
 
El nou format “tartina” permet compartir aquest postre que ha revolucionat la 

gastronomia entesa com a bé cultural  

El Cóc Voltreguí, història i solidaritat units en un pastís 

Ja s’ha començat a comercialitzat el Cóc Voltreguí, una nova creació del Taller Gastronòmic del Pa, 

BonBlat. Els primers en provar aquesta “tartina” van ser els assistents al concert d’havaneres que es va 

organitzar el passat 8 de setembre, a la Pèrgola de La Gleva, municipi del Voltreganès (Osona), zona de 

la qual prové la recepta original mil·lenària, d’aquest pastís que ha revolucionat la gastronomia entesa 

com a bé cultural. 

La seva història comença fa un any, quan el Taller Gastronòmic del Pa, BonBlat i l’Associació 

Sociocultural del Voltreganès “Què s’hi pot fer” van unir esforços per crear El Voltreguí. Aquest postre 

de format unitari fet a base d’ametlles ous i farina, 

s’elabora seguint una recuperada recepta l’origen 

de la qual es troba a l’època dels antics romans.  

Un tros dolç d’història que, a més a més, té un 

caràcter solidari ja que un percentatge dels 

beneficis de les seves vendes serà lliurat a 

l’Associació Sociocultural del Voltreganès perquè 

aquesta pugui continuar amb la seva 

desinteressada tasca de recuperar el patrimoni 

històric i cultural de la zona. 

El nou format de Cóc Voltreguí està especialment 

dissenyat per poder-lo compartir amb familiars i 

amics sense renunciar al seu especial gust. El nou 

producte ja es pot comprar, conjuntament amb el 

Voltreguí Individual, a les pastisseries i a les fleques habituals o també es pot fer encàrrec a través de 

BonBlat trucant al 93 850 70 69. 

El Voltreguí deu el seu nom als Vertragos, gossos llebrers criats pels romans per vigilar els seus territoris. 

Uns animals ràpids i ferotges, però fidels i intel·ligents, que van ser tant populars a la Comarca d’Osona,  

que una part del territori es va començar a denominar “terra de vertragus”, nom que va derivar en 

l’actual Voltreganès.  

Per més informació visita la web. www.francescaltarriba.com o truca al 93 850 67 02 

 

 

 

 

 

 

      El Cóc Voltreguí ideal per compartir    Els membres de “Què s’hi pot fer? en la presentació del Cóc Voltreguí 

http://www.francescaltarriba.com/

