
TABELA 

GRUPOS PERMITIDOS                 PROIBIDOS 

Farinhas e Féculas                 
(Cereais, Tubérculos e 

seus sub-produtos, que 
encontramos em forma de 

pó.) 

 

As mais indicadas: Arroz, 
Batata, Milho e Mandioca. 

Arroz = farinha de arroz 

Milho = fubá, farinha, amido 
de milho ( maisena ), flocos, 

e pipoca.  

Batata = fécula ou farinha.   

Massas= só de arroz, milho e 
mandioca.  

(todas as massas sem 
glúten) 

Pão= Só de arroz, milho ou 
específicos para a dieta. 

TRIGO = farinha, semolina, 
germe e farelo. 

AVEIA = flocos e farinha. 
CENTEIO 

CEVADA = farinha. 

MALTE 

MASSAS= de trigo, aveia, 
cevada ou centeio. 

(todas as massas comuns) 

Todos os produtos 
elaborados com os cereais 

citados acima 

PÃO= de trigo, aveia, 
cevada ou centeio. 

Bebidas 
Água, sumos de frutas e 

vegetais naturais, 
refrigerantes e chás.  

Cerveja, whisky, vodka, gin, 
e ginger-ale. bebidas 

contendo malte, cevada.  

Leites e derivados  

Leite, leite em pó, 
esterilizados (caixas 

tetrapack), leites integrais, 
desnatados e semi-
desnatados. Leite 

condensado, cremes de 
leite, Iogurtes naturais. 
Queijos, frescos, tipo 

minas, ricota, parmesão.  

Leites achocolatados que 
contenham malte ou extrato 
de malte, queijos fundidos, 

queijos preparados com 
cereais proibidos. Na dúvida 

ou ausência das 
informações corretas nas 

embalagens, não adquira o 
produto 

Carnes (vaca, aves, porco, 
cabrito, etc). Peixes e 

produtos do mar, ovos e 
Vísceras (fígado, coração)  

Todas, incluindo presunto 
e linguiça caseira 

Patês enlatados, embutidos, 
alguns fiambres, salame, 

algumas salsichas 
enlatadas. 

Gorduras e óleos 

Manteiga, margarina, banha 
de porco, gordura vegetal 

hidrogenada, óleos 
vegetais, azeite 

 



Grãos 

Feijão, ervilha seca, 
lentilha, amendoim, grão-

de-bico, soja (extrato 
proteico de soja, extrato 
hidrossolúvel de soja) 

Extrato proteico vegetal, 

Proteína vegetal hidrolisada 

Hortaliças e Frutas Todas 
 

Condimentos 

Sal, pimenta, cheiro-verde, 
erva, temperos caseiros, 

maionese caseira, vinagre 
fermentado de vinhos tinto 

e de arroz, glutamato 
monossódico (Ajinomoto)  

Mainoese, Katchup, 
mostarda e temperos 

industrializados como o 
Caldo “Knorr” podem conter 

o glúten. Ler com muita 
atenção o rótulo. 

Sobremesas e Doces FRUTA 

A BEATRIZ É DIABÉTICA, 
NÃO CONSOME 

SOBREMESAS E DOCES 
SEM A SUPERVISÃO DOS 

PAIS. 

Outros 
 

Pizzas e qualquer alimento 
panado, Ex.: Peixe ou carne 

panado para fritar, 
croquetes, rissóis, etc. (são 
cofeccionados com farinha 

e pão ralado). 

 

MUITO IMPORTANTE 
 

NÃO UTILIZAR NA 
CONFECÇÃO DOS 

ALIMENTOS SEM GLUTEN, 
OS MESMOS UTENSÍLIOS 

QUE SE UTILIZA PARA 
MANOBRAR ALIMENTOS 

COM GLUTEN SEM OS 
LAVAR PRIMEIRO. 

(qualquer vestígio de glúten 
é prejudicial para os 

portadores de doença 
celíaca) 

 

OBS.: Aquando a confecção de qualquer refeição mesmo no âmbito familiar, substitui-se 

facilmente alimentos com glúten, por alimentos sem glúten. Por exemplo: Massa com carne, 

(como a massa normalmente adquirida contem glúten) substitui-se por arroz ou batata. 


