


SENIORS

TOT PREPARAT PER A LA NIT MÉS ESPECIAL
La coincidència en divendres propiciarà tot un cap de setmana festiu

L
a revetlla de Sant Joan és un dels moments 
més especials del calendari i tothom l'espera. 
Les escoles s'acaben, comença l'estiu i tothom 

té un ritual per passar la nit en bona companyia. A 
una sola setmana de la celebració, però, i amb la 
perspectiva que la coincidència en divendres faci 
que molta gent aprofiti per marxar durant tot un cap 
de setmana llarg de festa, cal tenir-ho tot pensat.

Els diferents detalls de la revetlla 
s'han d'anticipar, com és on 

comprarem la coca, de quin tipus, on 
soparem o quants petards voldrem 

tirar en bona companyia

Sant Joan
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SANT JOAN

ESPECIALISTES EN COQUES DE SANT JOAN
La Pastisseria Avinguda ofereix el seu bon fer com a alternativa de qualitat

Es recomana encarregar la coca del 
tipus i mida que es vulgui,  

l'elecció serà un encert

L
a Pastisseria Avinguda no és cap secret, al 
contrari. Són moltes les famílies de Mataró 
que saben des de fa lustres de la bona feina 

d'aquest obrador en el qual l'aposta per l'artesania 
i els productes naturals brilla amb llum pròpia amb 
ocasions com Sant Joan. A Pastisseria Avinguda hi 
trobarem coques de gran qualitat, fetes a partir de 
massa mare natural, amb fermentacions llargues i 
aromes naturals, sense succedanis de cap mena. 
Coques per a tots els gustos: de pinyons, de fruites, 
de crema –natural, és clar– de coca de Llavaneres, 
de llardons o una de nova de taronja amb xocolata.

Amb una bona relació de preu, aquest establiment 
és una referència en qualitat, ideal si volem rema-
tar el nostre sopar de revetlla de la millor manera.

Novetat, la coca vegana

També ofereixen la possibilitat de coques veganes, 
sense ou, sense llet i sense mantega. Sense cap 
producte animal. 
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SANT JOAN

LES COQUES MÉS ARTESANES
El Forn de Pa Francesc és garantia de qualitat a Mataró i Premià de Dalt

A
l Forn de Pa Francesc hi trobareu una gran 
varietat de coques de Sant Joan elaborades 
a mà i amb ingredients naturals. A partir 

d'una massa mare de brioix, fermentada entre 24 
i 36 hores, elaboren a mà coques de primera qua-
litat de diverses mides i amb els millors productes. 
Reserva la coca que més t'agradi d'entre la gran va-
rietat disponible i podràs sorprendre amb el millor 
producte per Sant Joan.

Coca de Llavaneres, de Llardons i de Brioix

El forn és una empresa familiar existent des de 1991 
que per Sant Joan elabora una gran varietat de Coca 

El Forn de Pa Francesc és un negoci 
familiar que aposta per l'elaboració 

a mà de tots els seus productes amb 
ingredients naturals

de Llavaneres de crema, xocolata o cabell d'àngel, 
així com Coca de llardons i la tradicional Coca de 
Brioix de Sant Joan amb crema, cabell d'àngel, fruita 
o pinyons. En definitiva, Forn de Pa Francesc ofereix 
els productes més exquisits tractats a mà per obtenir 
un alt resultat al millor preu.
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