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El vuitè establiment de la cadena líder en productes 
sense gluten, [0% Gluten], va obrir aquest dissabte 
les seves portes del primer local fora de les seves 
fronteres, a Andorra, situat a Avinguda Esteve 
Albert, 4 d’Escaldes-Engordany. Al capdavant, 
Marco Trungelliti, el tennista professional juntament 
amb la seva família són els encarregats d’aquest 
espai glutenfree com a referents en una tendència 
d’alimentació saludable, avalada també des de 
l’esport d’elit.

El local, que es va estrenar dissabte en aquesta 
comesa, ja feia estona que tenia molts clients 
expectants amb l’obertura. Tot i que no s’ha pogut 
realitzar una inauguració com de costum per la 
situació de pandèmia que es viu arreu, durant tota 
la tarda hi va haver afluència de gent amb ganes de 
descobrir l’oferta de productes, sempre seguint totes 
les normes de prevenció i respectant les distàncies 
de seguretat. Els clients del primer dia van gaudir 
d’una petita degustació de tot el que podran trobar a 
diari, de 8 a 20 hores els set dies de la setmana.

[0% Gluten], gran rebuda a Andorra

El primer local totalment lliure de gluten al Principat ja ha obert 
les seves portes al centre comercial d’Escaldes-Engordany



[0% Gluten] Andorra ha arribat amb força 
al Principat i en la seva carta hi ha pa de 
tot tipus, brioixeria, pizzes, focaccies, sucs 
naturals, entrepans, amanides, pasta, 
pastisseria... per prendre a la zona de 
degustació ambientada seguint la calidesa 
de tots els locals de la marca i amb un toc 
especial picant l’ullet a la professionalitat 
de tennista: el client es trobarà rodejat 
de pilotes de tennis. Tota l’oferta és pot 
gaudir als llocs preferits del client amb el 
servei de Take Away disponible per tots 
els productes.

Més informació dels establiments [0% 
Gluten] a www.0x100gluten.com, i a les 
seves xarxes socials: Facebook, Twitter, 
Instagram i Linkedin.
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