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De la unió entre [0% Gluten] i Destil·leries Bosch neix 
 

La Coca de Ratafia sense gluten 
 

 
[0% Gluten] estrena un nou producte en el seu ja ampli catàleg, la Coca de Ratafia 

que ha fet en aliança amb la destil·leria líder que produeix aquest licor tan típic 

català: Bosch. Amb una elaboració amb mètodes totalment artesanals i amb 

productes de proximitat i naturals, Ratafia Bosch comparteix filosofia amb [0% 

Gluten] i totes dues firmes fan un pas en paral·lel per posar al mercat un producte 

ideal per esmorzars, berenars i postres, totalment saludable i, com no, sense 

gluten… I amb molta tradició a Catalunya.  

 

Per fer la base d'aquest nou producte s'utilitza farina de blat de moro, a la qual 

s'uneix el licor en una quantitat adequada per donar-li aquest punt de sabor, i 

panses de corint macerades com a complement. En aquest cas, [0% Gluten], amb 

seu a Manlleu, aposta pels productes de la terra i de proximitat, donat que les 

Destil·leries Bosch se situen a Sant Quirze de Besora. A les dues marques líders els 

separen només 18 km.  

 

La coca de ratafia és una conseqüència de la promoció de productes elaborats amb 

aquest licor en fires sectorials i artesanes, i té molta tradició a la comarca de La 

Selva i, especialment, a Santa Coloma de Farners. Ara la idea és que a qualsevol lloc 

on hi hagi una franquícia [0% Gluten] es pugui degustar aquesta sana especialitat, 

després d'estrenar-se primer a l'espai sense gluten i escola obrador de Vic. A 

Catalunya, la ratafia, és un producte d'Indicació Geogràfica Protegida des de l'any 

1989. 

 

Compromesos amb el sector per oferir el millor per la salut 

Faustí Bosch, màxim responsable d'un negoci familiar de cinc generacions que ha 

sabut “adaptar la graduació i la dolçor del producte als gustos actuals” per així 

avançar al mercat i oferir un producte tradicional però a la mateixa vegada actual, 

ha segellat aquest acord de col·laboració amb Francesc Altarriba, impulsor de [0% 

Gluten]. Amb ell s'aposta per crear un producte de qualitat i de proximitat que, 

com recorda insistentment Altarriba, és inclusiu i pensat per el gaudir organolèptic 

de tots, i a més, per als celíacs.  
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