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Presentació

Només volen fer una vida normal, sense renunciar a sortir a sopar 
amb els amics o havent-se d’endur una carmanyola cada cop que van 
d’excursió amb la família. Per a un celíac –i per a tots els que l’acom-
panyen- seria important saber que, fos on fos, no gaire lluny podria 
trobar un restaurant per assaborir un àpat sense estar patint tota 
l’estona. Fa més d’un any, representants de SMAP Celíacs de Catalunya-
Unión Española de Celíacos van venir a Món Sant Benet, al centre de 
recerca de la Fundació Alícia, per demanar-nos si els podíem ajudar 
a aconseguir-ho. I ens hi vam apuntar. Amb ells hem desenvolupat 
aquesta eina, un manual pràctic dirigit a restauradors que es vulguin 
comprometre a disposar de solucions per als clients celíacs. Un proto-
col que permet diferents opcions i s’adapta a tot tipus de bars, restau-
rants i menjadors col·lectius. 

Projectes com aquest són els que donen sentit al disseny de la 
Fundació Alícia. Un centre d’alimentació i ciència amb el patronat 
de la Generalitat de Catalunya i la Fundació CaixaManresa de Catalu-
nyaCaixa, el lideratge de Ferran Adrià i l’assessorament del cardiòleg 
Valentí Fuster, on científics i cuiners investiguen perquè tots mengem 
millor. Heus aquí la clau, perquè si els dietistes i tecnòlegs d’aliments 
d’Alícia han fonamentat científicament les especificitats del col·lectiu 
celíac, els cuiners de la Fundació dominen perfectament la mecànica 
i funcionament d’un restaurant; la relació amb els proveïdors, la co-
municació de la cuina amb la sala, com es fa una comanda, què és un 
mise-en-place i de quina manera s’organitza un servei. I tota aquesta 
feina s’ha fet com sempre actua Alícia, treballant conjuntament al llarg 
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Presentació

de tot el procés amb els coneixedors més rigorosos de la matèria, en 
aquest cas els experts de l’Associació de Celíacs i l’Agència Catalana de 
Seguretat Alimentària. 

De fet, el projecte “Restauració sense gluten”, integra les dues 
grans àrees d’actuació d’Alícia: l’ús de la cuina com a eina de salut 
pràctica, potent i transformadora amb finalitats socials i el suport 
tecnològic i de coneixement al món de la gastronomia –des dels pro-
ductors al sector de la restauració- per ajudar-lo a afegir valor als seus 
productes. 

Per això, tots aquells empresaris i responsables d’establiments que 
es plantegin usar aquest protocol, no només l’han de veure com una 
eina pel seu compromís de responsabilitat social que els obliga a ex-
tremar la qualitat dels seus processos; també representa una magnífica 
oportunitat per aquells que saben que el col·lectiu celíac i tots els 
seus familiars i amics representen una bossa de clients potencials que 
val la pena atraure i fidelitzar. Des del propi col·lectiu s’encarregaran, 
amb entusiasme, de generar sistemes de promoció dels negocis. Sobre-
tot ara que les noves tecnologies fan molt més accessible i immediata 
la identificació i localització d’aquells locals que siguin capaços de 
garantir una oferta determinada. 

Des de la Fundació Alícia volem que aquesta guia sigui una opor-
tunitat. 

Toni Massanés
Director General Fundació Alícia
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Agraïments

L’Associació Celíacs de Catalunya-Unión Española de Celíacos vo-

lem agrair a la Fundació Alícia que hagi fet realitat un dels nostres 

somnis: disposar d’un manual perquè els professionals de la restaura-

ció puguin oferir als seus clients celíacs menús sense gluten amb les 

màximes garanties de seguretat. A l’excel·lent treball de la Fundació 

Alícia també s’hi ha sumat la inestimable col·laboració de l’Agència 

Catalana de Seguretat Alimentària, que per mitjà del seu director, 

Eduard Mata, i tot el seu equip, ha fet possible aquest projecte.

En nom de tot el col·lectiu celíac, moltes gràcies a totes les per-

sones que heu participat en l’elaboració d’ aquest manual!

Matilde Torralba 

Presidenta
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Projecte “Restauració sense gluten”

Projecte “Restauració sense gluten”

L’Associació Celíacs Catalunya - Unión Española de Celíacos dóna suport 
al Projecte de Restauració Sense Gluten perquè ajuda a resoldre un problema 
històric dels celíacs i les seves famílies: normalitzar i integrar el celíac en la 
societat, i evitar situacions com les que s’esdevenen cada vegada que una 
persona celíaca vol fer un àpat fora del seu entorn habitual.

El perquè del projecte “Restauració sense gluten”

La guia Restauració sense gluten, desenvolupada conjuntament per la 
Fundació Alícia i  l’Associació Celíacs de Catalunya - Unión Española 
de Celíacos, té com a objectiu principal donar respostes als dubtes que es 
planteja el sector de la restauració per poder oferir als clients celíacs menús 
sense gluten amb les màximes garanties.

La guia és una eina que ajudarà el sector de la restauració a resoldre qual-
sevol dubte sobre l’elaboració de menús sense gluten i és un complement 
necessari per a la formació que les associacions de celíacs estan proporcio-
nant a aquest col·lectiu.

A qui va destinada aquesta guia

La guia va destinada a tot el sector de la restauració: restaurants, hotels, 
servei d’àpats (catering), etc.

Per primera vegada, aquest sector disposa d’una guia que els ajudarà a ela-
borar menús sense gluten i a evitar contaminacions creuades. Aquesta guia 
es complementa amb una formació personalitzada que es desenvoluparà des 
de l’Associació Celíacs de Catalunya - Unión Española de Celíacos.
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Introducció

Quan els celíacs mengen fora de casa han de confiar en el personal de l’esta-
bliment per tal d’aconseguir la informació necessària per poder demanar els 
plats sense perill per a la seva salut.

Educació, cooperació i treball en equip són les claus per a un servei segur a 
clients celíacs. Tot el personal (incloent-hi directors, cambrers, personal de 
cuina i personal auxiliar) s’ha de familiaritzar amb les qüestions relacionades 
amb la celiaquia i la manera adequada de resoldre els dubtes dels clients.

Les persones celíaques són clients extremament fidels. Ser celíac 
significa per a molta gent estar restringit a menjar a casa o a molt 
pocs llocs. Per aquest motiu, quan aquestes persones troben un 
establiment que s’adequa amb seguretat a les seves necessitats 
no només esdevenen clients regulars i freqüents, sinó que escu-
llen aquest lloc per portar-hi la família i els amics.

Per tant, l’establiment que disposa d’aquest tret distintiu té un avantat-
ge competitiu respecte d’altres establiments que no presenten una oferta 
adaptada al col·lectiu celíac, ja que té un mercat potencial més ampli i 
exclusiu.

Però cal prendre’s molt seriosament la malaltia celíaca, ja que petites i in-
visibles traces de gluten poden ser molt perjudicials. Si se serveixen plats 
sense gluten, cal estar completament segurs que és veritat. S’han de seguir 
determinats procediments per assegurar que no hi ha contaminacions cre-
uades ni fonts ocultes de gluten i que tot el personal és conscient del que 
s’ha de fer.

Per aquest motiu, primer de tot cal saber què és la malaltia celíaca i quins 
aliments contenen o poden contenir gluten. També cal saber què cal fer 
quan arriba un client celíac a un establiment de restauració i quins passos 
cal seguir per assegurar un menjar sense gluten.

Tenint en compte la complexitat que representa la preparació de menjar 
sense gluten, s’ha ideat aquest manual, que pretén ser una eina de formació 
i ajuda per als establiments que vulguin servir menjar apte per a celíacs.

Introducció
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Introducció

L’objectiu del manual és proporcionar als establiments les nocions bàsiques 
que cal tenir per atendre aquesta mena de clients. Així, doncs, els aspectes 
que es treballen són:

• Conscienciació de l’obligació d’oferir als clients celíacs una atenció 
correcta basada en el coneixement i la prevenció.

• Coneixement dels productes que contenen o poden contenir gluten i 
com identificar-los.

• Principis bàsics de bones pràctiques en l’elaboració de plats aptes per 
a celíacs.

En referència als objectius plantejats, el primer pas que ha de fer un esta-
bliment que vol servir menjar apte per a celíacs és analitzar el seu sistema 
actual i els recursos de què disposa per poder adequar les instruccions bàsi-
ques d’actuació a les seves possibilitats.

Coneixement de la malaltia i els aliments implicats

Anàlisi dels recursos materials i humans

Estudi dels diferents tipus d’oferta per a celíacs

Modificació de les fitxes de producció implicades

Formació de tot el personal

Inici de l’oferta

Primerament s’han de conèixer les característiques principals de la malaltia 
celíaca, què la produeix i quins problemes associats té. A més, cal saber els 
cereals que contenen gluten, els aliments principals que poden contenir glu-
ten i on trobar la informació necessària per poder determinar si un aliment 
en conté.
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Introducció

El pas següent és analitzar els recursos de què disposa cada establiment, 
tant materials com humans, per tal de determinar les adequacions del procés 
bàsic d’actuació a les possibilitats de l’establiment.

En funció de l’oferta inicial de cada establiment, cal estudiar les diferents 
opcions d’adequació dels plats habituals a plats sense gluten i determinar 
la millor opció.

Una vegada s’ha decidit quina mena de servei s’ofereix als clients celíacs, 
cal formar tot el personal d’acord amb les pràctiques específiques que cal 
seguir per elaborar menjar sense gluten, factor que determinarà l’èxit de tot 
el sistema.

A partir d’aquí, es pot començar a oferir el servei de menjar apte per a celí-
acs d’acord amb els procediments estipulats.
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La malaltia

La malaltia

La malaltia celíaca

La malaltia celíaca és una intolerància al gluten de caràcter permanent que 
provoca, en individus genèticament predisposats, una atròfia de les vello-
sitats del budell prim que afecta la capacitat d’absorbir els nutrients dels 
aliments.

La ingesta de gluten en persones celíaques, encara que sigui en molt poca 
quantitat, provoca una reacció immunitària en el budell prim que causa una 
inflamació crònica que té com a conseqüència l’atròfia de les vellositats in-
testinals, acompanyada de símptomes que varien segons els casos.  

Les persones sanes tenen les parets intestinals recobertes de vellositats i 
microvellositats que tenen la funció d’augmentar la superfície d’absorció 
dels nutrients. En les persones celíaques aquestes vellositats desapareixen 
completament, fet que danya la mucosa intestinal. Aquesta reducció de les 
vellositats intestinals disminueix o impedeix l’absorció de nutrients com 
ara proteïnes, greixos, hidrats de carboni, vitamines i sals minerals, i causa 
desequilibris nutricionals i desnutrició. 

Els estudis més recents demostren que la prevalença de la malaltia és 1 de 
cada 100 persones, i avui en dia el 90 % encara estan sense diagnosticar.

Vellositats intestinals normals

Vellositats intestinals d’un celíac
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Símptomes, signes i malalties associades

La celiaquia pot manifestar-se a qualsevol edat, els símptomes poden variar 
entre individus i, fins i tot, es pot presentar amb un sol símptoma o de ma-
nera asimptomàtica (sense cap símptoma).

La malaltia celíaca no sempre es presenta de manera evident, les seves formes clíni-
ques són nombroses i variables i s’han de tenir en compte per fer-ne el diagnòstic.

Les possibles manifestacions clíniques de la malaltia celíaca poden dividir-
se en casos típics, amb símptomes gastrointestinals marcats (actualment 
minoritaris), i casos atípics, que són més freqüents i es caracteritzen per 
una clínica indefinida com una colitis aparentment banal (colon irritable) 
o una carència de ferro resistent a la teràpia oral. Existeixen també formes 
silents, que, en absència de símptomes molt evidents, són diagnosticades 
ocasionalment en els individus de risc, com ara els familiars de primer grau 
dels celíacs o pacients diabètics. Aquests casos, tot i tenir simptomatologia 
silent, després de començar el tractament registren una millora de les con-
dicions psíquiques i físiques.

Diagnòstic

En general, n’hi ha prou a fer una anàlisi de sang específica per tenir un 
primer diagnòstic de la intolerància al gluten. Però per a un diagnòstic de-
finitiu és necessari efectuar una biòpsia intestinal, és a dir, l’extracció d’un 
fragment del teixit, sotmès a examen histològic, que permeti determinar 
l’atròfia eventual de les vellositats intestinals. 

Factors genètics i ambientals que causen la malaltia

El component genètic està demostrat per la recurrència familiar de la malal-
tia celíaca, aproximadament deu vegades més comú entre familiars de primer 
grau respecte de la resta de la població. 

Alguns factors del sistema HLA, conjunt de gens amb la funció primària de 
reconèixer les molècules estranyes a l’organisme, contribueixen a la predis-
posició hereditària.

El 95 % de celíacs presenten els genotips HLA-DQ2 i/o DQ8. La presència del 
HLA-DQ2/DQ8 és necessària per desenvolupar la malaltia, però no n’hi ha 

La malaltia
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prou ja que també aquests factors genètics es revelen en percentatges alts 
en persones sanes (20 % - 30 % del total de la població). 

Per tant, els celíacs tenen aquests genotips però no tothom que té aquests 
genotips és celíac.

També hi ha algun factor ambiental que pot interferir en el desenvolupament 
de la malaltia celíaca, i aquest és, principalment, la presència de gluten en 
el règim alimentari.

Tractament: dieta sense gluten

L’únic tractament eficaç que fins ara garanteix als celíacs un perfecte estat 
de salut, amb la desaparició de les manifestacions clíniques, la normalit-
zació de les anàlisis i la recuperació de l’estructura normal de la mucosa 
intestinal, consisteix a mantenir una dieta estricta sense gluten durant 
tota la vida.

Per tractar la celiaquia és important excloure de l’alimentació tots els ali-
ments que contenen gluten. És important no oblidar que la recuperació serà 
permanent sempre que no s’exposi a nous contactes amb el gluten, ja que la 
ingestió de petites quantitats de gluten poden causar trastorns importants 
i no desitjables.

Beneficis de la dieta sense gluten

• Desapareixen els símptomes.

• Millora l’apetència.

• Les vellositats intestinals es recuperen.

• Els nutrients es tornen a absorbir.

En l’individu amb símptomes típics, els efectes del tractament són ràpids, en 
pocs dies es nota una millora en l’apetència i l’estat d’ànim, i progressiva-
ment desapareixen els símptomes com ara la diarrea i el restrenyiment, i en 
els nens es reprèn el creixement.

També les alteracions metabòliques, com és la mineralització òssia reduïda o 
l’anèmia per falta de ferro, es van normalitzant, tot i que en aquests casos 
la recuperació és una mica més lenta.

La malaltia



18

Complicacions si no es fa la dieta sense gluten

No seguir una dieta sense gluten pot tenir conseqüències greus com ara:

• Osteoporosi (deficiència de calci)

• Anèmia (deficiència de ferro)

• Malalties autoimmunes associades (diabetis, tiroides…)

• Neoplàsies intestinals i extraintestinals (càncers intestinals o extraintesti-
nals)

El gluten

El gluten és una proteïna que es troba 
a l’endosperma d’algunes gramínies. 
Els cereals que contenen gluten són el 
blat, l’ordi, el sègol, la civada, el ka-
mut, l’espelta, el triticale i derivats. 

La funció del gluten és formar una xar-
xa elàstica que permeti a les masses 
distendre’s per la pressió dels gasos de 
fermentació i retenir-los, i permetre 
així, amb la cocció, l’estructura porosa 
del producte.

El nom d’aquesta proteïna varia segons el cereal on es troba:

• Blat (trigo)  Gliadina

• Ordi (cebada)  Hordeïna

• Sègol (centeno)  Secalina

• Civada (avena)  Avenina

El celíac no pot menjar cap aliment en l’elaboració del qual s’han utilitzat 
farines, midons, fècules, sèmoles o qualsevol altre derivat d’aquests cereals 
com a matèria primera, com a impuresa de midons o fècules, o com a ingre-
dient o additiu per les seves propietats funcionals.

La malaltia
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La malaltia

La ingesta d’una quantitat mínima de gluten és altament perjudicial per al 
celíac, i se li fa imprescindible seguir una dieta estricta sense gluten per a 
tota la vida. Un celíac ha de llegir l’etiqueta del producte, per tal d’assegu-
rar-se que entre els ingredients no hi ha un dels cereals no aptes; tot i això, 
el fabricant no està obligat a etiquetar la contaminació creuada. Aquesta 
contaminació es pot produir quan un aliment sense gluten entra en contacte 
amb un aliment amb gluten o amb una superfície contaminada, a través 
d’estris, d’equips, de roba o de mans. Per això, les associacions de celíacs 
editen guies amb productes que han estat controlats encara que els avenços 
aconseguits al món alimentari farà que els productes puguin anar etiquetats 
i es pugui prescindir de les llistes.

CATALÀ CASTELLÀ ANGLÈS FRANCÈS ITALIÀ PORTUGUÈS ALEMANY HOLANDÈS

Blat Trigo Wheat Blé Grano Trigo Weizen Tarwe

Sègol Centeno Rye Seigle Segale Centeio Roggen Rogge

Ordi Cebada Barley Orge Orzo Cevada Gerste Gerst

Civada Avena Oats Avoine Avena Aveia Hafer Haver

Espelta Espelta Spelt Épeautre Farro Espelta Dinkel Spelt

Kamut Kamut Kamut Kamut Kamut Kamut Kamut Kamut

Triticale Triticale Triticale Triticale Triticale Triticale Triticale Triticale

Cereals que contenen gluten

Tots aquests cereals i els seus derivats contenen gluten; per tant, no són 
aptes per als celíacs.

Legislació

La legislació actual comprèn diferents normatives, tant d’àmbit estatal com 
internacional que indiquen l’obligatorietat d’identificar els productes que 
contenen gluten.

El Reial decret 2685/1976 aprova la reglamentació tecnicosanitària per a 
l’elaboració, la circulació i el comerç de preparats alimentaris per a règims 
dietètics o especials.

Traducció dels cereals que contenen gluten
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La malaltia

1La Comissió del Codex Alimentarius va ser creada el 1963 per la FAO i l’OMS per desenvolupar normes alimen-
tàries, reglaments i altres textos relacionats, així com codis de pràctiques en el marc del Programa Conjunt 
FAO/OMS de Normes Alimentàries. Les matèries principals d’aquest programa són la protecció de la salut dels 
consumidors, assegurar unes pràctiques de comerç clares i promocionar la coordinació de totes les normes 
alimentàries acordades per les organitzacions governamentals i no governamentals.

Norma del Codex Alimentarius1, relativa als aliments per a règims especials 
destinats a persones intolerants al gluten:

Aquesta Norma s’aplica als aliments per a règims especials que s’han 
formulat, processat o preparat per cobrir les necessitats dietètiques es-
pecials de les persones intolerants al gluten.

Defineix:

• Aliments sense gluten: amb contingut inferior a 20 mg/kg

• Aliments amb baix contingut en gluten: entre 1 i 100 mg/kg

Directiva 2000/13/CE transposada en el Reial decret 1334/1999:

Relativa a la norma general d’etiquetatge, presentació i publicitat dels 
productes alimentosos.

Especifica l’obligatorietat d’indicar en la llista d’ingredients l’origen dels midons.

Directiva 2003/89/CE transposada en el Reial decret 2220/2004:

Relativa a la indicació dels ingredients presents en els productes ali-
mentosos.

Aquesta directiva especifica l’obligatorietat d’indicar la presència de 
determinats ingredients que puguin provocar al·lèrgies o intoleràncies 
alimentàries, entre els quals hi ha els cereals amb gluten.

Directiva 2007/68/CE transposada en el Reial decret 1245/2008:

Estableix una llista d’ingredients que s’han d’indicar obligatòriament en 
l’etiqueta dels aliments mitjançant una referència clara al nom de l’ingre-
dient, perquè poden produir reaccions adverses en persones sensibles, 
entre els quals hi ha els cereals que contenen gluten i derivats, tret de:

• Xarops de glucosa a base de blat, inclosa la dextrosa

•  Maltodextrines a base de blat

•  Xarops de glucosa a base d’ordi

•  Cereals utilitzats per fer destil·lats o alcohol etílic d’origen agrícola 
per a begudes alcohòliques.
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La malaltia

Aquesta declaració és obligatòria quan els al·lèrgens siguin presents en 
el producte final com a resultat d’incorporar-los com a ingredients, com 
a ingredients d’un ingredient compost, com a additius i/o aromes, com a 
suports o diluents d’un additiu o aroma i com a coadjuvants tecnològics, 
utilitzats en l’elaboració del producte.

Reglament CE 41/2009:

Sobre la composició i l’etiquetatge de productes alimentosos apropiats 
per a persones amb intolerància al gluten.

Defineix que els productes destinats a persones amb intolerància al glu-
ten es poden etiquetar amb les llegendes següents:

• “Contingut baix en gluten”: productes alimentosos específics per a 
persones amb intolerància al gluten, constituïts per un o més ingre-
dients procedents de blat, sègol, ordi, civada o les seves varietats 
híbrides, que han estat tractats de manera especial per eliminar el 
gluten i que no contenen un nivell de gluten superior a 100 mg/kg.

• “Sense gluten”: productes alimentosos, tant ordinaris com específics, 
amb un contingut en gluten inferior a 20 mg/kg.

El mètode aprovat pel Codex Alimentarius per detectar la quantitat de glu-
ten en els aliments és el Mètode Elisa R5, ja que té una sensibilitat que pot 
detectar fins a 3 ppm de gluten.

Etiquetatge

L’etiquetatge és una part molt important a l’hora d’analitzar si un aliment 
conté gluten. Com s’ha vist anteriorment, la legislació obliga a mencionar 
en l’etiqueta els ingredients que contenen gluten en tots els productes i 
permet que els que no en tenen ho indiquin, però no és obligatori posar cap 
símbol o menció.

En l’actualitat, hi ha diferents símbols que indiquen l’absència de gluten:

Espiga barrada internacional:

Fou dissenyat per Michael Carpenter, que en va cedir el copyright a la So-
cietat Celíaca del Regne Unit, que té dret a controlar-ne l’ús, entre altres 
llicències.
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La malaltia

En la 23a reunió de l’AOECS (Associació de les Societats Europees de Celíacs), 
que es va fer l’11 de setembre de 2009 a Malta, es va decidir que aquest seria 
l’únic símbol acceptat pel conjunt d’associacions que formen l’AOECS a l’hora 
d’etiquetar un producte sense gluten o amb baix contingut en gluten.

Símbol “Pacte pel celíac i el diabètic”

Altres símbols

®

Símbol sense gluten internacional

“ Pacte pel celíac i el diabètic”:

L’any 2003, l’Agència Catalana del Consum de la Generalitat de Catalunya, 
en col·laboració amb l’Associació de Diabètics de Catalunya i l’Associació de 
Celíacs de Catalunya,  va proposar un pacte de col·laboració amb l’objectiu 
de millorar la informació de l’etiquetatge dels productes alimentaris. 

Amb aquest pacte es proposa un símbol per declarar la presència o l’ab-
sència de gluten amb el límit de 20 ppm. És totalment voluntari i gratuït, 
està disponible per a tots els fabricants de productes de consum normal (no 
específics per a persones celíaques) que vulguin utilitzar-lo i està basat en 
el principi de l’autocontrol i validat per a tot l’Estat espanyol.

Altres símbols que indiquen absència de gluten:

Hi ha fabricants i cadenes de supermercats que per iniciativa pròpia indi-
quen en els seus productes la llegenda “sense gluten”. 
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La malaltia

Noms que poden indicar presència de gluten

• Amilaci

• Aromatitzant

• Aroma

• Espesseïdor

• Estabilitzador

• Extracte de cereal

• Gliadina

• Gluten

• Glutenina

• Malt

• Midó (modificat, vegetal, gelatinitzat)

• Proteïna vegetal

• Proteïna vegetal hidrolitzada (PVH)

• Proteïna vegetal texturitzada (PVT)

• Saboritzant (natural i artificial)

Si algun d’aquests ingredients conté gluten s’ha d’indicar el cereal d’origen o 
bé el gluten. Si no indica que conté gluten o que prové d’algun dels cereals 
amb gluten, significa que no en conté.

Additius que poden contenir gluten

• Midons modificats: de l’E-1404 a l’E-1452. Amb la legislació vigent, s’obli-
ga a declarar l’origen dels midons si provenen d’un cereal amb gluten. 
Si l’additiu no especifica el cereal del qual prové, significa que no conté 
gluten. 
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Encara que no hi hagi cap símbol ni indicació aquest producte no conté 
gluten, ja que en la descripció dels ingredients no apareix cap cereal amb 
gluten ni s’especifica que cap dels ingredients conté gluten. En aquest cas, 
no conté gluten perquè el fabricant remet a l’etiqueta del producte i com que 
no indica cap cereal que conté gluten ni cap menció de traces el producte 
és apte.

En el cas del midó modificat, si no especifica el cereal del qual prové signi-
fica que no conté gluten.

Productes sense gluten amb el símbol de l’espiga barrada internacional 
a l’etiqueta

La malaltia

Exemples d’etiquetes

D’acord amb els diferents símbols i les característiques del producte es po-
den trobar moltes etiquetes diferents al mercat. Per tal d’exemplificar-ho, es 
divideixen en diferents categories:

Productes sense gluten que no contenen cap menció a l’etiqueta

En aquest cas, es pot veure clarament que es tracta d’un producte sense 
gluten, ja que hi ha el símbol de l’espiga barrada internacional al costat de 
la llista d’ingredients.
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Productes sense gluten amb una indicació o un símbol diferent de l’espiga 
barrada internacional

En aquestes etiquetes hi ha 
diferents símbols i indicaci-
ons que es poden trobar. Tots 
aquests símbols són vàlids 
per indicar que un producte 
és lliure de gluten.

Productes amb gluten sense cap indicació extra

En aquest cas, la llista d’ingredients ja espe-
cifica que conté farina de blat, per tant, no 
cal que ho indiqui de qualsevol altra manera.

Productes amb gluten amb indicació

Aquesta etiqueta és un exemple que hi ha deter-
minats productes que per naturalesa no contin-
drien gluten, però mitjançant ingredients afegits 
o additius sí que en contenen. En aquest cas, la 
llista d’ingredients especifica que les aromes uti-
litzades contenen gluten.

Aquesta etiqueta, a més de 
tenir el símbol de l’espiga bar-
rada internacional, també té 
una indicació que ajuda a sa-
ber que es tracta d’un producte 
sense gluten.

La malaltia
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Alimentació sense gluten

Alimentació sense gluten

Elaborar plats sense gluten no és una tasca fàcil, sobretot en països occi-
dentals on el blat és el cereal de consum majoritari. Cal tenir en compte que 
el 70 % dels productes processats contenen gluten, pel fet de ser utilitzat 
com a substància que serveix per transportar aromes, colorants, espessants, 
additius, etc.

A l’hora d’utilitzar qualsevol ingredient o preparació per introduir-los en un 
plat per a una persona celíaca, cal estar completament segur que no conté 
gluten; en cas de dubte, no s’ha d’utilitzar mai.

Consells generals

• Utilitzeu preferentment els aliments frescos i poc elaborats, perquè és 
l’opció més segura.

• Demaneu al proveïdor que els productes a granel i els elaborats artesa-
nalment, com ara els embotits i els pastissos, estiguin etiquetats o bé 
que us donin la fitxa del producte o un certificat d’absència de gluten, 
perquè pugueu verificar que els ingredients no contenen gluten.

Aliments amb gluten i sense

Els ingredients que contenen gluten es poden trobar en un munt de produc-
tes com a ingredient o com a additiu o com a suport d’additius i aromes. 
Aquí teniu una taula orientativa d’aliments amb gluten       , que en poden 
contenir        o que no en contenen       .

Aquesta taula és una bona eina per tenir disponible a la cuina, i poder-la 
consultar fàcilment en qualsevol moment. 
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GRUP D’ALIMENTS

CEREALS I 
ALTRES GRANS

FARINES

PA I GALETES

PASTA I 
ARREBOSSATS

PASTISSERIA

TUBERCLES

LLEGUMS

VERDURES

SENSE GLUTEN

Arròs
Mill
Quinoa
Amarant
Blat de moro

Dels cereals sense gluten
De cigró
De pèsol
De soja

Elaborats amb farines 
sense gluten

Farina de cigrons
Farina de pèsols
Pasta especial 
sense gluten

Elaboració pròpia 
amb farina sense gluten
Industrial sense gluten

Patata
Tapioca
Moniato
Iuca
Xufla
Remolatxa
Midons de tubercles

Llegum sec
Soja seca

Verdura fresca
Verdura congelada

PODEN PORTAR GLUTEN

Llegum en conserva
Llegum a granel
Germinats de soja en conserva

Verdura IV gamma
Verdura en conserva
Verdura deshidratada
Verdura congelada manipulada
Cremes de verdura industrials

Alimentació sense gluten

AMB GLUTEN

Blat
Sègol
Ordi
Civada
Espelta
Kamut
Triticale

Dels cereals amb gluten

Elaborats amb farines 
sense especificar

Pa ratllat
Farines sense 
especificar
Pasta sense 
especificar
Panco

Industrial sense 
especificar
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Fruita fresca 
Fruita en almívar
Sucs de fruita

Fruita seca crua
Fruita seca torrada

Qualsevol carn o au 
fresca o congelada
Menuts
Cargols
Anques de granota

Pernil curat
Cansalada
Bacon fumat

Peix, marisc o 
mol·luscos frescos 
o congelats 
Tinta de calamar

Alga fresca
Alga seca

Frescos
Líquids

Gaspatxo
Fruita IV gamma
Purés congelats
Fruita congelada
Fruita en conserva
Fruita deshidratada 
(orellanes, figa seca, 
panses...)
Fruita liofilitzada
Sucs de fruita amb altres 
ingredients

Fruita seca trossejada
Fruita seca en pols
Assortiment de fruita seca
Músic

Carns o aus preparades, 
precuinades i/o amb salsa o 
elaboració no controlada
Salsitxes
Botifarres
Hamburgueses

Embotits
Patés
Choppeds
Mortadel·les
Pernil cuit
Sobrassada
Salsitxes variades
Frankfurt, bratwurst i altres
Kebab

Succedanis
Surimi 
Peix preparat, precuinat i/o 
amb salsa o elaboració no 
controlada

Liofilitzats

Alimentació sense gluten

FRUITES

FRUITA SECA

CARNS

DERIVATS CARNIS

PEIX I MARISC

ALGUES

OUS

Figues seques

GRUP D’ALIMENTS SENSE GLUTEN PODEN PORTAR GLUTEN AMB GLUTEN
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Llet
Iogurt
Mantega
Formatge
Quefir
Quallada
Mató

Olis

Brous i salses casolanes 
sense farina amb gluten 
ni additius amb gluten

Conserves al natural
Conserves en oli

Llet en pols
Iogurt en pols
Iogurt amb trossos o 
altres aliments afegits
Altres productes lactis 
(flams, natilles, mousses...)
Gelats

Olis aromatitzats
Olis amb altres aliments

Brous comercials
Brous deshidratats
Brous en pasta
Brous en pols
Pastilles de brou
Salses preparades
Salses en pasta
Salses deshidratades

Caviar
Ous de peix
Succedani d’ous de peix
Conserves en diferents salses

Massapà 
Torrons
Caramels
Xocolata i derivats 
(bombons, cacaus...)
Llaminadures
Cabell d’àngel
Ou filat
Glacejats
Fruites confitades
Gelatines de colors
Cremes
Pralinés
Pastes de fruits secs
Perles de decoració
Figures de sucre
Colorants de pastisseria

Alimentació sense gluten

PRODUCTES 
LACTIS

OLIS

SOPES I SALSES

CONSERVES

DOLÇOS

Roux en pols

Pastissos i 
reposteria en 
general

GRUP D’ALIMENTS SENSE GLUTEN PODEN PORTAR GLUTEN AMB GLUTEN
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Alimentació sense gluten

ESPÈCIES I 
CONDIMENTS

ALTRES

BEGUDES

Cafè

Sucs

Cervesa

Destil·lats

Refrescs

Begudes 
isotòniques

Licors

Infusions

Sal
Herbes aromàtiques 
fresques
Espècies en branca i gra

Gelatina cola de peix
Llevat fresc
Sucre
Mel
Xarops de glucosa a base 
de blat o ordi
Maltodextrines de blat

SENSE GLUTEN

Cafè en gra
Cafè mòlt

Sucs de fruita naturals

Cervesa sense gluten

Tots

Tots

Tots

En gra o en branca

Espècies mòltes
Barreges d’espècies
Curri

Llevat comercial
Colorants alimentaris

PODEN PORTAR GLUTEN

Cafè soluble
Cafè en càpsules

Sucs de fruita industrials
Batuts de fruita industrials

Licors cremosos

En bosses, trossejades

AMB GLUTEN

Cervesa sense especificar

GRUP D’ALIMENTS SENSE GLUTEN PODEN PORTAR GLUTEN AMB GLUTEN
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Actuació a l’establiment de restauració

Actuació a l’establiment de restauració

Aquest manual té l’objectiu de proporcionar les eines necessàries als establi-
ments que decideixin disposar d’una oferta gastronòmica apta per a celíacs, 
per tal que, segons les característiques de l’establiment, puguin servir sense 
cap risc els plats i les elaboracions realment lliures de gluten. 

Una persona celíaca que ingereixi accidentalment gluten en un establiment, 
es trobarà malament i difícilment hi tornarà a confiar. Per contra, si se sent 
segura, serà un client extremament fidel i el millor prescriptor, que acon-
sellarà activament el local o servei a tothom. Per tant, és bàsic que tot el 
personal sigui realment conscient que fer menjar per a celíacs és una gran 
responsabilitat.

La manera més segura de garantir la idoneïtat dels plats sense gluten que 
s’elaboren és organitzar un sistema de control intern, on tots els possibles 
riscos de contaminació, durant el procés d’emmagatzematge, manipulació, 
elaboració i servei, siguin controlats minuciosament.

Perquè aquest sistema de control funcioni, no s’ha d’oblidar un factor fona-
mental com és la formació del personal, assegurant-se que reben les pautes 
correctes per a l’elaboració dels plats sense gluten i que coneixen les conse-
qüències que implicaria per a aquest col·lectiu qualsevol error o mala pràcti-
ca de manipulació. En definitiva, el grau d’implicació i coneixement de tot el 
personal serà decisiu per a la bona gestió, a llarg termini, d’aquest servei.

Dins aquest manual de bones pràctiques s’estudien tots els procediments 
imprescindibles a l’hora d’atendre un client celíac, des de la recepció de la 
matèria primera fins al consum del producte final i des de la reserva fins a la 
sortida del client de l’establiment.

Primer de tot, cal definir les fases que s’han de tenir en compte en l’atenció 
als clients celíacs. En són quatre de clarament diferenciades:

• L’oferta gastronòmica

• La carta

• La sala

• La cuina
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Actuació a l’establiment de restauració

La carta

Opcions d’identificació a la carta

La sala

La cuina

L’oferta gastronòmica

Plats sense gluten

Plats amb gluten

Plats nous

Poductes substitutius i alternatius

Reserva 
prèvia

Elecció de
proveïdors

Entrega i 
explicació 
de la carta

Elaboració

Servei

Emplatat

Arribada
dels clients

Recepció de
matèries primeres

Anotació 
de la comanda

Conservació del
plat o elaboració

Comprovació amb 
el client que tot 

és correcte

Neteja

Elaboració del plat

Servei

Preparació 
de la taula

Emmagatzematge

Comunicació 
a cuina

Escalfament del
plat o elaboració

Diagrama de l’atenció a l’establiment de restauració
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Actuació a l’establiment de restauració

L’oferta gastronòmica

L’oferta gastronòmica de cada restaurant és molt diversa. Restaurants de 
menú diari sense carta, pizzeries, restaurants a la carta, restaurants de ta-
pes, bufets, petits, grans, amb capacitat per a 100 persones o per a 20. 

Restaurants amb una cuina molt petita o d’altres amb les zones d’elabo-
ració separades, on no hi ha cap problema per destinar una petita zona a 
l’elaboració exclusiva de plats per a celíacs. Els uns amb molt de personal, i 
altres amb un sol cuiner i un sol cambrer; alguns amb personal ben format i 
estable, d’altres amb molta rotació o treballadors eventuals... Per tant, cada 
establiment ha d’adaptar l’oferta per a celíacs tenint en compte el que real-
ment pot oferir sense comprometre la salut dels comensals celíacs.

No sempre cal que l’establiment adapti tota l’oferta gastronòmica per als 
comensals celíacs, potser n’hi ha prou a tenir un parell de plats preparats, 
sempre sota les recomanacions d’aquesta guia, i llestos per servir. O, potser, 
per la capacitat i logística de l’establiment es pot fins i tot adaptar la tota-
litat de la carta per als clients celíacs.

A continuació, us expliquem quins són els passos que cal seguir a l’hora 
d’adaptar tota la carta o una part per als comensals celíacs. 

Un cop l’establiment ha adaptat la zona d’elaboració, els estris, els ingredi-
ents, tal com s’explica a la guia, per començar a adaptar l’oferta gastronòmi-
ca, ha de partir de la idea que cal disposar d’unes bones fitxes de producció, 
que, en el fons, no es tracta de res més que de les receptes. 

Les fitxes de producció són una part molt important perquè tot el procés 
d’elaboració del plat sense gluten sigui satisfactori. 

Quan un establiment es planteja l’opció de servir plats aptes per a celíacs 
cal modificar les fitxes de producció dels plats implicats tenint en compte 
els aspectes següents:

• La fitxa ha d’indicar clarament que el plat és sense gluten. Hi ha diverses 
opcions:

· Introduir un comentari a la fitxa habitual

· Posar la fitxa habitual i l’adaptada en el mateix full, de manera que a 
simple vista es puguin distingir els ingredients que cal substituir i el 
procés especial que cal seguir.
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· Fer una fitxa diferent, que s’ha de poder diferenciar clarament de l’ha-
bitual:

- Fitxes de colors diferents 

- Codificació amb símbols 

• S’ha d’especificar tot el procés que cal seguir per preparar el plat, i indi-
car també els punts més crítics del procés per tal d’evitar contaminacions 
creuades.

• En la llista d’ingredients és recomanable indicar la marca i el format que 
cal utilitzar, per evitar confusions o possibles variacions entre marques 
diferents i per mantenir un sistema de traçabilitat.

• El personal de sala ha de disposar d’una còpia actualitzada de les fitxes 
de producció de tots els plats per poder-les consultar en cas de tenir 
algun dubte quan s’atén un client celíac.

Tot això sembla complicat, però a continuació s’explica com fer-ho i s’exem-
plifica a partir de dos tipus d’elaboracions diferents:

• Elaborar plats i fitxes de producció de plats que originalment no conte-
nen gluten.

• Elaborar plats i fitxes de producció de plats que originalment conte-
nen gluten i nosaltres els adaptem perquè siguin aptes per als celíacs, 
ja sigui eliminant l’ingredient que conté gluten o substituint-lo per un 
d’homòleg però sense gluten.

Plats sense gluten

En la majoria de cartes, ja hi apareix un gran nombre de plats que per si 
mateixos no contenen gluten, moltes amanides, plats a base d’arròs, peix, 
carn i ous... Per tant, en aquest cas, no cal fer cap canvi a la carta, ni en les 
preparacions, només cal assegurar-se que no hi ha cap ingredient que porti 
gluten i, sobretot, que s’hagin elaborat sota les recomanacions establertes 
en aquesta guia.

Exemples de plats que per si mateixos no porten gluten:

• Amanida verda

Actuació a l’establiment de restauració
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• Amanida de tomàquet, anxoves i ou dur

• Empedrat

• Paella de marisc

• Esqueixada de bacallà

• Qualsevol preparació amb vegetals frescos, graellada de verdures, carxofes 
al caliu...

• Patates: al caliu, puré, fregides...

• Llom fred a la sal

• Sípia amb pèsols

• Qualsevol carn a la planxa, brasa, forn...

• Macedònia i altres postres a base de fruita fresca (sense més ingredients)

Tot i així, si va destinat a un client celíac s’ha de seguir el procés 
de manipulació especial per a plats per a celíacs que s’explica en 
el document: estris exclusius, superfícies de tall exclusives o ben 
netes, olis de fregir exclusius…

Les fitxes de producció d’aquests plats no s’han de canviar, però és reco-
manable introduir un comentari que indiqui que si el plat va destinat a un 
client celíac cal elaborar-lo seguint unes instruccions específiques.

Plat apte per a 
celíacs: tots els 
ingredients són 
sense gluten i ha 
estat preparat sota 
les indicacions 
d’aquest manual.

Actuació a l’establiment de restauració



38

Actuació a l’establiment de restauració

TOMÀQUET D’AMANIR 
FILETS D’ANXOVA 
CABDELL D’ENCIAM 
OU DUR  
CEBA TENDRA 
OLI D’OLIVA VERGE 
VINAGRE BALSÀMIC 
SAL 
  
  
1. NETEJAR L’ENCIAM I LA CEBA. ESCÓRRER.
2. TALLAR EL CABDELL A TROSSOS, FER RODANXES DE TOMÀQUET.
3. PELAR L’OU I TALLAR A VUITENS.
4. TALLAR LA CEBA A BASTONETS PRIMS (JULIANA).
5. POSAR AL PLAT L’ENCIAM, LA CEBA  I L’OU, ALTERNAR PEL DAMUNT EL 
TOMÀQUET I LES ANXOVES.
6. FER UNA VINAGRETA AMB OLI, VINAGRE I SAL.
7. AMANIR I SERVIR.

SI EL CLIENT ES CELÍAC, S’HA DE SEGUIR EL PROTOCOL SENSE GLUTEN. PRO-
VAR L’ANXOVA (SI TÉ MOLTA SAL, REDUIR-NE LA QUANTITAT EN L’AMANIMENT)

NOM DEL PLAT

INGREDIENTS

COMENTARIS

ELABORACIÓ

PLAT APTE PER A CELÍACS

AMANIDA DE TOMÀQUET, 
ANXOVES I OU DUR

Segons les possibilitats de cada establiment, es pot disposar d’una 
oferta més o menys extensa de plats precuinats sense gluten per tenir-
los a disposició del client celíac. D’aquesta manera, l’establiment s’es-
talvia part del procés de control de proveïdors de la resta d’ingredients, 
però cal seguir el mateix procediment de manipulació.
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Plats amb gluten

A diferència dels plats esmentats anteriorment, que per si mateixos no por-
ten gluten, i que es poden servir a un client celíac sense cap risc, sempre 
que s’hagin elaborat seguint les recomanacions d’aquest manual, en la majo-
ria de cartes de restaurant també hi ha una gran oferta de plats en els quals 
l’ingredient principal és a base de blat, com són la pasta (espaguetis, cane-
lons), la pizza i el pa, i, per tant, són plats fàcilment identificables com a 
no aptes per a celíacs. Però també hi ha una sèrie de plats, en què el gluten 
no forma part de l’ingredient principal del plat, però sí d’alguna preparació 
bàsica, com per exemple la farina per fregir un peix, o la picada que s’afegeix 
a un guisat, una salsa...  

Així, doncs, podem diferenciar dins la classificació “plats amb gluten” dos 
tipus de preparacions: 

• A: els que es preparen durant un mateix servei, com són uns macarrons 
bullits, uns crostons de pa per incorporar a una crema, un peix fregit... En 
aquests plats es pot fer una adaptació sense gluten d’una manera senzilla 
en el mateix moment del servei, simplement no incorporant l’ingredient 
amb gluten o substituint-lo per un HOMòLEG SENSE GLUTEN.

• B: els que per culpa del temps que necessiten de preparació es tenen nor-
malment preparats o mig preparats, com serien els canelons, els guisats, 
les salses... en aquest cas, no es pot fer cap adaptació a l’hora del servei 
i, si es volen servir, cal haver-los dissenyat i elaborat abans i emmagat-
zemat ben identificats.

HOMòLEG SENSE GLUTEN: és l’ingredient sense gluten que fa la mateixa 
funció o similar a un que en té i amb el qual s’assoleix un resultat semblant 
o igual al que s’obté utilitzant un ingredient amb gluten. Pot estar dissenyat 
especialment per a alimentació sense gluten o no. Per exemple:

Si es fan uns macarrons, es poden utilitzar macarrons comercials sense glu-
ten, per a un cuscús es pot utilitzar mill o quinoa, i per lligar una salsa o 
arrebossar es pot substituir la farina de blat per farina de blat de moro.

Hi ha una àmplia varietat de productes i elaboracions per fer plats sense 
gluten. Es pot escollir entre diverses possibilitats, ja siguin productes indus-
trials o d’elaboració pròpia. A les llistes de classificació d’aliments segons el 
contingut en gluten hi consten cereals sense gluten i les seves farines, així 
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com altres aliments que no són cereals que tenen les mateixes propietats. 
A més, hi ha un mercat ampli de fabricants especialitzats que elaboren pro-
ductes específics sense gluten.

A continuació, es detalla més concretament com adaptar l’oferta gastronò-
mica d’aquests dos tipus de preparacions.

A. Plats dels quals es pot eliminar o substituir l’element o l’elaboració 
amb gluten durant el servei

Com s’ha dit abans, són els plats en els quals consten ingredients amb glu-
ten, però que es poden no incloure o substituir durant el servei, com per 
exemple: 

Amanida de tomàquet, anxoves, 

cuscús i coriandre

Opció 1: no posar-hi el cuscús
Opció 2: substituir el cuscús per homòleg 
sense gluten: mill, quinoa, arròs
Exemple de les fitxes de producció a 
les pàgines 42-43

Exemples d’adaptació de plats

Adaptació sense glutenPlat de la carta amb gluten

Opció 1: no incloure pa 

Opció 2: utilitzar pa especial sense gluten

Opció 1: bistec sense salsa

Opció 2: salsa lligada amb midó de blat de moro

Substituir els macarrons per macarrons es-

pecials sense gluten

Opció 1: arrebossar el tall amb pa ratllat 

apte per a celíacs

Opció 2: no arrebossar, bistec amb patates

Opció 1: gelat en copa sense galeta

Opció 2: substituir per una galeta sense 

gluten

Amanida Waldorf amb pa fregit

Tomàquets a la provençal amb 

pa ratllat

Bistec amb salsa de bolets 

(lligada amb farina)

Macarrons a la napolitana

Escalopa amb patates

Gelat amb galeta
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Totes aquestes preparacions no es poden adaptar mai a l’hora d’un servei. 
Sempre s’ha de tenir previst abans, o no oferir-los com a plats sense gluten. 
I, com ja s’ha comentat, tenir unes bones fitxes de preparació explicatives. 

B. Plats dels quals no es pot eliminar o substituir l’element o l’elabora-
ció amb gluten durant el servei 

Són les elaboracions que es tenen totalment o parcialment llestes per uti-
litzar i/o servir. Són preparacions llargues, o de les quals se’n fa força quan-
titat: algunes salses, sofregits, guisats, masses dolces o salades, canelons, 
lasanyes, brous, fumets, reduccions, farciments... A continuació, hi ha una 
taula a tall d’exemple.

Pizza congelada Opció 1: no incloure-la en l’oferta gastronòmica 
apta per a celíacs
Opció 2: Tenir pizza congelada amb la base apta 
per a celíacs.

Exemples d’adaptació de plats

Adaptació sense glutenPlat de la carta amb gluten

Opció 1: tenir elaborat i ben conservats i iden-
tificats amb antelació els estofats amb farina 
apta per a celíacs.
Opció 2: elaborar tots els guisats i estofats de 
la carta amb productes sense gluten i així no 
haver de diferenciar-los.

Estofat de vedella amb pèsols 
(lligat amb farina)

Canelons d’espinacs

Massini de xocolata i nata

Tenir elaborats i congelats i ben  marcats els 
canelons elaborats amb pasta especial per a 
celíacs.

Opció1: tenir planxes de bescuit sense gluten 
congelades i xocolata apta per a celíacs, i mun-
tar-ho durant el servei.
Opció 2: Elaborar el massini amb tots els in-
gredients i les pràctiques aptes per a celíacs i 
tenir-lo congelat en porcions.
Opció 2: tenir el massini apte per a celíacs co-
mercial i congelat

Exemple de les fitxes de producció a les pàgines 
44-45
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TOMÀQUET D’AMANIR 
FILETS D’ANXOVA 
CABDELL D’ENCIAM
CUSCÚS DE BLAT 
OU DUR  
CEBA TENDRA 
OLI D’OLIVA VERGE 
VINAGRE BALSÀMIC 
SAL 
  
  
1. ESCALDAR EL CUSCÚS AMB AIGUA BULLENT. REFREDAR I RESERVAR.
2. NETEJAR L’ENCIAM I LA CEBA. ESCÓRRER.
3. TALLAR EL CABDELL A TROSSOS, FER RODANXES DE TOMÀQUET.
4. PELAR L’OU I TALLAR A VUITENS.
5. TALLAR LA CEBA A BASTONETS PRIMS (JULIANA).
6. POSAR AL PLAT L’ENCIAM, LA CEBA, L’OU I REPARTIR EL CUSCÚS, ALTERNAR 
PEL DAMUNT EL TOMÀQUET I LES ANXOVES.
7. FER UNA VINAGRETA AMB OLI, VINAGRE I SAL.
8. AMANIR I SERVIR.

PROVAR L’ANXOVA (SI TÉ MOLTA SAL, REDUIR-NE LA QUANTITAT EN L’AMANIMENT)

NOM DEL PLAT

INGREDIENTS

COMENTARIS

ELABORACIÓ

PLAT NO APTE PER A CELÍACS

AMANIDA DE TOMÀQUET, 
ANXOVES, CUSCÚS I OU DUR

A continuació, podeu observar (foto + fitxa de producció) l’adaptació d’una 
amanida de cuscús (fet amb blat) a un d’apte per a celíacs (fet amb quinoa). 
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Però totes aquestes adaptacions no es poden fer improvisadament, cada 
establiment hauria de tenir la fitxa de producció de cada plat que decideixi 
que és capaç d’adaptar per al comensal celíac, sense risc. I també, per si en 
qualsevol moment hi ha un canvi de cuiner, o la cuina es troba dins un servei 
complicat, quan les presses per treure plats i els nervis poden generar confu-
sió i desorientació, es pugui preparar igualment el plat amb tota seguretat.

TOMÀQUET D’AMANIR 
FILETS D’ANXOVA 
CABDELL D’ENCIAM
QUINOA 
OU DUR  
CEBA TENDRA 
OLI D’OLIVA VERGE 
VINAGRE BALSÀMIC 
SAL 
  
  
1. BULLIR LA QUINOA AMB ABUNDANT AIGUA UNS 25 MIN. REFREDAR I RESERVAR.
2. NETEJAR L’ENCIAM I LA CEBA. ESCÓRRER.
3. TALLAR EL CABDELL A TROSSOS, FER RODANXES DE TOMÀQUET.
4. PELAR L’OU I TALLAR A VUITENS.
5. TALLAR LA CEBA A BASTONETS PRIMS (JULIANA).
6. POSAR AL PLAT L’ENCIAM, LA CEBA, L’OU I REPARTIR LA QUINOA, ALTER-
NAR PEL DAMUNT EL TOMÀQUET I LES ANXOVES.
7. FER UNA VINAGRETA AMB OLI, VINAGRE I SAL.
8. AMANIR I SERVIR.

S’HA DE SEGUIR EL PROTOCOL SENSE GLUTEN
PROVAR L’ANXOVA (SI TÉ MOLTA SAL, REDUIR-NE LA QUANTITAT EN L’AMANIMENT)

NOM DEL PLAT

INGREDIENTS

COMENTARIS

ELABORACIÓ

PLAT APTE PER A CELÍACS

AMANIDA DE TOMÀQUET, 
ANXOVES, QUINOA I OU DUR

Actuació a l’establiment de restauració

A continuació, us proposem un exemple de com adaptar i descriure en una 
fitxa l’adaptació d’un estofat de vedella apte per a celíacs.
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VEDELLA PER ESTOFAR 
CEBA 
ALL 
PÈSOLS 
FARINA DE BLAT 
VI BLANC 
LLORER 
OLI D’OLIVA 
SAL 
  
  
1. SALPEBRAR I ENFARINAR LA VEDELLA I FREGIR-LA AMB OLI CALENT
2. RESERVAR
3. EN EL MATEIX OLI, FER UN SOFREGIT DE CEBA I ALL
4. AFEGIR EL VI BLANC I DEIXAR REDUIR
5. AFEGIR UN POLSIM DE FARINA, EL LLORER I COURE UNS MINUTS
6. TORNAR A AFEGIR LA VEDELLA I MULLAR-HO AMB AIGUA
7. DEIXAR COURE FINS QUE ESTIGUI TENDRE I AFEGIR ELS PÈSOLS 15 MINUTS 
ABANS
8. POSAR AL PUNT DE SAL I PEBRE

NOM DEL PLAT

INGREDIENTS

COMENTARIS

ELABORACIÓ

PLAT NO APTE PER A CELÍACS

ESTOFAT DE VEDELLA AMB PÈSOLS

Actuació a l’establiment de restauració
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VEDELLA PER ESTOFAR 
CEBA 
ALL 
PÈSOLS 
MIDÓ DE BLAT DE MORO 
VI BLANC 
LLORER 
OLI D’OLIVA 
SAL 
  
  
1. SALPEBRAR I ENFARINAR LA VEDELLA I FREGIR-LA AMB OLI CALENT
2. RESERVAR
3. EN EL MATEIX OLI, FER UN SOFREGIT DE CEBA I ALL
4. AFEGIR EL VI BLANC I DEIXAR REDUIR
5. AFEGIR UN POLSIM DE MIDÓ DE BLAT DE MORO, EL LLORER I COURE UNS MINUTS
6. TORNAR A AFEGIR LA VEDELLA I MULLAR-HO AMB AIGUA
7. DEIXAR COURE FINS QUE ESTIGUI TENDRE I AFEGIR ELS PÈSOLS 15 MINUTS 
ABANS
8. POSAR AL PUNT DE SAL I PEBRE

S’HA DE SEGUIR EL PROTOCOL, SENSE GLUTEN. UTILITZAR OLI NET O EXCLUSIU 
SENSE GLUTEN. SI ES VOL, UTILITZAR EL MIDÓ DE BLAT DE MORO O PATATA 
NOMÉS PER LLIGAR LA SALSA.

NOM DEL PLAT

INGREDIENTS

COMENTARIS

ELABORACIÓ

PLAT APTE PER A CELÍACS

ESTOFAT DE VEDELLA AMB PÈSOLS

Actuació a l’establiment de restauració

C. Plats nous

Una altra opció és introduir plats nous o únics destinats al comensal celíac. 
Per tant, fer una carta independent. En aquest cas, es podrien utilitzar ingre-
dients sense gluten de qualsevol de les opcions anteriors, ja siguin ingredi-
ents sense gluten per naturalesa o productes especials sense gluten.

En aquest cas, no és necessari disposar de dues fitxes de producció, la bà-
sica i l’adaptada, només cal tenir les fitxes de producció dels plats nous o 
exclusius. Tot i això, sí que s’ha d’indicar que cal seguir les recomanacions 
d’elaboració de menjar per a persones celíaques descrites en el document.
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La carta

Opcions d’identificació a la carta

És aconsellable que quan el client celíac vegi la carta sàpiga quines opcions 
té. En aquest sentit, es proposen les diferents opcions amb què es pot indi-
car que  un establiment disposa d’una oferta especial per a celíacs.

L’opció més genèrica és posar un co-
mentari al final de la carta indicant al 
client que es dirigeixi al personal de 
sala per tal que li expliquin les opci-
ons de què disposa l’establiment per 
adaptar els plats habituals.

Una altra possibili-
tat és col·locar un 
símbol identificatiu 
al costat dels plats 
que no contenen 
gluten.

També es pot elaborar una carta específica 
només per als clients celíacs en la qual només 
apareguin els plats que no contenen gluten. 
Aquesta opció és menys recomanable, ja que 
el client no vol sentir-se diferent.
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La tasca del personal de sala a l’hora d’atendre els clients celíacs és tan o 
més important que la que es fa dins la cuina, ja que és la part que veu el 
client.

A continuació, us detallem un diagrama dels passos que ha de seguir el per-
sonal de sala a l’hora d’atendre un comensal celíac.

La sala

Reserva 
prèvia

Entrega i 
explicació 
de la carta

Servei

Arribada
dels clients

Anotació 
de la comanda

Comprovació amb 
el client que tot 

és correcte

Elaboració del plat

Preparació 
de la taula

Comunicació 
a cuina

Reserva prèvia

El primer contacte del client amb l’establiment es dóna en el moment de la 
reserva, per tant, és important que la persona celíaca ja se senti ben atesa 
des d’aquest instant i que la persona amb qui parli li transmeti la confiança 
necessària pel que fa al coneixement del tema.

Cal recomanar a la persona celíaca que s’identifiqui sempre com a tal quan 
truqui.

Per tal de transmetre confiança, la persona que atén les reserves telefòni-
ques ha de conèixer:

• Les necessitats específiques del client celíac:

 - Què és la malaltia

 - Què és el gluten i on es troba

 - Les pràctiques bàsiques de manipulació

Diagrama de sala
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• Les possibilitats/opcions que s’ofereixen a l’establiment.

És millor recomanar aquesta opció als clients celíacs, ja que permet estar 
més preparat quan arribin i minimitzar el temps d’espera, tant per a la per-
sona celíaca com per a la resta de clients. A més, permet que la selecció del 
client estigui més definida (ubicació de la taula, elecció prèvia del menú, 
etc.) per proporcionar agilitat i reduir imprevistos.

Arribada dels clients

En cas que no hi hagi hagut reserva prèvia, aquest és el primer contacte, és 
a dir, la persona que rep els clients a l’establiment també ha de ser capaç de 
poder atendre correctament aquests clients i saber-los explicar les opcions 
de què disposa. Per tant, els mateixos aspectes que s’han exposat per a la 
reserva telefònica s’han de seguir en aquesta fase.

Preparació de la taula

És la primera part del procés que es duu a terme a la sala, en la qual s’ha de 
tenir cura de la higiene de l’espai. Si el client havia reservat la taula, es pot 
tenir preparada, però si no està previst cal seguir els passos següents:

A l’espai:

• L’àrea ha d’estar completament neta, sense restes de menjar.

• S’ha de netejar la taula i canviar les estovalles per unes de netes. Vi-
gilar que les estovalles que es posen de base també estiguin netes.

• Cal mantenir l’office i els mobles on es guarden els tovallons, les tova-
lles, els coberts i la vaixella nets i endreçats, sempre que sigui possi-
ble, en un lloc fora de la cuina. 

A la taula:

• Els plats de menjar, gots, copes i coberts han d’estar nets. Si cal fre-
gar-los o eixugar-los, no s’ha d’utilitzar mai el mateix drap que es fa 
servir per a la resta d’utensilis, cal utilitzar-ne un de net o paper d’un 
sol ús. També cal tenir una precaució especial amb la vaixella que 
s’utilitza per als clients celíacs si es guarda a prop d’on es talla o es 
guarda el pa.

La sala
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• També hi ha la possibilitat d’identificar la taula o el comensal d’una 
manera discreta amb algun element de decoració que tot el personal 
conegui, com per exemple una flor concreta.

Entrega de la carta i explicació de les opcions per a celíacs

Quan s’entrega la carta s’han de tenir present les opcions que té l’establi-
ment, si hi ha una carta especial per a celíacs o si està conjuntament amb 
la carta habitual.

El personal que atén el client celíac ha de conèixer amb precisió el servei 
que li pot donar l’establiment, ja que d’aquesta explicació en depèn una 
bona elecció del client i, per tant, la seva salut.

En cas que hi hagi algun dubte, és important comunicar-ho al client, no s’ha 
de donar res per descomptat. Si el personal de sala no disposa de la informa-
ció adient en aquell moment, és millor dir que es desconeix una informació 
i consultar-la amb el responsable o directament amb el cap de cuina per 
assegurar un bon servei.

El client celíac és un aliat, no un enemic, per tant, també pot ajudar a l’hora 
de resoldre alguns dubtes. Si es fa alguna cosa diferent, cal comunicar-ho al 
client, d’aquesta manera pot ajudar a decidir la millor opció o evitar errors.

És imprescindible que en tot moment hi hagi un responsable a la sala que 
pugui contestar correctament els dubtes que puguin tenir els clients celí-
acs.

Els responsables d’atendre clients celíacs han de saber:

• Ingredients de cada plat present a la carta o, almenys, saber on poden 
trobar aquesta informació (fitxes de producció).

• Variacions possibles de la carta habitual.

• Plats recomanables i no recomanables per a celíacs.

Anotació de la comanda

A l’hora d’anotar una comanda d’una taula on hi ha un o més clients celíacs, 
cal indicar clarament quins són els plats que han de seguir el protocol sense 
gluten, fins i tot, seria aconsellable anotar-ho en un full de comanda separat 
per evitar confusions. D’aquesta manera, el personal encarregat de preparar 
aquests plats disposa únicament de la informació del client celíac.
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S’ha d’indicar d’alguna manera on està situat aquest client, per tal que a 
l’hora de servir-lo no hi hagi equivocacions. 

Opcions per anotar la comanda:

Si l’establiment disposa d’un sistema d’anotació i transmissió de comandes 
electrònic, cal estudiar la possibilitat d’incloure aquesta informació en el 
programa de gestió.

• Comanda separada

• Mateix bolígraf: 
fer sempre 
la mateixa marca.

• Bolígraf d’un altre color 
per anotar els plats sense 
gluten.

• Gomets: utilitzar 
sempre el mateix 
color i forma.
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Comunicació a cuina

Una vegada anotada la comanda, cal comunicar-ho a cuina. És recomanable 
que la persona responsable de la taula parli directament amb la persona de 
cuina que elabora els plats per assegurar-se que no hi ha cap error i que la 
selecció del client és correcta.

En cas que s’hagi de fer algun canvi respecte a la selecció del client se li ha 
de comunicar per tal d’evitar problemes posteriors.

Servei

Pel que fa al servei de tots els plats, cal seguir les normes següents:

• Renteu-vos les mans abans de servir un plat sense gluten.

• Serviu els plats sense gluten separats de la resta. És indiferent servir 
primer els plats sense gluten i després la resta o viceversa, sempre que 
es portin a taula per separat, per evitar així que vessaments o esquit-
xos de plats amb gluten contaminin plats destinats a clients celíacs.

• Si utilitzeu safates per portar els plats, cal que estiguin netes.

• Preparacions davant del client (tallar un rosbif, desossar i fer la salsa 
d’una au, fer un bistec tàrtar, fer uns creps): cal anar en compte amb 
els esquitxos, per evitar contaminacions creuades amb altres plats.

Cal tenir en compte, també, el que se serveix conjuntament a tots els co-
mensals o al mig de la taula, tant si se serveix abans, durant o al final de 
l’àpat:

• Pa: el pa sense gluten s’ha de servir separat de la resta de pa i en 
cistelles netes sense possibles restes de pa amb gluten.

• Aperitius: si l’establiment té estipulat servir aperitius previs, cal pen-
sar en una opció per als clients celíacs. S’aconsella utilitzar envasos 
nous per servir els celíacs, ja que l’aperitiu procedent d’envasos ja 
començats pot tenir gluten procedent de contaminacions (bossa de 
patates xips a l’engròs). Si en una mateixa taula se serveixen aperi-
tius amb gluten i sense, per exemple croquetes i olives, cal posar un 
recipient exclusiu per al client celíac amb el producte sense gluten, a 
fi d’evitar els riscos de contaminació a través de les mans o estris dels 
comensals que poden prendre productes amb gluten.
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• Elaboracions que es poden compartir o es posen al mig de la taula: cal 
tenir en compte també que, si és apte per a celíacs, el suport utilitzat 
estigui net i l’elaboració s’hagi fet segons aquest manual.

 - Lloses per a carn

 - Teules de calçots

 - Safates de carn d’olla

 - Taules d’embotits i formatges (sempre separades del pa)

• Petit-fours o altres acompanyaments del cafè: s’ha de seguir el mateix 
protocol que amb els aperitius. Que siguin sense gluten i se serveixin 
separats de la resta.

Comprovació amb el client que tot és correcte

Tenint en compte les necessitats d’aquest tipus de clients, és important com-
provar periòdicament amb el client que el servei que està rebent és correcte i 
que no hi ha hagut cap mena d’imprevist. D’aquesta manera, s’assegura una 
bona resposta del client i, segurament, que repeteixi l’experiència.
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La cuina

Dins la cuina és on pot haver-hi més contaminacions de gluten al plat final, 
per aquest motiu és la part on s’ha de tenir més precaució.

A continuació, us presentem i detallem un diagrama de treball que cal seguir 
per tal de poder elaborar sense risc plats sense gluten.

Elecció de
proveïdors

Elaboració

Emplatat Neteja

Recepció de
matèries primeres

Conservació del
plat o elaboració

Servei

Emmagatzematge

Escalfament del
plat o elaboració

Diagrama de treball de la cuina
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Proveïdors

El control dels proveïdors es basa en la capacitat que tenen de proporci-
onar-nos una informació fiable sobre el contingut en gluten del producte 
que subministren. A l’hora de seleccionar un nou proveïdor, o de revisar la 
informació d’un de ja habitual, cal comprovar que disposa de la documen-
tació següent:

• Fitxa tècnica del producte.

• Llista d’al·lèrgens presents en el producte, entre els quals hi ha els 
cereals amb gluten.

• Certificat de presència/absència de gluten.

És important disposar d’aquesta informació, sobretot dels productes que són 
susceptibles de contenir gluten, és a dir, els que en la llista d’aliments es 
troben inicialment a la columna de “Poden portar gluten”. Entre aquests 
productes hi ha els elaborats en una xarcuteria, pastisseria o similar, que 
també han d’anar acompanyats del certificat d’absència de gluten. En funció 
de la informació que faciliti el proveïdor, els productes que estan en aquesta 
columna es poden distribuir cap a la de “sense gluten” o a la de “amb glu-
ten”. D’aquesta manera, la llista final de cada establiment només tindria les 
dues columnes en funció de si l’ingredient conté gluten o no.

A més, és recomanable tenir la certificació de tots els productes que interve-
nen en els plats per a celíacs, encara que per la seva naturalesa sigui evident 
que no contenen gluten.

Tenir present que no només s’han de certificar els ingredients dels plats, sinó 
també tots els productes que poden ser consumits o estar en contacte amb 
els celíacs: begudes, condiments, amaniments, etc.

Vegeu la taula de classificació dels aliments en funció del contingut en gluten 
(pàg. 28)
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Recepció de matèries primeres

En el moment de la recepció del producte a l’establiment cal comprovar:

• La llista d’ingredients de l’etiqueta per saber si conté gluten.

• Que el producte artesanal porta una etiqueta amb la menció SENSE 
GLUTEN.

Cal assegurar-se que els productes específics sense gluten es reben envasats 
correctament. Es recomana rebutjar tots els aliments envasats que arribin en 
mal estat, trencats o bruts.
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És un producte
en pols?

Separar i
identificar

Magatzem
habitual

Separar i
identificar

Magatzem
habitual

Separar i
identificar

És exclusiu
per a celíacs?

S’utilitza per elaborar
plats amb gluten
i sense gluten?

El producte
conté gluten?

SÍ

SÍ

SÍ SÍ

NO

NO

NO NO

Emmagatzematge

Matèries primeres

A l’hora de decidir si un producte s’ha d’emmagatzemar separadament de la 
resta de productes del magatzem, cal seguir el procés de decisió següent:

Diagrama de l’emmagatzematge de les matèries primeres
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A continuació, s’exposen alguns exemples de com s’han d’emmagatzemar 
els productes:

•	 Farina	de	blat: en ser un producte amb gluten en pols, és recoma-
nable separar-lo de la resta de productes i mantenir-lo ben envasat 
i tancat per evitar contaminacions dins el magatzem. Es recomana 
identificar-lo com a producte amb gluten perquè no es pugui confon-
dre amb una farina sense gluten.

•	 Pasta	convencional: tot i tractar-se d’un producte amb gluten, no és 
necessari emmagatzemar-la separadament, ja que no hi ha la possibi-
litat que contamini altres productes si es manté correctament envasa-
da.

•	 Preparats	comercials	específics	per	a	celíacs: es recomana emma-
gatzemar-los separadament de la resta de productes per mantenir-los 
aïllats de possibles contaminacions, ja que només s’utilitzaran per 
elaborar plats per a celíacs.

•	 Farina	 de	 blat	 de	
moro: és un produc-
te sense gluten que 
es pot utilitzar com 
a substitutiu de fa-
rines amb gluten, 
però també és un 
ingredient comú en 
preparacions con-
vencionals. 

 Per tant, en aquest 
cas hi ha dues opci-
ons:

- Disposar de dos 
envasos del mateix 
producte: emma-
gatzemar-ne un de 
separat amb els 
productes sense 
gluten i identificat 
com a tal. Exemples d’envasos de farina sense gluten.
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- Si només es disposa d’un envàs del producte, és recomanable separar-
ne una part en el moment d’obrir l’envàs. Aquesta part que s’ha sepa-
rat cal envasar-la hermèticament i identificar-la com a producte sense 
gluten.

Embotits sense gluten: en l’elaboració d’embotits és habitual la utilització 
d’ingredients amb gluten. Si el que s’utilitza habitualment a l’establiment 
conté gluten i es té una versió sense gluten per elaborar els plats per a 
celíacs, cal separar-los i identificar-los.

A l’hora d’emmagatzemar els productes que s’ha decidit que cal separar, s’han 
de tenir en compte els aspectes següents:

• Cal marcar-los de manera que quedi clar que són aliments sense gluten, 
o amb gluten en el cas que es tracti de productes en pols amb gluten.

• Els productes exclusius per a celíacs han d’estar separats de la resta de 
productes en un armari o un magatzem exclusiu. Si això no pot ser i es 
disposa d’un sol magatzem, cal posar-los en un prestatge, sempre a la 
part superior i dins de recipients exclusius i tancats.

• A la nevera, a la cambra frigorífica i al congelador també s’ha de disposar 
d’una zona o d’un recipient exclusiu i tancat per a aliments sense gluten 
i aliments d’ús exclusiu com ara mantega, mel, melmelada, etc. Aquests 
aliments d’ús exclusiu es poden tenir en format individual per als celíacs.

Armari reservat per estris sense gluten.
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Cal seguir el mateix procediment per emmagatzemar i servir begudes i altres 
productes que es tenen a la sala o a la barra (cervesa sense gluten, infusi-
ons, diferents tipus de cafè, licors, whisky de malt, refrescos...).

Estris

Un altre aspecte que cal tenir en compte és l’emmagatzematge d’estris. Es 
recomana que els estris que s’utilitzen per elaborar els plats sense gluten 
estiguin identificats per diferenciar-los dels habituals (de diferent color o 
amb alguna marca) i s’han d’emmagatzemar separats de la resta d’utensilis. 

Una bona opció és tenir una caixa o un kit d’estris bàsics per elaborar els 
plats per a celíacs, d’aquesta manera s’eviten problemes de contaminació. En 
cas que no es puguin tenir estris exclusius o que s’hagin de fer servir estris 
que no són al kit, s’han de netejar abans d’utilitzar-los per preparar el plat 
sense gluten.

A continuació, s’exposen els estris que podrien formar un kit per cuinar amb 
seguretat els plats per a celíacs:

• Coberts

• Ganivets

• Fusta de tall

• Joc de cullerot, 

   escumadora, 

   espàtula, pinces...

• Olles, paelles

• Batedor

• Colador

• Rodet

Tots els electrodomèstics i la maquinària han d’estar ben nets, sobretot les 
parts més inaccessibles. Per exemple, el filtre d’una liquadora, l’hèlix d’un 
got americà, els nexes d’unió entre diferents punts interiors, els comple-
ments d’aparells, etc. 

Com a exemple: si es té una fregidora exclusiva, però després es tritura una 
salsa del segon plat amb un braç triturador que té restes de farina a les hè-
lices tot el protocol previ no ha servit de res.
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• Elements que, com que són difícils de netejar, s’han d’utilitzar de manera 
exclusiva.

- Torradora

- Màquina per fer pasta

•  Estris que poden ser exclusius o simplement assegurar-nos que estan ben 
nets:

- Pinzells de pintar amb ou o mullar marinades.

- Ganivets o culleres per fer boles de gelats.

- Termòmetres o sondes per a pa o rebosteria, peix gratinat amb pa ratllat, 
etc.

- Biberons de salses que pot contactar amb el producte.

- Mànigues pastisseres.

- Culleres per remenar, espàtules, aranyes...

- Coladors

• Maquinària que no cal tenir exclusivament per a elaboracions sense glu-
ten, però sí que cal assegurar-se que estigui ben neta:

- Planxes o graelles: si s’ha cuit un aliment amb possibilitats de contenir 
gluten, cal netejar-la.
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- Forn: és recomanable tenir safates i plàstics antiadherents exclusius 
per a elaboracions sense gluten, o cal netejar-los. Si cal coure l’aliment 
sense gluten juntament amb aliments amb gluten, s’ha de protegir el 
producte sense gluten de les contaminacions, mantenir-lo tapat i col·-
locar-lo a la part superior del forn.

- Fregidora: si no es pot tenir una fregidora exclusiva, cal fer servir una 
altra opció per fregir, com ara una paella o una cassola, utilitzant sem-
pre oli net. De totes maneres, cal puntualitzar que aquest oli es pot 
utilitzar posteriorment per fregir productes amb gluten.

Elaboració

Els procediments d’elaboració d’un establiment de restauració poden ser 
molt senzills o molt complexos, depenent dels recursos disponibles. A causa 
d’aquest ampli ventall de possibilitats, gastronomies i formes de treballar 
que pot haver-hi, en aquest manual es mostren un seguit de recomanacions 
generals basades en protocols bàsics que posteriorment cal adaptar a cada 
establiment.

Abans de començar a preparar un plat destinat a un celíac cal seguir els 
passos següents:

1. Rentar-se les mans.



66

2. Comprovar que 
la roba que es 
porta està neta, 
sobretot que no 
tingui restes de 
farina. En cas 
contrari, posar-
se roba neta 
(com a mínim el 
davantal) o una 
bata de paper 
sobre la roba.

3. Netejar l’àrea 
on es prepara-
rà el plat o els 
plats, a menys 
que es dispo-
si d’una zona 
exclusiva per 
preparar plats 
sense gluten.

4. Revisar la fitxa 
de producció.

5. Abans de començar a preparar el plat, organitzar mentalment tots els 
passos i pensar la millor manera d’introduir-los en aquell moment a la 
cuina.

6. Agafar els estris que es tenen separats per a ús exclusiu per preparar 
plats per a celíacs. En cas que no es disposi del kit (pàgina 63) o es 
necessitin altres estris, cal comprovar que estan nets o netejar-los abans 
d’utilitzar-los. És aconsellable que a la fitxa de producció hi constin els 
estris necessaris per elaborar el plat, d’aquesta manera es pot preveure la 
selecció i neteja d’aquests utensilis.

La cuina
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7. Tenir els elements d’ús comú com ara salers, setrilleres o altres utensilis 
per amanir, especiers, etc. d’ús exclusiu per preparar plats per a celíacs. 
Es poden tenir emmagatzemats juntament amb estris exclusius.

8. Comunicar al responsable de cuina qualsevol canvi imprevist. 

9. La persona que es responsabilitza de l’elaboració dels plats sense gluten 
cal que mantingui controlats i identificats tots els elements i processos 
fins al moment del servei.

10. Si entre l’elaboració i l’emplatat hi ha un període d’espera, cal seguir 
mantenint la identificació i el control de les diferents elaboracions.

Per exemple, si s’utilitzen recipients amb aigua amb els estris de cuinar (culleres, cullerots, 
espàtula, escumadora), cal tenir-ne un d’exclusiu i marcat, com es mostra en la imatge.
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En aquestes imat-

ges s’observa com 

el cuiner elabora el 

plat per a celíacs 

però utilitzant el 

saler i l’oli comú de 

la cuina i, per tant, 

pot estar contami-

nat. En aquest cas, 

aquest plat no seria 

apte per a un client 

celíac ja que no es-

tem segurs que es-

tigui realment lliure 

de gluten. 

En aquesta imatge 
s’observa com el 
cuiner elabora el 
plat apte per a 
celíacs amb l’oli, 
la sal i el pebre 
especial per a ells, 
en aquest cas, 
marcats amb un 
punt verd.
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• És preferible preparar primer els plats sense gluten, a fi de minimitzar el 
risc d’una contaminació creuada. Si s’han de preparar més tard (perquè 
cal descongelar algun ingredient o fer alguna preparació prèvia), cal 
recordar que s’han de netejar i separar tots els elements.

• Si cal fer coccions amb base d’aigua, brous o altres líquids, cal assegurar-
se que no poden contenir restes de gluten. S’ha d’utilitzar aigua o oli net 
o assegurar-se que no ha estat en contacte amb elements amb gluten.

Hàbits que cal tenir en compte

• No s’ha de treure l’ingredient amb gluten d’un plat ja preparat, com ara 
el xoriço d’unes llenties ja guisades, cal reelaborar-lo seguint tots els 
passos necessaris per evitar contaminacions. Per exemple, com s’observa 
en les imatges següents, mai no s’han de treure els crostons de pa d’una 
crema o una amanida, ja que pot ser que hi quedin bocins que no es 
veuen a simple vista, però que podrien ser perjudicials per a una persona 
celíaca.
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• Tenir molt de compte amb algunes elaboracions en les quals pot haver-hi 
productes que contenen o poden contenir gluten:

- Picada

- Roux

- Ús de farina per lligar salses (crema pastissera, salsa espanyola...)

- Carn picada que contingui gluten per clarificar brous

- Panades per fer mandonguilles, hamburgueses o pilota per al brou

- Pa ratllat per gratinar

- Farina per fer la blanqueta per arrebossar unes carxofes

Conservació del plat o elaboració

Si un cop elaborat, el plat sense gluten o qualsevol preparació base no ha de 
ser consumit, sinó que s’ha d’emmagatzemar per conservar-lo per al consum 
posterior, és necessari que s’emmagatzemi separat i protegit de la resta 
de preparacions que pugui haver-hi al magatzem, a la cambra frigorífica o 
al congelador. Així mateix, també cal identificar-lo com a producte sense 
gluten.

Escalfament del plat o elaboració

Si el plat o l’elaboració que s’ha emmagatzemat cal que sigui escalfat abans 
de ser consumit, s’han de prendre les mateixes precaucions que quan s’ela-
bora, és a dir, si s’ha d’utilitzar algun tipus de maquinària per escalfar-lo és 
necessari que estigui neta, i s’ha de protegir el plat de possibles contami-
nacions.

Emplatat

A l’hora d’emplatar l’elaboració, és molt important tenir en compte els as-
pectes següents:

• Assegureu-vos que la vaixella està neta. Seria òptim disposar de plats 
exclusius.

• No utilitzeu estris bruts o que no siguin els exclusius per a productes 
sense gluten.
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• A l’hora de netejar el voral del plat, no utilitzeu mai el mateix drap que 
s’utilitza per a la resta de plats; cal tenir un drap exclusiu, o agafar-ne 
un de net, o utilitzar paper d’un sol ús, tal com es mostra en les imatges 
següents.

Incorrecte amb el mateix drap.

Correcte amb paper d’un sol ús.
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• És imprescindible identificar el plat final perquè el personal de sala pugui 
distingir clarament quins són els plats destinats als clients celíacs: ban-
deretes, adhesius al voral del plat, vaixella de diferent color o forma.

Plat sense identificació

Plat amb banderola

Plat de color diferent

Plat amb adhesiu
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• Si entre l’emplatat i el servei la preparació ha d’estar un temps esperant, 
cal cobrir el plat amb una campana protectora per evitar possibles con-
taminacions de plats propers. Així mateix, si no es disposa de campana, 
és recomanable no posar-ho a prop de la resta de preparacions.

Tapar el plat amb campana protectora
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Neteja

Com ja s’ha anat comentant en tot el manual, la higiene i la neteja és una 
part molt important del procediment que s’ha de seguir per preparar menjar 
per a celíacs.

Mitjançant el procés de neteja, amb sabó i aigua calenta, s’elimina el gluten 
dels estris i les superfícies. Cal tenir una precaució especial a l’hora d’asse-
car. Utilitzeu draps nets o paper d’un sol ús o bé assequeu-ho a temperatura 
ambient.
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Formació de personal

Com s’ha repetit durant tot el manual, és molt important la formació conti-
nuada del personal per garantir l’èxit de tot el procés. Elaboreu instruccions 
precises per rebre els comensals celíacs, per preparar els seus plats i servir-
los-els.

El personal ha de ser conscient que petites quantitats de gluten poden fer 
que la persona celíaca recaigui en la malaltia. En cas de dubte, és millor no 
servir el plat i tornar-lo a preparar.

Aquest manual és només una guia de bones pràctiques, però és necessari que 
el personal encarregat de dissenyar i elaborar plats especials per a celíacs 
rebi la formació necessària per poder-ho dur a terme sense cap risc.

Formació de personal
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Resum per nivells

No totes les cuines són iguals, ni tampoc el personal, ni el grau d’oferta 
gastronòmica que cada establiment vol oferir; per això, a continuació es 
detallen quatre nivells diferents d’incorporació de plats aptes per a celíacs. 

Cada establiment ha de ser conscient del que és capaç d’assolir sense que la 
seva decisió comporti un risc per a la salut del comensal.

Aquests nivells són una ajuda pràctica i concreta per a quatre situacions 
diferents, però que no exclouen la necessitat d’haver llegit la guia per posar-
los en marxa.

Aquestes quatre categories s’han elaborat tenint en compte el tipus d’ali-
ments que s’utilitza per dissenyar l’oferta apta per a celíacs.

Tot i així, hi ha una part comuna, referent a consells bàsics i bones pràc-
tiques de manipulació, que qualsevol dels establiments, sigui quina sigui 
l’oferta o el nivell escollit, ha de complir al cent per cent.

Conceptes bàsics que han de seguir tots els establiments:

• El fet de ser celíac és una malaltia, no una preferència o elecció alimen-
tària.

• Petites quantitats de gluten poden tenir conseqüències greus per a la 
persona celíaca.

• El gluten no es destrueix amb temperatures altes, és a dir, els processos 
de cocció no l’eliminen.

• Tot el personal ha de conèixer la presència d’un client celíac, encara que 
no estigui en contacte amb ell ni amb el menjar que se li serveix.

• Tothom que estigui en contacte amb el client celíac o el menjar que se li 
serveix s’ha de rentar escrupolosament les mans o canviar-se els guants 
abans de tocar qualsevol element que estigui destinat a aquest client.

• El personal que elabora els plats sense gluten ha de portar la roba neta, 
canviar-se el davantal per un de net o utilitzar bates d’un sol ús.

• Els estris i les superfícies que s’utilitzen per elaborar el plat sense gluten 
han d’estar completament nets.
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• En cas de dubte, no s’han d’utilitzar estris o aliments que no se sap si 
poden contenir gluten.

• No traieu l’ingredient amb gluten d’un plat per servir-lo a un client celí-
ac, perquè hi podrien quedar petites quantitats no visibles que li causin 
la malaltia.

• Unificar alguna part de l’àpat (pa, aperitius, plats principals, postres...) 
servint només propostes sense gluten és una bona opció per evitar una 
possible discriminació dels clients celíacs.

• Cal que en tots els passos el coneixement del producte i del procés sigui 
exhaustiu.

• La comunicació entre tots els membres de l’equip és vital per assegurar 
un bon funcionament de tot el sistema.

El quadre següent és un esquema molt bàsic dels conceptes que cal tenir en 
compte i que seria útil de tenir sempre a mà.

Resum per nivells

1. Organitzeu el magatzem, la nevera i el congelador de manera que no hi hagi 
contaminacions.

2. Utilitzeu estris, maquinària i superfícies específics o netegeu-los a fons abans 
de cuinar un plat per a celíacs.

3. Renteu-vos les mans abans de preparar qualsevol cosa per a un client celíac.
4. Tingueu molt de compte amb possibles contaminacions durant l’elaboració.
5. Abans de servir, tingueu el plat separat i tapat.

EL MÓN SENSE GLUTEN

CAL TENIR EN COMPTE

COM ACTUAR A LA CUINA

- Ser celiac és una malaltia, no una preferència.
- Petites quantitats de gluten poden tenir conseqüències greus.
- El gluten no es destrueix amb temperatura.
- No n’hi ha prou a eliminar l’ingredient amb gluten un cop preparat el plat, cal 

preparar-lo a part.

A L’ETIQUETA
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CARTA SENSE GLUTEN - NIVELL 1

CARTA SENSE GLUTEN - NIVELL 2

PLATS PRECUINATS SENSE GLUTEN

PLATS ENVASATS SENSE GLUTEN

Comprar  (Escalfar)  Servir

Comprar  Organitzar  Elaborar  Servir

NIVELL 1

NIVELL 2

Així, doncs, els nivells d’exigència són els següents:

1. Oferta gastronòmica elaborada exclusivament amb plats precuinats co-
mercials sense gluten.

2. Oferta gastronòmica elaborada exclusivament a partir de productes enva-
sats sense gluten (a més de l’opció 1).

3. Oferta gastronòmica elaborada amb productes frescos no elaborats sense 
gluten (a més de les opcions 1 i 2).

4. Oferta gastronòmica elaborada a partir de qualsevol tipus de producte 
sense gluten (a més de les opcions 1, 2 i 3).

1. Comprar plats precuinats sense gluten.
2. Escalfar els plats precuinats al forn o al microones, si és necessari.
3. Servir seguint les recomanacions del manual.

Hi ha fabricants industrials de productes sense gluten que dins la seva oferta 
hi consten plats precuinats.

Es tracta de productes congelats que només cal escalfar al microones o al 
forn i servir.

D’aquesta manera, es disminueix al màxim la possibilitat de contaminació.

1. Comprar productes envasats clarament etiquetats sense gluten.
2. Organitzar el magatzem, la nevera i el congelador de manera que no hi 

hagi contaminacions.
3. Elaborar els plats tenint en compte el procediment específic per evitar 

contaminacions.
4. Servir seguint les recomanacions del manual.
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En aquest cas, es poden utilitzar productes envasats que estiguin etiquetats 
clarament com a productes sense gluten. Es poden utilitzar tant productes 
de fabricants especialitzats d’alimentació sense gluten com fabricants d’ali-
mentació general que etiqueten clarament amb simbologia o la llegenda 
“sense gluten”.

Si se segueixen les pautes bàsiques de manipulació i elaboració i només 
s’utilitzen productes envasats sense gluten, la dificultat és mínima.

En aquest nivell només s’utilitzen productes frescos no processats (excloent-
ne els cereals que contenen gluten). D’aquesta manera, s’elimina la possi-
bilitat de dubte pel que fa al contingut d’ingredients que puguin contenir 
gluten.

Tot i així, també es poden introduir productes envasats que estiguin clara-
ment etiquetats, encara que siguin del nivell anterior.

CARTA SENSE GLUTEN - NIVELL 3

CARTA SENSE GLUTEN - NIVELL 4

PRODUCTES FRESCOS DE NATURALESA SENSE GLUTEN

TOT TIPUS DE PRODUCTES SENSE GLUTEN

Comprar  Elaborar  Servir

Comprar  Organitzar  Elaborar  Servir

NIVELL 3

NIVELL 4

1. Utilitzar productes frescos no processats de naturalesa sense gluten 
(tots els aliments frescos excepte els cereals amb gluten).

2. Elaborar els plats tenint en compte el procediment específic per evitar 
contaminacions.

3. Servir seguint les recomanacions del manual.

1. Comprovar que els productes que s’utilitzen no tenen gluten.
2. Organitzar el magatzem, la nevera i el congelador de manera que no hi 

hagi contaminacions.
3. Elaborar els plats tenint en compte el procediment específic per evitar 

contaminacions.
4. Servir seguint les recomanacions del manual.
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Aquest és el nivell de màxima dificultat. Aquí es poden utilitzar tota mena 
de productes sense gluten per elaborar una oferta gastronòmica el més àm-
plia possible.

També cal dir que és el nivell que implica més risc de contaminació i en el 
qual s’han d’extremar al màxim les mesures higièniques i les bones pràcti-
ques de manipulació i elaboració.





85

Bibliografia

Bibliografia

http://www.celiacscatalunya.org

http://www.aoecs.org

http://www.gencat.cat/salut/acsa

http://www.aesan.msc.es

http://www.codexalimentarius.net

http://www.specialgourmets.com/resource/safe-meal

http://www.glutenfreerestaurants.org/index.php

http://www.acema.com.es/Documentos/Protocolo_para_restauracion.pdf

Máñez, C. Vivir sin gluten. Barcelona: Oceano Ambar, 2008.

Montes Ortega, L. E.; Lloret Fernández, I.; López Fernández-Santos, M. A. 
Diseño y gestión de Cocinas. Madrid: Díaz de Santos, 2005.

Matas Pablo, E.; Vila Brugalla, M. Restauración colectiva APPCC: manual del 
usuario. Barcelona: Masson, 2002.

CESNID. Restauración colectiva. Planificación de instalaciones, locales y 
equipamientos. Barcelona: Masson, 1999.

Osoro Gorrotxategi, E.; Cano Balsera, E. M. Alergias e intolerancias alimentarias. 
Unidad didáctica. Madrid: Federación Española de Hostelería, 2008.

Welcoming guests with food allergies. The Food Allergy & Anaphylaxis 
Network, 2008.

Els al·lèrgens alimentaris en la restauració col·lectiva. Manual de bones 
pràctiques d’elaboració. Generalitat de Catalunya, 2009. 

Guía práctica del celíaco. Gobierno de Aragón. Departamento de Salud y 
Consumo, 2008.



86

Notes



87

Notes



88

Notes



89

Notes




