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Cinc generacions elaborant llet i formatges a Menorca, a les fin-
ques de Binisarraiet i Lluriach Nou, a Es Mercadal. Una feina 
totalment artesana que coneixen bé en Joan i na Catalina. Enguany 
ha sortit al mercat un nou producte de les finques, un iogurt artesà 
en envàs de vidre retornable que ja s’està distribuint per botigues 
de l’illa.

Tota la 
nostra 
producció 
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nal, de la 
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surt de la 
finca

Adreça: 
Camí Tramontana Km 3 07740 
Es Mercadal (Menorca)

Telèfon: 
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1. De quins valors partiu?
Duim tota la vida fent formatge de forma artesana, man-
tenint la tradició de la família i elaborant productes de la 
nostra granja. Per això vàrem voler innovar amb un nou pro-
ducte i d’aquí va sortir la idea d’elaborar un iogurt natural. 
De seguida vàrem pensar que com som artesans, aquest 
producte havia de sortir amb el pot de vidre i retornable, tal 
com es feia abans i que un moment donat es va perdre.

2. Quines accions heu incorporat 
per seguir aquests valors?
Tota la nostra producció és artesanal i la matèria primera 
és la que surt de les nostres finques. Venem directament a 
la finca a particulars i també per encàrrec. També repartim 
a petites botigues que comercialitzen productes de Menor-
ca.

3. Què suposa aplicar aquestes 
accions, quin és el retorn?
Encara és un producte molt nou però la resposta està sent 
molt bona. La gent respon bé al retorn de l’envàs, tot i que 
ja no està acostumada perquè aquesta dinàmica s’havia 
perdut. Els que ens estan comprant estan satisfets de no 
generar tants residus i per nosaltres és bo poder recuperar 
l’envàs.

4. Com imagines el futur?
A Menorca crec que hi ha més consciència amb el producte 
local. Abans eren els estrangers que el cercaven, ara cada 
vegada hi ha més menorquins que el volen i el cerquen. 
Crec que difícilment les grans superfícies introduiran 
productes artesans amb envàs retornable. Possiblement el 
nostre producte seguirà sent exclusiu de petites botigues 
de proximitat.

Rezero   és   una   fundació   sense   ànim   de   lucre   que   anhela   una   societat   que   valora   els   recursos   que   proveeixen  
 els   sistemes   naturals   i   integra   tots   els   materials   en   processos   cíclics,   sense   matèries   tòxiques,   ni   productes   que  
 quedin   sense   ús.   

Aquesta campanya pretén visibilitzar les iniciatives i empreses  balears que duen a la pràctica accions inspirado-
res i referents en la prevenció de residus i el consum responsable, sigui des de l’ecodisseny, la producció local 
i ecològica, la reparació, la reutilització, el reciclatge, la gestió preventiva dels residus o qualsevol altra activitat 
que permeti avançar cap a un model econòmic circular basat en el residu zero.

rezero.cat / info@rezero.cat / @rezerocat


