
O único tratamento eficaz consiste numa Dieta Isenta de Glúten (DIG) 
para toda a vida. Esta deve ser RIGOROSA, variada e equilibrada. Este 
folheto apresenta informaçao essencial para a correta identificação dos 
alimentos com e sem glúten, possibilitando o rigoroso cumprimento da 
DIG.

Nota: Esta lista foi compilada a partir de informações obtidas através de rigorosa pesquisa 
por parte da APC à data de elaboração da mesma, estando sujeita a alterações.
A presente lista constitui uma referência para celíacos, não dispensando o 

aconselhamento médico e nutricional especializado.
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Doença Celíaca: Tratamento



• Cereais, incluindo pseudocereais e tubérculos: alfarroba,    
    amaranto, araruta, arroz, batata e fécula de batata, batata-doce,    
    castanhas, mandioca (e polvilho), milho, milheto, quinoa, sorgo, 
    tapioca, trigo-sarraceno, teff, etc.
• Farinhas e derivados de cereais isentos de glúten
• Frutas, legumes e hortaliças frescos, congelados, enlatados ou   
    desidratados    desidratados
• Leite simples, magro, meio-gordo e gordo
• Iogurtes naturais e de aromas
• Leguminosas (grão de bico, feijão, favas, lentilhas, soja, ervilhas)
• Sementes (sésamo, girassol, linhaça, etc.) 
• Oleaginosas (noz, amêndoa, avelã, etc.) 
• Carne, peixe, ovos e mariscos
•• Natas frescas e UHT
• Tofu ao natural
• Açúcar, mel, melaço, marmelada, geleia e adoçante
• Sal e flor de sal
• Azeite, óleos vegetais e banha
• Especiarias e ervas aromáticas puras
• Fermento biológico fresco e seco
•• Água, chá (verde/preto/branco) e ervas para infusão
• Vinagres de sidra/vinho
• Sumos de fruta natural
• Vinho, vinho do Porto, champanhe
• Bebidas destiladas (whisky, rum, vodka, gin)
• Café / descafeinado puro

• Cereais com glúten: 
    Trigo e variantes (gérmen de trigo, semolina, trigo duro/durum,   
    triticale, espelta/dinkle, couscous, kamut, bulgur, einkorn, emmer, 
    etc.)
    Centeio e cevada
• Aveia e derivados sem a menção “isento de glúten”
•• Farinhas e derivados dos cereais com glúten (malte)
• Pão (broa de milho, pão de alfarroba, de beterraba, bagel, pretzel,  
    croutons, grissinos, etc.)
• Produtos de pastelaria e confeitaria
• Bolachas e biscoitos
• Cereais de pequeno almoço
• Massas alimentícias secas e frescas
•• Barras de cereais
• Iogurtes com cereais
• Pizza, lasanha, canelones, raviólis, etc.
• Rolo de carne
• Farinheira e alheira
• Panados, filetes, salgados (rissóis, croquetes, etc.)
• Delícias do mar, surimis e variantes
•• Seitan
• Sopas e cremes em pó
• Molho bechamel
• Molho de soja/ inglês
• Chocolates com bolacha e/ou cereais
• Cones de gelado
• Cerveja

• Aveia isenta de glúten*
   *Consulte o seu médico gastroenterologista e o seu nutricionista acerca da inclusão 
     da aveia certificada SG na sua dieta)

• Queijos processados
• Iogurtes
• Leites aromatizados
•• Bebidas vegetais
• Preparados de carne (carne picada, salsichas frescas,  
    hambúrgueres, almôndegas, etc.)
• Produtos de soja (hambúrgueres, salsichas, etc.)
• Preparados à base de batata (puré instantâneo, pré-fritas, 
    noisettes, etc.)
• Refeições prontas
•• Conservas (salsichas, patés, etc.)
• Produtos de charcutaria (fiambre, chouriço, etc.)
• Caldos, temperos e misturas de especiarias (caril, mistura para 
    saladas, etc.)
• Molhos industriais (ketchup, maionese, mostarda, chutney)
• Vinagre de cereais, de miso e balsâmicos
• Miso
•• Aperitivos (batatas fritas, snacks de frutos secos, figos secos, etc.)
• Gelados e sobremesas instantâneas
• Cacau e chocolates em pó ou tablete
• Guloseimas: rebuçados, gomas e pastilhas
• Manteigas e margarinas
• Fermento químico (em pó)
• Refrigerantes, sumos concentrados e instantâneos (em pó)
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