
 

  

 



 

 

 

 

 

Relació d’obradors on adquirir productes de Pasqua 
Relación de obradores dónde adquirir productos de Pascua 

 

 
 
 
 
 

 ALATRIA SOLO SIN GLUTEN (Pineda de Mar) 
C. Arpelles, 33 – Pineda de Mar / 937 62 1 776– www.alatriasolosingluten.es 

 

- Mones de pasqua 
- Bunyols sense lactosa i bunyols farcits 
- Plats típics de Quaresma 
- Reserva recomanada 

 
 
 

 AMPURDANESA (Terrassa) 
C. Marconi, 81 – Terrassa / 930 091 128 – www.ampurdanesa.com 

- Mona de fruita, diversos formats 
- Mona de fruita sense lactosa ni proteïna de la llet, diversos formats 
- Mona de mantega, diversos formats 
- Mona de nata i trufa, diversos formats 
- Mona de nata i trufa sense lactosa, diversos formats 
- Mona trufada, diversos formats 
- Mona trufada sense lactosa, diversos formats 
- Reserva recomanada 
- Horari Dilluns a Divendres de 9 a 14 h. – Dim., Dij. I Div. De 17 a 20 h. (trucar per  
   Confirmar) 

 
 
 CELIADICTOS (Barcelona) 

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

- Mona Sara, Mona de trufa, Mona de iema/fruita confitada, Mona de iema/trufa. 
Totes sense lactosa 

- Ous xocolata sense lactosa 
 
 
 

 CELIX FACTORY (Sant Cugat) 
C. Esteve Pila, 12 – Sant Cugat / 935 897 715 
 

- Mona de pa de pessic, de vainilla en forma d’ou, cobert amb ganache de 
xocolata i decorat 

- Reserva fins el 17 abril 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

 DELICIES SENSE GLUTEN VIC (Vic, Mataró, Mollet del Vallès, Manresa) 
C. Gurb, 46 – Vic / 933 803 713  
Plaça Beat Salvador, 1 – Mataró / 931 251 078 
C. Gaietà Ventalló, 7-9 – Mollet del Vallès / 935 936 502  
C. Pompeu Fabra, 9 – Manresa931 250 963 

 

- Mona de nata, crema i mantega 
- Mona de trufa sense lactosa 
- Figures de xocolata sense lactosa 
- Cases d’ous de xocolata 
- Reserva recomanada 
 
 
 

 ECOMIMOSA (Vic) 
Pl. Santa Teresa, 6 – Vic 615 340 760 / 93 147 76 14 

 

- Mones (figures, ous i pastís) amb xocolata negre sense lactosa 
- Mones (figures, ous i pastís) amn xocolata negre, blanca i amb llet (amb lactosa) 
- Reserva recomanada 
 
 
 

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

 

- Mona tradicional amb i sense lactosa 
- Construcció xocolata 
- Bunyols amb i sense lactosa 
- Reserva obligatòria fins dos dies abans 
 
 
 

 LA MAR DE COOKIES (Badalona) 
C. Sant Ignaci de Loiola, 9 – Badalona / 93 145 18 00 
 

- Mones variades 
 
 
 

 LA MARE VILLA (La Bisbal de l’Empordà) 
Av. Josep Irla, 22 – La Bisbal / 657 821 808 - www.lamarevilla.cat 

 

- Bunyols sense llet 
- Tortell de rams sense llet 
- Reserva recomanada i pel tortell fins 15 abril 
 

 
 

 MAURICI COT (Llinars del Vallès) 
C. de la Química, 7 – Llinars del Vallès / 937 323 069 - www.mauricicot.com 

 

- Mones massini i sacher decorades al gust del client 
- Figuretes 
- Reserva recomanada fins 16 abril 



 

 
 
 
 

 NINA’S CAKES (Reus) 
C. Vent 30, local 1 – Reus / 977 318 337 – 674 302 059 - www.ninascakes.es 

 

- Mones tradicionals i personalitzades amb i sense lactosa 
- Cupcakes de pasqua amb i sense lactosa 
- Galetes personalitzades de pasqua amb i sense lactosa 
- Figures de xocolata 
- Reserva fins 17 abril 
 
 

 NOUCELAND (El Prat de Llobregat) 
Av. Onze de Setembre, 257 / 93 119 05 37 
C. Pau Casals s/n / 93 379 11 01 
 

- Mones variades 
- Reserva fins el 15 abril 
 
 

 L’OBRADOR SENSE GLUTEN (Barcelona) 
C. Sant Frederic, 32 93 631 64 02 Barcelona   www.losensegluten.com 

- Ous de Pasqua 
-  Mona de mantega amb ametlles  

 
 

 PASTELOSOFIA (Barcelona) 
C. Ferran Turné 12-16, local 1 – Barcelona / 935 160 861 - www.pastelosofia.com 

 

- Mones de Pasqua 
- Reserva fins 17 abril 

 
 

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

 

- Mona de xocolata i clàssica (sense lactosa i sense llet per encàrrec) 
- Figures de xocolata sense lactosa i sense fruits secs. 
- Bunyols de quaresma (dimecres i divendres i per encàrrec qualsevol altre dia) 
- Coca de llardons (dijous i per encàrrec qualsevol altre dia) 
- Torradetes de Santa Teresa (divendres i per encàrrec qualsevol altre dia) 
- Reserva fins el 17 abril 
 

 

 PASTISSERIA ARTESANA LLUIS FEBRER (Menorca-Ferreries) 
C. Dean Febrer, 65 – Ferreries (Menorca) / 971 373 345 – www.pastisseriartesana.com 

 

- Mones de Pasqua 
- Flaons de formatge 
- Coques de brossat 
- Formatjades de carn sense lactosa 
- Crespells sense lactosa 
- Caramels de rams sense lactosa 
- Reserva recomanada 3 dies abans 

 



 

 
 
 
 

 PASTISSERIA JANSANA (Sta. Perpètua de Mogoda, Barcelona) 
C. Martí Costa, 14 – Sta. Perpetua de Mogoda / 935 600 160 – www.glutenfree.cat 
C. Balmes, 6 – Barcelona / 931 597 959 

 

- Mona de xocolata sense lactosa, Pastís vegetal sense proteïna de llet ni lactosa 
(Sacher, Massini, etc) i de crema sense lactosa 

- Mona pastís (nata, sara, crema, etc) 
- Bunyols de vent, de l’Empordà i de crema, tots sense lactosa 
- Reserva recomanada 
 
 
 

 SENSE TGN (Tarragona)  
C. Antoni Rovira i Virgili, 44 Tarragona /977 20 26 24 
 

- Mona xocolata, mantega, fruita, amb ou dur. Totes sense lactosa 
- Ous xocolata sense lactosa 
- Reserva recomanada fins 16 abril 
 
 
 

 SINGLU10 (Sant Boi de Llobregat) 
C. Riera Basté, 43 (Mercat de la Muntanyeta) – Sant Boi de LLob. / 644 227 397 
 

- Mones de Pasqua 
 
 
 

 WATELIA (Girona) 
PL. De les castanyes (c/Minali, 10) - Girona / 972 900 444 

 

- Mones de pasqua (sacher, sara i sant marc), sense lactosa per encàrrec 
- Mones personalitzades per encàrrec 
- Bunyols  
- Reserva recomanada 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

 

Relació de botigues on adquirir els productes de Pasqua 
Relación de tiendas dónde adquirir productos de Pascua 

 

 
 

BARCELONA 

 
 

 

 CASA EVARISTO 
C. Raval de Montserrat, 46 - Terrassa /  937 885 387 – www.casaevaristo.com 

 

- Figures de xocolata de Simón Coll    
- No cal reservar 

      

 FARMÀCIA SOLER 
Passeig de Sant Joan, 117 – Barcelona / 934 576 339 – www.ecocentre.cat 

 

- Tortell de rams de fruita amb ou de xocolata de Ricardera 
- Tortell de rams de massapà amb ou de xocolata de Ricardera 
- Tortell de nata amb ou de xocolata de Ricardera 
- Tortell de trufa amb ou de xocolata de Ricardera 
- Tortell de crema amb ou de xocolata de Ricardera 
- Mona de Pasqua de maduixa de Ricardera 
- Mona de Pasqua de préssec de Ricardera 
- Mona de Pasqua de xoco de Ricardera 
- Base de pastís de Ricardera 
- Reserva obligatòria una setmana abans 

 

 FARMASEGALAS 
Rambla, 26 - Sabadell /  937 257 319 – www.farmaciasegalas.es 

 

- Mona de pasqua amb i sense lactosa de Ricardera   
- Bunyols de Quaresma sense lactosa d’Alatria 
- Reserva fins el 17 d’abril 

 

 

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

 

- Mona de xocolata sense lactosa, Mona de melmelada de maduixa amb i sense 
  lactosa, Mona de melmelada de préssec amb i sense lactosa. Ricardera    
- Reserva obligatòria fins el 15 d’abril 

 

 FREE FOOD 
C. Salvador Mundi, 2 – Barcelona / 932 806 603 – www.freefood.es 

 

- Ous de Pasqua sense lactosa de Free Moo 
- Reserva recomanada 
 
 



 

 
 
 
 
 

 GLUT END 
C. Rocafort, 139 – Barcelona / 930 118 360 – www.glut-end.es 

 

- Colomba al cioccolato de Piaceri Mediterranei (dolç típi italià de Setmana Santa 
amb massa mare) 

- Reserva recomanada 
 
 

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

 

- Pastís de Mona sense lactosa de Tot d’Una 
- Ous i figures de xocolata sense lactosa  
(també hi tenen sense llet i sense fruits secs) 
- Reserva recomanada 

 

 LA ROSITA CASTELLDEFELS 
Av. 300, 36-38 – Castelldefels / 936 640 592 - www.larosita.es 

 

- Mones de Pasqua de Nouceland i Forn Ricardera, sense lactosa 
- Reserva obligatòria 
 
 

 PASTISSERIA SABAT 
C. Santiago Rusiñol, 46  – St. Cugat / 936 740 179 – www.pastisseriasabat.com 
Rbla. Ribatallada, 8 – St. Cugat / 936 747 947 – www.pastisseriasabat.com  

  

- Mona trufada sense lactosa d’Ampurdanesa 
- Mona de fruita sense lactosa ni proteïna de llet d’Ampurdanesa 
- Peces de xocolats de Simón Coll 
- Reserva recomanada amb una setmana mínim d’antel·lació 
 
 

 SOY TODO SIN 
C. Rafel de Casanoves, 29 – Mora La Nova / 977 40 22 96 – www.soytodosin.es 

 

- Xocolatines especials de Pasqua sense lactosa ni fructosa-sorbitol de Frusano 
- Crema de cacau sense lactosa ni fructosa-sorbitol per decorar Mones de Frusano 
i Finestrasul 
- Crema de vainilla sense lactosa ni fructosa-sorbitol per omplir Mones de Frusano 
i Biovegan 
- Xocolata blanca i negre en gotes per desfer i resposteria sense lactosa ni  
fructosa-sorbitol de Dayelet                                                              
- Farines, llevats i preparats sense lactosa ni fructosa-sorbitol per fer Mones de 
Dayelet, Biovegan i Sinblat 
- Goma xantana, goma guar i estabilitzants sense lactosa ni fructosa-sorbitol de 
Dayelet   

 
 

 

 

http://www.pastisseriasabat.com/


 

 

 

 

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

 

- Mones de Pasqua de Forn Ricardera 
- Mona de Pasqua sense lactosa de Som Celíacs 
- Bunyols 
- Reserva obligatòria 

 

 
 
 

LLEIDA 
 

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

 

- Mona de fruita, Mona de mantega, Mona trufada, Mona de nata-trufa. 
Ampurdanesa (diferents mides) 

- Reserva obligatòria 
 

 

 

 

 

GIRONA 
 
 

 ZERO PER CENT GLUTEN 
Mercat del Lleó, P-200-202 - Girona / 972 200 814 – www.zeropercentgluten.com 

 

- Bunyols i Tortells d’Aramant 
- Tortells i Mones de Forn Ricardera 
- Mones de l’Ampurdanesa 
- Mones de Simon Coll 
- Els tortells es poden demanar amb reserva sense lactosa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

TARRAGONA 
 
 

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

 

- Mona trufada, Mona típica de fruita, Mona de nata. Ampurdanesa 
- Mones de Forn Ricardera 
- Ou de de xocolata sense p/v (vegana) de Moo Free 
- Les mones són de diferents mides i es poden fer amb o sense lactosa i proteïna 

de la vaca 
- Reserva obligatòria fins el 14 d’abril 
 
 

 JO TAMBÉ SÓC AL.LÈRGIC 
C. Vespella 3, local 1 – Tarragona / 977 139 849 – www.jotambesocallergic.cat 

 

- Mones de diversos sabors (trufada, fruita, xocolata, melmelada, mantega...)    
sense lactosa i sense proteïna de llet, de l’Ampurdanesa 
- Pastís de Mona de diversos sabors sense lactosa de Tot d’Una 
- Mona (figura de xocolata) sense lactosa de Tot d’Una 
- Ous i figures diverses de xocolata sense lactosa de Tot d’Una 
- Ous de xocolata sense lactosa de Moo Free 
(també hi tenen sense llet i sense fruits secs) 
- Reserva obligatòria abans del 19/març 
 

 
 

 SANTIVERI TARRAGONA 
C. Governador González, 24 – Tarragona / 977 218 285 – 977 235 131 
www.santiveri-tarragona.blogspot.com.es 

 

- Mona de Pasqua.  Ampurdanesa 
- Figures i ous de xocolata de Cafarell i Simón Coll 
- Reserva recomanada 

 

 

 

ON-LINE 
 

 

 GLUTEN FREE SHOP  
       www.glutenfreeshop.es  

- Ou de Pasqua de xocolate ecològic sense lactosa de Moo Free: http://bit.ly/24Q6zGU 
- Cal reservar 
 

 

 

http://www.glutenfreeshop.es/
http://bit.ly/24Q6zGU

