
  

 

La malaltia celíaca 
Informació per als pacients  



  

 

La malaltia celíaca és un trastorn multisistèmic de base AUTO-

IMMUNE PERMANENT en persones GENÈTICAMENT PREDIS-

POSADES, induït per la ingesta de GLUTEN que provoca una 

atròfia de les vellositats de l’intestí prim que afecta la capaci-

tat d’absorbir els nutrients dels aliments. 

  

El gluten és una proteïna que es troba de forma habitual en la 

composició d'alguns cereals. Aquesta malaltia és molt freqüent, 

a Europa s'estima que afecta com a mínim 1 persona de cada 

100 adults i a 1 de cada 71 infants. 

 

Què és la malaltia celíaca? 



  

 

Font: Associació de Celíacs de Catalunya. Infografia produïda pel Public Affairs Comittee de 
l’ESPGHAN, el Grup d’Interés en Malaltia Celíaca de l’ESPGHAN i l’Associació Europea de Societats de 
Celiaquia. 2018. 



  

 

En persones que tenen predisposició genètica, l'exposició a fac-

tors ambientals (encara desconeguts) en un moment concret 

de la vida, dona lloc al desenvolupament d'una resposta anòma-

la del sistema defensiu de l'organisme (el sistema immune) 

quan detecta l'arribada de gluten en els aliments ingerits. 

Aquesta resposta (producció d'anticossos) genera una lesió infla-

matòria a la paret del budell prim (la mucosa intestinal) i una 

atròfia d'aquesta, és a dir, la pèrdua progressiva de les vellositats 

intestinals necessàries per a l'absorció de nutrients. És per 

aquest motiu que se'n diu que és una malaltia autoimmune, 

perquè els anticossos "ataquen" el mateix organisme. 

 

Es pot desenvolupar en qualsevol moment de la vida, encara 

que és en la infància quan ho fa amb més freqüència després 

d'un temps variable d'exposició al gluten. Una vegada que es 

desencadena la malaltia, sempre que s'ingereixi gluten s'activa-

rà el sistema immune i per tant es produirà lesió de l'intestí.  

 

Per què es produeix? 



  

 

Font: Manual de la Enfermedad Celíaca. FACE (Federación de Asociaciones de Celíacos de España). 
2019 

 

Quins són els símptomes? 

La simptomatologia pot ser molt variable d'unes persones a unes 

altres i diferir segons l'edat. És important tenir en compte que hi 

ha un alt percentatge de persones, tant infants com adults, que 

presenten símptomes atípics o que fins i tot no en presenten, la 

qual cosa dificulta el diagnòstic. Els símptomes anomenats 

"típics de malaltia celíaca" en infants són: la pèrdua de gana i pes, 

el retard del creixement, la diarrea perllongada, el dolor abdomi-

nal recurrent, l'abdomen prominent, feblesa, alteracions en el ca-

ràcter (irritabilitat, tristesa, apatia...) i l'anèmia per dèficit de ferro 

resistent al tractament.  



  

 

En infants més grans, de vegades, s'observa un restrenyiment 

de difícil control. 

Hi ha persones que tenen més risc de desenvolupar la malaltia: 

les que tenen familiars de primer grau afectes o les que patei-

xen altres malalties autoimmunes (diabetis, tiroïditis, dèficit se-

lectiu d'IgA...), trastorns neurològics i psiquiàtrics (encefalopatia 

progressiva, demència amb atròfia cerebral...) i altres malalties 

associades (Síndrome de Down, Síndrome de Turner...), intole-

rància a lactosa primària genèticament predeterminada... tenen 

més risc de patir malaltia celíaca.  

Font: Guia per a la 
diagnosi de la Malaltia 
Celíaca pediàtrica. 
ESPGHAN-2020. 



  

 

Persones de risc: 

Familiars de 1er grau   Familiars de primer grau de 
pacients diagnosticats de 
malaltia celíaca  

Malalties autoimmunitàri-
es i  altres immunopatolo-
gies  

 Diabetis mellitus de tipus 1 

 Tiroïditis autoimmunitària 

 Hepatitis autoimmunitària 

 Dermatitis herpetiforme 

 Dèficit selectiu d’immunoglo-
bulina A 

 Síndrome de Sjögren 

 Lupus eritematós sistèmic 

 Colitis microscòpica 

 Artritis crònica juvenil 

Alteracions  

cromosòmiques  

 Síndrome de Down 

 Síndrome de Turner 

 Síndrome de Williams 

Font: Document de consens sobre la malaltia celíaca a Catalunya. 2016 



  

 

 

Com es diagnostica? 

El diagnòstic es realitza fonamentalment a través de dos tipus 

d'exàmens: anàlisi de sang i biòpsia intestinal. La biòpsia intesti-

nal obtinguda mitjançant endoscòpia digestiva alta ha estat 

considerada clàssicament la prova de referència per al diagnòs-

tic de la malaltia i, per tant, la seva realització era fonamental i 

ineludible en tots els casos. Aquesta situació va començar a can-

viar l'any 2012 i posteriorment l’any 2019, arran de la publicació 

de les recomanacions d'actuació per part de l’ESPGHAN (criteris 

ESPGHAN 2012 i ESPGHAN 2019-2020) i posterior adaptació de la 

resta de societats científiques implicades, basant-se en l'evidèn-

cia disponible. 

 

En aquest moment, el diagnòstic de la malaltia està basat en 4 

pilars fonamentals, que es combinen entre si per arribar a la di-

agnosi: 

 

1. Presència o absència de símptomes o signes compati-

bles amb la malaltia. 

2. Estudi serològic. Elevació en sang de títols d'anticossos es-

pecífics de malaltia celíaca. Es té en compte tant el tipus 

d'anticòs estudiat, com els nivells obtinguts. Cadascú té les 



  

 

seves particularitats, que cal conèixer per poder interpretar-

los de manera adequada. 

3. Estudi genètic. La determinació en sang dels haplotips 

d'HLA DQ2 i DQ8 indica la predisposició genètica. La seva 

presència dona suport al diagnòstic, però no el confirma, ja 

que fins al 30% de la població és portadora dels gens i no-

més l'1% d'ells desenvoluparan la malaltia celíaca. Actual-

ment no és necessària la seva determinació per a la confir-

mació del diagnòstic, tot i que la seva determinació és una 

ajuda remarcable per al diagnòstic. 

4. Biòpsia intestinal. Determina la presència o absència de 

lesió en la mucosa del budell prim i el grau d'aquesta. La 

seva realització es pot ometre en alguns casos seleccionats 

que presenten unes característiques concretes, basades en 

les recomanacions de l'ESPGHAN, tot i que és imprescindi-

ble si hi ha dubtes sobre el diagnòstic.  

 

Com es tracta? 

Un cop diagnosticada la malaltia, l'únic tractament possible en 

l'actualitat és la retirada del gluten de la dieta, de manera estric-

ta i de per vida. La dieta comporta la desaparició dels símptomes 

clínics, la negativització dels marcadors serològics i la normalitza-

ció de la mucosa intestinal. 



  

 

La dieta sense gluten (DSG) consisteix a eliminar de la dieta 

qualsevol producte (aliment o fàrmac) que contingui blat 

(el kamut i l'espelta són derivats del blat), ordi (cebada), sègol 

(centeno), civada (avena), triticale (encreuament de blat i sègol) 

o qualsevol dels seus derivats (midó, farina...).  

 

 

El consum de civada* (avena) podria considerar-se apte per als  

pacients celíacs si es té la total garantia que no s'ha contaminat 

amb altres cereals que portin gluten.  

SENSE GLUTEN AMB GLUTEN 

 Arròs 

 Blat de moro 

 Mill 

 Amarant 

 Quinoa 

 Melca 

 Blat sarraí 

 Chenopodium pallidi-
caule (canihua)  

 Blat  

 Sègol 

 Ordi 

 Espelta 

 Kamut 

 Triticale 

 Trithordeum 

 Civada*  



  

 

El pronòstic dels pacients diagnosticats amb malaltia celíaca és 

excel·lent sempre que el diagnòstic sigui precoç i l’adherència a 

la DSG sigui estricta i sense transgressions. 

No obstant, aquells pacients que no presenten una bona adhe-

rència, aquells que no són diagnosticats correctament o que ho 

són de manera tardana poden presentar complicacions greus. 

 

Les complicacions de la malaltia celíaca a llarg termini, després 

d'anys d'evolució sense diagnòstic o en malalts coneguts que no 

realitzen bé el tractament, poden ser importants, les més fre-

qüents són les mancances nutricionals i la malnutrició. Les com-

plicacions associades a la celiaquia són el desenvolupament de 

malalties autoimmunes com diabetis, tiroïditis, artritis reumatoi-

de o fins i tot el desenvolupament de limfomes en l'aparell di-

gestiu que pot presentar-se, de forma excepcional, en l'edat 

adulta. 

 

 

Complicacions 



  

 

Font: Associació Celíacs de Catalunya. Sóc celíac.  



  

 



  

 

 

Suggeriments per seguir  
una dieta sense gluten 

Un cop diagnosticada la Malaltia Celíaca L’ÚNIC TRACTAMENT 

QUE HI HA ACTUALMENT ÉS LA DIETA SENSE GLUTEN DE PER 

VIDA. El seguiment de la dieta sense gluten porta a la desaparició 

de la simptomatologia i a la recuperació total de la lesió intestinal. 

1. No s'ha d'iniciar la dieta sense gluten sense haver realitzat 

prèviament el diagnòstic, ja que el que s'aconseguiria amb 

aquesta actitud seria emmascarar o retardar el diagnòstic d'u-

na possible celiaquia. 

2. La dieta s'ha de seguir estrictament tota la vida. El consum 

de petites quantitats de gluten (>20ppm) activa el sistema im-

mune, fet que en una persona celíaca provoca inflamació del 

budell i lesiona les vellositats intestinals, originant altres alte-

racions o trastorns indesitjables (per exemple osteoporosi, dè-

ficits de vitamines, etc.) que sovint poden no presentar simp-

tomatologia evident. Quan se segueix la dieta sense gluten de 

manera estricta, els símptomes desapareixen i hi ha una re-

ducció del risc de patir complicacions. 

Recomanacions generals 



  

 

4.   Cal que la dieta sense gluten es fonamenti amb  

         aliments naturals que no contenen gluten: 

 Cereals i pseudocereals SENSE GLUTEN: arròs, blat de 

moro, blat sarraí (fajol), mill, sorgo (melca), quinoa, ama-

rant, teff, sèsam, tapioca 

 Llet i derivats (hi ha excepcions) 

 Carns, ous, peix i marisc fresc 

 Fruites i verdures 

 Llegums (vigilar amb les llenties, verificar etiquetatge 

amb menció “sense gluten”) 

 REVISAR DARRERA VERSIÓ DE CLASSIFICACIÓ D’ALI-

MENTS AMB RISC DE CONTENIR GLUTEN 

3. Cal eliminar de la dieta qualsevol producte que contingui: 

BLAT, CIVADA, ORDI, SÈGOL, TRITICALE I VARIETATS DEL 

BLAT (ESPELTA, KAMUT). També cal eliminar de la dieta 

qualsevol producte derivat d'aquests cereals: midó, farina, 

pans, pastes, hòstia de la comunió, etc.   

Aquests cereals es poden consumir sempre que en el 

procés d’elaboració no hagin estat contaminats per glu-

ten (han d’estar envasats i sense moldre). Els que es ve-

nen a granel o mòlts poden estar contaminats. Els cere-

als mòlts es poden consumir si estan envasats i disposen 

de la icona “sense gluten”. 

La civada (avena) en estat pur (no contaminada amb 

cereals que contenen gluten) pot ser tolerada per algu-

nes persones celíaques. La seva introducció a la dieta 

sempre ha de ser progressiva, i ha d’haver estat consen-

suada prèviament amb la persona celíaca. 



  

 

CATALÀ CASTELLÀ ANGLÈS 

Blat Trigo Wheat 

Segó Centeno Rye 

Ordi Cebada Barley 

Espelta Espelta/escanda Spelt 

Kamut Kamut Kamut 

Triticale (híbrid del 
blat i segó 

  

Trithordeum (híbrid 
del blat i l’ordi) 

  

CEREALS QUE CONTENEN GLUTEN 



  

 

CEREALS QUE NO CONTENEN GLUTEN 

CATALÀ CASTELLÀ ANGLÈS 

Arròs Arroz  Rice 

Blat de moro Maíz  Corn 

Quinoa Quinoa  Quinoa 

Mill Mijo  Millet 

Amarant Amaranto Amaranth 

Fajol Trigo sarraceno Buckwheat 

Melca Sorgo  Sorghum  



  

 

5. En els productes manufacturats sempre s’ha de buscar 

la menció o icona “sense gluten”. Ja que en el seu procés 

de fabricació o manipulació poden haver-se contaminat 

amb gluten. 

 

Classificació d’aliments  
sense gluten, de risc i prohibits  

 SENSE GLUTEN DE RISC  

(REVISAR  

PROHIBITS 

Additius   Tots*  - 

Algues  Totes*   - 

Aliments 
infantils  

Llet d’inici (0-12 me-
sos), continuació (1-3 
anys) i creixement (+3 
anys)  

 Farines instantànies, 
farinetes a punt per al 
consum  

 let de creixement amb 
cereals  

- 

Aperitius i 

envinagrats  

 Envinagrats sense 
aromes ni espècies 
(ex. cogombres, 
cebes tendres, etc.)  

 Olives (amb pinyol o 
sense)  

 Envinagrat amb altres 
ingredients  

 Olives farcides amb 
aromes o espècies  

 Patates fregides i altres 
snacks de bossa, cris-

- 



  

 

 SENSE GLUTEN DE RISC  

(REVISAR  

L’ETIQUETATGE) 

PROHIBITS 

Begudes  

alcohòli-
ques  

 Begudes destil·lades: 
brandi, conyac, aiguar-
dent, anís, cazalla, pat-
xaran, ginebra, rom, 
tequila, vodka, whisky 
(sense altres ingredients 
o aromes)  

 Cava, xampany i sidra  

 Tots els vins, inclosos els 
escumosos  

 Begudes cremoses C 

 ervesa de cereals aptes 
sense menció «sense 
gluten»  

 Licors  

 Sangria  

 “Tinto de verano”  

 Begudes artesanals:  

 Ratafia, Patxaran, 
etc.  

 Cervesa  

Begudes 
no alco-
hòliques  

 Xicoira  

 Aigua embotellada i 
aigua de sabors (amb 
bombolles o sense)  

 Begudes energètiques  

 Cafè: en gra o mòlt 
(natural, torrefacte, bar-
reja o descafeïnat), ins-
tantani (ingredients: 
cafè/cafè descafeïnat), 
càpsules (sense aromes 
ni altres ingredients)  

 Refrescs: taronja, llimo-
na, cola, llima, tònica, 
soda, gasosa, sifó, bíter 
(light, sense sucre, sen-
se cafeïna)  

 Begudes energètiques  

 Begudes isotòniques  

 Begudes a punt per al 
consum a base de frui-
ta, amb cafè o xocolata, 
amb begudes vegetals, 
etc.  

 Begudes vegetals (no 
làcties): soia, ametlla, 
quinoa, civada, escaio-
la, etc.  

 Infusions: totes 
(monoplanta, amb 
espècies, fruites o al-
tres ingredients)  

 Infusions d’herbes a 
granel  

Cacau   Cacau pur en pols  

 Mantega de cacau  

Productes que contin-
guin cacau: tots 
(tauletes, bombons, cre-
mes d’untar, preparats 

- 



  

 

 SENSE GLUTEN DE RISC  

(REVISAR  

L’ETIQUETATGE) 

PROHIBITS 

Carn i  

productes 
carnis  

 Pernil/Espatlla ibèri-
ca (peça sencera/no 
llescat)  

 Pernil serrà (peça 
sencera/no llescat)  

 Tot tipus de carns i 
vísceres (fresques o 
congelades) que no 
continguin altres 
ingredients (a ex-
cepció de conser-
vants)  

 Bacó, cansalada i braó 
de porc: fresc, salat, 
cuit o semicuit (no 
llescat)  

 Embotits: tots (inclòs el 
pernil cuit qualitat ex-
tra)  

 Pernill/Paleta curada  

 Productes carnis: fu-
mats, macerats, amb 
salsa, precuinats o pre-
parats  

 Productes picats: sal-
sitxes, frankfurt, ham-
burgueses, patés, em-

 Carn i productes 
carnis dispen-
sats�manipulats «in 
situ» Productes car-
nis arrebossats o 
empanats  

Cereals i 
pseudocere-
als  

Sense moldre i enva-
sats: arròs, blat de 
moro, blat sarraí/fajol, 
mill, sorgo, teff, qui-
noa, amarant, sèsam, 
soia, tapioca 

 Midó de blat, midó de 
cereals aptes (en tots 
dos casos és necessari 
garantir la seva apti-
tud)  

 Civada amb menció o 
icona “sense gluten”  

 Fibres vegetals (ex. 
psyllium)  

 Crispetes de blat de 
moro (a granel, a punt 
per al consum de mi-
croones)  

 Productes elaborats a 
partir de cereals aptes 
(arròs, quinoa, etc.): 
farines, pasta, pa, etc.  

 Quinoa*  

 Gotets d’arròs, quinoa, 
etc. preparats pel con-
sum  

 Farines o productes 
elaborats a partir 
dels cereals ante-
riors Blat, ordi, sègol, 
espelta, Kamut®, 
Triticale, civada no 
certificada  



  

 

 SENSE GLUTEN DE RISC  

(REVISAR  

L’ETIQUETATGE) 

PROHIBITS 

Comple-
ments ali-
mentaris  

 Gelea reial fresca i liofi-
litzada Pol·len granulat  

 Qualsevol complement 
en pastilla, pols, etc.  

- 

Espècies i 
condiments  

 Colorants i aromes na-
turals, sense moldre: 
safrà, beines de vainilla, 
canyella en rama  

 Espècies: totes les que 
es troben en el seu estat 
natural (sense moldre o 
sense trossejar) i enva-
sades (ex. gra, fulla, etc.)  

 Arrel de regalèssia  

 Sal  

 Vinagre de vi, de poma 
o de sidra, amb denomi-
nació d’origen (ex. Mò-
dena, etc.)  

 Crema de vinagre  

 Espècies mòltes i bar-
reja d’espècies  

 Comí en gra  

 Espècies a granel  

Fruita seca   Sencera: amb closca o 
sense (crua)  

 Farines de fruita seca 
(ex. ametlla)  

 Torrada, fregida, salada 
o amb sucre  

 Trossejada, en granet, 
en pols, etc  

- 



  

 

 SENSE GLUTEN DE RISC  

(REVISAR  

PROHIBITS 

Fruites i 
sucs de  

fruita  

 Conserves: fruites en el 
seu suc, en compota o 
en almívar  

 Codonyat  

 Fruita dessecada (ex. 
dàtils, prunes, etc.) i 
fruita deshidratada (ex. 
plàtan, poma, etc.)  

 Fruita fresca Fruites 
confitades i glacejades  

 Melmelades i confitures  

 Suc, nèctar o most  

 Figues dessecats 
(recobriment de farina)  

 Fruites a punt per al 
consum: trossejades i 
envasades  

 Melmelades o confitu-
res amb altres ingredi-
ents a banda de la frui-
ta  

Iogurt amb ce-
reals que conte-
nen gluten  

Llaminadu-
res i gelats  

 Gelats d’aigua (gelats 
de llimona, cola, etc.)  

 Caramels durs  

 Qualsevol altre gelat  

 Granissats  

 Totes les llaminadures  

Llaminadures a 
granel (fins i tot si 
l’envàs principal té 
menció o icona 
«sense gluten»)  

Llavors  Totes*   Barreja de llavors  

 Llavors en pols  

-  

Llegums   Cigrons o mongetes 
cuites al natural  

 Cigrons o mongetes 
envasades seques  

 Llenties cuites al natu-
ral  

 Llenties seques enva-
sades  

Llegums a granel 
(crues o cuites)  



  

 

 SENSE GLUTEN DE RISC  

(REVISAR  

L’ETIQUETATGE) 

PROHIBITS 

Llet i pro-
ductes 
lactis  

 Quallada  

 Quall  

 Quefir  

 Llet: esterilitzada o UHT, 
evaporada, condensada, 
concentrada, etc.  

 Llets especials (sense 
lactosa, enriquides, fer-
mentades, en pols, etc.)  

 Mató Nata o doble nata 
(MG superior a 30-50%)  

 Formatges: fresc, ten-
dre, semicurat o curat, 
sencer o falca (no lles-
cats)  

 Brossat Iogurt: natural, 
sencer, desnatat, enri-
quit, ensucrat, etc.  

 Iogurt Grec natural  

 Gelats  

 Nata lleugera (MG inferi-
or a 30%)  

 Nata en esprai Postres 
de soia, coco, etc.  

 Postres lactis: natilla, 
flam, mousse, etc.  

 Formatges manipulats i 
succedanis per untar, 
ratllats, llescats, en por-
cions, a daus, etc.  

 Iogurt de sabors, iogurt 
amb o sense trossos de 
fruita, etc  

Iogurt amb cereals 
que contenen gluten  

Llevat   Llevat fresc de fleca 
(Sacharomyces cerevi-
siae)  

 Gasificants: bicarbonat 
sòdic i àcid tartàric  

 Llevat químic  - 

Olis i grei-
xos co-
mestibles  

 Oli vegetal: oliva, gira-
sol, orujo, etc.  

 Greixos animals: mante-
ga de porc, cansalada i 
mantega (matèria gras-
sa superior al 80%)  

 Olis aromatitzats o amb 
herbes aromàtiques.  

 Greix vegetal: margarina  

 Greixos lactis: totes amb 
matèria grassa inferior al 
80%, ex. mantega fàcil 
d’untar  

- 



  

 

 SENSE GLUTEN DE RISC  

(REVISAR  

L’ETIQUETATGE) 

PROHIBITS 

Ous i deri-
vats  

 Derivats d’ou: ou en 
pols, rovell deshidratat, 
clara dessecada, ou lí-
quid pasteuritzat  

 Ous frescos, refrigerats i 
dessecats  

 Productes que contin-
guin ou o ovoproduc-
tes (ex. truita de pata-
tes precuinat, ou filat, 
etc.)  

- 

Peix i marisc   Conserves al natural: en 
oli d’oliva, gira-sol o bar-
reja d’olis vegetals, en 
vinagre, a la llimona, etc.  

 Peix (blanc i blau) i ma-
risc: fresc, salat i en sa-
laó, dessecat, fumat, 
congelat, etc.  

 Tinta de calamar 
(ingredients: tinta de 
cefalòpode + sal)  

 Surimi i succedanis de 
peix  

 Productes preparats 
(paté, conserves amb 
salsa, etc.) o precuinats  

Productes arre-
bossats o que 
continguin cereals 
amb gluten  

Plats prepa-
rats  

-  Barreja de productes 
per naturalesa sense 
gluten (frescos, conge-
lats, deshidratats, per 
reconstituir, etc.)  

 Verdura i hortalisses a 
punt per consumir 
(cremes, purés, etc.)  

- 

Productes 
vegans i 
vegetarians  

-  Miso «Nata» vegetal 
Salsa tamari  

 Tahini, garrofa, soia 
texturada, etc.  

 Tempeh  

 Tofu al natural, de sa-
bors, marinat, etc  

 Salsa de soia  

 Seitan  

Sopes i  

salses  

-  Brous i salses comerci-
als  

 Pastilles de brou  

 Sopes deshidratades, 
en juliana  

- 



  

 

 SENSE GLUTEN DE RISC  

(REVISAR  

L’ETIQUETATGE) 

PROHIBITS 

Sucre i edul-
corants  

 Almívar  

 Sucre blanc i bru  

 Edulcorants, inclosa 
l’estèvia i el xarop d’at-
zavara  

 Xarop de glucosa, mal-
todextrina o dextrosa 
(fins i tot si deriven de 
cereals amb gluten)  

 Mel i melasses (mel de 
canya)  

 Sucre glacé, sucre aro-
matitzat (ex. vainilla) 

 Caramel líquid  

 Mel amb altres ingredi-
ents  

 Xarops  

- 

Tubercles i 
productes 
derivats  

 Conserves de patata al 
natural, cuites  

 Patates, moniatos, bata-
tes, iuca, xufla, etc.  

 Flocs de puré de pata-
tes  

 Patates pre-fregides i 
congelades  

 Productes derivats: 
orxata, farines, midó, 

- 

Verdures   Conserves de verdures 
i/o hortalisses al natural 

 Minestra de verdures 
congelades  

 Totes les verdures i hor-
talisses, fongs i bolets 
comestibles fresques, 
congelades, deshidrata-
des, sense cuinar  

 Verdures i hortalisses 
precuinades  

 Verdures i hortalisses a 
punt per al consum 
(cremes, purés)  

Verdures i horta-
lisses empanades 
o arrebossades 
amb farines de 
cereals amb glu-
ten  

Font: Associació Celíacs de Catalunya. Cuina sense gluten.  Classificació d’aliments sense gluten, de 
risc i prohibits 2021. 



  

 

6. Vigilar amb la CONTAMINACIÓ ENCREUADA. Llegir els 

ingredients d'un producte no és suficient per a saber si és 

apte o no, ja que s'ha de tenir en compte la possible CON-

TAMINACIÓ ENCREUADA (procés mitjançant el qual un ali-

ment sense gluten entra en contacte amb aliments o res-

tes amb gluten) produïda en l'elaboració o l'envasat d'un 

aliment. 

 

Com a norma general s'ha d'eliminar de la dieta tots els produc-

tes comprats a granel i aquells productes no etiquetats o amb 

una etiqueta en la qual no quedi clara l'absència de gluten en la 

seva composició. 

 

Els productes artesans poden ser sense gluten si segueixen els 

protocols; s'ha de buscar la icona sense gluten com amb els pro-

ductes no artesanals. 

 

COMPTE! Hi ha productes que són sense gluten, aptes, i por-

ten midó de blat; s'ha de comprovar que disposen de la icona o 

menció "sense gluten".  

 

No és recomanable encarregar ni comprar pa (de blat de moro, 

fajol o altres cereals que no contenen gluten) en botigues en les 

quals no hi hagi garanties de l'adequada elaboració dels produc-

tes sense gluten. 



  

 

En tot cas, si hi ha dubtes de si un determinat aliment pot conte-

nir gluten el més recomanable és no consumir-lo. 

 

S'ha de tenir en compte la manipulació dels aliments en bars, 

restaurants, menjadors col·lectius o escolars. És convenient pre-

guntar sobre la forma d'elaboració i els ingredients que hi ha a 

cada plat abans de consumir-lo. Els buffets lliures 

o autoserveis no són aptes, s'hauria d'escollir establiments acre-

ditats, però si no és possible, s'hauria de sol·licitar al responsable 

que els plats o productes escollits se serveixin directament des 

de la cuina. 

 

A l'Associació Celíacs de Catalunya pots localitzar els ESTABLI-

MENTS ACREDITATS, cadenes de restauració i botigues sense 

gluten que són avalats tant pels processos d'elaboració del pro-

ducte com la manipulació per part del seu personal i els punts 

de venda de productes sense gluten. 

https://www.celiacscatalunya.org/ca/establiments_certificats   



  

 

 

Pautes per cuinar  
sense gluten 

EMMAGATZEMATGE 

 Rebost: als prestatges superiors, exclusiu i aïllats dels ali-

ments amb gluten, en envasos tancats hermèticament i cor-

rectament identificats per a evitar errors o confusions. 

 Nevera: sempre al prestatge superior o en recipients hermè-

tics identificats per evitar el contacte amb altres aliments que 

els pugui contaminar. 

 Els productes untables han de ser exclusius i ben identificats 

(una bona opció és substituir-los per la versió monodosi). 

 Congelador: si el congelador és de calaixos s’haurà de 

col·locar els productes sense gluten als prestatges superiors i 

identificar-los; si és horitzontal (arcó) cal aïllar els productes 

sense gluten dins d’un recipient tancat i identificat. 

 

MANIPULACIÓ 

Passos a seguir en l’elaboració d’un àpat sense gluten:  

 Rentar les mans adequadament abans de començar a pre-

parar els aliments i també sempre que es canvia d’activitat 

si s’ha pogut tenir contacte amb productes farinacis o amb 

gluten. 



  

 

 Netejar bé les superfícies amb aigua i sabó. 

 Preparar prèviament tots els ingredients i estris a utilitzar. 

 No utilitzar estris de fusta com la taula de tallar, les culleres, les 

espàtules,... Substituir per estris de materials no porosos com 

d’acer inoxidable on no hi poden quedar restes de gluten de 

preparacions anteriors. 

 Substituir tèxtils de cuina per paper d’un sol ús; també és re-

comanable tenir un davantal o uns guants exclusius per treu-

re el menjar del forn. 

 A la casa que hi hagi una persona celíaca es recomana utilitzar 

només farines i pa ratllat sense gluten i flocs de puré de pata-

ta, per a arrebossar, empanar o espessir les salses. D’aquesta 

manera molts dels aliments que es preparin per tota la família 

també els podrà menjar la persona celíaca. 

 S’han d’elaborar els aliments sense gluten ABANS que la resta. 

 

ELABORACIÓ I COCCIÓ 

 Cal seqüenciar la cocció dels aliments. Sempre cuinar ABANS 

els de la persona celíaca. 

 No es poden compartir estris si s’està cuinant un menjar amb 

gluten i un altre sense gluten (culleres, espàtules,...) 

 S’ha de vigilar que els calaixos no quedin oberts, ja que és ha-

bitual trobar molles de pa. 

 No és necessari que els recipients de cocció (olles, paelles) si-

guin d’ús exclusiu si estan ben nets. 



  

 

 No es poden reutilitzar els olis, brous i aigües de bullir dels ali-

ments que tinguin gluten. 

 No es pot posar la mà dins del saler o les espècies; és millor fer 

servir dispensadors. 

 

ELECTRODOMÈSTICS I EINES 

 ÚS EXCLUSIU: torradora, fregidora, sandvitxera, panificadora, 

pastadora i la màquina de fer pasta. 

 NO ÚS EXCLUSIU: microones i forn. 

 Microones: l’interior ha d’estar ben net i cobrir el plat 

amb una campana protectora. 

 Forn: cal netejar-lo abans de la cocció; és molt im-

portant desactivar el ventilador, ja que afavoreix la 

distribució de partícules de gluten dins el forn, i per 

tant, la contaminació del producte que hi ha al seu 

interior. 

 

PAUTES BÀSIQUES 

 Utilitzar estovalles individuals fàcils de netejar; en cas de roba, 

cal emmagatzemar-les aïllades de la resta d’estovalles. 

 Les setrilleres i la panera han de ser d’ús exclusiu per a les 

persones celíaques. 

 NO passar els aliments amb gluten per sobre dels plats sense 

gluten. 



  

 



  

 



  

 

Font: Associació Celíacs de Catalunya. Cuina sense gluten.  



  

 

 

Icones de l’etiquetatge  
sense gluten 

 

La legislació vigent consta d'unes normatives que estableixen 

unes pautes per als fabricants i per als establiments que treba-

llen amb productes alimentaris, les han de seguir i han de facili-

tar determinada informació del producte al consumidor, de ma-

nera obligatòria. 

 

Aquesta legislació regula els criteris que s'ha de seguir a la Co-

munitat Europea així com els requisits que ha de complir qual-

sevol producte importat. 

 

Així doncs, aquesta normativa (Reglament UE 1169/2011) obliga a 

declarar els ingredients considerats al·lèrgens, com el gluten, in-

closos els additius que s'utilitzen en l'elaboració d'un aliment, i 

s'ha de deixar clara la referència. 

 

Com hem comentat abans, llegir els ingredients d'un producte 

no és suficient per a saber si és apte o no, ja que s'ha de tenir en 

compte la possible CONTAMINACIÓ ENCREUADA, produïda en 

l'elaboració o l'envasat d'un aliment, que no és d'obligada decla-

ració a les etiquetes. 



  

 

D'altra banda, sabem que l'únic tractament de la celiaquia és 

una DIETA SENSE GLUTEN ESTRICTE, així doncs una segona 

normativa (Reglament 828/2014) determina que només 

aquells productes amb un contingut en gluten inferior a 20 

mg/kg (ppm) de gluten són aptes per a les persones celía-

ques. Aquests productes han de presentar a l'etiquetatge la 

icona o menció "Sense gluten". En cap cas es poden consumir 

els productes etiquetats amb la menció "Baix contingut en glu-

ten" (ja que el producte final conté entre 20 i 100 mg/kg (ppm) 

de gluten.  



  

 

 

Declaració VOLUNTÀRIA del fabricant que informa 
que el contingut en gluten és igual o inferior a 20ppm; 
per tant, APTE PER CELÍACS. (Ha de tenir implantat un 
sistema de gestió intern que li permet el control del 
gluten en tot el procés d’elaboració). 



  

 

 

 
ICONA DEL PACTE CELÍAC 

Icona atorgada per l’Agència Catalana de Consum de 
la Generalitat de Catalunya. APTE PER CELÍACS. 



  

 

 

 MARCA DE L’ESPIGA BARRADA (MEB) 

És la icona més reconeguda i més ben valorada pel que fa 
a la seguretat alimentària en l’àmbit internacional pels 
consumidors celíacs. Ha de presentar l’autorització atorga-
da per una associació representant de pacients celíacs 
membre de la AOECS (Associació d’Associacions de Celíacs 
d’Europa). A Espanya l’Associació Celíacs de Catalunya i la 
FACE. 

Font: www.celiacscatalunya.org 



  

 

 

Associacions de celíacs 
Des de l’Associació us poden oferir una visita d’as-

sessorament gratuïta on, gràcies a l’experiència dels 

professionals i voluntaris coneixereu la malaltia i les 

pautes per seguir la dieta, així com els consells per 

menjar fora de casa amb seguretat. Us donaran el 

suport, assessorament i informació necessària per a 

conviure amb la malaltia celíaca i millorar la vostra 

qualitat de vida.  

 

Web: http://www.celiacscatalunya.org 

 

SELVA MARÍTIMA (Blanes):  

 Telèfon: 609 78 72 31 (Lluïsa Barberan) 

@: selvamar@celiacscatalunya.org  

 

SEU CENTRAL (Barcelona):  

 Telèfon: 93 412 17 89 

 C/ Independència 257, baixos  

 @: info@celiacscatalunya.org 

mailto:selvamar@celiacscatalunya.org


  

 

Document creat pels professionals  
de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva:  

 
Dr. Amadeu Roca, pediatre, gastroenterologia pediàtrica  

Alejandra Solís, nutricionista  
Cristina Romaguera, infermera 

 
Aquest document ha estat consensuat amb 
 l’Associació Celíacs de Catalunya. Any 2021. 

 
  
  


