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SUCS i
BATUTS
De fruites tropicals
100% naturals

pastisseriaserra.com

SANT HIPÒLIT DE VOLTREGÀ
Pastisseria Serra (Central)
Plaça de la Vila nº 5
93 857 03 92

TORELLÓ
Pastisseria Serra (Granja)
Carrer del pont, 46
93 850 44 87

Pastisseria Serra (Cal Pastisser)
Carrer Església, 18
93 850 20 80

MANLLEU
Pastisseria Serra (Granja)
Carrer del pont, 1
93 850 23 50

coco

pinya

Una fruita molt gustosa, que ens aporta un toc
estiuenc i molt tropical. El coco és ric en fibra i sals
minerals.

Aquesta fruita tropical ens aporta un
plus de frescor, dolçor i un punt
d'acidesa. És una fruita molt
aromàtica i és antioxidant. El seu
gust sempre recorda al bon temps i
als dies de platja.

mango
El mango té un gust molt peculiar i exquisit. Una
fruita dolça i fresca que marca la diferència de la
resta de fruites tropicals. Té molts beneficis per
la salut i amb la seva textura sucosa fa que sigui
una fruita irresistible.

guaiaba

guanàbana
Fruita tropical molt especial, amb un sabor
lleugerament agredolç i un punt àcid.
Aquesta fruita és alta en vitamines,
sals minerals i antioxidants.

ATZEROLA

Suau, dolça i molt aromàtica, la guaiaba és una fruita
que ens aporta una gran quantitat de beneficis per la
salut, i a més té un gust únic. És rica en potassi,
vitamina A i C, magnesi i fibra.

L’atzerola conté 100 vegades més vitamina C
que la taronja. Amb el seu gust tan característic,
dolç i a la vegada agredolç, voldràs provar-la una
altra vegada.

maduixa

mandarina

Fruita molt refrescant, gustosa i aromàtica. Té un
sabor intens que es troba entre el dolç i l’àcid, amb
una textura carnosa i un color molt intens. El sabor
més buscat al món? Sens dubte, el de maduixa!

És un cítric molt refrescant, aromàtic i sucós.
Té una gran quantitat d'aigua i amb el seu gust
dolç i àcid, és perfecte per refrescar el paladar.
La mandarina és rica en vitamina C i fibra.

fruita de
la passió

papaia

La fruita de la passió és una fruita exòtica molt
característica. Té una textura molt suau i sucosa, i un
sabor molt intens i aromàtic que et deixarà amb
ganes de repetir. Predomina un gust àcid molt propi.

És una fruita exòtica amb molt cos, una textura
molt suau i amb molta fragància. El seu gust dolç i
perfumat la fan una fruita molt única i exquisida. És
rica en potassi, magnesi, i vitamina A i C.

