
La celiaquia és una intolerància permanent al gluten que es presenta en individus genèticament predisposats, caracteritzada per una 
reacció inflamatòria, de base immune, en la mucosa de l’intestí prim que dificulta l’absorció dels nutrients del aliments.

Actualment, la prevalença de la celiaquia s’estima en 1 celíac per cada 100 habitants.

El gluten és una proteïna present en alguns cereals com el blat, ordi, sègol, espelta, kamut, triticale (híbrid del blat i l’ordi), i 
possiblement, avena. El celíac no pot menjar cap aliment en l’elaboració del qual s’hagin utilitzat farines, midons, fècules, sèmoles 
o qualsevol altre derivat d’aquests cereals, com a matèria primera, ingredient d’un ingredient compost, additius i/o aromes, o com a 
impuresa de midons o fècules.

La ingesta de petites quantitats de gluten és altament perjudicial per al celíac i per això, és imprescindible per aquest seguir un 
règim estricte sense gluten per a tota la vida. 

El celíac pot prendre aliments lliures de gluten per naturalesa (tal i com s’indiquen a continuació) i aliments específics. A més a més, 
des de l’Associació, s’edita una Llista d’aliments sense gluten per facilitar la compra als celíacs. 

L’elaboració de plats per a celíacs, requereix una atenció especial que s’inicia amb el disseny dels menús i que cal mantenir fins 
que es serveix el plat. Si heu de preparar menjar per a celíacs, tingueu cura d’evitar la contaminació creuada. Si teniu algun dubte, 
pregunteu a l’interessat o bé, contacteu amb l’Associació de Celíacs que us podrem assessorar en com fer-ho.

Aliments lliures de gluten 
per naturalesa

Aliments que contenen gluten
o que cal consultar 

(Veure Llista d’aliments sense gluten)
Tipus d’aliment

Arròs, blat de moro, fajol, mill, sorgo, tef, quinoa, 
amarant, sèsam. Farines aptes per a celíacs que 
estan etiquetades com a tals. Pa, pasta, galetes i 
productes de pastisseria elaborades amb farines 
especials sense gluten.

Blat, sègol, ordi, espelta, kamut, triticale. 
Farines, pa, pasta i galetes amb gluten o sense 
especificar.

Totes les verdures, hortalisses, bolets comestibles: 
fresques i congelades, sense cuinar. Conserves 
de verdures, hortalisses i llegums al natural. 
Patates, moniatos, iuca, xufa, remolatxa.

Verdures i hortalisses precuinades, deshidratades, 
congelades-manipulades, IV gamma, cremes 
de verdures industrials. Patates prefregides 
congelades. Llegums en conserva, granel i 
germinats de soja en conserva.

Tot tipus de fruita fresca, en almívar, sucs de 
fruita i nèctars de fruites naturals.

Gaspatxo, fruita IV gamma, fruita deshidratada 
(orellanes, figues,...). Melmelades i confitures. 
Sucs de fruites amb altres ingredients.

Natural: crua, torrada o dessecada, excepte 
figues.

Fruita seca fregida, amb sucre, trossejada, en 
pols. Figues dessecades.

Qualsevol tipus de carn o au, fresca o congelada. Preparades, precuinades i/o amb salsa o 
elaboració no controlada, salsitxes variades, 
frankfurt, botifarres, hamburgueses.

Tot tipus de carn, aus i visceres, fresques, 
congelades i en conserva al natural. Bacó 
i cansalada: frescos, salats, fumats, cuits o 
semicuits. Pernil curat i cecina.

Embotits. Preparats càrnics: botifarra, salsitxes, 
carn picada, mandonguilles.
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Aliments lliures de gluten 
per naturalesaTipus d’aliment

Tot tipus de peix i marisc fresc, salat, assecat, 
fumat i cuit congelat, sense arrebossar. Conserves 
de peix i marisc “al natural” o amb oli.

Succedanis, surimi, preparats o precuinats.

Tot tipus d’ous frescs, refrigerats i dessecats. 
Derivats d’ou; ou en pols, rovell d’ou deshidratat, 
clara d’ou dessecada, ou líquid pasteuritzat.

Ou filat. Liofilitzats.

Tot tipus de llet, llets especials (concentrades, desnatades, 
enriquides, fermentades o acidificades). Mantega. Iogurts 
naturals, amb o sense sucre, sencers, desnatats, i líquids. 
Iogurts de sabors, sencers, desnatats o líquids. Quallada, 
quall, mató i quèfir. Tot tipus de formatges frescs, tendres, 
semicurats i curats (sense afegits), i en talls. 

Llet o iogurt en pols. Margarines. Iogurt amb trossos de 
fruita  o altres aliments afegits. Formatges  manipulats: 
formatge d’untar, formatges en porcions, ratllats, 
rocafort, amb afegits, mousse.... Altres productes 
làctics (flams, natilles, mousses...), gelats.

Brous i salses casolanes amb farina sense 
gluten.

Sopes i salses comercials, pastilles de brou.

Espècies envasades: totes les naturals en gra, 
sense moldre. Colorants i aromes naturals, sense 
moldre, safrà, baines de vainilla, canonets de 
canyella. Condiments: sal i vinagre.

Espècies mòltes, barreges d’espècies, espècies 
a granel, curri.

Llevat fresc (Saccharomyces cerevisiae). 
Gasificants com el bicarbonat sòdic i l’àcid 
tartàric.

Llevats químics.

Sucre blanc, morè. Almívar. Mel i melasses. 
Edulcorants purs: acesulfam K, aspartam, 
fructosa i sacarina.

Estevia, sucre llustre, avainillat.

Cacau pur en pols. Rajoles de xocolata, bombons, cremes de xocolata, 
cobertures, preparats de xocolata desfeta.

Oli d’oliva, oli de pinyolada d’oliva, oli de llavors. 
Oli i llard de coco, palma i de palmist. Greix 
animal: llard de porc.

Olis amb herbes aromàtiques.

Tota classe de vins i escumosos (caves i sidres). 
Brandi, conyac i ginebra. Aiguardents de pinyolada 
de raïm, aiguardent de sidra, anís, cassalla, de 
Chinchón, gin de Maó, patxaran de Navarra, ratafia 
catalana, rom, vodka i whisky. Cervesa sense gluten.

Licors cremosos. Cervesa sense especificar.

Refrescs de taronja, llimona, cola, llima, tònica, 
soda, gasosa, sifó, bíter. Cafè (natural, torrefacte, 
mescla i descafeïnat), en gra o mòlt. Infusions 
d’herbes naturals sense aroma en gra o branca.

Cafè soluble o en càpsules. Infusions en bosses 
o trossejades.

Gelatina cua de peix, algues. Gelatines de colors, algues seques, caramels i 
llaminadures.
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