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INTRODUCCIÓ    |     QUÈ ÉS EL GLUTEN? 

El gluten és una proteïna que es troba en la llavor d'alguns cereals com el blat, sègol, avena, ordi, triticale 

i espelta. Serveix per a aportar elasticitat i esponjositat als aliments  
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QUÈ ÉS LA CELIAQUIA? QUÈ LI ESTÀ OCORRENT AL MEU 

XIQUET? 

És una malaltia autoimmune per la qual el sistema immunològic del nostre fill/a (el que més comunament 

diem “les defenses”) desencadena una resposta inflamatòria a nivell intestinal quan s'ingereixen aliments 

amb gluten. Tot això dona lloc al dany de la paret intestinal amb la conseqüent afectació de les vellositats 

intestinals i té com a resultat una deficient absorció dels nutrients de la dieta.  

Normal Celíac 



PER QUÈ EL MEU FILL ÉS CELÍAC? 

Per a que el nostre fill/a desenvolupi la malaltia ha de tindre una predisposició genètica. Això vol dir que 

ha de ser portador de la variant proteica de risc HLA-DQ2 o HLA-DQ8. D`aquestes dues és molt més 

habitual la primera. S’estima que el 40% de la població posseeix una d'aquestes variants de risc, encara 

que únicament entre 1-2% arribarà a desenvolupar la malaltia. La probabilitat augmenta en els casos en 

els quals es té un familiar de primer grau celíac. En aquests casos la probabilitat és d'1 entre 10. 

Com hem referit abans, es pot ser portador d’aquests gens i no ser celíac. Parlem  de celiaquia quan, a 

més de predisposició genètica, hi ha una resposta immunològica que provoca danys en la mucosa 

intestinal. 
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QUINS SÓN ELS SIGNES I SÍMPTOMES ? 

Infància 

Adolescència 

Adult 

 Diarrea crònica 
 Distensió abdominal 
 Vòmits 
 Retard en el creixement 
 Pèrdua de pes 

 Dolor abdominal 
 Amenorrea 
 Estrenyiment 
 Retràs en el creixement 
 Anèmia ferropènica 

 Infertilitat 
 Avortaments de repetició 
 Osteoporosis 
 Aftes bucals 
 Depressió 
 Dermatitis 
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QUINS SÓN ELS SIGNES I SÍMPTOMES ? 

La celiaquia és una patologia amb una àmplia simptomatologia. No sols 

cursa amb símptomes digestius sinó també amb símptomes extra 

digestius. Així mateix, també es produeixen variacions depenent de 

l'etapa de la vida de la persona que pateix la malaltia. 

QUIN ÉS EL TRACTAMENT ? 

Dieta sense gluten per a tota la vida. 

ALIMENTS LLIURES DE GLUTEN 

 Llet i derivats: formatges, nata, iogurts naturals i quallada. 

 Tot tipus de carns i vísceres fresques, congelades i en conserva al natural. 

 Embotits: cecina, pernil salat i pernil cuit de qualitat extra. Gluten  

 Peixos i mariscos frescos, congelats sense arrebossar i en conserva al natural o en oli.  

 Ous.  

 Verdures, hortalisses i tubercles.  

 Fruites. 

 Arròs, dacsa, tapioca, així com els seus derivats.  

 Llegums.  

 Sucre i mel.  

 Olis i mantegues.  

 Café en gra o molt.  

 Infusions i refrescos de taronja, llima i cola.  

 Vins i begudes espumoses.  

 Fruita seca natural.  

 Sal, vinagre de vi.  

 Espècies en branca, en gra i totes les naturals. 
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ALIMENTS QUE PODEN CONTINDRE GLUTEN 

 Embotits: mortadel·la, xoriço, botifarra, salsitxes, etc. 

 Patés.  

 Formatges fosos, d'untar, especials per a pizzes.  

 Conserves de carn, mandonguilles, hamburgueses. Conserves de peix en salsa, amb tomaca fregida.  

 Salses, condiments i colorants alimentaris.  

 Succedanis de cafè, xocolate i cacau i altres begudes de màquina. 

 Fruita seca torrada o fregida amb farina i sal.  

 Caramels i llepolies.  

 Alguns tipus de gelats.  

 Espècies moltes.  

 Figues seques. 

ALIMENTS QUE CONTENEN GLUTEN 

 Pa, cereals i farines de blat, ordi, sègol, triticale i kamut. 

 Pastissos.  

 Galetes, bescuits i productes de rebosteria.  

 Pasta alimentosa: fideus, macarrons, tallarines, etc.  

 Hòstia de comunió.  

 Avena sense certificar i/o no segura. 

 Begudes destil·lades o fermentades a partir de cereals: cervesa, aigua d'ordi.  

 Productes manufacturats en els quals entre en la seua composició qualsevol de les farines ja citades 

i en qualsevol de les seues formes: midons, fècules, sèmoles, proteïnes. 
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EN QUÈ CONSISTEIX LA CONTAMINACIÓ CREUADA?  

Procés pel qual un aliment lliure de gluten pot entrar en contacte amb alguna 

partícula de gluten que es trobi en  un utensili, en un altre aliment o a les pròpies 

mans de la persona que l'elabora. 

RECOMANACIONS A LA CUINA 

 Separar els aliments sense gluten de la resta d'aliments que en continguin o tinguin risc de tenir 

gluten. 

 Designar una lleixa específicament per a aliments sense gluten tant en el rebost com en la nevera, 

preferiblement les superiors. 

 Utilitzar un torrador per a aliments sense gluten i un altre per a aliments amb gluten. 

 No cuinar al forn simultàniament aliments amb gluten i sense gluten i evitar usar la funció de 

ventilador. 

 Eliminar els utensilis de cuina que siguin de fusta per la seua difícil neteja. 

 Netejar exhaustivament les superfícies abans de començar a cuinar i intentar elaborar primer els 

menjars sense gluten. 
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COM REALITZAR LA COMPRA? 

 Comprar aliments frescos: carns, peixos, fruites, verdures, llegums i cereals com la dacsa, arròs, blat 

negre. 

 Revisar l'etiquetatge de la resta de productes que adquirim. 

 Hauran de ser productes marcats com “sense gluten” o  que presenten el símbol de la             

“espiga barrada” (ELS). Aquesta denominació significa que el seu contingut pel que fa a gluten no 

ha de sobrepassar els 20ppm  i que compleix el Reglament Europeu (UE) Núm. 828/2014.  

 També podrem trobar aquests productes en algunes ocasions amb les següents denominacions: 

“Adequat per a les persones amb intolerància al gluten” 

“Adequat per a celíacs” 

“Elaborat específicament per a persones amb intolerància al gluten” 

“Elaborat específicament per a celíacs” 

La “espiga barrada” (ELS) és el símbol internacional dels productes sense gluten i està regulat per la 

AOECS (Societat d'associacions de celíacs a Europa), integrada per diverses associacions com FACE 

(Federació d'associacions de celíacs a Espanya) que s'encarreguen del control i de concedir aquest segell. 

XX: Codi del país   |    YYY: Codi de l'empresa    | ZZZ: Codi del producte 

ÉS MOLT IMPORTANT QUE TOTS ELS PRODUCTES QUE ADQUIRIM PORTEN EL SÍMBOL DE LA  

“ESPIGA BARRADA” O D´ALGUNA DE LES DENOMINACIONS QUE HEM DESCRIT ABANS. 

 

Molta cura amb l'etiquetatge “molt baix contingut en gluten”, això vol dir que el producte no pot tindre 

més de 100 ppm de gluten i es desaconsella per a persones celíaques. 
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ON REALITZAR LA COMPRA? 

 La majoria de cadenes de supermercats posseeixen productes sense 

gluten, fins i tot moltes d'elles disposen de la seua pròpia marca blanca 

que elabora productes aptes per a celíacs. 

 Via online existeixen botigues de venda exclusiva de productes sense 

gluten. 

 Obradors artesans i despatxos de pa on també trobem aquest tipus de 

productes. 

 Marques comercials estrangeres que elaboren productes sense gluten. 

A L’ESCOLA 

MOLT IMPORTANT que professors, companys de classe i pares dels altres xiquets identifiquen a la 

persona celíaca i coneguin què és la malaltia i les cures que precisa. 

El xiquet celíac i la resta de companys han de saber que no han de compartir l'esmorzar. 

Si es realitza alguna celebració en el col·legi, com per exemple un aniversari, seria bo  que s'aportaren, si 

és possible, aliments sense gluten o qualsevol altra alternativa per al xiquet celíac. 

 

SI TOTS ENS CONSCIENCIEM AQUESTA MALALTIA   

NO ÉS CAP RAÓ PER A ESTIGMATITZAR ELS NOSTRES FILLS 
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