
 
 

Gaspatxo de síndria   
 

Gaspatxo de síndria 
Per celíacs 

 
Ingredients per 1 persona 
 
 

• ½ síndria 
• 3 tomàquets madurs 
• ½ ceba tendra o dolça 
• 1 gra d’all petit 
• ½ pebrot verd 
• 1 llesca de pa sense gluten  
• 1 cullerada sopera de vinagre agredolç 
• 3 cullerades soperes d’oli d’oliva verge 
• q/s de sal 

 
 
Elaboració 
 

1. Trossegeu la síndria i traieu-ne les llavors. 
2. Renteu i trossegeu els tomàquets, la ceba i el pebrot verd. Peleu el gra d’all, si és molt gran 

és recomanable que només n’utilitzeu un tros 

RECORDA!! Renteu les fruites i les hortalisses, especialment si es mengen crues.  
 

3. Introduïu en un recipient alt la síndria i la resta d’ingredients i tritureu-ho tot. L’oli emulsiona 
el resultat final aportant-li un color entre vermell i ataronjat.  

4. Si us agrada un resultat més fi, podeu colar el líquid. Reserveu a la nevera fins que sigui ben 
fred.  

5. Serviu en un plat per prendre amb cullera o en un got per beure. 
6. Podeu acompanyar-lo d’unes cues de llagostí cuites al vapor o un cruixent de formatge per 

decorar. 

Respectar les quatre normes bàsiques d’higiene: NETEJAR, SEPARAR, COURE I REFREDAR ajuda 
a evitar toxiinfeccions alimentàries. 
 
 
  

http://acsa.gencat.cat/web/.content/Documents/eines_i_recursos/4_normes/4normes_catala.pdf
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Observacions 
 
El gaspatxo de síndria combina la dolçor de la síndria amb la dolçor i acidesa del tomàquet. Un vinagre 
lleugerament agredolç li aporta un contrapunt de gust molt interessant, un agredolç d’Agustus Fòrum 
seria una molt bona opció. Un vinagre de Mòdena dels autèntics també pot amanir gustosament 
aquest gaspatxo.  
En aquest cas només variem el pa utilitzat per un pa sense gluten, també es poden utilitzar uns 
bastonets sense gluten o altres derivats. La quantitat dependrà de com us agradi que sigui més o menys 
espès.  
Hi podeu incorporar altres ingredients com el cogombre que li aporten frescor.   
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