Alguns conselhos úteis para uma culinária
sem glúten:
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Substitua a farinha normal por farinhas sem
glúten. Adicione um pouco mais de fermento
biológico/padeiro ou aumente a quantidade de
gordura ou de ovos para manter a fácil ligação
entre os ingredientes, boa textura e maciez.
Adicione pequenas quantidades de frutos gordos
para que a massa não seque no forno,
mantendo-a húmida e fofa.
Nas receitas de biscoitos ou bolachas, a massa
deve ser colocada no frigoríﬁco, no mínimo, 1
hora para facilitar a moldagem desta.
No forno, a temperatura de cozedura deve ser
moderada, aumentando um pouco o tempo.
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Preocupe-se em ter sempre alimentos sem
glúten para situações de emergência.
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Não frite, não asse, não coza, nem use a mesma
torradeira para alimentos com e sem glúten.
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Use recipientes, prateleiras e gavetas diferentes
para guardar alimentos com e sem glúten.
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Na preparação de refeições com e sem glúten,
deve ter cuidado em usar utensílios diferentes
para não contaminar a comida .
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Tenha atenção aos alimentos em ocasiões
festivas; opte por gelatina ou pipocas.

Folheto elaborado por:
Unidade de Nutrição

Tem doença celíaca?
Então deve ler com atenção...

A doença celíaca é causada pela intolerância a
alimentos que têm glúten, pelo que
não pode comer:
- Produtos que contenham trigo, centeio, cevada
e aveia na sua composição: pão, tostas, ﬂocos de
cereais (incluindo os iogurtes com cereais),
barras de cereais, massas, bolachas, biscoitos,
folhados, produtos de pastelaria, alimentos
panados: croquetes, rissóis, salgadinhos, douradinhos, calamares, peixe frito, pratos gratinados
com pão ralado
- Bebida de cevada e Ovomaltine
- Cerveja e bebidas destiladas
Porque não têm glúten na sua composição,
pode comer:
Leite e iogurtes naturais ou de aromas
- Carne, peixe e ovos
- Legumes, hortaliças, batatas
- Leguminosas : ervilhas, favas, feijões, soja,
grão, tremoços, lentilhas
- Fruta
- Frutos gordos (amêndoas, nozes, avelãs,
pinhões, pistácios, amendoins, castanhas,
azeitonas)
- Arroz, milho, tapioca, mandioca/farinha de
pau, fécula de batata
- Açúcar e mel, com moderação
- Azeite e manteiga
- Sal, especiarias
- Vinagre de vinho

Tenha especial atenção a outros alimentos
em que o glúten também pode estar
presente:
- Enchidos e fumeiro: alheira, moira, farinheira, morcela e outros com pão
- Produtos de charcutaria: salsichas, ﬁambre
e outros produtos aﬁambrados
- Conservas de carne, peixe e patés
- Queijos fundidos/pasta mole
- Gelados, guloseimas e chocolates
- Mistura de café solúvel
- Caldos de gordura e molhos
- Hóstias de Eucaristias Religiosas
- Bebidas lácteas excepto leite simples e
iogurtes naturais ou aromas

É muito importante ler os rótulos e REJEITAR os produtos que tenham na sua
composição:
- Derivados dos 4 cereais proibidos e seus
vestígios: gérmen, farelo, ﬂocos, sementes
inteiras/grão, malte, farinhas reﬁnadas ou
integrais, dextrinas, maltodextrinas
- Amidos de trigo e amidos modiﬁcados
- E1404, E1410, E1412, E1413, E1414, E1420,
E1422, E1440, E1442, E1450
- Amiláceos e espessantes
- Sêmola de trigo e fécula (excepto de batata)
- Extrato de levedura
- Proteína texturizada ou hidrolisada ou
extracto proteico vegetal
- Vinagre de malte e molho de soja

Em caso de dúvida, o melhor é não arriscar!!

