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Després de cinc franquícies obertes i amb un clar 

lideratge en el món del #sensegluten aquest mes 

de juliol Madrid guanya un establiment, la filosofia i 

oferta del qual passa per elaborar productes pensats 

únicament per dur una alimentació sana, per a tota 

mena de col·lectius i tendències d’alimentació, i inclusiu 

per al celíac, la màxima necessitat del qual és trobar un 

lloc on menjar amb qualitat productes frescos lliures 

d’aquesta proteïna que tan nociva és per a ell.

Aquest establiment innovador quant a concepte i estètica és [0% Gluten], la sisena franquícia que la 

cadena obre, en aquesta ocasió a la capital del país, en el cèntric carrer Vallehermoso de Chamberí. 

L’obertura oficial de portes serà el 19 de juliol, dia en què tots els que ho desitgin podran conèixer la 

botiga i provar de forma gratuïta el producte que conforma una extensa carta pensada per esmorzars 

(pans, brioixeria, salats, sucs naturals), dinars (amanides, pizzes, focaccies, entrepans…), berenars i 

celebracions, en definitiva tot tipus de menjars en horari non stop de 8.00h a 20.00h, per prendre 

en la moderna zona degustació o bé per emportar. 

L’extens catàleg permetrà també fer encàrrecs i fins i 

tot comptar amb el repartiment a domicili, aprofundint 

en la premissa que mou la marca: Oferir el millor servei, 

cobrint totes les necessitats.

[0% Gluten] va estrenar el seu primer establiment a 

Vic (Barcelona) a finals de 2017, amb un concepte 

innovador ideat per Francesc Altarriba, empresari 

del món del pa que va crear tota una estructura, 

En format Bakery Coffee Healthy el món del #sensegluten s’ancora a 
la capital per a crear tendència amb la seva oferta 100x100 saludable 

[0% Gluten] s’estrena a Madrid

Xevi Verdaguer farà una xerrada-col·loqui sobre 
l’alimentació saludable durant l’obertura d’aquest establiment



instal·lacions i un departament d’I+D per donar sortida a un requeriment constant que provenia del sector de 

la restauració al qual serveix, amb necessitats de pa i productes per a celíacs. Davant aquesta demanda latent 

i creixent amb el pas dels mesos, es va obrir pas en la millora i la creació de mètode en aquesta nova faceta 

del món sense gluten fa ja gairebé un decenni per a poder oferir avui un producte organolèpticament molt 

aconseguit, cent per cent fiable, a un preu totalment ajustat al mercat, i sense ús d’atmosferes modificades 

en apostar pel producte diari enfornat a l’obrador propi i obert al públic. 

Visionari, una vegada madurat el tipus de negoci i 

establiment va apostar pel sistema de franquícia en format 

bakery coffee healthy, amb el pa i els seus derivats com 

a base sent aquest el principal maldecap dels celíacs, i 

transformant a poc a poc les seves metes, obrint mires 

cap a l’alimentació equilibrada i totalment sana, traient o 

reduint al màxim sucres, additius i els principals productes 

causants d’al·lèrgies alimentàries, per conformar una carta 

pensada per a qualsevol persona que gaudeixi menjant de 

forma sana.

Xevi Verdaguer aposta per [0% Gluten]
Des del proper 19 de juliol, Madrid podrà descobrir aquest nou establiment amb aquestes màximes de 

qualitat, servei i alimentació saludable. La direcció del local recaurà en Anna Altarriba, que comptarà amb 

un contingent de 6 professionals, totalment formats en el tracte d’aliments sense gluten, amb un servei 

personalitzat. El nou local, a més de ser un punt de trobada #peratots, servirà com a centre per a xerrades, 

presentacions i iniciatives que tractaran tots els aspectes de l’alimentació glutenfree i innovador com a 

denominador comú.

El mateix dia d’obertura de portes, després de la degustació de productes, a partir de les 20.30h tindrà lloc 

una xerrada-col·loqui, a càrrec del prestigiós psiconeuroimmunòleg garrotxí, Xevi Verdaguer, on els assistents 

podran aclarir qualsevol dubte sobre la alimentació sense gluten. Verdaguer és preconitzador dels productes 

de la marca des dels inicis i col·laborador de [0% Gluten], amb diferents projectes en comú.

Per a més informació: www.0x100gluten.com


