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12 calendaris d'advent originals i
irresistibles
Pels amants de la cervesa, el cafè, el formatge, la xocolata... i més!
1. El calendari d'advent d'Estrella Damm
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Calendari d'Advent Estrella Damm 2021. Foto: Estrella Damm.

Calendari d'Advent Estrella Damm 2021. Foto: Estrella Damm.

Estrella Damm ha fet una edició limitada del seu primer calendari d'advent apte per als més
cervesers. Una reproducció nadalenca de la seva Fàbrica Estrella Damm amb 24 finestres que
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amaguen 24 productes de la marca: cerveses, tastos guiats, activitats culturals i altres regals. El
disseny i la il·lustració és a càrrec de PeBe Studio.
Preu: 75?

2. El calendari d'advent Berry Christmas amb cerveses del món

Calendari d'Advent cerveser 2021. Foto: HOPT.

Probablement és el calendari d'advent cerveser més conegut d'Europa. Ve signat per HOPT qui
cada any, i amb aquesta edició ja en són nou, fa una tria de cerveses del món especials per al seu
calendari.
En aquesta ocasió, el calendari porta 25 cerveses d'estils diferents. No en són 24, tantes com dies
té un calendari d'advent perquè en aquesta ocasió s'incorpora una sorpresa.
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Preu: 69,90?

3. El calendari d'advent de Cerveses Hoppit de Manresa

Calendari d'Advent Hoppit. Foto: Cerveses Hoppit.

Calendari d'Advent de proximitat amb altres cerveseres de la comarca del Bages (Hoppit, Guineu
i Pirata). Un pack de 24 cerveses per obrir-ne una cada dia, on hi trobaràs varietat d'estils, sabors,
aromes... I tot de proximitat.
Preu: 65,50?

4. El calendari d'advent de Simón Coll Foodie Edition
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Calendari d'Advent de Simón Coll Foodie Edition 2021 Foto: Simón Coll.

Calendari d'Advent de la xocolatera catalana de Sant Sadurní d'Anoia, amb 12 varietats diferents
de xocolata: 99% cacau, 85% i 70% Ghana i Equador, 70% amb taronja, 70% amb sal, 60% amb
llet i cafè, 60% amb llet, 50% cacau, Llet i maracujà, i blanc maduixa. Apte per apassionats del
menjar, la xocolata i els que els agrada tastar i descobrir nous sabors.
Inclou trucs per maridar o degustar cada tipus de xocolata i el disseny és de la il·lustradora Ana
Hard.
Preu: 8,50?
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5. El calendari d'advent de Casa Cacao

Calendari d'Advent Casa Cacao 2021. Foto: Casa Cacao.

Tots els secrets que amaga Casa Cacao reunits en un Calendari d'Advent. Del cacau a la
xocolata i de la xocolata a la màgia.
Bombons de flor de saüc i cirera, de vi de Xerès Amontillado de 12 anys, de destil·lat de Ratafia
Russet o de giaduja d'avellana i galeta de mantega, són alguns dels que t'esperen en aquest
sorprenent Calendari d'Advent de la mà de Jordi Roca.
Preu: 49?

6. El calendari d'advent del Rocambolesc
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Calendari d'Advent Rocambolesc 2021. Foto: Rocambolesc.

El Rocambolesc de Girona ens ofereix el Calendari d'Advent d'en Jordi Roca i Ale Rivas, un
calendari que va més enllà del de Casa Cacao, on juguen amb els dolços i la creativitat. Es tracta
d'una varietat de productes de pastisseria de diversos sabors, que inclouen: 4 varietats de
bombons, 2 varietats de cookies amb xocolata, 4 varietats de gragees de fruits secs i 3 varietats
de torró.
Preu: 39?

7. El calendari d'advent d'After Eight
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Calendari d'Advent Nestlé After Eight 2021. Foto: After Eight.

Si sou amants de la xocolata i de la menta, aquest és el vostre Calendari d'Advent.
Nestlé elabora un calendari d'advent en forma de Big Ben on hi amaga els seus famosos After
Eight, làmines de xocolata negra amb un interior amb sabor a menta.
Preu: 21?

8. El calendari d'advent solidari de 'El Rosal'
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Calendari d'Advent Solidari Grup Alba / El Rosal 2021 Foto: Grup Alba.

Calendari d'advent solidari il·lustrat pels alumnes de l'Escola Alba de Tàrrega farcit amb les
galetes més famoses de l'obrador El Rosal de Tàrrega: els arrugats de xocolata.
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Aquest any el calendari és un joc de "buscar i trobar" per tota la família: darrere de cada
finestreta hi ha un petit repte diari. I si trobes l'arrugat d'or, hi ha premi!
Amb la compra d'aquest calendari es col·labora a finançar les activitats de lleure, les colònies i els
casals d'infants i joves, molts d'ells amb necessitats de suport especials. També es contribueix a
fer millores tecnològiques i d'adaptació de l'escola que milloren la qualitat de vida i el dia a dia dels
infants.
Preu: 12,50?

9. El calendari d'advent de Xerigots
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Calendari d'Advent Xerigots 2021. Foto: Xerigots.

De l'1 al 24 de desembre, cada dia un formatge artesà català. Aquesta és la proposta del Calendari
d'Advent Formatger de Xerigots. És també una acció solidària perquè Xerigots farà una aportació de 20
euros per cada calendari venut que serviran per la compra de formatges per a les famílies usuàries
del Rebost Solidari de Vilafranca del Penedès. L'objectiu és poder oferir al Rebost Solidari
formatge en valor de 1000 euros i que cap família es quedi sense poder gaudir d'una peça de
formatge artesà de Xerigots per Nadal.
Cada formatge va acompanyat d'una breu descripció, així com d'una cita original i divertida que
vincula aquest producte amb persones de l'art, la política i el cinema, entre d'altres. Un petit
homenatge a la cultura del formatge i als fans d'aquest producte.
Preu: 50?
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10. El calendari d'advent de Nespresso
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Calendari d'Advent Nespresso 2021. Foto: Nespresso.

Calendari d'Advent de Nespresso dissenyat per Johanna Ortiz.
Capsules originals de l'1 al 23 de desembre i un regal el dia 24.
Preu: 30?

11. El calendari d'advent de Granell

Calendari d'Advent Granell 2021. Foto: Granell.

El Calendari d'Advent de Cafés Granell (Sueca, País Valencià), inclou 24 càpsules de cafè amb 11
varietats diferents. Un regal ideal pels amants del cafè.
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Les càpsules incloses són 100% compostables i no contenen plàstic ni alumini.
Inclou càpsules compatibles amb màquines Nespresso de: Espresso Caramel, Espresso Canyella,
Espresso Xocolata, Espresso Vainilla, Espresso Avellana, Espresso Clàssic, Espresso Intens,
Espresso Premium, Espresso Colombia, Espresso Brasil i Espresso India.
Preu: 20?

12. El calendari d'advent d'espècies Just Spices

Calendari d'Advent Just Spices (Gran). Foto: Just Spices.
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Calendari d'Advent Just Spices (Petit). Foto: Just Spices.

Calendari d'advent de Just Spices, amb 24 barreges d'espècies perquè puguis gaudir-ne durant
tot l'any.
No conté xocolata, però sí moltes espècies tant per plats principals com postres.
Disponible en dos tamanys (el gran també inclou un receptari).
Preu gran: 99,99?
Preu petit: 29,99?
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