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12 calendaris d'advent originals i
comestibles del 2022
Pels amants de la cervesa, el cafè, el formatge, la xocolata... i més!
El calendari d'advent d'El Celler de Can Roca

Calendari d'Advent El Celler de Can Roca 2022. Foto: El Celler de Can Roca.

El restaurant El Celler de Can Roca, el millor restaurant del món, ofereix per primera vegada el
seu calendari d'advent. Es tracta d'una recreació de la seva particular visió de la ciutat de Girona
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farcit de llaminadures del Rocambolesc i de Casa Cacao. Tots els productes són diferents.
Preu: 58?

El calendari d'advent de Casa Cacao

Calendari d'Advent Casa Cacao 2022. 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.
Inclou una selecció de diversos bombons i rajoles de Casa Cacao i dolços del Rocambolesc.
Preu: 42?
El calendari d'advent del Rocambolesc
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Calendari d'Advent Rocambolesc 2022. 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. Inclou una
selececció de diversos dolços del Rocambolesc i bombons i rajoles de Casa Cacao.
Preu: 42?

El calendari d'advent d'Estrella Damm
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Calendari d'Advent Estrella Damm 2022. Estrella Damm. Foto: Estrella Damm

Estrella Damm ha fet una edició limitada del seu calendari d'advent, creat per primer cop l'any
2021, i apte per als més cervesers. Una reproducció nadalenca de la seva Fàbrica Estrella Damm
amb 24 finestres que amaguen 24 productes de la marca. En la primera edició hi havia cerveses,
tastos guiats, activitats culturals i altres regals, però aquest any no s'indica el contingut. El disseny
i la il·lustració és a càrrec de Zoë Barker.
Preu: 75?
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El calendari d'advent Berry Christmas amb cerveses del món

Calendari d'Advent HOPT 2022. 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 10, fa una tria de cerveses del món especials per al seu
calendari. ?
Preu: 69,90? (en data de publicació d'aquest article hi ha una promoció de -10?).

El calendari d'advent Hoppit de 13 cerveseres artesanes
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Calendari d'Advent Hoppit - 13 cerveseres, 2022. Foto: Hoppit.

Un calendari d'advent promogut per 13 cerveseres artesanesa de diferents llocs de l'estat:
Catalunya, Alacant, Segòvia, Màlaga, el País Vasc i Madrid. Entre elles, n'hi ha 10 que han estat
elaborades exclusivament per aquest calendari.
Preu: 65,50?

El calendari d'advent de Xerigots
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Calendari d'Advent Xerigots 2022. Foto: Xerigots.

De l'1 al 24 de desembre, cada dia un formatge artesà. Aquesta és la proposta del Calendari
d'Advent Formatger de Xerigots. És també una acció solidària perquè Xerigots farà una aportació d'1kg
de formatge per cada calendari venut que es destinaran a les famílies usuaries del Rebost
Solidari de Vilafranca del Penedès. L'objectiu és que cap famíla es quedi sense formatge artesà
de Xerigots per Nadal.
Cada formatge va acompanyat d'una breu descripció, així com d'una frase o anècdota sobre
Xerigots.
Preu: 75?

El calendari d'advent solidari de l'Associació Alba / El Rosal
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Calendari d'Advent Solidari 2022. Foto: Associació Alba / El Rosal.

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.
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?
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El calendari d'advent d'Arrels Fundació

Calendari d'Advent Arrels Fundació 2022. Foto: Arrels Fundació.

Una peça feta de 24 caixetes de cartró que contenen, cadascuna, una frase que ens acompanyarà
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tot el dia. ?Dissenya les postals de Nadal més originals i envia-les', ?Brinda per un futur sense
ningú dormint al carrer' o ?Pensa un regal que no costi diners', són algunes de les frases
sorpresa que, acompanyades d'una xocolatina que la casa Simon Coll ha cedit per l'ocasió.
Aquest calendari es pot penjar i està fet amb molta cura per persones que viuen o han viscut al
carrer i col·laboren al taller d'Arrels.
Preu: 20?

El calendari d'advent de Granell

Calendari d'Advent Granell 2022. 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: 18,70?

El calendari d'advent d'After Eight

Calendari d'Advent Nestlé After Eight 2022. 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.
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Preu: 24,99?

El calendari d'advent d'espècies Just Spices

Calendari d'Advent Just Spices 2022 (Gran). Foto: Just Spices.
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Calendari d'Advent Just Spices 2022 (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? (en data de publicació d'aquest article, descompte disponible a Amazon)
Preu petit: 29,99? (en data de publicació d'aquest article, descompte disponible a Amazon)
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