
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COQUES DE SANT JOAN 2017 

Obradors i botigues 

 

COCAS DE SANT JOAN 2017 

Obradores y tiendas 

 

 



 

 
 
 

BARCELONA CIUTAT 
 

 

 

 BO PER TU 

c/ Puigmartí 21, local 2  08012 Barcelona - http://bopertu.cat/ 
 

- Coca de xocolate. NouCeland  
- Coca de crema. NouCeland 
- Coca de crema. Alatria 

Consultar versions sense lactosa 
Reserva obligatòria, data màxima 19 de juny 

 

 

 CELIADICTOS 
C. Pobla de Lillet, 5 – Barcelona / 934 093 131 – www.celiadictos.com 

 

- Coca de brioix amb fruites i pinyons 
- Coca de brioix amb crema  
- Coca de brioix xocolata  
- Coca de full de llardons  
- Coca de full/cabell d’Angel  

Consultar versions sense lactosa 
Reserva recomanada, data màxima 21 de juny 

 
 

 DIETÈTICA GLÒRIA 
C. Entença, 175-181 - Barcelona / 933 299 251 – www.dieteticagloria.com 

 

- Coca de llardons. Airos 
- Coca artesana cabell d’àngel. Dietètica gloria 
- Coca artesana fruita. Dietètica gloria 
- Coca artesana pinyons. Dietètica gloria 
- Coca fruita-pinyons. Ampurdanesa 
- Coca reixada. Ampurdanesa 
- Coca farcides de nata. Ampurdanesa 
- Coca farcides de trufa. Ampurdanesa 
- Coca farcides de crema. Ampurdanesa 

Consultar versions sense lactosa ni proteïna de llet. 
Reserva recomanada entre 17-20 de Juny 
 

 

 ECOCENTRE 
Av. Diagonal, 329, local 2 – Barcelona / 932 075 785 – www.ecocentre.cat 

 

- Coques de Sant Joan s/lactosa de Tot d’Una 
Reserva obligatòria, data màxima 18 juny 

 

 

 



 

 

 FORN EUROPA 
C. Pare Lainez, 13 - Barcelona / 932 840 136 – www.forneuropa.es 

 

- Coca croissant ametlles. Forn Ricardera 
- Coca croissant llardons Forn Ricardera 
- Coca croissant. Forn Ricardera 
- Coca brioix fruita. Forn Ricardera 
- Coca brioix pinyons. Forn Ricardera 
- Coca brioix ametlla. Forn Ricardera 
- Coca brioix llardons. Forn Ricardera 
- Coca sucre. Forn Ricardera 
- Coca sucre i xoco. Forn Ricardera 

Consultar variacions sense lactosa 
Reserva obligatòria, data màxima 21 de juny 

 

 FREEFOOD 
C. Salvador Mundi, 2 08017 Barcelona / 93 280 66 03 

 

- Coca de pinyons amb fruita confitada y crema (s/lactosa). Alatria 
Reserva obligatòria, data màxima: 16 de juny 

 

 

 JO TAMBÉ SÓC AL.LÈRGIC 
C. Vilamarí, 26  Barcelona / 934 264 948 - www.jotambesocallergic.cat 

 

- Coca farcida nata, trufa. Tot d’Una (s/lactosa, s/proteïna de la llet, s/ou, s/fruits secs) 
- Coca fruita, pinyons, llardons, ametlla s/lectora. Forn Ricardera 
- Coca farcida crema. Forn Ricardera  

Reserva recomanada 
 

 PASTICELIA 
C. París, 165 - Barcelona / 931 597 959 – www.pasticelia.com 

 

- Coca brioix de crema, fruita i pinyons 
- Coca brioix de fruita i pinyons 
- Coca de llardons 
- Coca brioix farcida de trufa 
- Coca brioix farcida de nata 

Consultar versions sense lactosa 
 Reserva recomanada 

 
 

 PASTISSERIA JANSANA 
C. Balmes, 6 – Barcelona / 931 597 959 – www.glutenfree.cat 

 

- Coca de llardons  
- Coca de cabell d’Angel 
- Coca de brioix amb fruita 
- Coca de brioix amb pinyons 
- Coca de brioix crema i pinyons 
- Coca farcida (crema, nata, trufa) 

Consultar versions sense lactosa i sense proteïna de llet de vaca 
Reserva obligatòria, data màxima 21 de juny 

 



 

 
 
 
 

 

BARCELONA - PROVÍNCIA 
 

 

 BERGA  
D’AQUÍ I D’ALLÀ (Valldam) 
Passeig de la Indústria, 56 local 2 - Berga / 938 222 980  

 

- Coca brioix pinyons (també versió s/lactosa i s/proteïna de la llet) 
- Coca brioix pinyons farcida de nata o de trufa (també versió s/lactosa) 
- Coca brioix pinyons i fruita confitada 
- Coca brioix pinyons i fruita farcida de nata o trufa 
- Coca de brioix reixada de crema (amb fruits secs: nou, avellana, ametlla i pinyó), 

(també versió s/lactosa i s/proteïna de la llet) 
-  Coca de pasta de full i llardons s/lactosa i s/proteïna de la llet) 
- Coca brioix pinyons i fruita confitada s/lactosa i s/proteïna de llet 
 

Reserva obligatòria fins el 16/06. Diferents mides. Ampurdanesa. 
 

 CALELLA 
DELICIES SENSE GLUTEN CALELLA 
c/ Sant Joan, 87 / 930.168.864 

- Coca de crema  
- Coca de fruita  
- Coca de pinyons  
- Coca de pinyons farcida de nata o trufa 

Reserva recomanada. Preguntar versions s/lactosa. 
 

 CASTELLDEFELS 
LA ROSITA CASTELLDEFELS 
Av. 300, 36-38 – Castelldefels / 936 640 592 – www.super-rosita.com 

 

- Coques crema i xocolata de Nouceland 
- Coques de Forn Ricardera, tota la gama 

Reserva obligatòria, data màxima 21 de juny 
 
 

 EL PRAT DE LLOBREGAT 
NOUCELAND 
Av. Onze de Setembre, 257 – El Prat de Llobregat / 931 190 537 – www.nouceland.com 

 

- Coca milfulles de crema pinyons 
- Coca milfulles de xocolata pinyons 

Reserva recomanada  
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 ESPARRAGUERA 
SUPERNATURA 1975 
C. Hospital, 50 – Esparraguera / 937 771 588 

 

- Coca brioix pinyons. Forn Ricardera 
- Coca brioix fruita. Forn Ricardera 
- Coca brioix crema. Forn Ricardera 
- Coca brioix ametlla. Forn Ricardera 
- Coca brioix sucre. Forn Ricardera 
- Coca de llardons. Airos 

       Reserva obligatòria  
 
 

 GRANOLLERS 
L’OBRADORET DELÍCIES SENSE GLUTEN GRANOLLERS 
Mercat de Sant Carles, parada 28-29   

 

- Coca de crema  
- Coca de fruita  
- Coca de pinyons  
- Coca de pinyons farcida de nata o trufa 

Reserva recomanada. Preguntar versions s/lactosa. 
 

 LLINARS DEL VALLÈS 
MAURICI COT 
C. de la Química, 7. Pol. Industrial El Mogent, A7. Llinars Park – Llinars del Vallès  / 937323069 
 

- Coca crema i pinyons o ametlla  
- Coca fruita i pinyons o ametlla  
- Coca crema, fruita i pinyons o ametlla  
- Coca llardons i pinyons o ametlla  

Consultar versions sense lactosa 
Reserva recomanada  
 

 MANRESA 
DELÍCIES SENSE GLUTEN MANRESA 
c/ Pompeu Fabra, 9 Manresa / 931250963 

 

- Coca de crema  
- Coca de fruita  
- Coca de pinyons  
- Coca de pinyons farcida de nata o trufa 

Reserva recomanada. Preguntar versions s/lactosa. 
 
 

 MATARÓ 
DELÍCIES SENSE GLUTEN MATARÓ 
pça/ Beat Salvador, 1 Mataró / 93 125 10 78 

- Coca de crema  
- Coca de fruita  
- Coca de pinyons  
- Coca de pinyons farcida de nata o trufa 

Reserva recomanada. Preguntar versions s/lactosa. 
 
 



 

 
 

 MOLINS DE REI 
NYAM NYAM FREE 

Ps/ Del Terraplè, 1  08750 Molins de Rei / 93 008 46 92 
 

- Full farcia xocolata, fruita i pinyons. Nouceland 
- Full farcia crema, fruita i pinyons. Nouceland 
- Brioix i ametlles. Som Celíacs  
- Brioix , fruita i ametlles. Som Celíacs 
- Brios reixada de crema i ametlles. Som Celíacs 
- Full i llardons. Som Celíacs 
- Coca de vidre. Som Celíacs 
- Coca de vidre xocolata negra. Som Celíacs 
- Coca de vidre xocolata blanca. Som Celíacs 

   Consultar versions sense lactosa 
       Reserva obligatòria, data màxima 13 de juny 

 
 
 

 MOLLET DEL VALLÈS 
T DE KAROL  
c/ Anselm Clavé, 38-40  Mollet del Vallès / 932509114 

- Coca de crema  
- Coca de fruita  
- Coca de pinyons  
- Coca de pinyons farcida de nata o trufa 

Reserva recomanada. Coques de Delícies sense gluten. Preguntar versions s/lactosa. 
 

 

 OLESA DE MONTSERRAT 
0% GLUTEN 
c/ Lluís Puigjaner, 34 Olesa de Montserrat / 930151108 

 

- Coca de crema 
- Coca de fruita 
- Coca d’ametlla 

Reserva recomanada, data màxima 22 de juny 
 

 
 

 PINEDA DE MAR 
ALATRIA 
C. Arpelles, 33 – Pineda de Mar / 937 621 776 – www.alatriasolosingluten.es 

 

- Coca de Sant Joan Alatria. 
Consultar versions sense lactosa. 

Reserva recomanada, data màxima 19 de juny 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 SANT CUGAT DEL VALLÈS 
 
GERD DIETÈTICA 
Plaça Sant Pere, 9 – Sant Cugat del Vallès / 936 740 060 – www.gerd.cat 

 

- Coca de brioix amb fruita. Ampurdanesa 
- Coca de brioix fruita i farcides nata o xoco. Ampurdanesa 
- Coca de llardons. Ampurdanesa. 
- Coca de brioix reixada de crema. Ampurdanesa 

 Consultar versions sense lactosa 
      Reserva obligatòria, data màxima 16 de juny 

 
 
 
PASTISSERIA SABAT 
Santiago Rusiñol, 46 - Sant Cugat / 93 674 01 79 
Rambla Ribatallada, 8- Sant Cugat / 93 674 79 47 

 

- Coca full i llardons. 
- Coca brioix i fruita confitada. 

     Consultar versions sense lactosa. 
Reserva recomanada 

 
 

 SANTA PERPÈTUA DE MOGUDA 
PASTISSERIA JANSANA 
C. Martí Costa, 14 – Sta. Perpètua de Mogoda / 935 600 160 – www.glutenfree.cat 

 

- Coca de llardons  
- Coca de cabell d’Angel 
- Coca de brioix amb fruita 
- Coca de brioix amb pinyons 
- Coca de brioix crema i pinyons 
- Coca farcida (crema, nata, trufa) 

     Consultar versions sense lactosa i sense proteïna de llet de vaca 
Reserva obligatòria, data màxima 21 de juny 

 
 

 

 TERRASSA 
IMAGINA GLUTEN FREE 

        c/ Rasa, 54 – Terrassa / 936886564 

- Coca de crema amb pinyons i cireres farcides o no S/Lactosa 
- Coca de fruita confitades farcides o no S/Lactosa 
- Coca de llardons 

  Consultar variacions de les anteriors segon altres al·lèrgens. 
Reserva obligatòria, data màxima 22 de juny 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

 VIC 
 
DELÍCIES SENSE GLUTEN VIC 
C. Gurb, 46 – Vic / 933 803 713  

 

- Coca de crema  
- Coca de fruita  
- Coca de pinyons  
- Coca de pinyons farcida de nata o trufa 

Reserva recomanada. Preguntar versions s/lactosa. 
 
0% GLUTEN 
c/ Pare Gallissà, 13 – Vic / 937828208 

 

- Coca de crema 
- Coca de fruita 
- Coca d’ametlla 

       Reserva recomanada, data màxima 22 de juny 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

GIRONA I PROVÍNCIA 
 

 

 BYE BYE BLAT  
C/ Salvador Espriu, 7 Girona / 972 108 844 

- Coques de Delícies sense gluten 
Reserva recomanada. Preguntar versions s/lactosa. 
 

 FORN ROBIRÓ 
C. Major, 6 – Ribes de Freser / 972 727 106 – www.fornrobiro.com 

 

- Coca de full crema  
- Coca de full greixons s/lactosa 
- Coca d’ou amb fruita s/lactosa 
- Coca d’ou amb greixons s/lactosa 
- Coca d’ou amb ametlles s/lactosa 

Reserva recomanada, data màxima: 21 de juny 
 

 LA MARE VILLA 
C. Josep Irla, 22-24 – La Bisbal d’Empordà / 657 821 808 – www.lamarevilla.com 

 

- Coca de crema  
        Reserva obligatòria 

 

 SOM CELÍACS 
C. Josep Tarradellas, 65 – Blanes / 972 352 631 – www.somceliacs.com 

 

- Coca brioix de fruita i ametlles. 
- Coca brioix de reixada crema i ametlles. 
- Coca full i llardons 
- Coca de vidre. 
- Coca de vidre xoco negra 
- Coca de vidre xoco blanca 
- Coca brioix d’ametlles. 

Consultar versions sense lactosa.  
     Reserva obligatòria, data màxima 21 juny (es pot reservar també online). 

 
 
 

LLEIDA 
 

 SALUT NATURA 
C. Pica d’Estats, 23 - Lleida / 973 270 015 – www.salutnatura.es 

 

- Coca brioix pinyons. Ampurdanesa 
- Coca brioix pinyons farcida de nata . Ampurdanesa 
- Coca brioix pinyons farcia de trufa. Ampurdanesa 
- Coca brioix pinyons i fruita confitada. Ampurdanesa 
- Coca brioix pinyons i fruita farcia de nata. Ampurdanesa 
- Coca brioix pinyons i fruita farcia de trufa. Ampurdanesa 
- Coca de brioix reixada de crema. Ampurdanesa 
-Coca de pasta de full i llardons. Ampurdanesa 

 Consultar versions sense lactosa ni proteïna de llet 
Reserva obligatòria, data màxima 19 de juny 

 



 

 

 

TARRAGONA I PROVÍNCIA 
 
 

 EL RACÓ DEL CELÍAC 
C. Sant Antoni Maria Claret, 14 - Reus  / 977 771 022 – www.elracodelceliac.com 

 

- Coca brioix pinyons 
- Coca brioix pinyons farcida de nata 
- Coca brioix pinyons farcida de trufa 
- Coca brioix pinyons fruita confitada 
- Coca brioix pinyons farcida de crema 
- Coca brioix reixada de crema amb fruits secs 
- Coca de pasta de full i llardons S/Lactosa 
- Coca de pinyons S/Lactosa  
- Coca brioix pinyons fruita confitada S/Lactosa 
- Coca brioix reixada de crema amb fruits secs S/Lactosa 
- Coca brioix pinyons farcida de nata S/Lactosa 
- Coca brioix pinyons farcida de trufa S/Lactosa 

Reserva obligatòria, data màxima 16 de juny 
 
 

 JO TAMBÉ SÓC AL.LÈRGIC 
C. Riu Besós, 2   Tarragona /  977 139 849 - www.jotambesocallergic.cat 

 

- Coca farcida nata, trufa. Tot d’Una (s/lactosa, s/proteïna de la llet, s/ou, s/fruits secs) 
- Coca fruita, pinyons, llardons, ametlla s/lactosa. Forn Ricardera 
- Coca farcida crema. Forn Ricardera  

Reserva recomanada 
 
 
 

 SAUDÀVEL HERBOLARI 
Av. Independència, 10 43850 Cambrils / 977 10 70 64. www.saudavelherbolario.es 
C. Roger de Llúria, 35 43850 Cambrils 

- Coques Forn Ricardera 
 
 

 

MENORCA- FERRERIES 
 

 PASTISSERIA LLUIS FEBRER 
C. Dean Febrer, 65 – Ferreries / 971 373 345 – www.pastisseriartesana.com 

 

- Coca varietat menorquina (crema, albercoc, cireres, maduixes, cabell d’àngel, 
pinyons) 

     Reserva recomanada amb dos dies d’antelació 
 

 

 

 

http://www.saudavelherbolario.es/


 

 

ON-LINE 
 

 ARLANDRIA 
       www.arlandria.es 

 

 SMARTFOODING 
www.smartfooding.com 

- Coca San Juan Fruita. 

Reserva recomanada 2-4 dies abans 

 

 SOCIALGLUTEN 
www.socialgluten.com 

- Coca de Sant Joan de crema, fruita i pinyols  

Reserva obligatòria fins 19 juny 

 

 SOM CELÍACS 
www.somceliacs.com 

 

- Coca brioix de fruita i ametlles  
- Coca brioix de reixada crema i ametlles  
- Coca full i llardons 
- Coca de vidre  
- Coca de vidre xoco negra 
- Coca de vidre xoco blanca 
- Coca brioix d’ametlles 

Consultar versions sense lactosa.  
 

http://www.arlandria.es/

