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1.- CEREALS que continguin GLUTEN i els seus derivats
El gluten és una proteïna que es troba en algunes
gramínies. Els cereals que contenen gluten són el
blat (trigo), l’espelta (escanda), el kamut o blat
de Khorasan, l’ordi (cebada), la civada (avena) i
el sègol (centeno); els seus derivats; i les seves
varietats híbrides, com per exemple el triticale.

Els cereals s’utilitzen com a agent espessidor o de
farciment. Es poden trobar en aliments que
contenen farina, midons, pa, pasta, pa ratllat,
galetes, pastisseria, salses, sopes, sèmoles, productes carnis, embotits, pizzes, cuscús,
croquetes, bulgur, begudes, etc. El seitan és un preparat fet a base de gluten de blat. Els
cereals són una font important d’hidrats de carboni i de proteïnes de la dieta.
El seu pol·len pot donar al·lèrgia, sobretot rinoconjuntivitis i asma. També amb la seva
ingesta. Aquestes al·lèrgies són independents, de manera que els al·lèrgics al pol·len de les
gramínies poden menjar cereals.
A títol d’informació es detalla una llista de noms que també poden indicar la presència de
gluten: amilàcies, extracte de cereal, gliadina, glutenina, midó - pot ser: modificat , vegetal,
gelatinitzat, proteïna vegetal, (hidrolitzada, texturitzada), saboritzant (natural i artificial).
Adjuntem una llista de additius que poden contenir gluten: E-1404, E-1410, E-1412, E-1413,
E-1414, E-1420, E-1422, E-1440, E-1442, E1450, E-1451
Cal declarar el cereal. És voluntari indicar-hi la
presència de gluten junt amb el nom del cereal.
No es pot utilitzar l’expressió “sense gluten” als
productes que de forma natural no en contenen,
com ara l’arròs, el sucre, la llet, ous, mantega,
mel...

Símbols d'absència de gluten
Reglament (UE) núm. 828/2014
La declaració “sense gluten” només podrà utilitzar-se quan els
aliments, tal com es venen al consumidor final, no continguin
més de 20 mg/kg de gluten.
La declaració “molt baix en gluten” només podrà utilitzar-se
quan els aliments no continguin més de 100 mg/kg de gluten.
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2.- SOJA i productes a base de soja
La soia (Glycine max), pertany a la família de les
lleguminoses, i pot tenir reactivitat creuada amb altres
llegums (sobretot la llentia i el cacauet).
A més de la salsa de soia, podem trobar-la en alguns
productes, com ara, en altres salses, condiments,
postres, gelats i productes carnis. Els productes derivats
de la soia com aïllats de la proteïna de soia, els
concentrats de proteïna de soia i la lecitina de soia es fan
servir com a ingredients en nombrosos plats i també a la
xocolata. Són derivats de la soia el tofu, el miso, el
kyodufu, akara, edamame okar, el tempeh, tamari, yuba,
natto i evidentment a la salsa shoyu.
Els additius que poden contenir soia són, a títol
d’exemple: E-322 lecitina (obtinguda de faves de soia o
d’altres lleguminoses com el cacauet); E-479b oli de soia
oxidat per calor i E-306 vitamina E (extractes d’origen natural rics en tocoferols que poden
ser de blat, arròs, blat de moro o soia).
La majoria de soia germinada que es comercialitza actualment correspon, en realitat, a brots
de mongeta mungo (Vigna radiaca). La germinació d'aquesta mongeta dóna lloc a les
anomenades “dent de drac”, germen de soia, brots de soia, o simplement soia. La mongeta
mungo, malgrat ser gairebé tan rica en proteïnes com la soia, no té cap relació amb la soia.

3.- CACAUETS i productes derivats
El cacauet és de la família de les lleguminoses. Sovint se’l
considera com un fruit sec gràcies al seu contingut oleic.
Les persones al·lèrgiques al cacauet també poden ser-ho a
una altre fruit sec, a alguns llegums i a alguns cereals.
Són productes derivats del cacauet: la mantega, la farina i
l’oli de cacauet.
Es pot trobar a les salses (especialment la salsa “satay”) i
als condiments preparats, a les galetes, a les xocolates, postres, menjars asiàtics, africans...
S’acostuma a fer servir mantega de cacauet per unir els extrems dels rotlles de primavera,
per evitar que es desprenguin quan es fregeixen. També es pot trobar a dolços, muesli i
cereals amb fruites; així com, a les barres amb fruits secs salats; barres energètiques per
esportistes...
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4.- FRUITA SECA (fruits de closca) i productes derivats.
Les
persones
al·lèrgiques
(sobretot les adultes) a una
fruita seca oleaginosa solen
reaccionar a diferents fruites
encara que siguin d'espècies
diferents, tot i que pot haver-hi
algunes excepcions. Aquestes
reaccions poden ser greus.
Inclou:
ametlles,
avellanes,
nous,
anacards,
festucs
(pistatxo), macadàmies, nous del
Brasil, pacanes...
Les trobem als massapans, als
prelinés, a les xocolates, als
torrons, a salses preparades, als
condiments, galetes, gelats, postres, certs olis, alguns pans. A la informació alimentària del
producte s’ha d’indicar el nom del fruit de closca present a l’aliment, no cal utilitzar el nom
en llatí de cadascun d’ells.

5.- SÈSAM i productes a base de sèsam.
Inclou a més dels grans, els brots de sèsam,
i els seus derivats.
Del sèsam se n'obté oli i tahina, (pasta de
sèsam) molt utilitzada en la cuina de tot
l'Orient Mitjà. La tahina és un ingredient
essencial de l’humus (pasta de cigrons).
El sèsam es fa servir per a decorar pans i
coques, “colines o grissinis”, per a obtenir
sal de sèsam o “gomasi” i com a ingredient del sushi i altres preparacions de la cuina
japonesa.
També el podem trobar a amanides, salses, als falafels,...
L'al·lèrgia a la llavor de sèsam pot ocasionar reaccions al·lèrgiques molt greus (anafilaxi),
tant en adults com en la població infantil. És un al·lergogen capaç d'induir reaccions
asmàtiques, sobretot per asma ocupacional. Una persona al·lèrgica a la llavor de sèsam és
probable que també ho sigui a un altra fruita seca (nou, cacauet, anacard...) i també a les
llegums (llentia i soia).
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6.- API
Inclou tota la planta, les llavors i les arrels. El podem trobar a
condiments, amanides, alguns productes carnis, sopes, salses,
cocteleria (Bloody Mary)...
És una de les causes més freqüents entre les al·lèrgies alimentàries,
amb especial incidència a certs països europeus. S'estima que a Suïssa i
a França entre el 30 i el 40% dels pacients amb algun tipus d'al·lèrgia
alimentària són al·lèrgics a l'api. Prop del 30% de les reaccions
anafilàctiques més severes es deuen a aquest aliment o als seus
al·lergògens.
Els símptomes de l'al·lèrgia a l'api comprenen reaccions orofaringes locals i en alguns casos
manifestacions més greus com l'anafilaxi sistèmica potencialment mortal.
Una persona al·lèrgica a l'api és probable que també ho sigui a la pastanaga i al cogombre,
per ser de la mateixa família. L'al·lèrgia a l'api sovint s'associa a al·lèrgia respiratòria (rinitis
i/o asma), donada l’al·lèrgia a pòl·lens.

Llavors d'api

La síndrome api-artemísia-pastanaga-espècies sobretot
afecta a la població de l'Europa central. Els pacients
amb aquesta síndrome acostumen a tenir al·lèrgia a
l'api, a la pastanaga, a les espècies i al pol·len d'una
planta anomenada artemísia. L'al·lèrgia a l'api se sol
produir més després de la seva ingesta en cru, ja que
cuinat hi ha l’evidència que la calor pot reduir la seva
capacitat per produir reaccions al·lèrgiques, tot i que
aquesta reducció pot variar en funció de cada individu.

7.- MOSTASSA i productes derivats.
Tota la planta pot causar reaccions al·lèrgiques
(fulla, tija i llavors). L'al·lèrgia a la mostassa és
més freqüent en les persones adultes. Els
al·lèrgics a la mostassa sovint presenten
al·lèrgia a aliments de la mateixa família (nap,
rave, col, coliflor, col de Brussel·les, bròquil);
així com a altres llavors (llavor de lli i la colza) i
a altres aliments vegetals (fruita seca, fruites
rosàcies i llegums). L'al·lèrgia a la llavor de
mostassa també s'ha relacionat amb al·lèrgia a
alguns pòl·lens (pol·len d'ambrosia i de artemísia).
En adults l'al·lèrgia a la llavor de mostassa pot ocasionar reaccions al·lèrgiques molt greus
(anafilaxia). Per contra, en els nens, l'afectació únicament cutània és la manifestació clínica
més freqüent d'al·lèrgia a la mostassa.
Es pot trobar a pans, als condiments preparats, a les salses, a les sopes, als productes
carnis, als productes marinats...
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8.- Tramussos i derivats
La normativa obliga a l'etiquetatge de tots
els aliments que contenen tramussos i/o
productes
derivats.
Les
persones
al·lèrgiques als tramussos també poden
ser-ho a la soia i al cacauet.
El tramús és un llegum que inclou més de
450 espècies. El Lupinus albus (el tramús
blanc dels països mediterranis), el Lupinus
luteus (el tramús groc de l’Europa Central)
i el Lupinus angustifolius (el tramús blau
d'Austràlia) s'utilitzen per al consum humà
i animal. Les llavors de tramús han format part de la ingesta alimentària normal des de
temps antics i es consumeixen com a mos en alguns països europeus. A partir de 1990, amb
la introducció de la farina de tramussos com a ingredient en la farina de blat, donades les
seves qualitats nutritives i de processament alimentari, el consum s’ha estès més a Europa.

9.- OUS i el seus derivats
L’ou és un altre element de declaració
obligatòria. La clara és més al·lergènica que el
rovell. S’han descrit més reaccions al·lèrgiques
a la ingesta d’ou cru que cuit. L’ou és una de
les causes al·lèrgiques més freqüents en nens
menors de 5 anys. Si algú és al·lèrgic a l’ou
d’una au, la probabilitat de ser al·lèrgic als ous
d’altres aus és molt elevada. Per aquest motiu,
cal declarar els ous de qualsevol espècie
(gallina, guatlla, ànec...) i els seus derivats.
Es pot trobar: a pastissos, pasta, productes
carnis, plats preparats, salses, condiments,
caramels, flams, gelats, alguns formatges,
sopes,
arrebossats,
mousse,
“quiche”,
amaniments, etc.
Adjuntem una llista de noms que poden indicar
la presència d’ou: albúmina, conalbúmina,
ovotransferrina, lisozima (formatges), ovalbúmina, ovomucoide, ovomucina, coagulant,
emulsificant, globulina, lecitina (E-322) llevat que indiqui que és de soja, livetina,
ovomucina, ovovitel·lina, luteïna o pigment groc (E-161b), lisozima (E-1105) ...
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10.- LLET i els seus derivats, inclosa la lactosa
Inclou, entre altres, la llet de vaca, cabra, ovella, búfal,
euga, camella... Derivats: la mantega, el formatge, els
iogurts, la crema de llet, llet en pols, llets desnatades, ...
Es pot trobar en una àmplia varietat d’aliments: postres,
embotits, salses, pans, xocolates, croquetes, sopes,
gelats, cremes... Altres productes que ens poden indicar
la presència de llet són: lactosa, caseïna, lactitol, sèrum,
alfa-lactoalbúmina,
beta-lactoglobulina,
lactoferrina
bovina; sèrum làctic, caseïnat de sodi, E-4512, caseïnat
de calci, E-4511, caseïnat de potassi, caseïnat de
magnesi, hidrolitzat proteic, lactoglobulina, àcid làctic...
A continuació adjuntem una llista d’additius que poden
indicar la presència de derivats de la llet, com: E-234, E-270, E-325, E-326, E-327, E-328,
E-329, E-472 d, E-481, E-482, E-585, E-966, E-4511, E-4512...

11.- CRUSTACIS i productes a base de crustacis
La principal proteïna responsable de les reaccions al·lèrgiques
als crustacis és una proteïna termostable. La reactivitat
creuada clínica és molt freqüent entre els diferents crustacis
amb el que és molt probable que un pacient al·lèrgic a la
gamba no pugui menjar cap altre tipus de crustaci.
Inclou totes les espècies de crustacis, entre altres les gambes,
els escamarlans, els llagostins, els crancs, la llagosta, el
llamàntol...
Es pot trobar a les sopes, a les salses, a les cremes, sashimi,
plats preparats...

12.- MOL·LUSCS i derivats
Alguns mol·luscs són una font important d'aliment. Els
mol·luscs s'utilitzen com a ingredient en alguns
menjars preparats com ara sopes i salses; i en
productes com el surimi. Els casos declarats i la
revisió d'històries clíniques indiquen que alguns
mol·luscs, com ara els cargols, les ostres, les cloïsses,
els musclos, el calamar, sípies, l'orella de mar i el pop,
poden provocar reaccions al·lèrgiques alimentàries, i
en alguns casos resultar fatals.
La principal proteïna responsable de les reaccions al·lèrgiques als mol·luscs és una proteïna
termostable, resistent a la calor i a la cocció. Això vol dir que una persona al·lèrgica als
mol·luscs presentarà símptomes de reacció al·lèrgica, tant si els menja crus com cuits.
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13.- PEIX i productes a base de peix
Cal informar a les persones consumidores de
la presència, de peix o dels seus derivats en
els aliments. Les reaccions al·lèrgiques al peix
poden ser causades per a la seva ingesta, per
la inhalació dels seus vapors o per contacte,
sense necessitat d'haver-ne consumit.
Es pot trobar a les salses de peix, condiments
preparats, brous, pastilles per al brou, pizzes,
croquetes, surimi, amaniments, barretes de cranc o de marisc (fetes amb farina de peix)...
El al·lèrgens principals del peix són unes proteïnes altament termostables, és a dir, resistents
a la calor i que no es modifiquen en cuinar-les. Són també proteïnes altament resistents tant
a l'àcid (per exemple el vinagre) com a l'acció o digestió enzimàtica intestinal. En no ser
destruïdes pels nostres enzims gàstrics poden ocasionar simptomatologia greu.

ANISAKIS
No és un al·lergen declarat al Reglament 1169. L’anisakis és un paràsit que es pot trobar en
els peixos marins i els cefalòpodes i pot provocar alteracions digestives i reaccions
al·lèrgiques als consumidors. La ingestió de larves d’anisakis pot provocar dues patologies
diferents: l’anisakiosi o anisakidosi i l’al·lèrgia als anisakis.
Les espècies parasitades són diverses. a Catalunya, entre les espècies de consum habitual
que poden resultar infectades. Destaquem: la maire, el seitó, el verat, el sorell, el lluç, la
sardina, el bacallà, el rap i cefalòpodes, com els calamars i les sípies.

Mesures preventives:
• Millor comprar el peix eviscerat, o bé retirar el més aviat possible les vísceres
• Cuinar el peix mitjançant tractaments que permetin arribar als 60ºC en tota la
peça, com a mínim durant 10 minuts

• En cas de consumir peix cru o gairebé cru, cal congelar-lo a una temperatura de –
20º C durant 48 hores.

Això és aplicable a:
Sashimi, sushi, carpaccios
Seitons en vinagre i altres peixos en escabetx
Peix marinat, com el cebiche.
Peix fumat en fred
El Reial decret 14/2006 d’1 de desembre de 2006, obliga a congelar aquells peixos destinats
al consum cru o semicru. Aquesta norma obliga, als establiments que serveixen menjar a
consumidors finals o a col·lectivitats, a garantir que tots els peixos que es serveixin crus o
gairebé crus hagin estat prèviament congelats, i a informar-ne als consumidors.
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14.- SULFITS
La
normativa
europea
actual
obliga
a
l'etiquetatge de tots els aliments que continguin
sulfits. Sovint a les carns manipulades se’ls
afegeixen sulfits. Els sulfits i bisulfits són
substàncies derivades del sofre i utilitzades com
a antioxidants o conservants.
La normativa europea obliga a etiquetar
qualsevol aliment que contingui sulfits en
concentracions superiors a 10 mg/kg o 10 mg/l, i
aquests productes han de ser declarats amb el terme sulfit o
diòxid de sofre (E-220, E-221, E-222, E-223, E-224, E-226, E227, E-228, E-150b, E-150d).
Els sulfits poden ser responsables de reaguditzacions
asmàtiques en pacients amb asma. A part de símptomes
respiratoris, els sulfits també poden ocasionar molèsties
digestives i/o cutànies. Els aliments i/o begudes que amb
major freqüència contenen sulfits són el vi (que conté sulfits
produïts durant la fermentació), altres begudes alcohòliques o
no alcohòliques envasades (sucs, most, sidra), aliments
envasats,
aliments
precuinats,
conserves,
aliments
ultracongelats i vinagre.
Pictogrames del reglament d’execució (UE) n°
579/2012 sobre etiquetat de diversos productes
vitícoles

La llista de productes derivats d’aliments al·lergògens exclosos:
INGREDIENTS

PRODUCTES DERIVATS EXCLOSOS

Cereals que conten
gluten

•
•
•
•

Xarops de glucosa a base de blat, inclosa la dextrosa. (1)
Maltodextrines a base de blat. (1)
Xarops de glucosa a base d’ordi.
Cereals utilitzats per fer destil·lats o alcohol etílic d’origen agrícola per a
begudes alcohòliques.

Peix

•

Gelatina de peix utilitzada com a suport de vitamines o preparats de
carotenoides.
Gelatina de peix o ictiocol·la utilitzada com a agent clarificant en la cervesa i
el vi.

•
Soia

•
•
•
•

Llet

•
•

Fruits amb closca

•

Olis i greix de soia totalment refinats. (1)
Tocoferols naturals barrejats (E-306), d-alfa-tocoferol natural, acetat del dalfa- tocoferol natural i succinat del d-alfa-tocoferol natural derivats de soia.
Fitosterols i èsters de fitosterol derivats d’olis vegetals de soia.
Èsters de fitostanol derivats de fitosterols d’oli de llavor de soia.
Sèrum utilitzat per fer destil·lats o alcohol etílic d’origen agrícola per a
begudes alcohòliques.
Lactitol.
Nous utilitzades per fer destil·lats o alcohol etílic d’origen agrícola per a
begudes alcohòliques.

(1) S’ha d’aplicar també als productes derivats, si és improbable que els processos a què s’hagin sotmès
augmentin el nivell d’al·lergenicitat determinat per l’EFSA per al producte del qual deriven.
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Normativa
•

•

•

•

REGLAMENT (UE) núm. 1169/2011 del Parlament Europeu i del Consell de 25 d'octubre
de 2011 sobre la informació alimentària facilitada al consumidor i pel qual es modifiquen
els Reglaments (CE) núm. 1924/2006 i (CE) núm. 1925/2006 del Parlament Europeu i
del Consell, i pel qual es deroguen la Directiva 87/250/CEE de la Comissió, la Directiva
90/496/CEE del Consell, la Directiva 1999/10/CE de la Comissió, la Directiva 2000/13/CE
del Parlament Europeu i del Consell, les directives 2002/67/CE, i 2008/5/ CE de la
Comissió, i el Reglament (CE) núm. 608/2004 de la Comissió. (DOUE L 304/18 22/11/2011)
REGLAMENT D'EXECUCIÓ (UE) núm. 1337/2013 de la Comissió, de 13 de desembre de
2013, pel qual s’estableixen disposicions d’aplicació del Reglament (UE) núm. 1169/2011
del Parlament Europeu i del Consell pel que fa a la indicació del país d’origen o del lloc de
procedència per a la carn fresca, refrigerada o congelada de porcí, oví, caprí i aus de
corral. (DOUE L 335 - 14/12/2013)
REGLAMENT D'EXECUCIÓ (UE) núm. 828/2014, de 30 de juliol de 2014, relatiu als
requisits per a la transmissió d’informació als consumidors sobre l’absència o la presència
reduïda de gluten en els aliments. (DOUE L 230 - 01/08/2014)
REIAL DECRET 126/2015, de 27 de febrer, pel qual s’aprova la norma general relativa a
la informació alimentària dels aliments que es presentin sense envasar per a la venda al
consumidor final i a les col·lectivitats, dels envasats en els llocs de venda a petició del
comprador, i dels envasats pels titulars del comerç al detall. (BOE núm. 54 04/03/2015)

Webgrafia:
Diputació de Barcelona (Consum)
https://www.diba.cat/es/web/consum/al-lergens
Diputació de Barcelona (Salut Pública)
https://www.diba.cat/web/salutpublica/guies_de_practiques_correctes_higiene
Agència Catalana del Consum:
http://consum.cat/
Agència Catalana de Seguretat Alimentària:
http://acsa.gencat.cat/ca/inici/
Departament d’agricultura, ramaderia i pesca:
http://agricultura.gencat.cat/ca/ambits/alimentacio/etiquetatge-aliments/etiquetatgeobligatori-aliments/
Agencia Española de Consumo, Seguridad alimentaria y Nutrición:
http://www.aecosan.msssi.gob.es/AECOSAN/web/home/aecosan_inicio.htm
Asociación Española de Personas con alergia
http://www.aepnaa.org/

a alergia a alimentós y latex:

Immunitas Vera, associació catalana d’al·lèrgies alimentàries:
http://www.immunitasvera.org/
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A qui afecta
• Als establiments on s’ofereix qualsevol mena de menjar,
com ara, bars, restaurants, cafeteries o semblants.
• Als establiments on es venen aliments sense envasar o
s’envasin a petició de la persona consumidora, com ara,
menjars preparats, pastissos, pans, brioixos, gelats... o
altres aliments que es venen a granel, per exemple, a les
peixateries, carnisseries...

A qui afecta
• Als establiments que venen o subministren aliments
sense envasar a altres establiments (serveis d’àpats o
càtering), com ara, escoles, hospitals, residències per a
la gent gran ...
• Als establiments on es venen aliments que hagin estat
envasats per la persona titular de l’establiment per a la
seva venda immediata al seu establiment.
• Als establiments que venen aliments a distància
(telefònicament, per Internet...).
... i a les persones consumidores
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