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A partir d’avui obre a Madrid una nova franquícia de [0% Gluten], la firma líder en alimentació sana 

i sense gluten que té l’oferta més gran de productes fets al dia, en obrador propi i amb un catàleg 

molt ampli que cobreix esmorzars, dinars, berenars... tot pensat per al col·lectiu celíac i per a totes 

les persones que volen menjar de manera sana, un concepte que no exclou a ningú.

Divendres passat, el sisè establiment de la cadena, amb seu a Vallehermoso, 33, va aixecar persianes 

per obrir-se a Chamberí i a tota la capital, amb un tast dels seus productes gratuït per a tots els que 

van viure aquesta posada de llarg in situ. Desenes de persones van degustar pans, focaccies, pizzes, 

brioixeria... i van poder veure l’àmplia oferta i combinacions sanes que ja es couen a [0% Gluten] 

Madrid, en horari non stop de 8 a 20 hores.

La presència del psiconeuroimmunòleg, Xevi Verdaguer, va posar la guinda i va tancar aquest acte 

social. Gran avalador dels productes [0% Gluten], Verdaguer va aprofitar un entregat públic àvid de 

conèixer més sobre el menjar lliure de gluten per a explicar les virtuts de l’alimentació glutenfree, 

ideal i necessària per al celíac però també molt beneficiosa per a la majoria de persones.

[0% Gluten] obre el seu sisè establiment

Madrid, capital sense gluten



Verdaguer va distingir entre celíacs diagnosticats i persones que 

desenvolupen sensibilitat al gluten no celíaca per diferents components 

que es troben en el mateix cereal; si s’alimenten de productes amb 

gluten, presenten símptomes intestinals com els celíacs però també 

extra-intestinals com fatiga o malestar general, anèmia, asma, 

depressions, dermatitis... cosa que es pot eliminar simplement 

suprimint de l’alimentació aquesta proteïna, posant-se ell mateix i les 

seves vivències com a exemple.

Molts dels assistents van fer preguntes i van convertir l’esdeveniment en un col·loqui en favor de l’alimentació 

sana, la primera premissa que defensa [0% Gluten] en tots els seus establiments que en aquests moments es 

troben, a part de Madrid, a Jerez, Sant Cugat, Granollers, Olesa i Vic.

Per a més informació: 938.50.67.02, media@0x100gluten.com i www.0x100gluten.com
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