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La firma que està revolucionant el món sense gluten, [0% Gluten], amb aposta única d’alimentació 
saludable, obre la propera setmana la cinquena franquícia a Andalusia, en concret al turístic carrer 
Porvera de Xerès. Es tracta d’un nou concepte de botiga on tot es confabula per oferir al client el 
millor en alimentació saludable, amb una base centrada en el pa i en tots els seus elaborats però 
podent atendre amb la màxima qualitat i el millor dels sabors esmorzars, dinars, berenars i qualsevol 
necessitat alimentària amb una gamma de productes tots lliures de gluten. 

Amb obrador propi i zona degustació s’aconsegueix que tot el que s’elabora en aquest espai 
#glutenfree sigui del dia, evitant l’ús d’atmosferes modificades com és habitual en els productes 
pensats només per al col·lectiu celíac, el qual trobarà en aquest punt de venda un edèn per a la seva 
salut i la satisfacció gastronòmica, però també totes les persones que busquin menjar d’una forma 
sana. I és que [0% Gluten] és per a tots.

Amb aquesta, [0% Gluten] ja suma cinc botigues, sent la de Xerès la primera que s’inaugura fora de 
Catalunya, i a la qual seguirà l’obertura d’una altra franquícia a Madrid, el mes vinent. En l’actualitat 
existeixen [0% Gluten] a Vic, establiment primogènit que acull, a més, un obrador central i l’escola 
que forma als professionals que estan en els diferents obradors locals i també en la zona degustació; 
els altres tres establiments s’emplacen a Sant Cugat, Granollers i Olesa de Montserrat.

La inauguració, el dijous 23 de maig 
[0% Gluten] ha marcat el 23 de maig per la inauguració del nou local de Xerès, situat en el número 5 
del carrer Porvera. Un parell de dies abans aquest establiment ja funcionarà amb normalitat encara 
que no serà fins a les 19.00 hores del proper dijous quan es procedirà a l’obertura oficial. Tots els 
que ho desitgin podran realitzar de forma gratuïta un tast dels productes que ofereix l’ampli catàleg 
#glutenfree de la franquícia i conèixer in situ al propietari de la marca que està revolucionant el món 
sense gluten, Francesc Altarriba, així com la persona responsable de la botiga andalusa, Joaquín 
Escalante.

Tota la informació a www.0x100gluten.com i media@0x100gluten.com.

La firma osonenca [0% Gluten] arriba a Andalusia

Obre la cinquena franquícia #glutenfree a Xerès, a partir del 23 de maig


