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Torrons i productes nadalencs 2019



BOTIGUES A BARCELONA I PROVÍNCIA

FORN EUROPA - C. Pere Lainez, 13 - Barcelona / 932 840 136 - 605 227 356
- Neules i neules xoco amb i sense lactosa, de Forn Ricardera
- Panettone tradicional i/o xoco, de Forn Ricardera
- Tronc de Nadal nata, trufa o crema, de Forn Ricardera
- Mini motlles ceba, nouso olives sense lactosa, de Forn Ricardera
- Tortell de Reis, opció sense lactosa, de Forn Ricardera 
 
 HIERBA LIMÓN - C. Entença, 181 - Barcelona / 931 464 188 - hierbalimonbcn@gmail.com
- Galets grans, de La Fabbrica della pasta
- Calendari d'advent sense lactosa, de Moofree
- Panetone xoco, de Piaceri Mediterranei
- Panetone classic sense lactosa, de Piaceri Mediterranei
- Pandoro, de Piaceri Mediterranei
- Neules i neules xoco, de Hnos. Canals
- Mantecados sense lactosa, de Campesina i E. Moreno
- Canelons de Crossandra i Alatria
- Plaques per fer canelons
 
KELIA NATURE/AMIETTE - C. Calabria, 65 - Barcelona / 935 30 79 06 - info@amiette.es
- Neules i neules de xocolata, de Hnos. Canals
- Flauta negra i flauta blanca, de Hnos. Canals
- Ventalls i ventalls de xocolata, de Hnos. Canals
- Tronc de Nadal, de L'Obrador
- Tortell de Reis, de L'Obrador
 

Reserva obligatòria al Tortell de Reis fins el 02/01/2020
 
LA CASA DEL TORRÓ - C. Compte d'Urgell, 61 - Barcelona / 934 549 244 - info@rosdolc.es
- Torrons variats, de Vicens
- Tortell de Reis, de l'Obrador
 

Reserva recomanada
 
LA ROSITA - Av. 300, 36-38 - Castelldefels / 936 640 592 - info@larosita.es
-  Torrons sense lactosa, de Vicens
-  Tortell de Reis sense lactosa, de Forn Ricardera i Nouceland
-  Panettone sense lactosa, de Piaceri Mediterranei
-  Galets de Nadal, de Della Pasta
-  Preparat per a betxamel sense lactosa, de Dialcos
-  Canelons per omplir i fornejar, de Piaceri Mediterranei
-  Canelons d'espinacs, de Schar
 

Reserva recomanada
 
SUPERNATURA 1975 - C. Hospital, 50 - Esparraguera / 937 771 588
- Torrons, de La Campesina
- Polvorons i Roscos de vi, sense lactosa, de La Campesina
- Mantecats sense lactosa, de Sanavi
- Mantecats i polvorons sense lactosa, de E. Moreno
- Neules, de Forn Ricardera
- Tortell de Reis, de Forn Ricardera
 
CASA EVARISTO -  Raval de Montserrat, 46 - Terrassa / 937 885 387
- Calendari d'advent, de Simón Coll
- Torrons amb i sense lactosa, de Simón Coll, Picó i Antiu Xixona
- Spekulatios sense lactosa, de Schär
- Neules, de Sant Tirs
- Panettone, de Nutrifree
- Tortell de Reis, d'Obrador sense gluten
 

Tortell de Reis obligatoria reserva una setmana abans



BOTIGUES A GIRONA, TARRAGONA I LLEIDA

 
GLUTEN 00 – C. La Rutlla, 121 – Girona / 679 638 654 – gluten0@hotmail.com 
-  Panettone sense lactosa, de Piaceri
-  Panettone de xocolata, de Piaceri
-  Panellets sense lactosa, de Watelia
-  Torrons variats
-  Neules i ventalls, de Hnos. Canals
 
Reserva recomanada
 
SANTIVERI TARRAGONA - C. Governador Gonzalez, 24 - Tarragona / 977 218 285 -
santiveritarragona@gmail.com
-  Torrons sense lactosa, de Forn Ricardera i Ampurdanesa
-  Neules, de Forn Ricardera
-  Panettone amb i sense lactosa, de Celitalia
-  Tronc de Nadal, de l'Ampurdanesa
-  Gominoles de Nadal amb i sense lactosa, de Simon Coll
-  Polvorons i Tortell de Reis sense lactosa, de l'Ampurdanesa
- Gominoles de Nadal sense lactosa, de Las Autenticas
 
Reserva obligatòria
 
SALUT NATURA - C. Pica d'Estats, 21 - Lleida / 973 270 015
- Torrons variats, d'Ampurdanesa
- Neules, d'Ampurdanesa
- Polvorons, d'Ampurdanesa
- Tronc de Nadal, d'Ampurdanesa

BOTIGUES ON-LINE

BORN BIO - www.bornbioshop.com
- Te de Nadal Yogui Tea sense lactosa
 
 
SOY TODO SIN – www.soytodosin.es
 -  Torrons de Xixona sense lactosa, de El Abuelo
-  Torrons se Xixona, de Quinoa Real i La Espiral
-  Torrons variats
-  Polvorons i bombons sense lactosa 
-  Calendari d'avent, de Moofree
-  Figuretes de xocolata pel tronc, de Simon Coll i Moofree
-  Neules, ventalls, de Sant Tirs i altres marques
-   Panettone, de Nutrifree
 
Tot sense lactosa i majoritàriament aptes per intolerància a la fructosa i sorbitol
 
 
PUNTOSMILE - www.puntosmile.com
Serveixen a Barcelona, L'Hospitalet, Esplugues de Llobregat, Cornellà, Sant Feliu, Sant Just Desvern i Sant Joan
Despí



OBRADORS A BARCELONA 

CELIADICTOS – C. Poble de Lillet, 5 – Barcelona / 934 093 131 – isabel@celiadictos.com 
-  Panellets sense lactosa
-  Tortell de Reis sense lactosa
-  Tortell de Reis amb massapà o amb nata sense lactosa
-  Tronc de Nadal sense lactosa
-  Polvorons de canyella sense lactosa
-  Polvorons de xocolata sense lactosa
-  Torrons variats (yema, trufa, coco, fruits secs, quicos i cacahuets...) sense lactosa
-  Torró de xocolata llet/arròs
-  Pastes variades sense lactosa
-  Neules i ventalls, de Hnos. Canals
-  Canapès
-  Pasta salada
 
Reserva recomanada
 
JANSANA GLUTEN FREE - C. Balmes, 106 - Barcelona / 931 700 714   - www.glutenfree.cat
-  Tortell de Reis (massapà, nata, trufa i crema), amb i sense lactosa
-  Tronc de Nadal (nata i trufa, nata i trufa vegetaI), sense lactosa
-  Polvorons (llimona i canyella) sense lactosa
-  Tronc de Nadal, de l'Ampurdanesa
-  Canapès sense lactosa
-  Voulevants
-  Lioneses de natra, trufa i crema, amb i sense lactosa
-  Rebosteria variada
-  Torrons variats sense lactosa (ametlla i xocolata, avellana i xocolata, iema i cremat)  
-  Torrons variats (ametlla i xocolata amb llet)
 
Reserva recomanada
 
L'OBRADOR SENSE GLUTEN - C. Sant Frederic, 32  - Barcelona /  936 316 402 - info@losensegluten.com
-  Tortell de Reis de nata, trufa o massapà
-  Torró de iema cremada
-  Torró xoco-xips
-   Torró avellana i canyella sense lactosa
-   Torró xoco-taronja sense lactosa
-  Torró nous amb mel sense lactosa
-  Torró de coco sense lactosa
-  Tronc de Nadal de nata o trufa sense lactosa     
 
PASTELOSOFIA - C.Ferràn Torné 12, local 1 - Barcelona / 935 160 861 - www.pastelosofia.com
-  Tortell de Reis, amb i sanse lactosa
 
PASTICELIA - C. París, 165 - Barcelona / 931 597 959 - info@pasticelia.com
-  Calendari d'avent amb i sense lactosa
-  Galetes nadalenques
-  Tortell de Reis de massapà, nata i trufa, crema, amb i sense lactosa
-  Tronc de Nadal amb i sense lactosa
-  Lots per encàrrec amb i sense lactosa
-  Regals d'empresa per encàrrec amb i sense lactosa
 
Reversa recomanada. Sense lactosa obligatori per encàrrec
 
PUNTOSMILE - C. Major de Sarrià, 110 – Barcelona / 935 535 207 - hola@puntosmile.com
-  Pastís de Nadal amb xocolata, espècies i avellana, amb i sense llet
-  Tortell de Reis farcit amb ametlles torrades
 
Reserva recomanada



OBRADORS A BARCELONA PROVÍNCIA

 
0% GLUTEN – C. Josep Umbert i Ventura, 34 - Granollers / 676 818 069 - granollers@0x100gluten.com
-  Tortell de Reis de trufa, de nata o de massapà
-  Galetes de Nadal especials (arbre de Nadal)
-  Panettone
 
Reserva recomanada. Reserva obligaròria pel Tortell de Reis
 
 
0% GLUTEN  - C. Lluig Puigjaner, 34 - Olesa de Montserrat / 930 151 108 - olesa@0x100gluten.com
-  Tortell de Reis de trufa, de nata o de massapà
-  Galetes de Nadal especials (arbre de Nadal)
-  Panettone 
 
Reserva recomanada. Reserva obligatòria pel Tortell de Reis
 
 
0% GLUTEN - C. Major, 25 - St. Cugat / 938 337 637 - santcugat@0x100gluten.com
-  Tortell de Reis de trufa, de nata o de massapà
-  Galetes de Nadal especials (arbre de Nadal)
-  Panettone
 
Reserva recomanada. Reserva obligatòria pel Tortell de Reis
 
 
0% GLUTEN - C. Pare Gallissà, 132 - Vic / 938 506 702 - vic@0x100gluten.com
-  Tortell de Reis de trufa, de nata o de massapà
-  Galetes de Nadal especials (arbre de Nadal)
-  Coca de Nadal i Coca de Cap d’Any  de fruites, crema o d’ametlla
-  Panettone
 
Reserva recommanada. Reserva obligatòria pel Tortell de Reis i Coques
 
 
ALATRIA GLUTEN FREE - C. Arpelles, 33 - Pineda de Mar / 937 621 776 - comercial@alatria.es
-  Plats típics nadalencs
-  Aperitius nadalencs
-  Neules, galetes, torrons, polvorons, panettone
-  Galets, galets gegants, etc...
-  Tortell de Reis amb i sense lactosa
 
Reserva recomanada abans del 20/12/19
 
 
CA LA MARIA - C. Sant Ignasi de Loiola, 9 - Badalona / 931 451 800 
-  Tortell de Reis: Massapà, nata, trufa       
-  Torrons
-  Galetes de Nadal i altres dolços
 
Reserva recomanada (Tortell)  



DAL NONNO - Av. Constitució , 60 - Granollers / 936 452 109
-  Canelons
 
Reserva obligatòria
 
DELICIES SENSE GLUTEN GRANOLLERS - Mercat Sant Carles, parada 28-29 -
Granollers / 679 401 571
-  Torrons: coco, nata i nous, praliné, amb i sense lactosa
-  Torró de iema
-  Polvorons de xocolata, ametlla, canyella
-  Panettone amb trossets de xocolata i clàssic amb panses
-  Tortell de Reis massapà. nata, crema amb i sense lactosa, trufa
 
Reserva recomanada abans del 03/01/2020
 
DELICIES SENSE GLUTEN IGUALADA - C. Jacint Verdaguer, 20 - Igualada / 696 195 448
-  Torrons: coco, nata i nous, praliné, amb i sense lactosa
-  Torró de iema
-  Polvorons de xocolata, ametlla, canyella
-  Panettone amb trossets de xocolata i clàssic amb panses
-  Tortell de Reis massapà. nata, crema amb i sense lactosa, trufa
 
Reserva recomanada abans del 03/01/2020
 
DELICIES SENSE GLUTEN MANRESA - C. Pompeu Fabra, 9 - Manresa / 931 250 963
-  Torrons: coco, nata i nous, praliné, amb i sense lactosa
-  Torró de iema
-  Polvorons de xocolata, ametlla, canyella
-  Panettone amb trossets de xocolata i clàssic amb panses
-  Tortell de Reis massapà. nata, crema amb i sense lactosa, trufa
 
Reserva recomanada abans del 03/01/2020
 
DELICIES SENSE GLUTEN MATARÓ - Pça Beat Salvador, 1 - Mataró / 931 251 078
-  Torrons: coco, nata i nous, praliné, amb i sense lactosa
-  Torró de iema
-  Polvorons de xocolata, ametlla, canyella
-  Panettone amb trossets de xocolata i clàssic amb panses
-  Tortell de Reis massapà. nata, crema amb i sense lactosa, trufa
 
Reserva recomanada abans del 03/01/2020
 
DELICIES SENSE GLUTEN OLOT - C. Mullers, 28 - Olot / 618 587 026
-  Torrons: coco, nata i nous, praliné, amb i sense lactosa
-  Torró de iema-  Polvorons de xocolata, ametlla, canyella
-  Panettone amb trossets de xocolata i clàssic amb panses
-  Tortell de Reis massapà. nata, crema amb i sense lactosa, trufa
 
Reserva recomanada abans del 03/01/2020
 
 



DELICIES SENSE GLUTEN VIC - C. Gurb, 46 - Vic / 933 803 713
-  Torrons: coco, nata i nous, praliné, amb i sense lactosa
-  Torró de iema
-  Polvorons de xocolata, ametlla, canyella
-  Panettone amb trossets de xocolata i clàssic amb panses
-  Tortell de Reis massapà. nata, crema amb i sense lactosa, trufa
 
Reserva recomanada abans del 03/01/2020
 
ECOMIMOSA - Pça Santa Teresa, 6 - Vic / 931 477 614
-  Torrons
-  Mousse de Xixona
-  Gelat de Xixona
-  Coca de Cap d'any amb sucre blanc i pinyons: d'anís, crema
-  Coca de Cap d'any amb fulla d'estèvia i pinyons: d'anís
-  Tortell de Reis
 
Reserva recomanada
 
 JANSANA GLUTEN FREE - C. Martí Costa, 14 - Sta. Perpètua Mogoda / 935  600 160
-  Tortell de Reis de massapà, nata, trufa i crema
-  Tortell de Reis de massapà, nata, trufa i crema vegetal sense lactosa
-  Tronc de Nadal de nata i trufa o nata i trufa vegetal sense lactosa
-  Polvorons de llimona y canyella sense lactosa
-  Canapès sense lactosa
-  Volulevants
-  Lioneses de nata, trufa i crema, amb i sense lactosa
-  Rebosteria variada
-  Torrons variats d'ametlla i xocolata, avellana i xocolata, iema i cremat, sense lactosa
-  Torrons variatsd'ametlla i xocolata amb llet,  avellana i xocolata amb llet
 
Reserva recomanada
 
MAURICI COT - C. de la Química, 7 El Mogent A7 - Llinars del Vallès /  937 323 069 - 628 100 658
-  Tronc de Nadal
-  Tronc de Reis
-  Torrons variats: neules i cacahuets, kikos i avellana, fruita seca, arròs inflat, fruita passió i Xixona, coco yuzu i
ametlla, Xixona, Alacant
-  Taronja amb xocolata
-  Músics
-  Roques (xoco ametlla palet)
-  Crakers fruita seca
 
Reserva obligatòria als Troncs de Nadal i de Reis
 
PUNTOSMILE - Av. dels Païssos Catalans, 8 - Esplugues de Llobregat / 933 723 237
-  Pastís de Nadal amb xocolata, espècies i avellana, amb i sense llet
-  Tortell de Reis farcit amb ametlles torrades
 
Reserva recomanada 
 
 
SINGLU10 - Riera Bastè,  43 (Mercat de la Muntanyeta) - St. Boi de Llobregat / 644 227 397
-  Tronc de Nadal
-  Massapans
-  Taronges confitades
-  Tortell de Reis de nata
 
Reserva recomanada



OBRADORS A GIRONA

WATELIA -  C. Guillem Minali, 10 - Girona / 972 900 444 - watelia.girona@gmail.com
-  Torrons de iema cremada, massapà, xocolata i arròs, coco, nata-nous
-  Galetes decorades
-  Tortell de Reis
 
Reserva recomanada
 
FLECA REBULL - Av. Onze de Setembre, 25 - Olot / 972 263 240
-  Torró xocolata amb llet i ametlla, massapà amb fruita, iema cremada, iema sense cremar, nata amb nous,
coco
-  Torrons sense lactosa de Xixona, a la pedra, d’Alacant, crocant
-  Panettone gran xoco
-  Panettone gran panses i pandoros
-  Panettone petit xoco, sense lactosa
-  Tortell de massapà amb fruita, sense lactosa
-  Tortell de full amb nata o trufa
-  Tortell de full amb crema, sense lactosa
-  Polvorons, galetes nadalenques, melindros, sense lactosa
 
Reserva recomanada
 
FORN ROBIRO - C. Major, 6 - Ribes de Freser / 972 539 793 - info@fornrobiro.net
-  Panettone sense lactosa
-  Torrons de iema, coco, sense lactosa
-  Torró de xocolata
-  Tortell de Reis sense lactosa
 
Reserva recomanada
 
LA MARE VILLA - Josep Irla, 22 - La Bisbal d'Empordà / 657 821 808 - info@lamarevilla.cat
-  Canelons, sense lactosa
-  Tortell de Reis, sense lactosa
 
 

OBRADORS A LLEIDA

MÓN CELÍAC -  Av. Alcalde Porqueres, 108 - Lleida / 973 239 539 -  650 045 204
-  Tronc de Nadal
-  Tortell de Reis de nata, trufa, crema
 
Reserva recomanada



OBRADORS A TARRAGONA

SENSE GLUTEN TGN -  C. Antoni Rovira Virgili, 44 - Tarragona / 977 202 624
-  Tronc de Nadal de nata, trufa, sense lactosa
-  Polvorons d'ametlla, mantecados de llimona, xocolata o canyella, rosques de vi, cake pops, cocs en forma
d'estrella, sense lactosa
-  Saladets
- Volovans, sense lactosa
-  Torradetes, sense lactosa
-  Tortell de Reis i Tortell farcit de nata, crema o trufa, sense lactosa
 
Reserva obligatòria fins el 31/12/2019
 
NINA'S CAKE - C. del Vent, 30 - Reus / 977 318 334 - 674 302 059
-  Pastissos decoració Nadal fondant i tradicionals, sense lactosa
-  Cupcakes decoració Nadal, sense lactosa
-  Petits fours decoració Nadal
 
Reserva obligatòria 10 dies abans

OBRADORS A LES BALEARS

SENSE GLUTEN TGN -  C. Antoni Rovira Virgili, 44 - Tarragona / 977 202 624
-  Amargos, sense lactosa
-  Iemes, sense lactosa
-  Dolços de glaçat
-  Torrons de iema, de la reina, massapà i nous, trufats de diferents sabors, xocolata suïs
-  Tortell de Reis amb nata, trufa, crema o massapà
 
Reserva recomanada
 


