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El pa sense gluten està pensat per al celíac però també 
per a l’esportista que es repta a sí mateix i ha eliminat 
aquesta proteïna de la seva cuidada alimentació. Algú 
que aglutina les dues coses és la polifacètica i campiona 
atleta Anna Comet. Amb molts problemes per menjar 
pa i tenir la dosis d’energia suficient cada vegada que 
fa una cursa de muntanya i de llarga distància, Comet 
pren ara el pa que [0% Gluten] ha ideat per a ella per 
tal que pugui incloure’l a la seva dieta, un pa inclusiu 
pensat per a tots però que paradoxalment exclou 
el gluten, els sucres, les grasses i els additius essent 
totalment sa. 

De moment, gràcies a la suma de confiança que hi ha 
entre Comet i la marca osonenca, el pa de [0% Gluten] 
ja ha viatjat al Sàhara i al Nepal on 7 al 19 de novembre 
Anna Comet realitzarà l’Everest Trail Race. No hi pot 
haver pas una prova ni un tast més dur de superar per l’esportista d’elit que aquest... i de moment 
tant l’Anna com el pa fet per a ella apunten alt i esperen complir amb escreix els objectius que 
persegueixen.

Per mantenir les dures condicions amb les que es troba l’Anna, el pa ideat és amb farina de fajol, que 
li dona un sabor intens amb una molla consistent.  

Aquestes són les impressions de l’Anna Comet després de la cursa Desert Run en que va assolir una 
important victòria i també els entrenaments fets al Nepal per preparar la seva propera gran fita.

Anna Comet: “Em sento afortunada. I és que tinc un equip de persones al darrere que em fan la vida 
més fàcil. Entre aquestes persones hi tinc l’equip d’I+D de [0% Gluten].

Fa temps que anem al darrere de trobar una pa que m’aguanti dies fora de casa, en condicions poc 
favorables, a llocs remots del planeta com el desert del Sàhara o les muntanyes del Nepal, i que quan 
el mengi cada matí abans de competir sigui agradable al paladar, però sobretot m’aporti l’energia 
suficient per afrontar l’etapa amb garanties i força.

Amb 0% Gluten hi estem treballant des de fa mesos i anem avançant a bon ritme. 

[0% Gluten] viatja al Sàhara i al Nepal amb Anna Comet

L’atleta contribueix a elaborar un pa que, sense gluten, doni la suficient 
energia a esportistes d’elit davant reptes durs i de llarga distància
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Per les meves curses per etapes necessito que el pa es mantingui en bon estat fins a més de 15 dies. Amb 
uns ingredients tan naturals com els que es fan servir a [0% Gluten] es floreix. És evident, si no es fan servir 
conservants, ni greixos, ni additius, que és una de les coses que més m’atrau i m’agrada d’aquest pa, l’aliment 
té una data de caducitat curta.

Què és el que fa que el pa es floreixi? L’aigua i l’aire en contacte amb el llevat i les transformacions químiques 
que experimenta amb el pas del temps. Així que, de moment, la solució que hem trobat és treure l’aigua del 
pa, per tant, torrar-lo.

Hem provat diferents punts de torrat, diferents formats i diferents grossors. 

Fa 10 dies he estat competint al desert del Sàhara i ja hi he marxat amb les primeres mostres. Han anat molt 
bé. Cada matí he esmorzat amb ganes i amb bon gust i m’ha apartat l’energia que necessito.

Aquest mateix pa és el que ja ha viatjat al Nepal i es distribuirà als diferents campaments per on passaré en 
unes setmanes per tal de tenir-lo cada matí en el meu proper repte que serà amb el que tancaré la temporada: 
l’Everest Trail Race. Una prova de 6 etapes duríssima per l’alçada, els quilòmetres, el desnivell i la logística en 
sí.

Tenir els aliments que toquen serà una de les claus de l’èxit i entre ells hi haurà el pa [0% Gluten] de cada 
matí”.

Per a més informació: www.0x100gluten.com
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