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L’espai lliure d’al·lèrgens de Barcelona tanca les festes de Nadal amb un centenar de 
tortells de Reis elaborats sense gluten i més de 12 quilos de galetes nadalenques venudes 

El Nadal és dolç per a tothom a [0% Gluten] 

Aquest Nadal l’espai lliure d’al·lèrgens [0% Gluten] de Barcelona ha potenciat una campanya de 
productes nadalencs sense gluten important, aconseguint que les festes hagin estat 
nutricionalment aptes per a tothom i que ningú s’hagi quedat sense postres.  

A moltes llars els productes [0% Gluten] han satisfet tots els membres de la família: els que poden 
menjar de tot, per la qualitat i el bon sabor del producte; i els intolerants o al·lèrgics, per la 
possibilitat de gaudir també dels postres nadalencs que els ha brindat l’espai lliure d’al·lèrgens.  

Entre la gran varietat de productes, s’han venut prop d’un centenar de tortells de Reis, farcits de 
crema, nata, trufa o massapà, però tampoc s’han quedat enrere els prop de 12 quilos de galetes 
decorades amb motius nadalencs, sense gluten ni additius per conservar-les, però igual de bones i 
boniques. Els Voltreguins, deliciosos pastissos nascuts d’una antiga recepta romana, i la coca 
farcida de crema també han acaparat molt èxit aquestes festes a [0% Gluten]. 

Ja ningú s’escapa de menjar el tortell i que li toqui pagar-lo perquè li ha sortit la fava. [0% Gluten] 
ha aconseguit que qualsevol nen pugui assaborir la galeta en forma de ninot de neu que ha vist en 
un aparador ni que qualsevol persona hagi de renunciar a certs plaers gastronòmics per una 
intolerància alimentària.  

Aquest 2014 [0% Gluten] continuarà amb el seu ambiciós programa de tallers per a ensenyar a 
elaborar pa, galetes, cupcakes, pizzes i molts altres productes sense gluten i que els afectats per la 
celiaquia puguin convertir-se en autèntics gourmets del pa i els seus derivats.   
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Més informació al 93 850 63 42 o visitant www.hacerpanencasa.com 
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