
Únicament aquest segell 
garanteix que és 
Gamba de Palamós

Palamós és un paratge idíl·lic del litoral empordanès conegut per la seva 
costa de característiques úniques, per la seva tradició marinera, i en especial per 
un producte excepcional com és la gamba.

Els canons i els talussos del fons marí del litoral de Palamós, així com la flora i la 
fauna marina de qué s’alimenta la Gamba de Palamós, aporten a aquest crustaci 
unes característiques que el fan únic.

La Gamba de Palamós és gamba vermella. Es distingeix d’altres gambes pel seu 
excel·lent grau de frescor i la seva reconeguda qualitat.
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la millor gamba del món!



La Gamba de Palamós, un cop cuinada, es      
caracteritza per tenir una coberta vermella brillant, 
una olor a mar agradable, una carn blanca nacrada 
i una textura ferma i cruixent. 

La millor manera d’apreciar el veritable sabor de 
la Gamba de Palamós és cuinar-la de la manera 
més senzilla: a la planxa amb un rajolí d’oli d’oliva i 
un toc de sal grossa, al punt de cocció. 

Us en llepareu els dits!

Com gaudir-ne!

Apropeu-vos al món dels 
pescadors, peixaters i res-
tauradors de  Palamós.

El viatge comença amb una 
visita al Museu de la Pesca, 
on coneixereu la influència i 
l’impacte que ha tingut i té la 
pesca a Palamós.

A la tarda, l’arribada a port de 
les barques que tornen de 
pescar la gamba i la subhasta 
del peix us permetran copsar 
de prop el dia a dia dels 
pescadors.

Per acabar, compreu en el 
mercat del peix la gamba 
fresca acabada de pescar 
per emportar-vos-la a casa 
o degustar-la en un dels 
restaurants de Palamós.
 

Viu la Gamba

Qui millor coneix i defensa la Gamba de 
Palamós són els pescadors de la Confraria 
de Palamós. La seva llarga tradició marinera
els aporta un grau de legitimitat en l’art de 
la pesca, pròpia d’una professió que ha
passat de generació en generació. 

La Marca de Garantia de la Gamba de 
Palamós és un reconeixement al seu esforç diari 
i la seva destresa per mantenir la màxima 
qualitat de la gamba.

Els pescadors

La Marca de Garantia assegura que la gamba 
que arriba al client manté el màxim nivell de 
qualitat: un sabor exquisit, una aroma inconfusible, 
un aspecte atractiu i un grau de frescor immillorable. 

L’alta qualitat s’aconsegueix amb l’aplicació 
de normes estrictes en el procés de la pesca, en 
el tractament i la manipulació de les gambes en 
tota la cadena de distribució, i amb un control 
exhaustiu de la cadena del fred (temperatura 
entre 0º i 4ºC) des del mar fins al consumidor final.
Aquest procés queda garantit pel comitè de 
certificació de marca.

Producte amb certificat de 
Marca de Garantia


