
 

“Hacerpanencasa.com” amplia, a la Fira de la Castanya de Viladrau, la seva col·lecció 

de productes de fleca sense gluten amb magdalenes, pastissos, pans de pessic... 

Deliciosos, dolços, sense gluten i per fer a casa 

“Hacerpanencasa.com”, la botiga virtual del pa, dóna un pas més en el seu compromís amb els afectats per les 

al·lèrgies alimentàries i la celiaquia donant a conèixer la seva gustosa línia de productes de fleca dolça sense 

gluten. La presentació es farà en el marc de la Fira de la Castanya de Viladrau que se celebrarà els dies 26 i 27 

d’octubre a aquest poble gironí. En total, seran una vintena de nous articles que podran ser provats i adquirits 

a la fira durant tot el cap de setmana. 

Des dels seus inicis, “Hacerpanencasa.com”, l’única fleca on-line del país dedicada exclusivament a la 

comercialització d’ingredients per elaborar pa casolà, ha apostat per normalitzar l’alimentació del col·lectiu 

sense gluten, oferint-los productes d’alta qualitat i totalment lliures d’al·lèrgens, especialment d’aquesta 

proteïna que es troba al blat. Avui en dia, la botiga ofereix 8 varietats de farina sense gluten dissenyades amb 

l’objectiu de que els consumidors puguin elaborar el pa a casa seva i d’aquesta forma controlar tot el procés. 

Una vegada aconseguit aquest objectiu d’un pa de qualitat que pot ser consumit per tota la població, 

“Hacerpanencasa.com” entra al món de la fleca dolça sense gluten disposada a revolucionar el mercat oferint 

qualitat, varietat i normalitat. 

El passat 12 d’octubre, els visitants de la Festa de l’Arribada de la Castanya de Viladrau van poder tastar els 

nous productes en primícia, amb tant èxit que es van esgotar  totes les existències elaborades en directe. Tots 

els nous productes tenen com a ingredient principal la farina de castanya, fet que els converteix en una 

deliciosa oportunitat per la gent celíaca o intolerant al gluten de poder assaborir magdalenes, brioixos, pans de 

pessic, melindros i molts d’altres.... I, de fet, per a tothom, ja que el gust aconseguit és tant agradable al 

paladar com el dels productes fets amb farina tradicional. 

Aquesta nova línia no només beneficia als celíacs, ja que, seguint amb la seva política empresarial de 

responsabilitat social, “Hacerpanencasa.com” compra tota la farina de castanya que utilitza pels seus 

productes al Centre de la Conservació de la Castanya de Viladrau, ajudant a recuperar i conservar els 

castanyers centenaris del territori. A més a més, entre els nous productes destaca una versió sense gluten del 

Voltreguí, el postre solidari elaborat seguint una antiga recepta romana, bona part dels beneficis del qual es 

destinen a fins de caràcter cultural. Fins ara es podria trobar en dos formats: la peça individual i el Cóc; ara, els 

dos tindran la seva versió sense gluten perquè tothom pugui gaudir-ne.  

Més informació trucant al 93 850 63 42 i visitant www.hacerpanencasa.com. 

http://www.hacerpanencasa.com/

