


D605 

 Canelons de Carn 
amb Beixamel 
Sense Gluten
Caixa de 12 x 300 Gr. (3 unitats)
Canelons farcits de carn i amb beixa-
mel, Sense Gluten

D604

 Croquetes 
de Pollastre 
Sense Gluten
Caixa de 6 x 300 Gr. (227 Mm.)
Pollastre, LLET, margarina, greixos 
vegetals, aigua, sal, farina de blat de 
moro, pa ratllat sense gluten, OU lí-
quid pasteuritzat i ceba.
Ideals com a tapa o guarnició.

PR982

 Bunyols de Bacallà 
Sense Gluten
Caixa de 12 x 500 Gr. (30 Gr./un.)
Patata, bacallà (17 %) (bacallà i 
sal), ou, julivert i all.
Ideals com a tapa o guarnició.

Precuinats
Sense Gluten

180 ºC
10-12 min.

180 ºC
4 - 5 min.

180 ºC
4 - 5 min.

El gluten és una proteïna que es troba al blat, l’ordi, el sègol i el 
triticale (un encreuament entre el blat i el sègol).

Objectiu

Una dieta sense gluten és essencial per controlar els signes i 
símptomes de la malaltia celíaca i altres afeccions mèdiques as-
sociades amb el gluten.

Una dieta sense gluten també és popular entre les persones a qui 
no se’ls ha diagnosticat una malaltia relacionada amb el gluten. 
Els suposats beneficis de la dieta són una millora de la salut, la 
pèrdua de pes i l’augment de l’energia, però cal més investigació.

La malaltia celíaca és una afecció en què el gluten desencadena 
una activitat del sistema immunitari que perjudica el revestiment 
de l’intestí prim. Amb el temps, aquest mal impedeix l’absorció 
dels nutrients dels aliments. La malaltia celíaca és un trastorn 
autoimmunitari.

    La sensibilitat no celíaca al gluten causa alguns signes i símp-
tomes associats amb la malaltia celíaca, inclosos dolor abdomi-
nal, inflor, diarrea, restrenyiment, dificultats per concentrar-se, 
erupció cutània o mal de cap, encara que no es produeix mal als 
teixits de l’intestí prim. Els estudis mostren que el sistema immu-
nitari és un factor, però el procés no es comprèn correctament.

    L’atàxia per gluten, un trastorn autoimmunitari, afecta certs 
teixits nerviosos i causa problemes amb el control muscular i el 
moviment muscular voluntari.

    L’al·lèrgia al blat, igual que altres al·lèrgies alimentàries, es 
produeix quan el sistema immunitari confon el gluten o alguna 
altra proteïna que es troba al blat amb una substància que cau-
sa malalties, com un virus o un bacteri. El sistema immunitari 
crea un anticòs contra la proteïna i això provoca una resposta 
del sistema immunitari que pot donar lloc a congestió, dificultats 
respiratòries i altres símptomes.

El Gluten



67990 

 Burguer 
Sense Gluten
Caixa de 20 x 85 Gr. (93 Mm.)
Un pa de suau molla i cruixent escor-
ça, lliure de gluten i al·lèrgens. Apte 
per a celíacs, gràcies a la seva elabo-
ració amb farina d’arròs i farina de 
patata. El producte va protegit amb 
una bossa termosegellada fornejable 
per evitar possibles contaminacions.

62860 

 Pa 
Sense Gluten
Caixa de 15 x 110 Gr. (200 Mm.)
Pa de 50 gr, de molla suau i escorça 
cruixent, molt apropiat per a hosta-
leria. 
(Inclou bossa termosegellada i fornejable).

68551

 Pa de Motllo 
Sense Gluten
Caixa de 6 x 300 Gr. (227 Mm.)
Exquisit pa de motlle, de molla suau, 
esponjosa i densitat mitjana alta. 
Conté midó de blat de moro, farina 
d’arròs, fècula de patata i està lliure 
de gluten. Apte per a celíacs. Perquè 
tothom pugui gaudir el millor del 
nostre pa, sense excepcions.

68551

 Fogassa 
Sense Gluten
Caixa de 6 x 300 Gr. (220 Mm.)
Amb massa mare de farina i arròs i midons 
de tapioca i blat de moro i farines de blat 
sarraí i lli. Recoberta amb un 7% de lla-
vors de lli, gira-sol i mill.

67650

 Panet Restauració 
Sense Gluten
Caixa de 20 x 50 Gr. (91 Mm.)
Pa de 50 gr, de molla suau i escorça 
cruixent, molt apropiat per a hosta-
leria. 
(Inclou bossa termosegellada i fornejable)

Pa Sense Gluten

Descongelar
30 min.

Descongelar
30 min.

180 ºC
10-12 min.

Descongelar
30 min.

200 ºC
5 min.

Descongelar
10-15 min.

200 ºC
5 min.

Descongelar
15-20 min.



62776

 Croissant 
Sense Gluten
Caixa de 50 x 30 Gr. (85 Mm.)
Pels que somiaven amb un bon crois-
sant sense gluten, hem creat aquest 
gran producte que es farà imprescin-
dible per als esmorzars i berenars de 
celíacs, i no celíacs! Costarà creure 
que el daurat de la seva escorça, una 
massa cruixent i un sabor dolç i ani-
sat no contingui gluten.

62301

 Magdalenes 
Sense Gluten
Caixa de 25 x 75 Gr. (71 Mm.)
Packs de 2 unitats
Magdalenes sense gluten.
Nomès hauràs de deixarles descon-
gelar i gaudiràs d’unes magdales 
amb un sabor que et sorprendrà.

62771

 Muffin Xocolata 
Sense Gluten
Caixa de 28 x 85 Gr. (91 Mm.)
Elaborat amb massa de muffin de xo-
colata suau i esponjosa. 
Ve decorat amb chunks de xocolata i 
envassat individualment.

Brioixeria 
Sense Gluten

Descongelar
30 min.

66285

 Brownie 
Sense Gluten
Caixa de 2 x 1,05 Kg. (280 Mm.)
La massa d’aquesta singular base de 
pa de pessic inclou xocolata amb llet 
i remolatxa, que li donen la seva ca-
racterística consistència de brownie, 
mentre que la seva cobertura és un 
mantell de pipes de gira-sol i carbas-
sa, avellanes, ametlles i gerds.

Descongelar
6 hores.

Descongelar
30 min.

180 ºC
5 min.

Descongelar
30 min.

62776

 Palmera Xocoalata 
Sense Gluten
Caixa de 36 x 77 Gr. (125 Mm.)
Exquisida massa de pasta de full, ba-
nyada per una cara en xocolata ne-
gra. Presentada individualment.

Descongelar
30 min.



1378

 Monster Infantil 
Sense Gluten
Caixa de 6 x 80 Ml.
Vaset de gelat sabor a vainilla amb 
gotes de xocolata negra en un divertit 
got Monster.
Al·lèrgens : Conté llet i soja.

S5131

 Mousse de Xocolata 
Sense Gluten
Envàs de 720 Gr.
Preparat deshidratat per mousse de xocolata.

Ingredients: Xocolata en pols (62,5%) 
(sucre, cacau en pols (32%)), sucre, cacau en 
pols grassat (7%), greix de coco totalment hi-
drogenat, LACTOSA, gelatina, emulgents

Preparació: 
1. Abocar la llet freda en un recipient i afegir 
el producte. 

2. Barrejar amb una batedora elèctrica du-
rant 2 minuts baixa velocitat i després 5 mi-
nuts a alta velocitat. 

3. Abocar a motlles i refrigerar almenys 90 
minuts abans de servir.

4206

 Lleó 
Sense Gluten
Caixa de 8 x 70 Ml.
Gotet de gelat sabor a vainilla col·lo-
cat en joguina Lion. Conté una joguina. 
Al·lèrgens : Conté llet.

3419

 Vaset Premium 
Nata / Maduixa 
Sense Gluten
Caixa de 28 x 85 Gr. (91 Mm.)
Per gaudir al carrer.
Vaset de gelat de nata i gelat de ma-
duixa.

Gelats 
Sense Gluten
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Magatzems Centrals

A2 Sortida El Bruc

Pol. Ind. Mas del Pi

08781 Hostalets Pierola

937 710 803

Delegació Central - Barcelona Nord

c/ Vicenç Bou, núm. 5-11

Pol. Ind. Sud

08440 Cardedeu (Barcelona)

937 554 740

Delegació Amposta

c/Brusel·les, 8

Pol. Ind. Tosses

43870 Amposta

977 702 845

Disposem d’un ampli catàleg de productes. 
Si no ha trobat el que busca o necessita més informació sobre algun article, no dubti a demanar-ho al seu assessor comercial, que li 
ampliarà la informació. Preus vàlids dins la data d´oferta o fins a fi d´existències. Preus sense IVA.

MARQUES PRÒPIES

Elaborem productes d’alta qualitat a uns preus
molt competitius.

Comptem amb especialistes que s’encarreguen
de supervisar les nostres marques.

Solucions per a l’hostaleria.
Treballem amb les millors marques
Per oferir-te la millor qualitat

PRIMERES MARQUES

APP ASSOLIM

Descarrega’t l’App per a dispositius:

XARXES SOCIALS

assolim.foodservices

www.facebook.com/assolim.foodservices

www.linkedin.com/company/assolim-foodservices

segueix-nos

easy


