
Els nostres 
productes

nouca.es

Nouca és el fruit de les nostres arrels. De la passió pel cultiu i la feina 
a l’entorn rural neix el desig d’oferir un producte deliciós, ecològic i 
de proximitat. A través de la cura i el respecte per la terra liderem un 
projecte que pretén donar el seu propi fruit.



Els hiverns humits i plens de boira, els estius càlids junt amb el sòl 
característic de la zona, aconsegueix que les nous produïdes a les terres 
de Lleida tinguin un sabor diferencial que les fa úniques. El seu gust és 
inigualable al paladar i és per això que el nostre equip distingeix a través 
del segell de proximitat aquest producte per apropar el sabor d’aquesta 
terra a tot el territori.

Nou pelada

Nou amb closca

Preparació

Trossos  |  Quarts  |  Meitats

Formats*

Bossa 200g  |  Bossa 700g  |  Sac 5kg  |  Sac  10kg

Calibres

Calibre +28  |  Calibre +32  |  Calibre +34  |  Calibre +36

Formats*

Malla 500g  |  Sac 5kg  |  Sac 10kg

Producció i comercialització KM0

*Disposem d’altres formats a demanda del client. Contacta amb el nostre 
equip comercial i ens adaptem a les teves necessitats: info@nouca.es



Hem selecionat els millors fruits secs ecològics que es produeixen a la 
península. Et volem apropar els productes més saludables que cuiden 
de les persones i del medi ambient. Tots ells amb certificat que garanteix 
la seva producció 100% ecològica. Els pots trobar a granel o envasats en 
diferents formats reciclables, a demanda del client.

*Disposem de tot el sortit de fruits secs. Contacta amb el nostre equip 
comercial i ens adaptem a les teves necessitats: info@nouca.es

Producció i comercialització ecològica

Fruits secs ecològics

Varietats*

Ametlles amb pell ecològiques

Ametlles pelades ecològiques

Ametlles amb pell torrades ecològiques

Amtelles amb tamari ecològiques

Figues seques ecològiques

Festucs amb closca ecològics

Festucs sense closca ecològics

Festucs torrats salats ecològics

Nous pelades ecològiques

Nous amb closca ecològiques

Altres



Comercialitzem la nou de diferents indrets de la península. La natura, 
en la seva immensa saviesa, ens proporciona aliments que ens ajuden a 
reduir el colesterol, prevenir malalties o afavorir el benestar físic i mental. 
Cada cop estem més conscienciats de l’impacte que té l’alimentació a la 
nostra salut. Menjar nous, sempre et farà sentir bé.

Nou pelada

Nou amb closca

Preparació

Trossos  |  Quarts  |  Meitats

Formats*

Bossa 200g  |  Bossa 700g  |  Sac 5kg  |  Sac  10kg

Calibres

Calibre +28  |  Calibre +32  |  Calibre +34  |  Calibre +36

Formats*

Malla 500g  |  Sac 5kg  |  Sac 10kg

Producció i comercialització de fruits secs

*Disposem d’altres formats a demanda del client. Contacta amb el nostre 
equip comercial i ens adaptem a les teves necessitats: info@nouca.es



Productes Naturals Golmés,scp. 
Passeig de Mossèn Fidel, 2

25241 Golmés · Lleida (España)
Tel. (+34) 627 03 66 11

info@nouca.es · www.nouca.es


