Delegació de Tarragona-Valls

Taller de pa sense gluten
Aprèn a fer el teu propi pa de forma senzilla
sense moure’t de casa
A càrrec de la Villar San Rafael, fundadora de
Celiakum Sin Gluten
De la mà d’una de les nostres col.laboradores més valuoses, la Villar San Rafael de
Celiakum, hem preparat aquest interessant taller de pa on t’explicarem ingredients,
proporcions, farines sense gluten, temps de cocció, etc... Tot el que necessites per
elaborar el teu pa i que et surti deliciós.

Quan?
On?

Dissabte 25 de febrer a les 10:00 hores
Valls Genera / Casa Caritat
Ctra. Del Pla 37 A – Valls
Socis gratuït / No socis 15€

Inscripcions a: tarragona@celiacscatalunya.org / mailto:valls@celiacscatalunya.org
Amb la col.laboració de:

Durant la Jornada es registraran fotografies per informar i comunicar de les activitats desenvolupades per
l’Associació, amb fins divulgatius i promocionals. Si no desitges aparèixer en elles, dirigeix-te a l’ entitat
responsable del fitxer, SMAP – CELÍACS DE CATALUNYA, enviant-nos un missatge a l'adreça de correu
electrònic info@celiacscatalunya.org

Delegación de Tarragona-Valls

Taller de pan sin gluten
Aprende a hacer tu propio pan de forma
sencilla sin moverte de casa
A cargo de Villar San Rafael, fundadora de
Celiakum Sin Gluten
De la mano de una de nuestras colaboradoras más valiosas, Villar San Rafael de
Celiakum, hemos preparado este interesante taller de pan donde te explicaremos
ingredientes, proporciones, harinas sin gluten, tiempos de cocción, etc... Todo lo que
necesitas para elaborar tu pan y que te salga delicioso.

¿Cuando?
¿Dónde?

Sábado 25 de febrero a las 10:00 horas
Valls Genera / Casa Caritat
Ctra. Del Pla 37 A – Valls
Socios gratuíto / No socios 15€

Inscripciones en: tarragona@celiacscatalunya.org / valls@celiacscatalunya.org
Con la colaboración de:

Durant la Jornada es registraran fotografies per informar i comunicar de les activitats desenvolupades per
l’Associació, amb fins divulgatius i promocionals. Si no desitges aparèixer en elles, dirigeix-te a l’ entitat
responsable del fitxer, SMAP – CELÍACS DE CATALUNYA, enviant-nos un missatge a l'adreça de correu
electrònic info@celiacscatalunya.org

