
 

COMUNICACIÓ DE PREMSA 

 [O% Gluten] comença un cicle de tallers sense gluten destinats a donar les 
eines i el coneixement necessaris perquè les persones amb al·lèrgies 
alimentàries gaudeixin d’una alimentació sana i equilibrada 

 

Un Nadal nutricionalment 'apte' per a tothom  

  
[0% Gluten] és el nou espai lliure d’al·lèrgens de Barcelona, una proposta que ha revolucionat al 
món de la celiaquia en oferir productes lliures d’al·lèrgens i conservants elaborats diàriament i amb 
un sabor i qualitat tant grans que els fan aptes per a tothom. Una nova formula que vol fer un gir de 
180º al concepte de productes sense gluten: no s'elaboren aliments “per a malalts”, preservats amb 
atmosferes modificades, sinó que són articles tant bons i saludables que tota la família en pot 
gaudir. 
  
[0% Gluten], apart d’oferir tots els productes que es poden trobar en una fleca sense al·lèrgens i de 
gran qualitat als consumidors, vol donar també les eines necessàries perquè puguin elaborar els 
seus productes favorits a casa. Amb aquest objectiu en ment, estrena un ambiciós cicle de tallers 
sense gluten dissenyats i adaptats a les necessitats dels participants. En ells s’ensenyarà a elaborar 
pa, galetes, cupcakes, pizzes i una infinitat de productes més, d’una forma senzilla i amena que 
permeti als afectats per les al·lèrgies alimentàries i la celiaquia convertir-se en autèntics gourmets 
del pa i productes derivats. 
  
El primer d’aquests tallers tindrà gust de Nadal, es tractarà d’una classe pràctica a on s’ensenyarà a 
crear les populars coques nadalenques i a fer un autèntic tortell de reis, tot sense gluten. Una 
aposta perquè les persones afectades per la celiaquia o intolerants tinguin les mateixes 
oportunitats d’obtenir el rei... O la fava; i sobretot aconseguir que els dinars de Nadal siguin 
realment àpats familiars oberts a tota la família. 
  
El taller es farà el divendres, 13 de desembre, a les 18.00 hores (Pobla de Lillet 5 de Barcelona); 
durarà 2 hores, sota la supervisió dels experts de [0% Gluten]. Els participants aprendran a elaborar 
aquests postres nadalencs d’una forma molt més fàcil i ràpida del que s’imaginen, i sense cap tipus 
de contaminació creuada. Les places estan limitades; per reservar-les trucar al 93 409 31 31  i 
demanar per Isabel. 
  
Més informació al 93 850 63 42 o visitant www.hacerpanencasa.com  
 

http://www.hacerpanencasa.com/

