
 

 
 

 
Tradició, qualitat, innovació i servei, els pilars bàsics de l’èxit de l’empresa    

 

Torrons Vicens pionera en innovació 

en el sector torronaire 

La firma d’Agramunt assiteix a la Fira SIAL de París amb l’objectiu de presentar 
els productes nous d’aquesta temporada i consolidar i ampliar el mercat 

europeu 
 

 
Novetats de producte 2016 
 
Aquest any 2016, a la línia Vicens Natura es presenten com a novetats el Torró de Vinagre i 
gerds (trufa de xocolata i gerds amb reducció de vinagre balsàmic), el Torró de Tòfona 
blanca d’Alba (praliné d’avellana amb tòfona blanca d’Alba), el Torró de Coco Thai (cremós 
de xocolata blanca i fruita de la passió) i el Torró de Curri i maduixa (praliné d’ametlla i 
xocolata blanca amb curri, maduixa i sèsam). Tots ells, inspirats en postres del restaurant 
Tickets de Barcelona. 
Recordem que des de l’any 2013, Torrons Vicens col·labora amb el prestigiós xef Albert Adrià 
per crear la línia de torrons Vicens Natura. 
 
I dins de la línia Torrons Vicens Excellence es presenta com a novetat el Torró de Ratafia, 
elaborat pel mestre torronaire Àngel Velasco, i que combina la crema cremada, les nous i el 
licor de ratafia de Girona. 
 
Com cada any, els visitants de la Fira podran degustar les novetats 2016 en gran format, 
concretament es fabriquen dues barres gegants de 250 quilos cadascuna del Torró de 
Ratafia i del Torró de Vinagre i gerds. 
 
Com a novetat, també dins de la línia Torró Excellence, aquest any es presenta un nou format 
de les següents varietats: Torró dur d’ametlla (150 gr), Torró tou d’ametlla (150 gr), Torró 
crocant d’ametlla ( 120 gr), Torró de crema cremada (150 gr), Torró a la sal (140 gr) i Torró 
dur cruixent “Soufflé” (100 gr). 
 
Ametlles Vicens 
 
I seguint amb el constant afany de millorar el producte i el servei que s’ofereix als clients, 
aquest any, s’ha posat en marxa la filial Ametlles Vicens, on es comprarà, cultivarà i 
processarà l’ametlla autòctona de la zona, matèria primera de Torrons Vicens, buscant un 
màxim control i una excel·lent qualitat en la fabricació del torró. Aquesta filial està ubicada al 
municipi de Vilagrassa, fomentant així encara més el consum d’un producte de proximitat, 
control de la qualitat i, evidentment, dels costos. 
 



 
Altres reconeixements 
 

- Premi “Sabor Superior 2016” 
Aquest any 2016, el Torró dur “soufflé” cruixent d’ametlles de Torrons Vicens ha rebut el premi 
internacional al “Sabor Superior 2016”. Es tracta de l’únic segell de qualitat en gust atorgat per 
xefs i sommeliers amb estrelles Michelin, a través de l’International Test & Quality Institute 
(ITQI) de Brussel·les. 
Es tracta d’un torró dur cruixent d’ametlla elaborat amb la mateixa fórmula que el torró 
tradicional d’Agramunt, al qual se li incorpora un soufflé d’aire, perquè sigui més lleuger, més 
suau i cruixent.  
 

- Torró més venut 2015 
El Torró de Pa amb oli i xocolata de la línia Natura d’Albert Adrià ha estat el torró més venut 
de l’any 2015. 
Es tracta d’una fina trufa elaborada amb oli d’oliva verge extra que produeix un sabor intens al 
paladar, junt amb uns trossets de pa torrat i el punt just de sal. Així hem aconseguit reinventar 
quelcom tan típic i crear un torró molt especial que a tots al menjar-lo ens fa venir records 
d’infància. 


