1. NÃO utilize as farinhas proibidas para polvilhar assadeiras ou formas;
2. NÃO engrosse pudins, cremes ou molhos com farinha
de trigo ou outra não permitida;
3. NÃO pode comungar com hóstia comum pois esta contém farinha de trigo.
ATENÇÃO ÀS CONTAMINAÇÕES DE GLÚTEN!
Podem ocorrer durante a confecção das refeições:
1. NÃO utilize os mesmos utensílios (tacho, talheres, etc.)
para confeccionar refeições com e sem glúten;
2. LAVE CORRECTAMENTE AS MÃOS depois de manusear com farinhas contendo glúten;
3. NÃO use óleos onde foram fritos alimentos com farinha
de trigo;
Qualquer quantidade de glúten, mesmo sendo mínima é
prejudicial ao doente celíaco.
Os doentes celíacos são pessoas saudáveis
desde que não ingiram glúten
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DIETA NA
DOENÇA
CELÍACA

As intolerâncias alimentares ocorrem quando os alimentos
ingeridos desencadeiam alterações na mucosa gastrointestinal, provocando lesões e perturbando o normal funcionamento do organismo.

ALIMENTOS PERMITIDOS:
É importante observar
o rótulo dos alimentos,
para veriﬁcar a presença ou não de glúten.

Se uma situação deste tipo ocorre relativamente ao glúten,
manifestando-se permanentemente, trata-se da Doença Celíaca.
DOENÇA CELÍACA – INTOLERÂNCIA AO GLÚTEN
A Doença Celíaca é uma doença crónica.
O tratamento é baseado única e exclusivamente na restrição de glúten na dieta.
Requer eliminar o glúten da alimentação durante toda a vida.
O glúten encontra-se presente no trigo,
cevada, centeio e aveia.
RECOMENDAÇÕES GERAIS:
- Fraccione as refeições (pelo menos 6 vezes por dia)
- Consuma os ALIMENTOS PERMITIDOS
de acordo com a roda dos alimentos:

TODOS OS ALIMENTOS SEM GLÚTEN !
SEM TRIGO, CEVADA, CENTEIO E AVEIA

ALIMENTOS PROIBIDOS
Leites e derivados

Leites aromatizados

Carnes

Todas as conservas de carne, carnes cozinhadas
industrialmente, croquetes, rissóis e panados
tradicionais

Peixe

Peixes panados ou envolvidos em farinha de trigo,
peixes confecionados industrialmente

Ovos

Confecionados com farinhas proibidas

Gorduras

----

Legumes

Conversados industrialmente e batatas desidratadas

Cereais e derivados

Farinhas de trigo, cevada, centeio, aveia.
Todos os alimentos fabricados com estes cerais ou
os seus derivados (malte)

Frutos

Todas as compotas de frutos industriais e o puré
de castanhas

Bebidas

Cevada, Cerveja, whisky, vodka, sumos industriais
e bebidas achocolatadas;

Condimentos

Condimentos em pó empacotados, pickles, sopas,
molhos e caldos instantâneos

Produtos açucarados

Açúcar glacê, bombons, caramelos, sorvetes,
chocolates de adição ao leite, sobremesas
instantâneas

