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ENFERMIDADE CELÍACA

A enfermidade celíaca é unha intolerancia ó glute, unha proteína que se encontra nalgúns

cereais (trigo, avea, centeo, cebada e triticale e os seus derivados), que orixina unha lesión se-

vera da mucosa do intestino delgado superior. Trae consigo unha mala absorción de nutrientes e

manifestacións clínicas heteroxéneas, desde a forma multisintomática ata a asintomática, des-

de a que dominan os síntomas dixestivos ata os extradixestivos. A dita intolerancia é de carác-

ter permanente, e mantense ó longo da vida. O establecemento dun réxime dietético exento de

glute conduce á desaparición dos síntomas clínicos e á normalización da mucosa intestinal.

Existen moitos alimentos que conteñen glute, e esta proteína está tamén presente en moi-

tos compoñentes de productos manufacturados. A inxestión de pequenas cantidades de glute,

de maneira continuada, pode causar lesión das vilosidades intestinais, anque non se acompa-

ñen de síntomas clínicos. Por iso, o obxectivo principal do tratamento da enfermidade celíaca é

suprimi-lo glute da alimentación.

A Federación de Asociacións de Celíacos de España (FACE) facilita unha serie de instruc-

cións sobre os réximes alimentarios e receitas sen glute:

Decálogo de recomendacións para evita-la inxestión de glute

1º. Eliminarase da dieta calquera producto que leve como ingrediente trigo, avea, cebada,

centeo, triticale e/ou productos derivados: amidón, fariña, pans, pastas alimenticias, etc.

2º. O celíaco pode tomar todo tipo de alimentos que non conteñen glute na súa orixe: cere-

ais sen glute (arroz, millo, tapioca e os seus derivados), legumes, tubérculos, froitas, verduras,

graxas comestibles, azucre, leite, carnes, peixes e ovos.

3º. O consumo de productos manufacturados supón asumir riscos potenciais de que conte-

ñan glute. A lexislación vixente non obriga:

• A especificar na etiquetaxe a orixe botánica das fariñas, amidóns, féculas, sémolas e de

calquera outro derivado dos cereais: trigo, avea, cebada, centeo e triticale utilizados.

• A declara-lo glute cando se utiliza como soporte de aromas e doutros aditivos.

• A declara-lo glute cando se utiliza como compoñente dun ingrediente composto, en pro-

porción inferior ó 25%.

Sen embargo, é conveniente ler sempre a etiqueta do producto que se compra. Unha boa

norma é basea-la dieta en alimentos naturais que non conteñan glute, reservando o consumo

de productos manufacturados denominados “sen glute” para casos e situacións concretas.

É esencial que os pacientes celíacos sexan capaces de poder identifica-lo contido en glute

dos alimentos que inxiren, co fin de evita-lo seu consumo. Por iso:

A. Deberá prohibirse a adición de glute ós productos alimenticios que, de forma natural,

non o conteñan. No caso de que deba facerse algunha excepción, o contido de glute de-



berá declararse e indicarse claramente, sen que nunca se refira a outros termos, tales

como “estabilizador”, “emulxente”.

B. A identificación da etiqueta deberá informar ó consumidor de se un producto alimenti-

cio “contén ou non contén glute”. Por iso, os termos xerais, tales como “fariña” ou “ami-

dón” resultan insuficientes, e é preciso que se declare o tipo ou clase de cereais dos que

se obtiveron.

C. Incluso no caso de que as cantidades de glute contidas nun producto alimenticio sexan

moi pequenas (por exemplo: condimentos, aditivos, etc.), o contido en glute deberá indi-

carse claramente e sen que haxa excepcións sobre esta regra.

4º. Ó adquirir productos elaborados e/ou envasados, debe comprobarse sempre a relación

de ingredientes que figura na etiqueta. Se na dita relación aparece calquera termo dos que se

citan a continuación, sen indica-la planta de procedencia, debe rexeitarse o producto, agás que

figure como permitido na última edición da lista de alimentos sen glute, que periodicamente

actualiza a Federación de Asociacións de Celíacos. A relación de ingredientes que adoita apa-

recer na etiquetaxe de productos alimenticios que conteñen ou poden conter glute son: glute,

cereais, fariña, amidóns modificados (E-1404, E-1410, E-1412, E-1413, E-1414, E-1420, E-

1422, E-1440, E1442, E-1450), amiláceos, fécula, fibra, espesantes, sémola, proteína, proteína

vexetal, malte, extracto de malte, lévedo, extracto de lévedo, especias e aromas.

5º. Como norma xeral, deben eliminarse da dieta os productos a granel, os elaborados arte-

sanalmente e os que non estean etiquetados, onde non se poida comproba-la listaxe de ingre-

dientes.

6º. Debe terse precaución na manipulación de alimentos, sobre todo ó tratarse de restaura-

ción colectiva. Evitarase fritir alimentos sen glute en aceites onde previamente se fritiron pro-

ductos con glute. Deste xeito, non se poderán usar fritideiras que se utilizaron previamente

para fritir croquetas, rebozados, purés ou cremas, ós que se lles engadiron tropezóns. Nos co-

medores escolares é necesario coñece-la elaboración e os ingredientes de cada prato. Por

exemplo, nun prato de legumes con embutido, non basta con retirar este do prato, xa que se o

embutido leva fécula, esta pasará á salsa.

7º. Precaución coas fariñas de millo, arroz, etc. de venda en panaderías, sen certifica-la au-

sencia de glute. Poden estar contaminadas se se moeron en muíños que tamén moen outros

cereais, como trigo ou avea. A elaboración dun pan sen glute nunha panadería que traballa con

fariña de trigo trae consigo un alto risco de contaminación.

8º. Precaución cos alimentos importados. Un mesmo fabricante pode empregar, segundo as

distintas normativas dos países, distintos ingredientes para un producto que se comercializa

baixo a mesma marca comercial.

9º. Ante a dúbida de se un producto contén glute, non se debe consumir.

10º. Nas casas nas que haxa un celíaco, recoméndase elimina-las fariñas de trigo e o pan

relado normal e utilizar, no seu lugar, fariñas e pan relado sen glute. Desta forma, toda a fami-

lia poderá inxerir este tipo de alimentos, incluído o celíaco.
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Clasificación de alimentos segundo o seu contido en glute (FACE)

ALIMENTOS QUE CON SEGURIDADE CONTEÑEN GLUTE

• Pan e fariñas de trigo, cebada, centeo, avea ou triticale.

• Bolos, pasteis, tortas e demais productos de pastelería.

• Galletas, biscoitos e productos de repostería.

• Pastas alimenticias (fideos, macarróns, tallaríns, etc.) e sémola de trigo.

• Figos secos.

• Leites e bebidas malteadas.

• Bebidas destiladas ou fermentadas a partir de cereais: cervexa, whisky, auga de ceba-

da, algúns licores...

• Productos manufacturados nos que entre na súa composición calquera das fariñas cita-

das e en calquera das súas formas: amidóns, amidóns modificados, féculas, fariñas e

proteínas.

ALIMENTOS QUE PODEN CONTER GLUTE

Soamente os permitidos, logo do informe do fabricante no que se afirme que non conteñen

glute:

• Embutidos: chopped, mortadela, chourizo, morcilla, etc.

• Queixos fundidos de sabores. Queixo relado, en lascas ou en porcións. Sobremesas lác-

teas. Margarinas.

• Iogures e “bios” con froita.

• Patés diversos.

• Conservas de carnes: albóndegas, hamburguesas e derivados cárnicos.

• Conservas de peixes con distintas salsas.

• Caramelos, chicles, gominolas, golosinas, aperitivos en bolsa ou a granel. Turróns e ma-

zapáns.

• Sucedáneos de café e outras bebidas de máquina. Bebidas refrescantes mixtas e aro-

matizadas. Infusións aromatizadas.

• Froitos secos tostados ou fritos con fariña.

• Xeados.

• Azucre en po, glass ou glaçé.

• Cremas de cacao, chocolates, bombóns. Cereais para o almorzo.

• Colorante alimenticio. Especias moídas e condimentos. Aditivos gasificantes (lévedos

químicos). Pastillas de caldo.

• Pratos preparados conxelados e en conserva. Salsas preparadas. Sopas e cremas en

sobre, paquete ou lata.

ALIMENTOS QUE NON CONTEÑEN GLUTE

• Leite: todo tipo de leite fresco, hixienizado, conservado (esterilizado, evaporado, condensa-

do, en po), leites especiais (concentrados, desnatados, enriquecidos con vitamina ou calcio,
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fermentados ou acidificados). Nata esterilizada, pasterizada e UHT, nata de valor enerxético

reducido e nata pasterizada baixa en materia graxa. Queixos (todo tipo de queixos curados:

manchego, edam, de bóla, gouda) requeixo, iogures naturais e de sabores (sen anacos de

froita), enteiros ou desnatados e líquidos. Leite callado, callo e kéfir.

• Todo tipo de carnes e vísceras frescas, conxeladas e en conserva ou natural, chacina, xa-

món serrano e cocido de calidade extra, bacon e touciño entrefebrado fresco, salgado, afu-

mado ou cocido.

• Peixes (azuis e brancos) frescos e conxelados, sen rebozar ou rebozados con fariñas sen glu-

te. En canto ós peixes conxelados, recoméndase deixar desconxelar, quita-la pel e lavar an-

tes de cociñalos. Mariscos frescos e peixes e mariscos en conserva (ó natural ou en aceite).

• Ovos (frescos, refrixerados e desecados). Derivados do ovo: ovo en po, xema de ovo deshi-

dratada, clara de ovo desecada.

• Verduras (frescas, desecadas e deshidratadas en conserva, cocidas ó natural, conxeladas),

hortalizas e tubérculos (patacas e patacas doces, conservas de pataca “ó natural”, flocos

de pataca e puré de pataca instantáneo).

• Froitas ó natural e en compota. Conservas de froitas en xarope. Froitas confeitadas. Zumes

e néctares de froitas.

• Arroz, millo e tapioca, así como os seus derivados. Fariñas especiais sen glute e aptas para

celíacos. Pastas alimenticias elaboradas con fariñas especiais sen glute. Pans, galletas,

productos de pastelería e panadería elaboradas con fariñas especiais sen glute e aptas

para celíacos.

• Todo tipo de legumes.

• Azucre branco, moreno e vainillado. Xarope. Mel. Edulcorantes: sacarina, aspartamo e fructosa.

• Aceites (oliva, xirasol, soia, cacahuete, coco, palmiste, de xerme de trigo), graxas animais,

manteiga.

• Café en gran ou moído, infusións e refrescos.

• Toda clase de viños e bebidas espumosas. Refrescos feitos con extractos: de laranxa, li-

món, cola, tónica, gasosa. Infusións de herbas naturais sen aromas.

• Froitos secos naturais, crus ou desecados, excepto figos (o recubrimento pode ser de fari-

ña de trigo) e fritos (con ou sen sal). Dátiles e coco relado.

• Olivas e encurtidos.

• Sal, vinagre de viño, especias en rama e gran e tódalas naturais. Glutamato, herbas, colo-

rantes e aromas naturais sen moer: azafrán, vaíñas de vainilla, canela en rama.

• Lévedo de cervexa, lévedo natural fresco de panadería (Saccharomyces) (non se deben

mercar envases abertos). Gasificantes: bicarbonato sódico e ácido tartárico.
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Etiquetaxe nos productos sen glute

CÓMO IDENTIFICA-LOS PRODUCTOS SEN GLUTE

CONTROLADO POR FACE

É unha marca de garantía que indica que o producto que a leva ten

un contido de glute inferior a 20 ppm (partes por millón), que equivale a 2 mg de glute/100 g.

Isto verifícase a través de controis periódicos que a FACE realiza a estes productos e/ou a tra-

vés do sistema de autocontrol APPCC (Análise de Perigos e Puntos de Control Crítico) da em-

presa. O celíaco que adquire productos con esta marca ten unha maior seguridade e garantía.

SÍMBOLO INTERNACIONAL SEN GLUTE

A FACE é a propietaria, no ámbito nacional, deste símbolo. Advirte da

súa presencia na etiquetaxe de alimentos porque este símbolo, na actualidade, non lle garante

ó celíaco a ausencia de glute.

Este símbolo non significa “producto sen glute”. Só indica que o producto se acolle ó Codex

Alimentarius. Isto quere dicir que pode conter ata 200 ppm de glute, que equivale a 20 mg de

glute /100 g de producto.

No mercado, este símbolo identifica por igual a empresas que son estrictas na fabricación

de productos sen glute e a empresas que non son tan estrictas e elaboran productos con maior

ou menor presencia de glute, detectable polos actuais métodos analíticos.

GLOSARIO DE TERMOS NA ETIQUETAXE

ACEITE DE XERME DE TRIGO

O gran de trigo componse de dúas partes: o endospermo (que contén o glute) e o xerme

(que contén o aceite). Os procesos de extracción do aceite eliminan os restos de glute que pui-

dese haber no xerme de trigo. O aceite de xerme de trigo non contén glute.

ADITIVOS

Os aditivos son substancias engadidas intencionadamente ós alimentos e bebidas, para

conserva-lo seu valor nutritivo, aumenta-la súa conservación ou estabilidade, mellora-las súas

propiedades organolépticas ou axudar na súa fabricación, transporte e almacenamento.

Os aditivos por si mesmos non conteñen glute, a excepción dos xa citados que, por ser ami-

dóns modificados, hai que comproba-la súa procedencia.

Agora ben, o aditivo pódese incorporar ó producto mediante un soporte que pode ser un sal, al-

cohol, amidón ou ben miolo de pan. A lexislación española obriga actualmente a declarar na eti-

quetaxe dos productos o uso de aditivos, pero non a que se especifique o tipo de soporte utilizado.
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ÁCIDO ACÉTICO

• E-260 (encóntrase naturalmente no vinagre). Non contén glute.

ÁCIDO CÍTRICO

• E-330. Non contén glute.

ÁCIDO L-ASCÓRBICO

• E-300 (vitamina C, encóntrase de forma natural no limón). Non contén glute.

AMIDÓN

Substancia branca, lixeira, que se encontra principalmente nas sementes e raíces de varias

plantas. O termo “amidón” adoita utilizarse para denomina-lo producto industrial extraído das

sementes dos cereais (trigo, arroz, millo, etc.). Polas características organolépticas que lle pro-

porciona ó producto final, o amidón de trigo pode usarse para a elaboración de productos sen

glute. Sometido a un proceso técnico (lavado) para separalo do glute, o amidón de trigo resul-

tante (amidón de trigo tratado), teoricamente non contén glute.

Sen embargo, nalgúns pacientes celíacos podería causar lesión (presencia de gliadina nos

ditos alimentos). Anque non está demostrado o seu efecto, algúns países como Italia, Australia,

Canadá e Estados Unidos, prohibiron o uso de amidón de trigo para elaborar alimentos sen glu-

te. Recentemente, algúns fabricantes están cambiando as súas fórmulas para utilizar ingre-

dientes baseados en trigo, no canto de soia e millo, para evita-lo uso de millo e soia modifica-

dos xeneticamente.

O amidón de millo e de arroz non contén glute.

O amidón de trigo pode conter glute.

AMARANTO

É un pseudocereal cun contido altamente proteico. Non contén glute. A fariña desta planta

está a ser utilizada para a elaboración de productos sen glute.

ARROZ INFLADO E/OU INCHADO

Ingrediente utilizado na elaboración de certos productos de confeitería, chocolates e tu-

rróns do tipo “crocante”. Segundo a técnica utilizada para o inflado do arroz (extrusionado, adi-

ción de xarope de malte, vapor), o producto final pode conter glute. Recoméndase non consu-

mir productos que conteñan este ingrediente, a non ser que figuren na publicación “LISTA DE

ALIMENTOS SEN GLUTE”, que edita a FACE.

AZUCRES

Baixo esta denominación agrupábanse os diversos tipos de azucres obtidos de maneira

“natural”, como azucre sacarosa (azucre branco), xaropes de glicosa e isoglicosa, melazas,

dextrosa, fructosa, etc. Esta norma foi modificada e na etiqueta debe expresarse cada ingre-

diente por separado. Non conteñen glute.
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AZUCRE GLASS OU GLAÇÉ

É a mestura de azucre en po con 0,5 por 100 de fécula de arroz ou millo. Débese ter pre-

caución, porque de utilizar féculas doutras procedencias pode conter glute.

DEXTRINA

É o producto obtido por tratamento térmico e ácido do amidón de pataca ou de millo.

Non contén glute.

DEXTROSA

A dextrosa é un azucre branco e cristalino. Obtense industrialmente a partir de certas froi-

tas e por degradación do amidón de determinados cereais (millo, trigo) ou da fécula (pataca,

mandioca). Anque a súa obtención proveña do trigo, analiticamente non contén glute.

EXTRACTOS VEXETAIS OU CONCENTRADOS DE ZUMES VEXETAIS

Son vexetais que foron concentrados e que se utilizan preferentemente para dar aroma.

Baixo estes nomes agrúpanse verduras como a cebola, o allo, o apio, a cenoria, etc.

AROMAS VEXETAIS

Son concentrados de froitas, vexetais ou hortalizas que lle dan aroma ó producto final.

Tanto os extractos vexetais como os aromas vexetais, adoitan utilizar algún tipo de soporte,

como poden ser xaropes de glicosa, xaropes de soia, melazas, amidóns, maltodextrinas, etc., e

algún deles pode conter glute.

FÉCULA

Amidón de tubérculos e raíces (por exemplo, fécula de pataca, fécula de mandioca, etc.)

Non conteñen glute.

Na industria pode utilizarse o termo “fécula” para designa-los amidóns procedentes dos

cereais. Recoméndase consumi-los productos que a inclúen, sempre que se garanta a ausen-

cia de glute.

XERME DE TRIGO

Non se debe confundir co aceite de xerme de trigo. O xerme de trigo pode conter restos de

glute, polo que non é apto para o consumo dos celíacos.

GLUTAMATO MONOSÓDICO (E-621)

É o sal do ácido glutámico. Engádeselles a numerosos productos alimenticios como sabori-

zante. Non contén glute.

GLUTE

Substancia albuminoide, insoluble en auga que, xunto co amidón e outros compostos, se

encontra na fariña do trigo, avea, cebada, centeo e triticale. Existe unha fracción do glute, que

é tóxica para os celíacos, e que recibe distintos nomes segundo o cereal do que proveña: glia-

dina (trigo), segalina (centeo), hordeína (cebada), avenina (avea).
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GOFIO

É o producto obtido polo tostado das fariñas de trigo ou millo ou dos seus grans (lixeira-

mente machucados), sometido a continuación a un proceso de pulverización.

O gofio procedente de fariña de trigo contén glute.

O gofio procedente de fariñas de millo non contén glute. Sen embargo, convén asegurarse

de que o millo non estea mesturado con trigo.

GOMA ERVELLACA (E-410, FARIÑA DE GRANS DE ERVELLACA)

Obtense da semente da ervellaca, árbore pertencente á familia das leguminosas. Utilízase

como estabilizante ou espesante en alimentos. Non contén glute.

GOMA GUAR (E-412, FARIÑA DE GRANS DE GUAR)

Obtense das sementes dunha planta leguminosa. Utilízase como estabilizante ou espesante.

Non contén glute.

HIDROLIZADO DE PROTEÍNA VEXETAL (HPV)

Substancia que se obtén a partir de proteínas vexetais (cereais e legumes). Para a súa ela-

boración, as proteínas vexetais rómpense mediante a acción de ácidos. No caso de que a pro-

teína utilizada sexa o glute, como a gliadina non se disolve en solucións ácidas, teoricamente é

improbable que calquera resto da proteína orixinal estea presente no producto final. Non con-

tén glute, non obstante recoméndase consulta-la lista de alimentos sen glute antes de consu-

mir calquera alimento que os conteña.

XAROPES DE GLICOSA

Obtéñense por hidrólise ácida ou ácido encimático dun amidón. En España, os fabricantes

utilizan amidóns de millo como base para fabrica-los xaropes de glicosa, pero en Europa fabrí-

canse utilizando como base trigo, millo, pataca e chicoria. O xarope de glicosa procedente do

trigo podería conter glute. Poden conter glute.

LÉVEDO

O lévedo (Saccharomyces sp.) é o responsable da fermentación alcohólica do pan. Produce

un aumento do volume da masa e favorece o seu esponxamento. Este lévedo natural non con-

tén glute.

Nalgúns casos empréganse os mal chamados lévedos químicos (aditivos gasificantes) e

extractos de lévedos, que poden conter glute.

LÉVEDO DE CERVEXA

O lévedo de cervexa está formado por células secas dunha cepa do xénero Saccharomy-

ces, que crece nun medio con cervexa, azucre e soro. Este lévedo prénsase para elimina-la

cervexa, lávase e sécase, polo que se considera que non contén glute.

LICOR DE CACAO

Termo utilizado polos chocolateiros para denomina-la pasta de cacao. Non contén glute.
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MALTE, EXTRACTOS DE MALTE E XAROPE DE MALTE

O malte é cebada que se somete a un tratamento de calor moderado para que xermine e,

posteriormente, a un brusco tratamento térmico que a maltea (tosta).

O malte contén glute e os extractos e xaropes de malte poden conter glute.

MALTODEXTRINAS

Son carbohidratos solubles en auga. Prodúcense mediante hidrólise parcial de amidóns na-

tivos que posteriormente son secados. Poden conter proteínas en partes por billón, dependendo

do amidón utilizado. O tipo de amidón base pode ser trigo, millo ou pataca. Poden conter glute.

MALTOL

Procede da hidrólise ácido-encimática dun xarope con alto contido en maltosa, realizada

por tratamento ácido e térmico. Normalmente este xarope elabórase a partir do trigo, polo que

o maltol pode conter glute.

MALTOSA

Obtense por hidrólise ácida ou ácido-encimática dun amidón. Pódese utilizar como base tri-

go, millo, pataca ou chicoria. Se procede do trigo pode conter glute.

QUINOA

É un pseudocereal cun contido altamente proteico. Non contén glute. A fariña desta planta

está a ser utilizada para a elaboración de productos sen glute.

SALVADO

É o pericardio ou a envoltura protectora do gran, esmiuzada pola moenda. O farelo de trigo

pode conter glute ó quedar restos do gran.

SÉMOLA

A sémola é unha pasta feita de fariña de cereal, reducida a grans moi miúdos. Utilízase na

preparación de sopas e potaxes. A sémola de trigo, avea, cebada, centeo e triticale contén glu-

te. A doutros cereais (arroz, millo) non contén glute.

TAPIOCA

Fécula branca e granulada obtida da raíz da mandioca. Non contén glute.

TRIGO SARRACENO OU MOURO

O trigo sarraceno, a pesar do seu nome, non é unha gramínea senón unha herbácea e, polo

tanto, non contén glute. Sen embargo, pode contaminarse facilmente ó cultivarse nas mesmas

zonas onde se cultiva o trigo (zonas de barbecho) e durante os procesos de transporte, alma-

cenaxe e moenda. Por iso, recoméndase que antes de adquirilo, tanto en gran como en fariña,

o celíaco se asegure de que non existe contaminación.

TRITICALE

Híbrido dos cereais trigo e centeo (variedade “Secale”). Contén glute.
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TURRÓNS

A regulamentación técnico-sanitaria correspondente á elaboración e venda de turróns (R.D.

1787/82, do 14 de maio), no seu apartado 2, punto b) dispón: “Admitirase a presencia de fécu-

la ou fariña ata un máximo dun gramo por cen gramos, nos turróns duros procedentes de res-

tos de obleas de recubrimento e, no caso dos brandos, polo aproveitamento de fragmentos de

turróns duros”. Polo tanto, poden conter glute.

VINAGRE DE MALTE

Prodúcese a partir do malte de cebada, na que o amidón é reducido a azucre. Os azucres

ferméntanse con lévedo, elimínanse e as bacterias acéticas converten a solución en ácido acé-

tico. Esta solución clarifícase por filtración e dá lugar a unha solución cun 4% do dito ácido.

Dado que o glute non se disolve en solucións ácidas, calquera resto que poida quedar na

solución de alcohol, elimínase na filtración e no aclarado final do vinagre.

En principio, considérase que non contén glute; non obstante, os celíacos que sexan moi

sensibles non deberían tomalo.

Recomendacións dietéticas

A dirección, o profesorado e os responsables de cociña e comedor deberán coñecer se hai

alumnos con enfermidade celíaca no colexio. Hanse de informar sobre esta enfermidade, a die-

ta sen glute que se debe seguir nestes casos e qué alimentos están permitidos e prohibidos. Os

menús escolares deben ser coñecidos polos pais para asegura-la súa aceptación.

Se o neno vai utiliza-lo comedor escolar, os responsables deben esforzarse para asegurar-

se de que se lle pode garantir unha dieta sen glute. Algúns aspectos que se deben ter en con-

ta son o número de alumnos que comen no centro, se se cociña no colexio ou se se serven co-

midas xa preparadas por empresas alleas ó centro, a dispoñibilidade por parte do responsable

informado que controle o neno no comedor, fundamentalmente, cando se trata dun neno pe-

queno e, sobre todo, durante os primeiros días do neno no comedor.

Os nenos con enfermidade celíaca, como tódolos demais, deben realizar unha dieta rica en

alimentos naturais e deben segui-las recomendacións da pirámide dos alimentos: cereais sen

glute, froitas, verduras, hortalizas, legumes, leite, peixes, ovo e carnes. É dicir, a súa única limi-

tación é consumir cereais con glute.

Deben evitarse, na medida do posible, alimentos envasados, xa que nestes é máis difícil

garanti-la ausencia de glute. Os productos manufacturados denominados “sen glute” deben

reservarse para situacións concretas. Debe eliminarse da dieta todo producto a granel e cal-

quera elemento derivado que non estea etiquetado.

Para elabora-los pratos, débense ter presentes ademais das recomendacións anteriores, as

seguintes:

• Os fritos prepararanse en aceites nos que previamente non se fritisen alimentos rebo-

zados.

• Nos pratos con algún ingrediente non permitido non bastará unicamente con retirar

este, senón que se cociñará á parte do menú xeral do colexio, etc.
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• Para rebozar, espesar salsas e guisos pode utilizarse fariña de millo.

• Non utilizar caldo en cubos ou sopas e cremas en sobre ou lata.

• Os embutidos permitidos son o xamón serrano, a chacina e o xamón cocido, este só de

calidade extra. Nos menús propostos, suprimimos este ingrediente de tódolos pratos

que o levan, para garanti-la ausencia de glute. O chourizo, o chopped e a morcilla poden

conter glute.

• Deben evitarse as hamburguesas xa preparadas. De ofrecérense, a carne picarase e ali-

ñarase na cociña.

• As marcas de pasta (macarróns, fideos), pan e salsa de tomate “sen glute” que se vaian

utilizar deben consultarse ós pais do neno con enfermidade celíaca.

• Non utilizar sobremesas preparadas. As que propoñemos nos menús están elaboradas

con froitas naturais, iogur ou leite callado, alimentos permitidos para os nenos celíacos.

• Nas festas de aniversario no colexio, deben evitarse as golosinas para todos, e non só

para os celíacos. O mestre debe coñecer, en todo caso, os alimentos permitidos para o

neno celíaco.

• Nas excursións do colexio débese asegurar que os alimentos que se lle proporcionan ao

neno sexan “sen glute”.

• A inxestión de pequenas cantidades de glute, de maneira continuada, pode causar tras-

tornos importantes e nada desexables. Por iso, é importante o seguimento dunha dieta

estricta sen glute durante toda a vida, incluído o menú escolar. Por esta razón, os pais dos

nenos con enfermidade celíaca deben sempre informa-los responsables do colexio e do

comedor escolar da súa enfermidade e dos alimentos prohibidos. Pola súa parte, os res-

tauradores deben face-lo máximo esforzo para asegurar unha dieta sen glute no come-

dor. Os menús escolares deben ser coñecidos polos pais para asegura-la súa aceptación.

• A FACE aconsella non illa-lo neno con enfermidade celíaca no comedor por temor a que

inxira glute tomando alimentos dos pratos dos seus compañeiros. Debe integrarse e

comparti-la mesa cos demais, xa que a súa limitación dietética non pode ser un impe-

dimento, senón un factor positivo de relación e entendemento.
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Consellos para os nenos, pais e educadores

ACTUACIÓNS DA FAMILIA

◗ Notificarlle ó colexio que o neno padece a enfermidade celíaca.

◗ Traballar coa comunidade escolar para desenvolver un plan de acción que recolla as ne-

cesidades do neno, tanto na clase coma na cafetería, actividades extraescolares e no

transporte escolar.

◗ Proporcionarlle á dirección do centro as instruccións do pediatra (dieta,medicación e

coidados).

◗ Educa-lo neno no manexo da súa enfermidade: alimentos permitidos e que se deben

evitar, estratexias para evita-la exposición accidental a alimentos inseguros, síntomas,

cómo le-las etiquetas dos alimentos (na idade apropiada).

ACCIÓNS DO COLEXIO

◗ Ter coñecemento da enfermidade do alumno.

◗ Revisa-los informes subministrados por pais e pediatras.

◗ Os nenos non deben sentirse excluídos das actividades escolares, por mor da súa en-

fermidade.

◗ Formar un equipo co pediatra, director, mestres, monitores do comedor escolar e cos

propios nenos para asegurar sempre unha dieta apropiada. Tamén debe supervisarse o

menú cando está fóra do colexio, pero baixo a supervisión deste.

◗ Traballar con outros integrantes da comunidade escolar, para evita-la inxestión de ali-

mentos non permitidos e doutros comprados no colexio ou subministrados polos com-

pañeiros, e testar estratexias de educación nutricional.

RECOMENDACIÓNS Ó ESCOLAR

◗ Non debe intercambiar comida con outros nenos.

◗ Non debe inxerir un alimento se descoñece a lista de ingredientes.

◗ Debe exercita-las estratexias de autocoidado para o correcto seguimento da súa enfer-

midade.

◗ Debe notificarlle inmediatamente a un adulto se sospeita que un determinado alimento

contén glute ou o consumiu.

◗ Debe dispoñer dun identificador, brazalete ou chapa indicativa da súa enfermidade.
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RELACIÓN DE ENTIDADES E ASOCIACIÓNS DE APOIO RELACIONADAS
COA ENFERMIDADE CELÍACA

GALICIA

Apartado de Correos 205
15700 SANTIAGO DE COMPOSTELA
Tel.: 981.59.78.87 (Mª Teresa García Fernández)
Tel.: 981.81.92.67 (Isabel Sastre Serrano)

FACE
FEDERACIÓN DE ASOCIACIÓNS DE CELÍACOS DE ESPAÑA
(membro da Asociación de Asociacións de Celíacos de Europa, AOECS)

Praza de España 18, 4º 20
28008 MADRID
Tel.: 91.541.09.39
Fax: 91.542.00.42
Internet: http://www.celiacos.org 

ANDALUCÍA
Asociación Celíaca de Andalucía (ACAN)

Apartado de Correos 598
14080 CORDOBA
Tel.: 630.24.54.40 (luns a xoves, de 18 a 20 horas) (Emilio Naranjo Trenado)
Correo electrónico: celiacos@tpi.infomail.es

ARAGÓN
Asociación Celíaca de Aragón (ACA)

Paseo María Agustín, 38 (IAM)
50004 ZARAGOZA
Tel.: 976.44.52.11 e 976.44.57.11 (Carmen Tricas)
Fax: 976.44.14.42

ASTURIAS
Asociación Celíaca do Principado de Asturias (ACEPA)

Hospital Xeral de Asturias
Apartado de Correos 1284
33080 OVIEDO
Tel.: 985.26.18.52 (Alfonso Meana)
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BALEARES
Asociación Celíaca das Illas Baleares (ACIB)

R/ Cervantes 16, 1º A
07013 PALMA DE MALLORCA
Tel.: 971.73.53.89 (Eva Gomis Hurtado)

CANARIAS
Asociación Celíaca da Provincia de Tenerife (ACPT)

Apartado de Correos 816
38080 SANTA CRUZ DE TENERIFE
Tel.: 922.24.63.98 (Sebastián Cabrera Díaz)

Asociación de Pais de Celíacos da Provincia das Palmas (ASOCEPA)
Apartado de Correos 271
35600 PUERTO DEL ROSARIO (FUERTEVENTURA)
Tel. e Fax: 928.85.90.44

CANTABRIA
Asociación Celíaca de Cantabria (ACECAN)

Apartado de Correos 291
39080 SANTANDER

CANTABRIA

Avda. Cardenal Herrera Oria 47, local 81
39011 SANTANDER

CANTABRIA

Tel.: 942.33.66.11 (Enrique Cueto)
Internet: http://personales.mundivia.es/acecan
Correo electrónico: acecan@mundivia.es

CASTELA-A MANCHA
Asociación Celíaca de Castela-A Mancha (ACCLM)

Apartado de Correos 680
02080 ALBACETE
Tel.: 967.24.72.03 (José Baños)
Tel.: 967.66.72.45 (Antonio Garrido)
Correo electrónico: acclm@info-ab.uclm.es

Grupo de Celíacos de Cidade Real (GCCR)
Internet: http://www.pogoland.com/celiacoscr

CASTELA E LEÓN
Asociación Celíaca de Castela-León (ACECALE)

R/ Recondo s/n, of. exter., entrechán esq.
Estación Campo Grande
47007 VALLADOLID
Tel.: 983.21.26.52 (Juan Carlos Alonso)



•
52
•

CATALUÑA
Celíacs de Catalunya (SMAP)
(membro da Asociación de Asociacións de Celíacos de Europa, AOECS)

Comtal 32, 5º - 1ª
08002 BARCELONA
Tel.: 93.412.17.89
Fax: 93.412.03.82
Internet: http://www.geocities.com/celiaquia
Correo electrónico: celiacs@tuareg.com
Xirona: Josep Mª Muñoz (972.22.35.52)
Lleida: Elíes Bosch (973.14.09.50)
Tarragona: Carmen Cano (977.64.40.16)

ESTREMADURA
Asociación Celíaca de Estremadura (ACEX)

Rolda do Pilar 10, 2º - 20
06002 BADAXOZ
Tel. e Fax: 924.24.00.11

R/ Picadero 27, 2º I
10003 CÁCERES
Tel.: 927.22.39.69
Internet: http://perso.wanadoo.es/angosa
Correo electrónico: celiacoscaceres@hotmail.com

A RIOXA

Avda. de Portugal 18, 4º L
26001 LOGROÑO
Tel.: 941.22.67.99

MADRID
Asociación de Celíacos de Madrid (ACM)

Praza de España 18, 4º 20
Torre de Madrid
28008 MADRID
Tel.: 91.541.09.39
Fax: 91.542.00.42

MURCIA
Asociación de Celíacos de Murcia (ACMU)

Apartado de Correos 12
30564 LORQUÍ
Tel.: 968.69.40.80 (tardes)
Tel.: 968.69.00.75 (Dionisio Abenza) 
Internet: http://usuarios.tripod.es/celiacosmurcia
Correo electrónico: aceliamu@teleline.es



NAVARRA
Asociación Celíaca de Navarra

R/ Doctor Juaristi 12, Bajo
31012 PAMPLONA
Tel.: 948.13.45.59

PAÍS VASCO
Asociación Celíaca de Euskadi (EZE)

R/ Somera 3, 3º Dpto. 2
48005 BILBAO
Tel. e Fax: 94.416.94.80

VALENCIA
Asociación de Celíacos da Comunidade Valenciana (ACECOVA)

Apartado de Correos 1.332
46080 VALENCIA
Tel.: 96.369.28.75 (Isabel Tegedor de Ron)
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