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L
A intolerancia al gluten que pateixen algunes persones les obliga a
ingerir una dieta Iliure d'aquesta substancia proteica. Aixd obliga
a un control ben estricte del proces d'elaboracio dels productes
que poden consumir aquests malalts, ja que tot sovint hi son pre-
sents sense un etiquetatge que ho adverteixi clarament. Les asso-
ciacions de malats Iluiten aferrissadament per aconseguir una nor-
mativa que garanteixi la seva qualitat de vida.

La intolerancia al gluten que
pateixen algunes persones -no
tan sols els infants com es creia
fins no fa gaire- rep el nom de

malatia celiaca i dona com a resultat I'atro-
fia de les vellositats en la mucosa del budell
prim, a mes d'altres simptomes clinics.

La incidencia de la malaltia estava al vol-
tant de 1:1.000, pero els ultims screenings
realitzats ens diuen que ha passat a ser de
1:300, 1:200. Les prolamines nocives per als
celiacs son les HORDEINES (ORDI), SECALI-
NES (SEGOL), AVENINES (CIVADA) I GLIADI-
NES (BLAT), pero a la industria alimentaria el
sinonim preferit es gluten.

El celiac necessita fer una dieta Iliure de
gluten tota la seva vida, per evitar una le-
sio que provoca desnutricio, mala absorcio i
altres consequencies, ja que el risc de desen-
volupar neoplasmes malignes augmenta en
els celiacs no tractats o be en els que no se-
gueixen una dieta correcta sense gluten.

S'esta parlant molt de quins son els limits
de tolerancia en la ingesta de gluten per a
un celiac pero no hi ha una resposta clara ni
ferma. Estudis recents ens diuen que ingerir
mes de 10 mg de gluten per dia es perillos,
pero es ben clar que es practicament impos-
sible mesurar-ho i es per aixo que les asso-
ciacions vetllem per controlar la correcta
elaboracio dels productes que poden consu-
mir els celiacs ja que el gluten i les proteines
de blat no estan definides com a «additius
alimentaris>>, pero s'utilitzen, i ben sovint,
en aliments Iliures de gluten per naturalesa,
amb la qual cosa mai no podem estar segurs.

L'AOECS (Federacio Europea d'Asso-
ciacions de Celiacs) ja va informar a la
Comissio del Codex Alimentarius, des del se-
tembre de 1991, sobre ('augment de I'adhe-
sio a molts aliments de gluten de blat per ra-
ons tecnologiques (per espessir, com a font
de proteina barata, etc.). Per exemple, a Ho-

landa s'esta intentant utilitzar gluten de blat
com a cobertura durant la produccio de
formatge i, encara que despres s'elimini i es
substituexi per cera, no es podria saber quin
ha estat el seu proces d'elaboracio.

Per aixo hem sol-licitat al Comite del Co-
dex per a I'etiquetatge d'Aliments que ac-
cepti que els cereals que portin gluten (blat,
segol, civada, ordi, espelta...) i productes de-
rivats siguin sempre declarats si han de ser
utilitzats com a ingredients o additius.

Fins a aqui alguns dels perills amb que
s'enfronten els celiacs i que les associacions
pal•liem fent controls analitics dels aliments,
tant els elaborate amb productes Iliures de
gluten per naturalesa, com I'arros, el blat
de moro, la patata, pel peril) de contamina-
cio durant la manipulacio, com els productes
elaborats per fabricants especialitzats i els
productes de la nostra Llista d'Aliments i,
encara que actualment no hi ha cap metode
analitic validat, Celiacs de Catalunya gau-
deix des de fa dos anys d'un conveni amb el
Laboratori Municipal de Barcelona amb
el qual realitzen controls d'una amplia selec-
cio d'aliments emprant no sols la tecnica ELI-
SA, sing tambe d'altres amb les quals es con-
firmen i detecten insignificants quantitats
de gluten. A mes, s'estan mantenint al dia
de les investigacions sobre les diverses tecni-
ques utilitzades pel Grup de la Prolamina,
creat el 1985 per la FAO i format per cienti-
fics d'Alemanya, Anglaterra, Austria, Espa-
nya, Holanda, Irlanda, Italia i Suissa que
treballen per trobar el metode mes idoni.
Malgrat aixo, a vegades veiem publicats re-
sultats exposats sense rigor.

Per aixo a Celiacs de Catalunya no dei-
xem de Iluitar per aconseguir que els fabri-
cants en general elaborin i etiquetin els seus
productes amb total claredat, que en defini-
tiva nomes es una Iluita per aconseguir una
optima qualitat de vida per als celiacs.
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