
                         

 
 דיאטה  ללא גלוטן 

 
 , חיטהדגנים כמו ב חלבון המצוי -צליאק )כרסת( היא דלקת של המעי הדק הנגרמת עקב חשיפה לגלוטן 

 קר(.אבולת שועל )קווישושיפון  , שעורה

 כוללת רק  הדיאטה מוחלטת של מוצרים  ומזונות המכילים גלוטן מהתפריט. מבוססת על הוצאהדיאטה  ללא גלוטן 

 ויטמינים, חלבונים, שומנים,, פחמימות –ההכרחיים מרכיבי המזון  את כל הומכיל נת מאוז איאך ה מזונות ללא גלוטן,

 .מיםוים מינרל

 

 הנחיות כלליות

 .פרטניהתאמת תפריט אישי ו יעוץהנחיות אלו אינן מחליפות 

 המצאות מילות מפתח של כל מוצר מזון לפני הקניה או האכילה.התזונתיים יות של הרכיבים וותלבדוק  חובה ,

  :וכחות גלוטןנ מצביעים על חומרי הגלם הבאים 

o בולת שועל )קווקר(.יחיטה, שעורה, שיפון, ש 

o ילן מעובד, עמילן)לא מוגדר(, לתתגלוטן ,עמילן חיטה, עמילן מאכל, עמ 

o דרוליזט חלבון צמחיי, החלבון צמחי 

o  ,מיצוי דגניםתוספת דגנים 

o פיירים  מתחלביםים מייצבים, אמולסחומרי 

o           .רטבים, רוטב סויה, אבקות מרק 

 בישול ואפיה 

o כלי הבישול ומשטחי הבישול נקייםכי אפיה יש לוודא בבבישול ו  

o  בקמחים המותריםרק בטיגון )שניצל וכד'( אפשר להשתמש 

o  לחם או קמח מותרים במקוםירקות או קמחים אורז,  ה, קציצות ניתן להוסיף תפוחי אדמבהכנת 

 .חיטה

o חי תפו קמח 8/5כוס קמח תירס או ¾ בכוס קורנפלור או  אחתחיטה  באפיה ניתן להחליף כוס קמח

   קמח אורז. 8/5או   אדמה

o ניתן להוסיף "פייברקס" להשגת תפיחה טובה   

 ולהקפיד להשתמש בכפות הגשה נפרדות. יש לאחסן מזונות ודברי מאפה ללא גלוטן בכלים נפרדים  - אחסון  

 אינן מכילות גלוטןשנוטלים תרופות כי הבדוק עם הרופא ל יש– תרופות 

 אך יש לבחון כי הם מסומנים בתו מותר לצליאק ללא גלוטן מוכנים להשיג מוצרים ניתן 

   אתר אינטרנט:  00-1851851: קו פתוח -עמותת צליאק בישראל  ,w.w.w.celiac.org.il 

 

  

 

 
 
 

 

 
 יחידה תזונה ודיאטה -המרכז הרפואי סורוקה 

 



 גלוטן ללא בדיאטה ומותרים אסורים מזונות
  בישראל. עמותת הצליאקשל במדריך מוצרי מזון ללא גלוטן  . מומלץ להיעזרחלקית)הרשימה 

 

סוג 
 המזון

 מזונות אסורים מזונות מותרים

אדמה, קמח קמח תפוחי  קמח ללא גלוטן, קמח: עמילנים
עמילן תירס  קמח תירס, קמח סויה, אורז,

 טפיוקה.ו ף קמח חומוס)קורנפלור(
 עשויים מקמח ללא גלוטן או  לחם ודברי מאפה:

 מהקמחים המותרים.
 מאלט,כל הסוגים ,פצפוצי אורז ללא  :אורז

 אטריות אורז.פריכיות אורז ו
 קפוא.טרי, משומר ו תירס:

 יה,יורטט אמיגוס, אפרופו, חטיפי תירס:
 פופקורן.ו

צרי תפוחי אדמה מו כל הסוגים, תפוחי אדמה:
 (.)צ'יפס קראנצ'יפס

  

בולת שועל וקמחים העשויים יש שיפון,שעורה,  חיטה, דגנים:
דייסות  סולת, בורגול,ות שהוספו להם מוצרים אלה, מהם, מזונ
  .סוביןקוסקוס ו ם,סולת ודגני

 פנינהמרקים עם גריסי ו גריסי פנינה, שעורה:
 (,לחם קימלו חלות חי, ,לבן שחור, הסוגים )רגיל,מכל  :לחמים

 פירורי לחם.  מציות, מצות, קרקרים, לחמניות, ,פיתות בגט,
  קובה ג'חנון, ח,אמלוו בורקס, עוגיות, פיצה, עוגות, מאפים:

 לחם שיפון, מצות שיפון. שיפון:
משיבולת יבולת שועל לתינוקות, קרקרים  דייסת ש שבולת שועל:

דגני בוקר עם שבולת עוגיות גרנולה ו כל סוגי הגרנולה, ,שועל
 שועל. 

  ספגטי, פסטה, מקרוני, כל סוגי האטריות:
 קרוטונים, מאלט)לתת(,פצפוצי אורז בתוספת שקדי מרק, 

 חביתיות 
דגני יטים ווביסק שלווה, ופלים,ביסלי,  חטיפים המכילים חיטה:

 בייגלה. בוקר המכילים חיטה,
 המצוי בקורנפלקס ובבירה לבנה ושחורה. :לתת

 
פול, סויה,  אפונה, שעועית, עדשים, גרעיני חומוס, קטניות

 חומוס מוכן. ממרחובשר צמחי טהור 
 מוצרי סויה הנקנים מוכנים תחליפי בשר מן הצומח,

 ממרח חומוס קל. קבב וקציצות ו המבורגר, לאכילה כמו: שניצל,

ברים יא: בקר, טרי או קפוא כל הסוגיםמ בשר
 בשר מעושן )פסטרמה( הודו, בשר עוף, פנימיים,

 קיות טהורות.ינקנו

שהוספו להם  הודוה, כמו: עוף והנקנים מוכנים לאכיל מוצרי בשר
 ב,קב המבורגר, )שניצל, קמחים אסורים או פירורי לחם

 קיות.ינקניק ונקנ, קציצות(,בשר טחון קנויו

 מורי דגים בשמןישו יםקפוא ,םייכל הסוגים: טרמ דגים
 ללא תוספות.

 

שהוספו להם קמחים  מוצרי דגים הנקנים מוכנים לאכילה,
 ושניצל(. )קציצות לחם-אסורים או פרורי

 דגים משומרים עם רוטב.

חלב 
 ותוצרתו

 כל הסוגים.מ
  

 

 עמילן או גרנולה ,תוצרת חלב שהוספו להם קמחים
וון גלידות המשווקות גומ שוקו עמיד מילק שייק עמיד, ודגנים.

 גבינות מותכות.אט  ויבגביעי וופל, מעדני די
  כל הצורות.ב ביצים

 ,ה עם רטבים, קציצות מירקותהנקנים מוכנים לאכיל ירקות .יםיבשו כבושים ,יםקפוא ,םייטר: כל הסוגיםמ ירקות:
 מרקי ירקות ופשטידות ירקות.

 שימורי פירות ופירות יבשים שהוספו להם קמחים. .יםיבשו יםמשומרמכל הסוגים: טריים,  פירות

משקאו
 ת

 מיצים טבעיים, נקטר, משקאות קלים, קפה, תה,
 שוקולית.ואבקת קקאו  תרכיזים,

 תחליפי קפה.ויסקי ו בירה כל הסוגים,
 

מכל הסוגים: טהורים או טחונים בבית, קטשופ,  תבלינים
 תבלינים כשרים לפסח.רסק עגבניות ו

אבקות מרק ו להם קמחים ומעורבים או כאלה שהוספתבלינים 
 עמילן חיטה. המכילות

 מרגרינה, מיונז אמיתי, חמאה, כל סוגי השמנים: שמנים
בוטנים וגרעינים הנקלים בבית  אגוזים, ,שקדים

 טחינה גולמית.ו

 ., קבוקיםניםבוטנים וגרעינים הנקנים מוכ אגוזים, שקדים,
 נבט חיטה.  שמן, מיונז קל. מיונז עם תוספות,

כל מריבות  מרשמלו, טופי פירות,סוכריות קשות,  שונות 
ממרח ממרח חלבה ו חלבה, סוכר, דבש, הסוגים,

 שוקולד. 
שוקולד ללא חרדל טהור ובמבה,  חמאת בוטנים,

  תוספות

 ממרח חרדל, רוטב סויה, ,כמו ביסלי חטיפים המכילים קמח,
 או עם תוספות אסורות. שוקולד ממולא קוויט,סיגלידות ופל או ב

 

 מזון
לתינוקו

  ת

 תירס ואורז. דייסות קורנפלור,
 

 דייסות דגנים וסולת.

 71.6.52: אחרון עדכון


