hagin estat exitoses, l’equip 
de MIRACLEglobal us vol transmetre bones sensacions de 
cara el 2012. Amb forces renovades estem atents a les 
novetats del mercat per poder comunicar-les als nostres 
clients. Sempre hem cregut que el contacte continu amb la 
indústria i amb el nostre client és primordial, i és per això 
que estenem la mà perque junts, amb empenta, encarem 
els mesos que tenim al davant.  

Salut i vendes! 

Jordi Miracle i l’equip de MIRACLEglobal 

L’ hamburguesa, tot un món… 

  

 

 

 

Vols fer noves hamburgueses? A MIRACLEglobal 
t’assessorem i et sumministrem tots els productes 
necessaris per a l’elaboració d’hamburgueses. Des 
d’espècies i condiments, a celofan, safata de presentació, 
amassadora, formadora i motlles per a diferents formes… 
 

De quina forma vols fer l’hamburguesa? Rodona, ovalada, 
quadrada, rectangular? 

Com vols fer l’hamburguesa? Porc, vedella, pollastre? 
100% o mixta ? 

De quin gust vols fer l’hamburguesa?  

- Sal i pebre 

- All i julivert 

- Ceba 

- Pernil i formatge 

 

Des d’espècies MIRACLE, degut a la demanda tinguda 
durant els últims mesos de diversos clients, hem introduït 
2 productes nous pensats per a l’elaboració 
d’hamburguesa, salsitxa i botifarra vegetals: 

- Escalivada deshidratada: Pebrot vermell i verd, 
tomàquet, ceba fregida i julivert. Producte sense gluten. 

-  Juliana de verdures deshidratades: vegetals 
deshidratats preparats. Producte sense gluten. 

 

 

 

 

Tant l’escalivada com la juliana de verdures, es poden 
hidratar prèviament o posar directament a la carn picada 
durant l’amassada i  elaboració de l’hamburguesa, salsitxa 
o botifarra. 

¡¡¡DEMANA UNA MOSTRA PER PROVAR-HO!!! 

- Bacon 

- Bolets  

- Espinacs 

- Bacallà 

-Roquefort 

- Calçots 

- Escalivada 

- Juliana de verdures 
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