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I.

Resum

El gluten és una proteïna la qual, la seva funció és formar una massa elàstica
que permet a les masses distendre’s per la pressió dels gasos que es produeixen
en la fermentació i en la cocció i permetre així, la estructura porosa del producte
final.
L’objectiu és comparar el que comporta el seguiment d’una dieta amb o sense
gluten respecte el preu, els ingredients i el valor nutricional. També, valorar el
impacte econòmic setmanal de la compra bàsica de productes amb o sense
gluten.
Els resultats han evidenciat que el preu entre els dos tipus de productes és
major en els que no contenen gluten. Pel que fa al valor nutricional, aquets es
veuen disminuïts en proteïnes i fibra i més alts en hidrats de carboni, provinents
dels sucres. En els ingredients s’observa un major nombre d’ingredients i
processos en la elaboració dels aliments sense gluten. Respecte el cost de la
cistella bàsica, un celíac ha d’invertir gairebé 6 cops més de diners que un no
celíac.
Els productes a base de cereals amb gluten o sense mostren diferències quan
s’analitzen pel seu cost, pels ingredients amb que estan fets i per tant, pel valor
nutricional que proporcionen.
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II.

Resumen

El gluten es una proteína que su función es formar una masa elástica que
permite a las masas distenderse por la presión de los gases que se producen en
la fermentación y en la cocción y permitir así, la estructura porosa del producto
final.
El objetivo es comparar lo que conlleva el seguimiento de una dieta con o sin
gluten respecto al precio, los ingredientes y el valor nutricional. También, valorar
el impacto económico semanal de la compra básica de productos con o sin
gluten.
Los resultados han evidenciado que el precio entre los dos tipos de productos
es mayor en los que no contienen gluten. En cuanto al valor nutricional, estos se
ven disminuidos en proteínas y fibra y más altos en hidratos de carbono,
provenientes de los azúcares. En los ingredientes se observa un mayor número
de ingredientes y procesos en la elaboración de los alimentos sin gluten.
Respecto el coste de la cesta básica, un celíaco debe invertir casi 6 veces más de
dinero que uno no celíaco.
Los productos a base de cereales con gluten o sin muestran diferencias cuando
se analizan por su coste, por los ingredientes con que están hechos y por tanto,
por el valor nutricional que proporcionan.
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III.

Abstract

Gluten is a protein that its function is to form an elastic mass that allows the
masses to relax by the pressure of the gases that occur in the fermentation and
cooking and thus allow the porous structure of the final product.
The objective is to compare what the follow-up of a diet with or without gluten
involves with respect to price, ingredients and nutritional value. Also, evaluate
the weekly economic impact of the basic purchase of products with or without
gluten.
The results have shown that the price between the two types of products is
higher in those that do not contain gluten. Regarding the nutritional value,
these are diminished in proteins and fiber and higher in carbohydrates, derived
from sugars. In the ingredients a greater number of ingredients and processes
are observed in the preparation of gluten-free foods. Regarding the cost of the
basic basket, a celiac should invest almost 6 times more money than a nonceliac.
Products based on cereals with gluten or without showing differences when
analyzed for their cost, for the ingredients they are made with and, therefore, for
the nutritional value they provide.
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1. Introducció
1.1

Cereals com a base de la piràmide alimentària proposada
per la SENC i antecedents

En la última guia alimentària 2017 presentada per la SENC, inclou una piràmide
que ens indica que els grans sencers i productes derivats juntament amb altres
hidrats de carboni complexes, són la base d’una alimentació adequada tal com
es mostra en la imatge 1. (1)

Imatge 1: Piràmide alimentària saludable

Molts d’aquets grans sencers contenen una proteïna complexa anomenada
gluten amb una estructura primària única i rica en residus d’aminoàcids de
prolina i glutamina, aquestes constitueixen els principals components del blat. El
cultiu d’aquest cereal ha evolucionat en els últims milers d’anys fins arribar a les
característiques genètiques i estructurals actuals.
Durant molts anys la espècie humana va basar la seva alimentació en productes
lliures de gluten per la seva naturalesa. Ja que sobrevivien de la caça, pesca i
recol·lecció de fruites, però, fa aproximadament 10.000 anys la espècie humana
va passar de nòmada a sedentària amb la domesticació dels animals i els cultius.
Això va comportar l’aparició del blat i altres cereals.
7

No obstant, la propagació d’aquets, va fer evident les conseqüències que
podien causar a les persones que n’ingerien. Fa gairebé 2.000 anys, Areteo de
Capadocia va comunicar la primera descripció d’un cas de malaltia celíaca. Però
no va ser fins al 1861 que un metge britànic, Samuel Gee, va situar la celiaquia
com a malaltia mèdica. (2)

1.2

Evolució dels cereals i la relació amb l’origen de l’al·lèrgia

Un 1% de la població occidental és al·lèrgic al gluten i aquets manifesten un
ampli espectre de símptomes. Aquesta al·lèrgia es creu que és un fenomen de
desajustament entre el desenvolupament de l’agricultura i l’evolució de
l’organisme humà, ja que el canvi en el medi ambient i els aliments que
consumim, requereixen de segles per adaptar-se, en canvi les variacions en la
població humana requereixen mil·lennis.
Els arqueòlegs creuen que les pràctiques agrícoles es van originar en una regió
del sud-est d’Àsia i principalment la del blat i l’ordi. Aquets cereals eren
silvestres i contenien únicament entre dos i quatre grans per espiga i amb poc
contingut proteic i de midó. I que ràpidament en madurar queien al terra.
L’espècie humana van anar seleccionant les varietats que podien retenir el gra
per més temps i que fessin mes grans per espiga per obtenir collites.

Del

Triticum aestivum, que és el resultat del encreuament dels diversos blats
silvestres provenen totes les varietats actuals.
Per la necessitat del progrés els agricultors, es van estendre per tot Europa,
reemplaçant aquets o fusionant-se amb ells. A partir d’aquí es va formar dos
terços de l’actual herència genètica i segons estudis del doctor Greco, a partir
d’aquí es va originar una selecció negativa en els llocs on es cultivava més
aquets cereals. És a dir, una considerable proporció de la població no es va
poder adaptar al canvi alimentari que va provocar el cultiu del blat. Al llarg dels
anys, l’espècie humana ha anat realitzant manipulacions genètiques per obtenir
varietats de abundants grans i molt riques en gluten (més del 50%) per al
benefici de la indústria alimentaria que tenim actualment. (3)

1.3 Gluten
El gluten és una proteïna que trobem en l’endosperma d’algunes gramínies,
com podem veure en la imatge 2. La seva funció és formar una massa elàstica
que permet a les masses distendre’s per la pressió dels gasos que es produeixen
8

en la fermentació i en la cocció i permetre així, la estructura porosa del producte
final. (4)

Imatge 2: Gluten proteïna

El gluten està compost per diferents proteïnes denominades prolamines, que
depenen del cereal que provenen s’anomenen de diferent forma: gliadina,
avenina, secalina i hordeïna . Durant la digestió es desdoblen en unitats més
petites anomenades pèptids que estan formats per cadenes d’aminoàcids no
essencials, ja que el propi organisme es capaç de sintetitzar, però no es capaç
de trencar fins aminoàcids lliures. (3)
La particular estructura primària del gluten fa que siguin impossibles de digerir
en la seva totalitat per els humans i desencadena uns pèptids citotòxics i
immunomoduladors que provoquen respostes immunitàries molt semblants a
les que desencadenen els microorganismes.
Per això, l’alt contingut d’aquestes cadenes curtes d’aminoàcids impedeix una
desintegració completa de les proteïnes a través dels enzims digestius, i els
oligopèptids tòxics estan durant un llarg període de temps a l’intestí prim. Els
pèptids de gluten passen a través de la barrera intestinal de forma intacta i
causen una reacció per part del sistema immunitari.
En les persones que no tenen celiaquia, les prolamines es desintegren amb
l’ajuda d’una oxidasa, per la mediació del glutamat gamma-semialdehid i com a
resultat s’obté l’àcid glutamínic que posteriorment es converteix en glutamina
per poder ser transportat fins al cervell on és necessari per la síntesis de
proteïnes. (5)
En les persones amb malaltia celíaca, quan els aminoàcids han aconseguit
passar a través de la paret intestinal, entren en contacte amb l’enzima
transglutaminasa 2, aquesta modifica certes proteïnes per a que quedin en la
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forma justa per que les agafin les cèl·lules presentadores d’antígens i les
presentin a les cèl·lules de combat o cèl·lules T, com podem observar en la
imatge 3. Les persones amb malaltia celíaca tenen un tipus específic de cèl·lules
presentadores d’antígens en el seu genotip. És a dir, reconeixen el gluten com a
patogen invasor. Les cèl·lules de combat creen anticossos per combatre els
patògens invasors.
Fins que a una persona no li han detectat celiaquia, i constantment hi ha
consum de gluten, el seu cos té una lluita sense fi contra aquest invasor i el
intestí està en un estat constant d’inflamació i es torna més permeable per la
corrent d’aquest patogen al torrent sanguini. (6)

Imatge 3: Digestió del gluten

L’única forma de combatre això es tracta de portar una dieta estricta sense
gluten durant tota la vida, és a dir, s’ha d’evitar els pèptids procedents del blat,
ordi, civada i sègol i eliminar tots els aliments fets a partir d’aquets cereals. Així
com també es important controlar la contaminació amb gluten en productes
que no en contenen per la seva naturalesa. Hi ha estudis que proven els nivells
de contaminació de gluten com per exemple un del mercat italià on es van
trobar productes contaminats provinent de productes a base de civada, blat
sarraí i llenties. També van veure que els productes sense gluten certificats i de
major cost eren menys contaminats pel gluten. (7)
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1.4 Trastorns associats al gluten, diagnòstic i tractament
1.4.1 La Celiaquia
La celiaquia és un trastorn sistèmic de base autoimmune de caràcter permanent
en individus genèticament predisposats, induït per la ingesta de gluten (
proteïna present en els cereals com el blat, ordi, sègol, civada, espelta, camut i
triticale) que provoca una atròfia de les vellositats de l'intestí prim que afecta la
capacitat d'absorbir els nutrients dels aliments. La seva incidència és de 1 per
cada 100 persones .
La seva manifestació no esta lligada a una edat ni a símptomes concrets, per
això el seu diagnòstic es complicat.
No hi ha graus de celiaquia, per tant, la ingesta de petites porcions de gluten
afecta danyant l’aparell digestiu en tots els malalts però els símptomes poden
variar des de un totalment asimptomàtic fins a produir vòmits, diarrees,
distensió abdominal, anèmia ferropènica, alteracions del caràcter, infertilitat,
avortament de repetició, osteoporosi...(8)
El diagnòstic d’aquesta patologia crònica es duu a terme mitjançant la clínica,
anticossos, genètica i anatomía patològica:
Clinica: Es tracta de diagnosticar la malaltia mitjançant la simptomatologia que
presenta el pacient, aquesta pot ser simptomàtica (amb símptomes digestius,
extraintestinals o a partir de malalties associades). O asimptomàtica (que costa
de diagnosticar).
Anticossos: Existeixen dos anticossos específics per la malaltia celíaca, els
antiendomissi i antitransglutaminasa. Els valors alts d’aquest últim anticos,
indica ingesta de gluten.
Genètica: Degut a que la malaltia celíaca té un component hereditàri, la majoria
dels pacients celíacs expressen una variant del heterodímer HLA-DQ2 i HLADQ8, això és necessàri per ser una causa de la malaltia però a la vegada, no
suficient per al desenvolupament de la malaltia.
Biòpsia: Finalment, per tenir un diagnòstic segur de la malaltia celíaca, es tracta
d’una biòpsia intestinal de la segona o tercera porció del intestí prim i posterior
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valoració de l’estat de les vellositats, hiperplàsia de les criptes i augment dels
limfòcits intraepitelials com s’observa en la imatge 4. (9)

Imatge 4: Afectació vellositats intestinals celíacs

Un cop s’ha diagnosticat la malaltia celíaca es classifica de quin tipus es tracta
com s’indica en la taula 1.
Taula 1: Classificació de la celiaquia

Classificació
Digestiva
Extra intestinal
Asimptomàtica
Latent

Possible

CLASSIFICACIÓ DE LA CELIAQUIA
Estat del HLA
Símptomes
Serologia
de classe II
DQ2 i/o DQ8
Digestius
+
DQ2 i/o DQ8
Extra intestinals
+
DQ2 i/o DQ8
Cap
+
DQ2 i/o DQ8
-Cap
+/ -Digestius
-Extra intestinals
DQ2 i/o DQ8
-Cap
+
-Digestius
-Extra intestinals

Anatomopatologia
Marsh 1-3
Marsh 1-3
Marsh 1-3
Marsh 0-1

Marsh 0-1

L’únic tractament és seguir una dieta estricta sense gluten de forma que el
sistema immunitari no detecti cap patogen el l’organisme i no afecti a les
vellositats intestinals i altres òrgans. Al cap d’ aproximadament 6 mesos sense la
ingesta de gluten les vellositats ja s’han normalitzat. (10)
Si aquets valors no es normalitzen i el pacient no controla la seva dieta ja sigui
per la ingesta directa de productes amb gluten o per la contaminació creuada
dels productes, constituiria un factor de risc per al desenvolupament d’altres
malalties com podria ser la malaltia cardiovascular arterioscleròtica (11)
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1.4.2 Sensibilitat al gluten no Celíaca
La Sensibilitat al gluten no Celíaca (SGNC) es tracta de l’evidència de que
pateixen una patologia causada per la ingesta de gluten però se’ls ha descartat
prèviament que siguin celíac i al·lèrgics al blat. La prevalença es considera fins a
10 vegades superior a la de la malaltia celíaca. (12)
El pacient amb sensibilitat al gluten no Celíac presenta els anticossos, els
marcadors de susceptibilitat i les biòpsies duodenals negatives. Els símptomes
són sobretot manifestacions extra digestives com alteracions del comportament,
mal d 'ossos i articulacions, pèrdua de pes, fatiga crònica o enrampades...
En el tractament hi ha controvèrsia entre els professionals, alguns diuen que
poden tolerar petites quantitats de gluten i altres creuen que es millor dieta
estricta sense gluten per evitar possibles problemes. (8)
1.4.3 Al·lèrgia al blat
El blat es troba entre uns dels 10 principals aliments que provoquen al·lèrgia
alimentària,

les persones amb al·lèrgia al blat tenen reaccions adverses

mitjançant mecanismes immunitaris igual que la proteïna del gluten
desencadena l’activació dels limfòcits T i la malaltia celíaca, també s’ha vist que
les proteïnes del blat desencadenen activació de les IgE en algunes persones.
Tot i que encara no s’han identificat exactament quines són les fracciones de les
proteïnes que produeixen l’activació per la resposta al·lèrgica.
Els símptomes de l’al·lèrgia al blat poden afectar al tub digestiu, al sistema
respiratori, a la pell i depenent de la gravetat de l’exposició podem tenir
llagrimeig, pruïja ocular, formigueig en la llengua i gola i fins i tot anafilaxi.
El diagnòstic es tracta de proves de punció cutànies específiques, i valor IgE
sèrica específica del blat i si les proves són positives està el diagnòstic confirmat
i s’aconsella un tractament en el que el pacient haurà d’evitar la exposició al blat
tant del contacte com de la ingesta amb l’aliment. (10)
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1.5 Aspectes psicosocials
Abans del diagnòstic de la celiaquia hi ha una gran varietat de símptomes clínics
i psicològics que poden estar presents. Si existeixen símptomes típics o atípics
però per part dels professionals no se’n donen compte, pot provocar un retràs
en el diagnòstic de la malaltia de fins a 10 anys.
Això produeix símptomes psicològics secundaris que poden influir en la qualitat
de vida, ja que el pacient per millorar el seu estat intenta diferents dietes, prova
diversos medicaments i es sotmet a moltes proves mèdiques per trobar la
solució al malestar.
A més a més, degut a l’augment de la permeabilitat intestinal que es produeix,
es comencen absorbir substàncies tòxiques i juntament amb la disminució de
l’absorció de vitamines, minerals i altres nutrients es pot traduir en alteracions
metabòliques.
En el moment del diagnòstic és molt important la reacció psicològica del
pacient, en podem diferenciar dos tipus principals:
La tipus depressiu - angoixat, que responen de forma exageradament frustrada i
amb sentiments de diferenciació de la població general i això comporta un estil
de vida restringit. I la tipus passiu - adaptatiu, que accepten la malaltia celíaca
però amb actitud psicològica negativa.
És molt important que quan es dona el resultat de la prova, el metge expliqui
correctament de que tracta, el grau de lesió intestinal i el temps previst per la
recuperació de la mucosa intestinal. També el paper del nutricionista per a
explicar el efecte beneficiós d’una dieta estricta sense gluten i controlant la
contaminació encreuada això com la resolució de tots els dubtes sorgits.
A partir d’aquell moment, és important el recolzament de la família, companys,
amics així com grups de suport i associacions de celíacs a nivell nacional i
provincial, ja que han de conèixer la malaltia celíaca i aprendre a cuinar sense
contaminació, tot això, per normalitzar la situació, millorar el benestar, l’auto
percepció i les perspectives emocionals. (9)
El suport social es defineix com les relacions que proveeixen les persones d'un
suport emocional, ja que al pacient el diagnòstic li suposa un nivell destrés, i
suport material, la màxima informació segura i de qualitat, en la seva interacció
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amb el medi. Les funcions inclouen mantenir una identitat social positiva,
proveir suport emocional, ajuda material i serveis concrets, així com l'accés de
nous contactes i funcions socials. (10)
S’ha vist en estudis que hi ha una bona adherència a la dieta sense gluten a casa
i a l’escola, però una menor adherència als esdeveniments socials. Els
adolescents es troben en el rang d’edat amb menor adhesió degut a la seva
etapa de vida, però quan aquets compleixen estrictament la dieta sense gluten,
els permet una millora en les relacions familiars i socials. (13)
Per una altra banda, tots els rangs d’edat coincideixen en que la disponibilitat
dels aliments i el cost d’aquets eren les dos barreres més importants per
adherir-se al nou estil de vida. (14)
Pel que fa al preu, s’ha vist que seguir una dieta sense gluten comporta un
elevat cost i una elevada càrrega econòmica setmanal per a les persones que
han de seguir una dieta sense gluten, quan es comparen productes alimentaris
convencionals de supermercats i farmàcies etiquetats sense gluten respecte els
que contenen gluten. (15)

1.6 Evolució de la malaltia celíaca  Associació Celíacs de Catalunya
Es tracta de la primera entitat d’Espanya que defensa els interessos de les
persones celíaques, es va constituir l’any 1977 i a l’any 1982 la van declarar
Entitat d’Utilitat Pública. L’objectiu de la institució és defensar els interessos de
les persones celíaques per tant, difonen la celiaquia, ofereixen informació,
formació i assessorament per aconseguir fomentar la seguretat i qualitat de vida
del celíac.
A més a més, des de l’Associació s’atorguen llicències per al Símbol
internacional de l’Espiga Barrada (és la marca més reconeguda dels productes
sense gluten a nivell internacional amb major confiança i seguretat) i el Pacte
del Celíac (amb col·laboració amb l’Agència Catalana de Consum) als fabricants,
distribuïdors i s’acredita als restaurants que ofereixen menú sense gluten.
Tota aquesta feina dóna confiança als consumidors celíacs i sensibilitza a la
població en general. Des de l’Associació es garanteix que es compleix amb els
estrictes estàndards de producció exigits per l’Associació Europea de Celíacs
(AOECS), de la qual formen part, i contribueixen en la normalització de la
15

celiaquia. Els beneficis també son per les empreses, ja que se’ls facilita l’accés a
nous mercats i la seva expansió internacional així com incentivar el seu
desenvolupament comercial. (8)
A nivell institucional, treballen amb la Resolució 879/x per la millora de la
qualitat de vida del col·lectiu celíac, aprovada el 20 de novembre del 2014, la
Comissió de Salut del Parlament de Catalunya va aprovar aquesta resolució per
tal de adoptar unes mesures per ajudar les persones amb malaltia celíaca. En
aquesta resolució en resum, el Parlament de Catalunya insta el Govern a:
-

Rebaixar el impost sobre el valor afegit dels productes alimentaris sense
gluten.

-

Aprovar ajudes econòmiques o beneficis fiscals per a les persones
celíaques.

-

Intensificar els controls d’inspecció en seguretat alimentària, com seria
l’etiquetatge.

-

Promoure la subscripció al Pacte per a les persones celíaques de les
empreses del sector alimentari.

-

Dur a terme campanyes de sensibilització adreçades als sectors
d’hoteleria i de restauració.

-

Dissenyar una campanya de sensibilització per als professionals sanitaris
per millorar el diagnòstic de la celiaquia.

-

Gestionar que els menjadors escolars i les universitats disposin de menús
per a celíacs.

-

Divulgar institucionalment la celiaquia per incrementar la conscienciació
social.(16)
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2. Justificació
La malaltia celíaca és una de les malalties digestives cròniques més freqüents.
Tot i això per l’ampli espectre de símptomes que presenta, la majoria de casos
no estan diagnosticats o tarden un llarg període de temps en ser diagnosticats.
Això suposa un problema sanitari ja que per part dels professionals no
diagnostiquen ràpidament la malaltia celíaca i fan múltiples proves abans del
seu verdader diagnòstic. També per als pacients suposa un problema
psicosocial quan no saben a que es deguda la seva simptomatologia i quan ja
estan diagnosticats, es troben en que es molt difícil sortir fora de casa i escollir
aliments i llocs de restauració col·lectiva segurs ja sigui pel poc coneixement i
sensibilització de la població en general sobre aquesta malaltia, per la
contaminació creuada o per les traces que porten alguns aliments.
A més a més, la majoria dels productes sense gluten tenen una elaboració
complicada ja que la indústria alimentària intenta aconseguir la mateixa
propietat organolèptica i nutricional que el gluten produeix als aliments i la
majoria d’aquests pel seu cost inicial, tenen un preu de venta al públic de fins a
tres vegades més que el seu homòleg amb gluten.
Per contra, actualment entre la població s’ha posat una moda que segueixen
una dieta lliure de gluten voluntària perquè creuen que es tracta d’una
alimentació més sana i fins i tot, en fan ús per perdre pes.
Amb aquest treball es pretén veure si realment, com que la indústria utilitza
diferents tipus d’ingredients i components per substituir el blat (gluten) en les
seves elaboracions, pot comportar canvis en la composició nutricional. A més a
més, es vol avaluar el impacte econòmic a nivell individual del que representa
una dieta sense gluten.
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3. Objectius
3.1 Objectiu General:


Comparació econòmica i nutricional en una dieta AMB/SENSE gluten

3.2 Objectius Específics:


Comparació de preu/100g entre productes AMB i SENSE gluten



Comparació del valor nutricional entre productes AMB i SENSE gluten



Comparació d’ingredients entre productes AMB i SENSE gluten



Avaluar el cost setmanal de la compra bàsica d’un celíac en comparació
d’un no celíac
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4. Material i metodologia
Amb la finalitat d’avaluar si hi ha diferències significatives entre els productes
bàsics AMB gluten i SENSE gluten, s’ha fet una recerca bibliogràfica sobre la
malaltia celíaca i el que comporta, i després una recollida de 63 productes sense
gluten i a continuació els seus homòlegs amb gluten per analitzar la informació
que ens dona la seva etiqueta. Per acabar s’ha fet un càlcul del cost que
comporta ser celíac en el dia a dia.

4.1

Recollida de dades

Després per tal de poder comparar etiquetes dels productes bàsics diaris
AMB/SENSE gluten s’ha anat a diferents supermercats i botigues dietètiques per
fer la recollida de productes.
S’ha visitat diferents supermercats i botigues especialitzades i es va demanar
permís per poder fer fotos a l’etiquetatge dels productes. Es va intentar que tots
els productes escollits fossin de baix preu, i la majoria d’ells de marca blanca per
tal de que l’estudi sigues d’interès per la població més desfavorida, és a dir, ens
basem amb els productes de baix cost perquè com a mínim tothom pogués
arribar a posar-los en la seva alimentació diària. Els supermercats i botigues
especialitzades escollides van ser:
-

Carrefour

-

BonPreu

-

Consum

-

Plus Fresc

-

Veritas

-

Dietètica El Graner

4.2 Dades utilitzades
Totes les dades que aporta la etiqueta dels productes es van recollir i es van
inserir en unes taules (annex 1), un total de 63 productes sense gluten i els seus
homòlegs amb gluten. Les dades recollides han estat: preu, gramatge,
ingredients que contenen i la valoració nutricional (que consta de Kcal, greixos,
greixos dels quals saturats, hidrats de carboni, hidrats de carboni dels quals
sucre, fibra, proteïnes i contingut en sal).
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A continuació totes les dades van ser convertides en tant per 100 grams de
forma per poder-les analitzar per igual.

4.3 Tractament estadístic de les dades
El tractament de les dades s’ha fet mitjançant programa estadístic JMP13. S’ha
analitzat la distribució dels productes amb i sense gluten respecte cada una de
les variables estudiades de major a menor importància:
-

Preu

-

Kcal

-

Greixos

-

Greixos dels quals saturats

-

Hidrats de carboni

-

Fibra

-

Sucres

-

Proteïnes

-

Quantitat de sal

Per respondre els objectius marcats, comparem les variables nominals ( variable
amb gluten i sense gluten) respecte la variables continues que volem avaluar,
mitjançant un test no paramètric (amb un nivell de confiança del 95%):



El test de Kolmogorov Smirnov: per comprovar la normalitat de les
distribucions de les variables.

A partir d’aquí i depenen si la variable estudiada seguia una distribució de
normalitat (p-valor≥0,05) o no (p-valor≤0,05), es fan els següents anàlisis:

1. El test utilitzat per a variables amb distribució normal  T-student:
per provar la diferència en les mitjanes de distribució, dels productes
amb i sense gluten de cada variable que volem avaluar.
2. El test utilitzat per a variables amb distribució no normal Test
Wilcoxon o Mann-Whitney: per comparar les medianes de distribució,
de cada variable estudiada en ambdós tipus de productes ( amb i
sense gluten), és a dir, determinar si la mediana de distribució de les
variables per a les dos categories de productes és igual o no.
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Les dades s’han tractat estadísticament primer de forma general, és a dir, amb
tots els productes de la taula, i a continuació per obtenir una informació més
detallada i veure si hi ha diferències quan comparem els productes per similitud
entre ells, s’han classificat en:
- Pasta alimentària
- Galetes i brioixeria (magdalenes i cereals d’esmorzar)
- Farines
- Pans
- Productes a base de xocolata
- Altres

4.4 Tractament qualitatiu dels ingredients
Per a la valoració d’ingredients, s’utilitza una comparació qualitativa. De forma
que es classifiquen els aliments per grups d’aliments en la mateixa similitud, i a
partir de les definicions que ens proporciona del Còdex Alimentari(17) i la
Bromatologia (18) de cada grup d’aliments, s’identifiquen els ingredients que
contenen els aliments estudiats i el seu efecte en el producte per veure si es
troben diferències entre productes amb i sense gluten. Per l’avaluació dels
ingredients, els productes s’han classificat en:
- Pasta alimentària
- Galetes i magdalenes
- Cereals d’esmorzar
- Farines
- Pans
- Productes a base de xocolata
- Altres
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4.5 Càlcul del cost setmanal de la compra bàsica d’un celíac en
comparació d’un no celíac
Es vol avaluar el impacte econòmic que tenen els productes específics sense
gluten respecte els que contenen gluten ja que la majoria d’ells a base de
cereals son els que més nombre de racions s’han d’ingerir en la dieta, per aixó,
es fa un càlcul aproximat de la cistella bàsica setmanal per a una persona celíaca
i una persona no celíaca.
Es realitza a partir d’una dieta de 2000 kcal/ dia per a un adult sa, i a partir del
informe de preus del 2017 de la FACE. I juntament amb l’informe que fa
anualment el Ministeri d’Agricultura sobre la valoració nutricional de la Dieta
Española,

s’agafa

el

consum

aproximat

setmana/grams

d’aliments

representatius que contenen gluten i es fa el càlcul de cost amb productes de la
base de dades (annex 1) utilitzada per fer la comparativa en aquest treball.
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5. Resultats
5.1 Resultats comparació preu/100 g entre productes AMB i SENSE
gluten
5.1.1 Comparació general del preu entre tots els productes amb i sense
gluten
En la figura 1 es mostra la comparativa del preu entre els diferents aliments. En
la comparació dels preus amb gluten respecte els sense gluten de totes les
categories avaluades, observem un resultat amb diferència, on els productes
sense gluten, amb una mitjana de 1,34€/100g, són de major preu que els que
contenen gluten amb una mitjana de preu de 0,36€/100g.
El rang dels productes amb gluten varia des de un mínim de 0,042€/100g fins
un màxim de 2,23€/100g, en canvi els productes que no contenen gluten varien
de de un mínim de 0,415€/100g fins al màxim de 3,36€/100g.

Figura 1: Comparació preu total

5.1.2 Comparació preu per grups d’aliments amb i sense gluten

Quan comparem els preus separats entre productes amb i sense gluten separats
per grups d’aliments, obtenim que són diferents, i per tant, hi ha diferència
entre el preu dels grups de productes que inclouen la pasta (figura 2), galetes i
brioixeria (figura 3), farines (figura 4) i pans (figura 5).
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Pel que fa a la pasta, tal com ens mostra la figura 2, hi ha una diferència de preu
molt elevada sent la mitjana de la pasta amb gluten de 0,16€/100g i la que no
conté gluten 0,82€/100g. Els quantils d’aquesta també ens mostra una
diferència en augment, ja que el mínim és 0,065€/100g en gluten i 0,71€/100g
en sense gluten i els màxims es situen en 0,464€/100g i 1,74€/100g
respectivament.
En el grup de les galetes i brioixeria, reflectit en la figura 3, també existeix una
diferència important entre els dos grups, ja que les galetes i brioixeria que conté
gluten varia el preu entre un mínim de 0,1175€/100g, i un màxim de 2,2€/100g
sent la mitjana 0,43€/100g en canvi, els sense gluten varien d’un preu mínim de
0,512€/100g amb una mitjana de 1,43€/100g i fins al màxim de 3,03€/100g.
Respecte les farines, podem trobar-ne en versió amb gluten des de 0,042€/100g
fins a 0,085€/100g amb un preu mig de 0,06€/100g. En canvi, si es vol la opció
sense gluten el preu mínim ja és elevat, sent aquest 0,415€/100g i el màxim
1,03€/100g i com a mitjana 0,44€/100g. Això es pot observar en la figura 4.
Finalment, també s’ha trobat diferència de preus en els productes classificats
dins el grup del pa. Es pot observar en la figura 5, que en la versió sense gluten
la mitjana és 1,5€/100g i en els pans amb gluten 0,29€/100g. Podem obtenir un
producte sense gluten des de un mínim de 0,92€/100g i el màxim de 2,9€/100g.
Per contra, els pans amb gluten els podem obtenir en un mínim de 0,12€/100g i
un màxim de 0,99€/100g, sent la mitjana d’aquets 0,29€/100g.

Figura 2: Comparació preu pasta

Figura 3: Comparació preu galetes i brioixeria
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Figura 4: Comparació preu farina

Figura 5: Comparació preu pa

En els productes a base de xocolata i els que estan classificats com a altres no es
veuen diferències, és a dir, que el preu entre els productes amb gluten i sense
gluten dins aquets grups, són similars en preu i no hi suposaria un impacte
econòmic en la seva compra per a persones celíaques o no.

5.2 Resultats comparació valor nutricional/100g entre productes
AMB i SENSE gluten
5.2.1 Comparació general del valor nutricional entre tots els productes amb
i sense gluten
En la valoració nutricional dels productes amb gluten respecte els de sense
gluten, trobem que hi ha diferència en la quantitat d’hidrats de carboni i les
proteïnes.
Pel que fa als hidrats de carboni, tal com es mostra en la figura 6, contenen
major nombre de grams/100g els productes sense gluten que els que contenen
gluten. El productes amb gluten varien des d’un mínim de 22,1 g/100g fins a 86
g/100g amb una mitjana de 68g/100g, en canvi, els productes sense gluten
parteixen de 25 g/100g fins a un màxim de 86 g/100g també, sent la mitjana de
72 g/100g.
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En la figura 7, en les proteïnes s’observa una disminució d’aquestes en els
productes sense gluten respecte els productes amb gluten. La mitjana de cada
un d’ells és 8,2 g/100g, amb un mínim de 1,1 i un màxim de 12,8 pels que
contenen gluten i en la versió sense gluten la mitjana és 5,2 g/100g, amb un
mínim de 0,6 g/100g i un màxim de 15 g/100g.

Figura 7: Comparació proteïnes general

Figura 6: Comparació hidrats de carboni
general

La resta de valors nutricionals avaluats en tots els aliments, com serien les Kcal,
els greixos, els greixos saturats, la fibra, els sucres i la sal, no mostren
diferències, per tant, la seva proporció de g/100g no altera la valoració
nutricional tant si es prenen productes amb gluten o sense.

5.2.2 Comparació valor nutricional per grups d’aliments amb i sense
gluten
En la comparació del valor nutricional un cop separats els aliments per grups
per tal de veure si en condicions similars dels productes, obtenim resultats
diferents i a més petita escala que en la comparativa global. Els grups d’aliments
en que s’han classificat són: pasta, galetes i brioixeria, farines, pans, productes a
base de xocolata i altres.
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Grup pasta
En el grup pasta, trobem que hi han les variables nutricionals Kcal, hidrats de
carboni, fibra, proteïnes i contingut en sal que varien, i per tant, el valor
nutricional que proporciona és diferent si prové de la versió amb gluten o de la
versió sense gluten.
Així mateix s’observa en la figura 8, on les Kcal que aporten les pastes
alimentàries sense gluten, amb un mínim de 353Kcal/100g i un màxim de 373
kcal/100g, són majors que en les versions amb gluten, amb un mínim de
349kcal/100g i un màxim de 359kcal/100g. La mitjana d’aquets és 363 i 349,5
respectivament.
En els hidrats de carboni, com es pot distingir en la figura 9, contenen més
hidrats les pastes alimentàries sense gluten que les que inclouen gluten. En les
versions sense gluten el límit inferior esta en els 68g/100g i el límit superior es
troba en 78 g/100g, amb una mitjana de 78 g/100g d’hidrats de carboni. En
canvi, pel que fa a les pastes alimentàries amb gluten contenen una mitjana de
70,45 g/100g d’hidrats de carboni, amb un mínim de 70 g/100g i un màxim de
74 g/100g.

Figura 9: Comparació Hidrats de carboni en el grup
pasta

Figura 8: Comparació Kcal en el grup pasta
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En la fibra, s’observa major proporció de fibra en els productes amb gluten que
els que no en tenen, tal com es mostra en la figura 10. Les pastes alimentàries
amb gluten tenen una mitjana de 3,55 g/100g de fibra, amb un mínim de 3
g/100g i un màxim de 3,6 g/100g. Ara bé, en les versions sense gluten
l’aportació de fibra es de 2 g/100g, incloent el mínim amb productes que
aporten 0 g/100g i un màxim de 4,5 g/100g.
En la figura 11, on es comparen les proteïnes, seguint amb la tendència dels
productes sense gluten aquets disminueixen en valor nutricional de proteïnes
respecte les versions amb gluten. Les pastes alimentàries que contenen gluten
varien des de un mínim de 11,5 g/100g i un màxim de 12,8 g/100g, amb una
mitjana de 12 g/100g de proteïnes. Per contra, les opcions de pastes
alimentàries sense gluten varien des de un mínim de 4,8 g/100g i un màxim de
15 g/100g, amb una mitjana de 8,3 g/100g de proteïnes.

Figura 8: Comparació fibra en el grup pasta

Figura 11: Comparació proteïnes en el grup pasta
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Respecte el contingut de sal, com s’observa en la figura 12, aquest es major en
els productes sense gluten. Varien des de un mínim de 0 g/100g fins al màxim
de 0,28 g/100g, amb una mitjana de 0,28 g/100g de sal. En les pastes
alimentàries amb gluten aquesta mitjana disminueix fins a 0,03 g/100g, amb un
mínim de 0,01 g/100g i un màxim de 0,05 g/100g.

Figura 9: Comparació del contingut en sal en el grup pasta

Pel que fa als greixos, greixos saturats i sucres, són variables nutricionals que no
varien entre productes amb i sense gluten dins el grup pasta.
Grup galetes i brioixeria
Les variables nutricionals que mostren diferències, i per tant, varien la seva
aportació nutricional entre productes amb i sense gluten, dins el grup galetes i
brioixeria són les proteïnes i la sal.
Les galetes i brioixeria que inclouen gluten en les seves elaboracions
proporcionen major relació de proteïnes que les que no contenen gluten, com
es pot veure en la figura 13. Els aliments d’aquest grup amb gluten aporten una
mitjana de 6 g/100g de proteïnes, un mínim de 4,2 g/100g i un màxim de 9,3
g/100g. Per contra les versions sense gluten aporten una mitjana de 5,3 g/100g
de proteïnes, un mínim de 0,9 g/100g i un màxim de 8,2 g/100g.
En la figura 14, es mostra el contingut de sal major que aporten les galetes i la
brioixeria amb gluten que la que no conté gluten. En les versions sense gluten,
la mitjana és 0,425 g/100g, amb un mínim de 0,02 g/100g i un màxim de 3
g/100g de sal. En les galetes i brioixeria el contingut en sal es veu augmentat
amb una mitjana de 0,73 g/100g, un mínim de 0,11 g/100g i un màxim de 2,36
g/100g.
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Figura 10: Comparació proteïnes en el grup de les galetes i brioixeria

Figura 11: Comparació del contingut en sal en el grup de les galetes i brioixeria

Les variables nutricionals Kcal, greixos, greixos saturats, hidrats de carboni,
sucres i fibra no varien entre productes amb i sense gluten dins el grup galetes i
brioixeria, i per tant, la seva aportació nutricional no es veuria afectada per si
prové de la versió amb gluten o sense.
Grup farines
Pel que fa al grup de les farines, representat en la figura 15, l’única variable que
és diferència entre productes amb i sense gluten, són les proteïnes. L’aportació
d’aquestes és diferent si prové d’una farina amb gluten amb una mitjana de
9g/100g de producte, un mínim de 9 g/100g i un màxim de 12 g/100g. Per
contra, en la opció sense gluten l’aportació és d’una mitjana de 3,7 g/100g de
producte, amb un mínim de 1,6 g/100g i un màxim de 8,3 g/100g.

30

Figura 12: Comparació proteïnes en el grup de les farines

La resta de variables no és diferencien entre productes amb i sense gluten dins
el grup farines que correspondria a les Kcal, greixos, greixos saturats, hidrats de
carboni, fibra, sucres i sal.
Grup pans
La figura 16, representa la comparació de proteïnes entre pans amb gluten i
sense, sent major l’aportació de proteïnes en les versions amb gluten. Els pans
amb gluten aporten una mitjana de 9 g/100g de producte, amb un mínim de 7,1
g/100g i un màxim de 12 g/100g. En canvi, els pans sense gluten aporten una
mitjana de proteïnes de 4 g/100g de producte, amb un mínim de 1 g/100g i un
màxim de 13 g/100g.

Figura 13: Comparació proteïnes en el grup dels pans
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La altres variables nutricionals: kcal, greixos, greixos saturats, hidrats de carboni,
fibra, sucres i sal, no varien entre productes amb i sense gluten i per tant, la seva
aportació nutricional no es veu afectada si prové de pans amb gluten o sense.
Grup productes a base de xocolata
En el cas de tots els productes amb i sense gluten analitzats dins d’aquest grup,
totes les variables nutricionals, no és diferencien. Així que, l’aportació nutricional
dels productes a base de xocolata és similar si prové de versions amb gluten o
sense gluten.
Grup altres
En els productes classificats com a altres, quan analitzem les variables
nutricionals, totes elles no és diferencien, i per tant, tant si la ingesta prové de
productes amb gluten o sense gluten l’aportació nutricionals serà similar.

5.3 Resultats comparació d’ingredients entre productes AMB i
SENSE gluten
PASTA
Taula 2: Ingredients del grup pasta

ALIMENT

INGREDIENTS AMB GLUTEN

Fideus cabellín

Sèmola de blat dur

Macarrons

Sèmola de blat dur

Espaguetis

Sèmola de blat dur

Macarrons

Sèmola de blat dur, aigua

Pasta de pistons

Sèmola de blat dur

Fideuà

Sèmola de blat dur
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INGREDIENTS
SENSE
GLUTEN
Midó de blat de moro, farina
de soja, proteïna de la llet, sal
marina, estabilitzant (E-405),
vitamines (B1,B2, B3, B5, B6)
Midó de blat de moro, farina
de soja, proteïna de llet, sal
marina, estabilitzant (E-405),
vitamines ( B1,B2, B3, B5, B6)
Farina de blat de moro, farina
de mill, farina d'arròs, xarop
de canya de sucre
Midó de blat de moro, fècula
de patata, farina de lupino,
emulsionants
Farina de blat de moro, farina
de mill, farina d'arròs, xarop
de canya de sucre
Farina de blat de moro, farina
de mill, farina d'arròs, xarop
de canya de sucre

Plaques lasanya

Sèmola de blat dur

Galets

Sèmola de blat dur

Espirals

Sèmola de blat dur

Espaguetis

Sèmola de blat dur, aigua

Midó de blat de moro, ou
(23%), farina d'arròs, farina de
blat de moro, emulgent,
espessant: farina de llavors de
guar
Farina de blat de moro, farina
de mill, farina d'arròs, xarop
de canya de sucre
Farina de blat de moro, farina
de mill, farina d'arròs, xarop
de canya de sucre
Farina de blat de moro, farina
de mill, farina d'arròs, xarop
de canya de sucre

La pasta alimentària s’elabora a partir de sèmola i semolina procedents de farina
amb un grau d’extracció inferior al 70% a les que se’ls i pot afegir ou. L’
ingredient més utilitzat és la sèmola de blat dur barrejada amb aigua, ja que
proporciona les propietats de cocció i resistència a la masticació més favorables,
a més a més del seu alt contingut en carotenoides que aporten el color
groguenc.
En l’anàlisi d’ingredients, veiem en la taula 2, que totes les pastes alimentàries
contenen com a únics ingredients sèmola de blat dur i en alguns se’ls afegeix
aigua per a formar una massa més granular, en canvi, en les pastes sense gluten
el principal ingredient és el midó de blat de moro, els midons proporcionen un
grau d’inflament del gra per absorció d’aigua i la textura el producte final. La
resta esta constituït un 20% de les pastes per farina de soja i proteïna de la llet,
que s’utilitzen com agents de textura i per proporciona proteïnes d’alta qualitat
als aliments, i el 80% de pastes alimentàries contenen farina de mill, d’arròs i
xarop de canya de sucre les diferents farines son incloses per a proporcionar la
textura desitjada al productes final i com a espessants i el xarop de canya de
sucre ens aporta a part d’endolcir té una capacitat higroscòpica, és a dir, pot
absorbir o cedir humitat que es molt important ja que el gluten absorbeix aigua
per aconseguir la elasticitat que adopta.
A més a més la majoria de les pastes alimentaries porten estabilitzants, que
impedeixen el canvi de forma o de naturalesa química per a que es mantinguin i
també espessants afegits a part dels que proporciona els ingredients que porta
el producte, que fan que augmenti la viscositat sense modificar altres propietats
com podria ser el sabor.
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GALETES I BRIOIXERIA
Taula 3: Ingredients grup galetes i brioixeria

ALIMENT

INGREDIENTS AMB GLUTEN

Galetes María

Farina de blat, greix vegetal,
sucre, xarop de glucosa i
fructosa,
gasificants,
sal,
lactosa,
antioxidants
i
emulgents

Napolitanes

Farina de blat, oli vegetal,
sucre, xarop de glucosa i
fructosa,
dextrosa,
sal,
emulgent, gasificant, canella,
aroma i agent de tractament
de la farina

Anelles de xocolata

Cobertura de xocolata (sucre,
pasta de cacau, mantega de
cacau,
emulgent
i
aromes),farina de blat, sucre,
greix vegetal, gasificants, sal i
aroma de taronja

Cookies

Xocolata (sucre, pasta de
cacau, mantega de cacau,
xarop de glucosa, emulgent,
lecitina de soja i aroma),
farina de blat, sucre, greix de
palma,
farina
d'avena,
gasificants, sal i lactosa
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INGREDIENTS
SENSE
GLUTEN
Farina d'arròs, midó de blat
de moro, sucre morè de
canya
integral,
olis
vegetals(girasol,
oliva),
dextrosa, aïllat de proteïna de
soja, farina de blat de moro,
emulgent (lecitina de girasol),
aroma, gasificants (bicarbonat
sòdic, bicarbonat amònic),
estabilitzant (goma xantana),
antioxidant (tocoferols), àcid
fòlic
Fècula de patata, midó de
blat de moro, margarina
vegetal (palma, girasol, coco),
sucre de canya, farina de blat,
farina de soja, inulina, mel de
canya, midó modificat de
tapioca, farina d'arròs, salvat
d'arròs,
espessant
(metilcel·lulosa),
gasificant
(bicarbonat amònic), aromes
Cobertura de cacau 30%
(sucre, greix vegetal: palmiste
i palma, cacau en pols
desgrassat 21%, emulgent:
lecitina de girasol, aroma),
midó de blat de moro, sucre
de canya, farina de blat, greix
vegetal (palma, girasol i coco),
margarina vegetal (palma,
girasol i coco), fècula de
patata, farina d'arròs, farina
de soja, midó d'arròs, ou
pasteuritzat, espessant, oli
d'oliva verge extra, aroma
Midó de blat de moro, greix
de palma, farina de blat,
pepites de xocolata 12%
(sucre, pasta de cacau 33%,
mantega de cacau, emulgent:
lecitina de soja i aroma),
sucre, maltodextrina, farina de
soja, flocs de coco, midó de
tapioca modificat, gasificants:
carbonat
àcid
d'amoni,

Galeta xocolata

Farina de blat, crema de
xocolata ( sucre, greix vegetal
de coco, cacau desgrassat en
pols, lactosèrum, vainilla),
sucre, greix vegetal de palma,
xarop de glucosa i fructosa,
lactosèrum, llet en pols,
gasificants, sal, emulgent i
aroma

Galeta farcida

Farina de blat, crema de
xocolata (sucre, greix vegetal
de palma, cacau en pols,
midó de blat, emulgent,
aroma), xarop de glucosa i
fructosa, greix vegetal de
palma, sucre, derivat làctic en
pols, gasificants, sal, llet
desnatada en pols, emulgent,
aroma de vainilla i antioxidant

Mini galeta xocolata

Farina de blat, sucre, greix de
palma, cacau magre en pols,
sèrum de llet en pols, xarop
de glucosa i fructosa, midó de
blat, sal, gasificants, aromes,
emulgents

Bescuits

Cereals (farina integral de
blat, farina d'ordi, farina de
blat de moro, farina d'avena,
farina integral d'ordi, farina
d'arròs), sucre, oli vegetal,
xarop de glucosa i fructosa,
gasificants, sal, vitamines,
aroma de vainilla
Sucre, farina de blat, ous,
estabilitzant, greix de palma,
margarina vegetal, cacau

Bescuit xocolata
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carbonat àcid de sodi; sal,
aroma natural
Farina de blat de moro, sucre,
margarina vegetal (greix de
coco, greix de palma, aigua,
oli de colza, emulgent i aroma
natural), ou 9%, fècula de
patata, mel 2%, midó de blat
de moro modificat, gasificant:
carbonat
àcid
d'amoni,
carbonat
àcid de sodi;
maltodextrina,
sal,
midó
d'arròs, aroma natural
Crema de cacau 39% ( sucre,
dextrosa, lactosa, greix de
coco, cacau en pols 12%,
greix de palma, llet en
pols,aroma natural, emulgent:
lecitina de soja) farina de blat
de moro, midó de blat de
moro, sucre, greix de palma,
ou, llet en pols, mantega,
xarop de glucosa, midó de
blat de moro modificat, midó
d'arròs, sal marina, gasificant:
carbonat
àcid
d'amoni,
carbonat àcid de sodi; aroma
natural
Crema de llet 33% ( greix de
coco,
greix
de
palma,
dextrosa, lactosa, llet en pols
19%,
sucre,
emulsionant:
lecitina de soja, aroma
natural), midó de blat de
moro, sucre, greix de palma,
farina de blat de moro, farina
de soja, cacau desnatat, llet
entera en pols, fècula de
patata,
sal,
gasificants:
carbonat
àcid
d'amoni,
carbonat àcid de sodi
Midó de blat de moro, sucre
de canya, maltodextrina de
patata, olis vegetals (girasol,
oliva), farina de blat de moro,
midó modificat de patata,
aïllat de proteïna de soja

Sucre, greix vegetal (palma,
palmiste), fècula de patata,
farina d'arròs, cacau en pols

Oreo

desgrassat en pols, xarop de
fructosa i glucosa, midó de
maltodextrina, whisky, llet
desnatada
en
pols,
emulgents,
sòlids
làctics,
gasificants, sal i aromes
Farina de blat, sucre, grasses
vegetals, cacau desgrassat en
pols, midó de blat, xarop de
glucosa i fructosa, gasificants,
sal, emulgents, aromes

Galetes María

Farina de blat, sucre, greix
vegetal, dextrosa, xarop de
glucosa i fructosa, gasificants,
sal,
mel,
emulgent
i
antioxidant

Galetes fornejades

Farina de blat, sucre, greix
vegetal, coco rallat, xarop de
glucosa i fructosa, dextrosa,
gasificants, sal, aroma de
vainilla i coco

Digestiva cereals

Farina integral de blat,
cobertura de xocolata amb
llet (sucre, mantega de cacau,
pasta de cacau, llet en pols,
sèrum de llet en pols,
emulgent i aroma), greix
vegetal, sucre, xarop de
glucosa i fructosa, gasificants,
sal
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6%, farina de soja, emulgent:
lecitina de soja, espessant:
farina de llavor de guar,
gasificant: carbonat àcid de
sodi
Farina d'arròs, sucre, oli de
palma, fècula de blat de
moro, cacau en pols 7%,
fècula de patata, farina de
blat de moro, dextrosa, xarop
de glucosa, oli de girasol
refinat,
midó
d'arròs,
gasificant: bicarbonat de sodi,
estabilitzador:
goma
de
xantana, aromes, emulsionant:
lecitina de soja, sal
Farina de blat de moro, oli
vegetal: girasol 18%, sucre,
midó de blat de moro, farina
d'arròs, xarop de glucosa i
fructosa de blat de moro,
fibra de blat de moro, fibra de
pèsol,
sal,
gasificants:
carbonat
àcid de sodi,
carbonat
àcid
d'amoni,
emulgent: lecitina de soja
Midó de blat de moro, farina
de blat de moro, oli vegetal:
girasol 18%, sucre, xarop de
glucosa i fructosa de blat de
moro,
farina
d'arròs,
gasificants: bicarbonat sòdic i
amònic, sal, emulgent: lecitina
de soja, aroma de vainilla
Midó de blat de moro 50%,
cobertura de xocolata negra
30% (pasta de cacau, fructosa,
mantega de cacau, emulgent:
lecitina de soja, aroma), olis i
greixos
vegetals
(palma,
girasol i soja), sucre morè de
canya, farina d'arròs, dextrina
de blat de moro, albúmina
d'ou, farina de soja, sucre
líquid invertit, fècula de
patata, proteïna de soja,
dextrosa,
ou
líquid
pasteuritzat,
gasificants:
carbonat àcid d'amoni i sodi,
sal, estabilitzant: sorbitol,
espessant:
goma
guar,

Pa de pessic

Sucre, farina de blat, greix de
palma, xarop de glucosa i
fructosa, mantega de cacau,
ou,
estabilitzant,
llet
desnatada en pols, pasta de
cacau, sèrum de llet en pols,
greix de llet, cacau, cacau
magre, aromes, emulgents,
gasificants, oli de nabina, sal,
midó de patata, corrector
d'acidesa, acidulant i colorant

Reganyes

Farina de blat, oli refinat de
girasol, sal marina i oli d'oliva

Galetes Hello Kitty

Farina multicereals (farina de
blat, farina integral de blat,
farina d'avena, farina de malt
d'ordi), oli de girasol, sucre,
xarop de glucosa i fructosa,
aromes,
sal,
gasificants,
emulgents, vitamines

emulgent: lecitina de soja,
aroma
Sucre, olis i greixos vegetals,
ous, xarop de glucosa i
fructosa, farina d'arròs, aigua,
llet desnatada en pols, midó
de blat de moro, cacau
magre, farina de blat de
moro,,
midó
d'arròs,
estabilitzador, fibra de xicoira,
gasificants,
emulgents,
proteïnes
de
la
llet,
espessants, farina de llavor de
garrofa, gelificant, aromes i
sal
Midó de blat de moro, oli de
palma, fècula de patata, xarop
de sucre invertit, llevat sec,
estabilitzador,
emulgent,
gasificants
Midó de blat de moro 50%,
greix vegetal de palma, oli de
soja i girasol, sucre morè de
canya, farina d'arròs, farina de
soja,
dextrina
de
blat,
albúmina d'ou, fècula de
patata, sucre invertit, proteïna
de soja, ou líquid pasteuritzat,
dextrosa,
gasificants:
carbonats d'amoni i sodi, sal,
estabilitzant:
sorbitol,
espessant: goma guar, aroma,
emulgent: lecitina de soja

MAGDALENES I COCA DE IOGURT
Taula 4: Ingredients grup magdalenes i coca de iogurt

ALIMENT

INGREDIENTS AMB GLUTEN

Magdalenes

Farina de blat, sucre, olis
vegetals: girasol i soja; ou,
humectants:
sorbitol
i
glicerina;
clara
d'ou,
gasificants, gluten de blat,
conservador i sal
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INGREDIENTS
SENSE
GLUTEN
Aigua, olis vegetals: girasol i
oliva, sucre morè de canya
integral, albúmina d'ou en
pols, maltodextrina de patata,
midó de patata, midó de blat
de moro, xarop de glucosa i
fructosa, aromes, emulgents:
àcids grassos i esters, caseïnat
càlcic, gasificants: pirofosfat
d'àcid sòdic i bicarbonat
sòdic, ou en pols, aroma

Magdalenes

Farina de blat, sucre, olis
vegetals: girasol i soja; ou,
humectants:
sorbitol
i
glicerina;
clara
d'ou,
gasificants, gluten de blat,
conservador i sal

Coca de iogurt

Farina de blat, sucre, oli de
girasol, ou líquid pasteuritzat,
humectants:
glicerina
i
sorbitol; iogurt, gasificants,
estabilitzador, conservador i
aromes

natural,
estabilitzant
i
acidulant
Midó de blat de moro, ou
líquid pasteuritzat, sucre, oli
vegetal: girasol, proteïnes de
la llet, dextrosa, albúmina
d'ou, gasificant: bicarbonat
sòdic
i
difosfat
sòdic,
antiaglomerant: carbonat de
calci, humectant: sorbitol,
emulgent:
E-473,
conservador:
àcid
sòrbic,
sorbat potàssic, propionat
sòdic,
àcid
propiònic,
Acidulant:
àcid
cítric,
espessant:
goma
guar,
humectant:
glicerol,
antioxidant: àcid ascòrbic i
aroma
Ou, sucre, oli de girasol, farina
integral d'arròs, midó de blat
de moro, humectants, fècula
de patata, gasificants, fibra de
remolatxa,
inulina,
estabilitzants,
emulgents,
aromes, glucosa en pols,
farina de soja, conservadors,
correctors d'acidesa

Els productes de brioixeria i rebosteria, mostrats en les taules 3 i 4, on podem
incloure tot tipus de galetes, magdalenes, bescuits i pastes varies, en general
s’elaboren a partir de farina de blat tou. I segons els producte que es tracti
podem trobar afegits múltiples ingredients per a fer-los més dolços com sucre o
mel i altres de caràcter més gras com la mantega, olis vegetals entre altres com
llet, nata, fruits secs i xocolata.
En la comparació de les galetes, observem que el principal ingredient en les que
contenen gluten és la farina de blat i algunes d’elles barreges de diferents
farines com la d’ordi, avena... en les galetes sense gluten predominen les farines
i midons d’arròs i blat de moro, també trobem moltes galetes amb fècula de
patata, que només conté el midó de la patata com a espessant, amilodextrines
que és la hidròlisis dels midons i fècules i diferents aportacions proteiques com
podria ser la proteïna de la llet, aïllats de proteïna de soja que s’utilitzen a part
de proporcionar proteïnes d’alta qualitat per tant, incrementen el valor
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nutricional, funcionen com a emulgents, donen cos a la massa i en molts
productes reemplacen l’adició d’ou.
A part contenen tant els productes amb gluten com sense gluten contenen gran
quantitat de endolcidors ja que es la principal característica de la brioixeria i
contenen en productes amb gluten sucres, mel, xarops de glucosa i fructosa (
amb unes característiques tecnològiques particulars: aporten viscositat,
plasticitat, modificació de la humitat i inhibeixen la cristal·lització de la sacarosa).
I el mateix en els productes sense gluten però predomina sucre i mel de canya. I
respecte els greixos afegits, també com a principal característica de la brioixeria
trobem en els dos tipus de productes varietat de greixos i olis vegetals de
palma, girasol, soja... mantegues fet que fa augmentar les Kcal d’aquets
productes i contenen mono i diglicèrids que permeten una fabricació del
producte amb major contingut en aigua i sucre, és a dir, més humits, tendres i
saborosos.
Cal dir que el llistat d’ingredients dels productes sense gluten es veu
incrementat per l’augment d’additius que contenen respecte els productes amb
gluten on es veuen més limitats. Hi ha un predomini d’emulgents on s’utilitza la
lecitina de soja que esta formada per fosfolípids naturals de composició d’àcids
grassos poliinsaturats de cadena llarga, gasificants com el bicarbonat sòdic o
d’amoni que ajuden a créixer a la massa, regulen el ph i allarguen la
fermentació. També trobem estabilitzants com la goma xantana que es tracta
d’un polisacàrid que manté el color, olor, sabor, textura i tot estable en els
productes, i altres com gelifica’ns.
Molt similar a la composició de les galetes trobem la de les magdalenes i coca
de iogurt, composta com a ingredient principal en les que contenen gluten la
farina de blat i en les que no contenen gluten, per aconseguir unes
característiques organolèptiques i de textura igualada una barreja de
amilodextrines, midons i fècules de patata, blat de moro i soja. No hi ha
diferències respecte els ingredients que caracteritzen aquets productes com
serien els sucre i els greixos però si que hi ha increment d’additius en els
productes sense gluten respecte els que contenen gluten com seria un augment
d’aromes, emulgents, gasificants, estabilitzants, acidulants i conservadors, tots
ells amb la finalitat de mantenir l’equilibri, protegir alteracions biològiques,
formar i mantenir la mescla, impedir o retardar les oxidacions i conferir cos,
augmentant la estabilitat i facilitant la formació de suspensions en els productes
finals.
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CEREALS D’ESMORZAR
Taula 5: Ingredients cereals d'esmorzar

ALIMENT

INGREDIENTS AMB GLUTEN

Choco krispies

Farina de blat, sucre, xocolata
en pols, cacau desgrassat en
pols, xarop de glucosa, sal,
canella i aroma
Cereals 52% (flocs d'avena
torrats, farina de blat, farina
d'arròs), fruits secs, sucre,
greix de palma, xarop de
glucosa, mel, dextrosa, sal,
caramel, aroma
Blat de moro, sucre, sal i
extracte de malt d'ordi

Muesli

Corn flakes

INGREDIENTS
SENSE
GLUTEN
Farina de blat de moro, sucre,
farina
d'arròs,
cacau,
emulgent: lecitina de soja i
aromes
Sèmola de blat de moro 72%,
sucre, mel 2,8%, cacau en pols
2,8%, dextrina, sal i vainilla

Blat de moro, sucre i sal

Els cereals d’esmorzar poden tenir múltiples formes d’escames, flocs, filament,
grànuls... S’elaboren principalment amb blat, blat de moro i arròs però també
s’utilitza l’avena i l’ordi a més a més els enriqueixen amb sucres, xarops, mel i
altres extractes. Solen tenir un alt valor energètic pels ingredients que els
formulen i pel baix contingut d’humitat.
En la taula 5, es mostren els ingredients dels cereals d’esmorzar, les versions
amb gluten estan fets de farina de blat, ordi i avena i altres ingredients per
potenciar el sabor com seria el cacau, fruits secs, sucres, mel i xarops i els sense
gluten estan elaborats a partir de blat de moro i arròs a més a més de cacau,
vainilla, sucres... En aquest grup trobem algun emulgent però no massa additius
pel baix contingut d’humitat que tenen.
FARINES
Taula 6: ingredients grup farines

ALIMENT

INGREDIENTS AMB GLUTEN

INGREDIENTS
GLUTEN

Farina per pa

Farina de blat

Farina per pastisseria

Farina de blat

Pa rallat

Farina de blat, llevat i sal

Midó de blat de moro, farina de blat
de moro, espessant: farina de llavors
de garrofa
Midó de blat de moro, farina d'arròs,
proteïna de tramús, dextrosa, fibra de
poma, espessant, sal
Farina d'arròs, midó de blat de moro,
farina de soja, greix de palma, ou,
xarop de glucosa, espessant: farina
de llavors de guar, llevat, sal
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SENSE

La farina és el pols fins resultant de la mòlta dels cereals i altres aliments rics en
midó. Habitualment la obtenció de farines és un pas previ a la elaboració dels
anomenats productes panaris, però no tots els cereals originen farines
panificables ja que no tots tenen en la seva composició les proteïnes que al
barrejar-se amb l’aigua formen el gluten. Per això es complicat aconseguir la
textura del pa amb gluten sense utilitzar aquestes farines per als productes
panaris.
En aquest cas, com s’observa en la taula 6, les farines i el pa rallat amb gluten
provenen únicament del blat i les que no contenen gluten s’obtenen a partir
d’una barreja de cereals i additius per aconseguir la finalitat que en les altres
farines proporciona el gluten del blat com seria augmentar la força i tolerància
de la massa, augmentar l’absorció d’aigua i millorar la retenció de gas durant la
fermentació . Per a farina sense gluten s’utilitza midó de blat de moro, farina
d’arròs, de soja i additius com llavors de garrofa, dextrosa i fibra de poma com a
espessants.
PANS
Taula 7: Ingredients grup pans

ALIMENT

INGREDIENTS AMB GLUTEN

Pa de motlle

Farina de blat, aigua, llevat,
sucre, oli de girasol, sal,
emulgents,
conservadors,
corrector d'acidesa, agent de
tractament de la farina

Pa rodó

Farina de blat, aigua, sal,
llevat, complement del pa,
farina de blat, antiaglomerant,
emulgents, lecitina de soja,
antioxidants, enzims

Pa de cereals

Farina de blat, aigua, llavors,
llevat, sucre, grans d'avena,
grans de sègol, farina de
sègol, farina d'avena, farina
d'ordi, oli de girasol, sal,
farina d'arròs, emulgents,
conservadors,
corrector
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INGREDIENTS
SENSE
GLUTEN
Midó de blat de moro 59%,
proteïnes de la llet, farina de
soja, sucre, llevat, mantega de
palma, oli vegetal (girasol i
soja), sal, albúmina d'ou,
antiaglomerant:
carbonat
càlcic, humectant: sorbitol,
conservador: sorbat potàssic,
antioxidant: àcid ascòrbic
Midó de blat de moro, aigua,
massa mare 14% (farina
d'arròs i aigua), midó d'arròs,
xarop d'arròs, fibra de poma,
oli de girasol, farina de mill
2,7%, proteïna de soja, farina
de quinoa 1,8%, espessant,
llevat, sal i mel.
Aigua, midó de blat de moro,
massa
mare
16%(farina
d'arròs i aigua), midó d'arròs,
cereals 4,3% (farina de mill,
farina de quinoa), fibra de
poma, xarop de sucre de
remolatxa, oli de girasol,

d'acidesa, àcid ascòrbic

Pa de motlle
Farina de blat, aigua, llevat,
sucre, oli refinat de girasol,
sal, vinagre de vi, farina de
faves, emulgents, antioxidants
i conservadors

Baguet

Farina de blat, aigua, llevat,
sal, millorant panari

Pa dolç

Farina de blat, aigua, ous
frescos, sucre, oli de colza,
massa mare, emulgents, sal,
llevat,
gluten
de
blat,
espessant,
antioxidant,
conservant i colorant

Palet de pa

Farina de blat, oli d'oliva,
llevat, farina de blat maltejada
i sal

Pa torrat

Farina integral de blat, aigua,
greixos vegetals, llevat, sucre,
extracte de mal d'ordi, sal,
emulgent,
agent
de
tractament de la farina

Pa torrat

Farina de blat, llevat, oli de
girasol, xarop de glucosa i
fructosa, sucre, sal, farina
d'ordi maltejada, gluten de
blat i àcid ascòrbic

Pa cruixent

Farina de blat, oli de soja,
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xarop d'arròs, flocs de soja,
llavors de girasol, salvat de
soja, llavors de lli, espessant,
flocs de mill, proteïna de soja,
llevat, sal marina i mel
Aigua, midó de blat de moro,
massa mare (farina d'arròs i
aigua), farina de fajol, farina
d'arròs, fibra de poma, xarop
d'arròs, midó d'arròs, oli de
girasol, proteïna de soja,
espessant, sal, llevat, sucre,
acidificant: àcid tartàric
Midó de blat de moro, aigua,
farina de blat de moro, fibra
de poma, farina d'arròs,
dextrosa, espessant, proteïna
de soja, oli de girasol, llevat,
sal, acidificants: àcid tartàric i
àcid cítric
Farina d'arròs, midó de blat
de moro, aigua, sucre, ou,
margarina vegetal (palma,
palmist, coco, colza), sal,
emulgent, midó d'arròs, xarop
de glucosa, espessant: goma
guar, llevat, fibra de poma,
sal, acidulant: àcid cítric,
aroma
Fècula de patata, farina
d'arròs, midó de blat de moro
modificat, llevat, farina de
fajol, oli de palma, xarop de
glucosa i fructosa, sucre, sal,
espessant,
emulgent,
gasificant:
carbonat
àcid
d'amoni, aroma natural
Fècula de patata, midó de
blat de moro, farina d'arròs,
margarina vegetal (palma,
palmist, colza), farina d'arròs
integral, sucre, xarop d'arròs,
farina de blat de moro, fibra
de xicoira, espessant, llevat,
sal i aroma natural
Farina d'arròs, farina de blat
de moro, sucre morè de
canya integral i sal

Farina d'arròs, farina de blat

Bescuit

Pa original
Base pizza

extracte de malt d¡ordi i blat
de moro, sal, corrector
d'acidesa,
farina
d'ordi
maltejada, llevat
Sucre, farina de blat, ous
frescos, xarop de sucre
invertit, estabilitzant, aroma,
sal, acidulant

Farina integral d'ordi, farina
d'ordi, llevat, sal
Farina de blat, aigua, oli de
girasol, greixos vegetals no
hidrogenats, sal, alcohol i
llevat

Picos

Farina de blat, aigua, llevat,
sal i oli d'oliva

Pa hamburguesa

Farina de blat, aigua, sucre,
llevat, sèrum de llet en pols,
olis vegetals, sal, llavors de
sèsam,
gluten
de
blat,
emulgents,
conservadors,
estabilitzant,
aromes
i
corrector d'acidesa

de moro, oli de girasol i sal

Ou 30%, midó de blat de
moro, sucre, farina d'arròs,
emulgent, espessant: farina
de
llavors
de
guar,
estabilitzant:
xarop
de
sorbitol,
sal,
gasificant:
carbonat àcid d'amoni i
aromes naturals
Farina de blat de sarraí, sucre
de canya integral, sal marina
Midó de blat de moro, aigua,
sucre, margarina (palma i
coco),
espessant:
goma
xantana, emulgents, llevat, sal,
conservador: propionat sòdic,
gasificants: difosfat disòdic i
bicarbonat
de
sodi,
antioxidant: àcid ascòrbic
Midó de blat de moro, farina
d'arròs, llevat, xarop de sucre
invertit, oli d'oliva, sucre, sal,
estabilitzants (E464, E412,
E450), gasificant (E500ii)
Midó de blat, aigua, ou líquid
pasteuritzat, sucre, margarina
(palma i coco), fibra vegetal,
espessant: goma xantana,
llevat, llavors de lli, sal,
emulgents,
conservadors:
propionat sòdic i sorbat
potàssic, aroma

El pa, per definició del Codex Alimentari, és el producte resultant de la massa
obtinguda per la barreja de farina de blat amb aigua potable amb o sense
adició de sal comestible i fermentat per espècies de microorganismes propis de
la fermentació panaria. Actualment també existeixen els pans especials amb
composició de diferents cereals i l’adició d’additius, coadjuvants que augmenten
el seu valor nutritiu o simplement ajuden a la seva conservació.
En la taula 7, observem que en els pans amb gluten predomina com la seva
definició indica la farina de blat, l’aigua, el llevat i la sal, en canvi en els pans
sense gluten trobem farines, midons i fècules de blat de moro, soja, arròs, fajol i
patata. Respecte el pa de motlle, el torrat i algun tipus de pa més dolç, el que
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conté gluten incorpora sucres i olis, que la barreja de gluten amb els greixos
proporciona una massa que no es desmobla i en contra els seus homòlegs
sense gluten conté mes quantitat de mantegues, olis vegetals i xarops de
glucosa i fructosa. Això aporta al producte final una estructura més reforçada,
viscositat, plasticitat, modificació de la humitat i un equilibri en la massa.
També trobem en molts pans sense gluten la presència d’ou, albúmina d’ou i
proteïna de la llet que aporta proteïnes d’alta qualitat nutricional i també
exerceixen la funció de emulgents, adhesius, aglutinants, coagulants i colorants.
Pel que fa als additius, en tots dos grups de productes trobem emulgents,
conservadors, correctors d’acidesa, antiaglomerant, antioxidants i colorants però
en els productes sense gluten també predominen els humectants per donar la
hidratació al cereal, espessants per augmentar la viscositat, gasificants de forma
que donem esponjositat al producte final i gran quantitat d’aromes.
PRODUCTES A BASE DE XOCOLATA
Taula 8: Ingredients grup productes a base de xocolata

ALIMENT

INGREDIENTS AMB GLUTEN

Cacau en pols

Sucre, cacau desgrassat en
pols, crema de cereal Kolamalteado (farina de blat,
extracte de mal d'ordi, aroma
natural), sals minerals (calci i
fòsfor), aromes i sal

Palets de pa amb xocolata
Farina de blat, greix de palma,
llevat, sal i malt d'ordi

Crema de cacau

Cacau en pols

Sucre, oli vegetal (colza,
palma), cacau magre en pols,
sèrum
làctic
en
pols,
avellanes, emulgent: lecitina
de girasol, aroma
Sucre, cacau magre en pols
19%, farina de blat, midó de
blat de moro, aroma i canella
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INGREDIENTS
SENSE
GLUTEN
sucre,
cacau
desgrassat
22,1%, vitamines (C,B1, D),
minerals (pirofosfat fèrric,
sulfat de zinc), aroma, canella,
sal, oli de girasol, emulgent:
lecitina de soja
Fècula de patata, farina
d'arròs, midó de blat de moro
modificat, llevat, farina de
fajol, oli de palma, xarop de
glucosa i fructosa, sucre, sal,
espessant,
emulgent,
gasificant:
carbonat
àcid
d'amoni, aroma natural
Sucre de canya integral, oli
d'oliva verge extra, cacau en
pols
desgrassat
12%,
mantega de cacau, lecitina de
girasol
Fructosa 55%, cacau en pols
25%, midó de mill i aroma de
vainilla

El codi alimentari espanyol defineix la xocolata com el producte obtingut per la
barreja íntima i homogènia de quantitats variables de cacau en pols o pasta de
cacau i sucre finament polvoritzat amb o sense adició de mantega de cacau.
Dins d’aquet grup, hi ha un tipus de xocolata amb en pols al qual a partir de la
base de xocolata s’afegeix sucre i farines o fècules de blat, blat de moro o arròs.
En la comparativa d’ingredients d’aquest grup d’aliments en la taula 8, no
s’observen grans diferències ja que la farina de blat és un component mínim
dins els altres ingredients en els productes amb gluten, aquests a més a més de
sucres, aromes, olis i greixos vegetals contenen farina de blat que proporciona
al cacau en pols i la crema de cacau una consistència més reforçada quan es
combina el gluten amb els greixos. En canvi, els productes sense gluten també
contenen alta quantitat de sucres, olis i greixos vegetals per donar cos als
productes utilitzen emulgents, fècula de patata, farina d’arròs i fajol, midó de
blat de moro i mill.
ALTRES
Taula 9: Ingredients grup altres

ALIMENTS

INGREDIENTS AMB GLUTEN

Snack mediterrani

Farina de blat, oli de girasol,
oli
d'oliva,
tomata
deshidratada,
sal,
llevat,
plantes aromàtiques

Snack cereals

Cereals (farina de blat, avena,
salvat de blat, salvat d'avena i
fibra d'avena), oli de girasol,
oli d'oliva, llavors de sèsam,
sal, olives verdes i negres
deshidratades, llevat i llavors
de rosella

Gominoles maduixa

Gominoles pal

Xarop de glucosa, sucre,
midó, gelatina de porc,
acidulant:
àcid
cítric;
concentrat vegetal: llimó,
càrtam, rave, pastanaga i
grosella; gelificant, aromes,
olis vegetals: coco i palmiste;
cera d'abelles i cera carnauba
i colorants
Xarop de glucosa, midó de
blat de moro, humectants:
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INGREDIENTS
SENSE
GLUTEN
Blat de moro 75%, oli de blat
de moro 15%, tomata 3,4 %,
midó de blat de moro, sal,
dextrosa, extracte de llevat,
ceba, alfàbrega, regulador
d'acidesa
Blat de moro 78%, oli de blat
de moro, quinoa 10%, sal
marina 1%

Xarop de glucosa, sucre,
midó,
aigua,
dextrosa,
gelatina, acidulants: E330,
E270; corrector d'acidesa
E325, aromes i colorants

Sucre, xarop de glucosa i
fructosa, midó, acidulant:

Gnocchi patata

Pasta de full

Pizza

sorbitol, xarop de sorbitol;
farina de blat, acidulants:àcid
cítric, àcid màlic; recobriment:
cera de carnauba, dextrosa,
midó de blat, greix de palma,
gelatina, emulgent, corrector
d'acidesa, aroma i concentrat
de fruita i plantes: grosella,
baia,raïm, taronja, llimó
Patates rehidratades, aigua,
midó, sèmola de blat dur, sal,
espècies, corrector d'acidesa,
conservants, emulgents
Farina de blat, margarina,
aigua, sal, dextrosa, millorant
panari, acidulant

Farina de blat, aigua, puré de
tomata, atún, formatge, oli de
llavors de girasol, ceba, oli de
palma, llevat, sal, dextrosa,
tàperes, all, julivert, sucre,
orenga,
albahaca,
emulsionant

E296; greix vegetal: palma;
gelatina,
sal,
correctors
d'acidesa, emulgents, aromes,
humectants i colorants

Flocs de patata rehidratats,
farina d'arròs, fècula de
patata,
sal,
regulador
d'acidesa, conservant
Margarina vegetal: greix de
palma, aigua, oli de colza, sal,
emulgent i aroma; aigua,midó
d'arròs, midó de blat de
moro, farina d'arròs, fibra de
xicoira, espessants, dextrosa,
oli de girasol, proteïna de
soja, emulgent, sal, flocs de
patata, gasificants
Formatge mozzarella, aigua,
salsa de tomata, verdures,
midó de blat de moro, farina
d'arròs, fècula de patata,
midó d'arròs, farina de blat de
moro, xarop de glucosa,
llevat, espessants, sal, oli
d'oliva, oli de girasol, fibra de
poma, dextrosa, proteïna de
soja, orenga i acidulants

En aquest grup d’aliments, s’han classificat en la taula 9, altres productes
alimentaris que s’han trobat en el supermercat en les dos versions: amb i sense
gluten.
Respecte els Snacks

amb gluten contenen farina de blat i d’avena com a

ingredients principals i diferents llavors que proporcionen als aliments més
quantitat de fibra, en canvi als productes sense gluten principalment contenen
farina i midó de blat de moro i dextrosa per tal de proporcionar al producte més
dolçor, més solubilitat i cristal·lització al producte final.
En les gominoles s’utilitza el midó de blat per tal de donar consistència a la
textura final en productes amb gluten, en les gominoles aptes per a celíacs i
trobem la presència de midons de blat de moro per arribar a la mateixa finalitat,
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tot i això la resta d’ingredients en els dos grups productes no mostren gaire
diferència, contenen gran quantitat de sucres, xarops, greixos vegetals i additius.
També s’ha trobat gnocchis amb i sense gluten que es tracta de flocs de patata
deshidratats on la indústria alimentària per tal de reforçar el producte afegeix
sèmola i midó de blat dur en els gnocchis amb gluten i farina d’arròs i
emulgents per la mateixa finalitat en els que no contenen gluten.
En la pasta de full i la pizza observem que en la versió amb gluten únicament
conté farina de blat per la massa i en la versió sense gluten per aconseguir una
massa de característiques similars utilitzen farina i midó d’arròs, blat de moro,
fibra de xicoira, proteïna de soja, flocs de patata i com additius emulgents i
gasificants. A més a més, en la pizza amb gluten l’ ingredient principal és la
farina de blat de la massa i a continuació tota la cobertura de la pizza (
formatge, salsa de tomata, verdures...) i en la que no conté gluten els
ingredients principals són els de la cobertura i en menys quantitat els
ingredients per la massa.

5.4. Càlcul del cost setmanal de la compra bàsica d’un celíac en
comparació d’un no celíac
Tal com indica el Ministeri d’Agricultura i ramaderia, el 65% del cost total per
càpita correspon aliments i begudes no alcohòliques, i la població prioritza el
seu consum amb pa i cereals com a primera opció.
A partir del consum per càpita dels diferents grups d’aliments van calcular la
quantitat de cada grup d’aliments que consumeix una persona com a mitjà
diària. Els cereals i els seus derivats es troben en 218 g/persona i dia valorant en
conjunt el consum d’aquest grup d’aliments en les cases, en hostaleria i altres
institucions tot i que, 178 g/persona i dia corresponent únicament al consum en
les cases. (17)
A partir d’aquestes dades, s’ha valorat els grams per setmana basics que es
consumeixen dels productes fets a base de cereals i s’ha fet la proporció de
preu amb productes de la base de dades inicial d’aquest estudi (annex 1).
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Taula 1: càlcul cost setmanal compra amb i sense gluten

ALIMENTS
Galetes
Magdalenes
farina de pa

consum setmanal (g)
100
40
125

preu (€)
0,94
1,1
0,6

grams paquet
800
550
1000

AMB GLUTEN
cost setmanal (€)
0,12
0,08
0,08

farina de rebosteria
Macarrons
pa barra
pa rallat
Pizza
massa de full
Lasanya

50
180
973
100
125
75
25

0,42
0,49
1
0,64
1,82
1,52
0,58

1000
500
550
750
355
500
125

0,02
0,18
1,77
0,09
0,64
0,23
0,12
3,31€

ALIMENTS
Galetes
Magdalenes
farina de pa

consum setmanal (g)
100
40
125

preu (€)
2,4
4,1
4,15

grams paquet
210
230
1000

SENSE GLUTEN
cost setmanal (€)
1,14
0,71
0,52

farina de reposteria
Macarrons
pa barra
pa rallat
Pizza
massa de full
Lasanya

50
180
973
100
125
75
25

4,4
3,45
2,9
3,1
3,29
3,67
4,35

1000
250
200
300
390
250
250

0,22
2,48
14,1085
1,03
1,05
1,10
0,44
22,81€

Cost setmanal AMB GLUTEN
Cost setmanal SENSE GLUTEN
Cost anual AMB GLUTEN
Cost anual SENSE GLUTEN

3,31€
22,81€
172,12€
1186,12€

El cost de la cistella varia en gran mesura entre una cistella bàsica amb gluten i
una cistella bàsica sense gluten. Els productes que s’inclouen en la cistella sense
gluten, són un 689% més cars que els seus homòlegs amb gluten.
Pel que fa al cost setmanal, la diferència entre la cistella amb productes amb
gluten i la cistella amb productes sense gluten és de 19,5€. Per tant, una
persona celíaca ha d’invertir setmanalment 19,5€ més que una persona no
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celíaca per comprar els mateixos productes i la mateixa quantitat. Això en el
cost anual és un impacte econòmic de 1014€ més d’inversió en productes sense
gluten que amb productes amb gluten.
S’obté una diferència de preu molt gran tenint en compte que es parteix de la
mateixa base de productes i la mateix quantitat de gramatge.
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6. Discussió
6.1 Valoració preu dels productes amb gluten respecte sense gluten
En la comparació del preu tant de forma general com quan s’avalua per grups
d’aliments es veu que els productes sense gluten tenen un preu molt més elevat
que els seus homòlegs amb gluten. Com a mitjana tenim que els productes amb
gluten tenen un cost d’ aproximadament 0,36€/100g, en canvi, els productes
sense gluten parteixen d’una mitjana de 1,34€/100g. Això és una gran diferència
pels celíacs que han d’adoptar aquesta alimentació per la resta de la seva vida.
Quan es separen els productes per grups d’aliments ens trobem amb un
augment de preu significatiu en la pasta, les galetes i brioixeria, les farines i els
pans on la seva diferència supera el triple de preu en la forma amb gluten
respecte la sense gluten.
No obstant, aquesta diferència no és significativa en els productes a base de
xocolata i els que han estat classificats com a altres, però si observem la seva
distribució que la tendència d’aquets segueix sent un augment de preu en els
productes sense gluten.
Això és degut primerament a que les matèries primes que utilitzen per la
formació dels productes sense gluten com l’arròs, el blat de moro són més cars
que el blat tradicional i molt predominant en tots els productes amb gluten. A
més a més, per la seva elaboració degut a que únicament pot contenir com a
màxim 20ppm de gluten es requereix controls de traçabilitat summament
estrictes en totes les etapes de la indústria així com la seva distribució i
embalatge per eliminar màxim el error de contaminació encreuada. També en
la oferta/demanda que hi ha al mercat d’aquets productes ja que en comparació
amb els productes amb cereals que contenen gluten aquest mercat és molt més
petit, es calcula que la rotació dels sense gluten és d’un o dos cops per cada
quaranta o cinquanta dels altres, juntament també hi ha el factor en que el IVA
dels productes amb gluten és del 4% ja que es consideren productes de primera
necessitat i els sense gluten s’enfronten al 21% d’IVA per la consideració del
estat com a productes de luxe.
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6.2 Valoració nutricional dels productes amb gluten respecte sense
gluten
En la valoració general del valor nutricional dels productes amb gluten respecte
els productes sense gluten observem que existeix una diferència significativa en
els grams d’hidrats de carboni i proteïnes.
Aquesta significació en els hidrats de carboni no és veu reflectida en la figura 6
ja que la mitjana dels hidrats amb productes que contenen gluten respecte els
que no en contenen és de 68 i 72 grams respectivament, però en la etiqueta
dels aliments ens descomponen els hidrats de carboni en fibra i sucres lliures
que és on podem veure la tendència dels productes sense gluten a contenir
menys fibra i els productes amb gluten a contenir més sucres lliures. Aquests
valors ens indicarien que nutricionalment hauríem de valorar positivament els
productes sense gluten per la seva disminució en contingut de sucres lliures ja
que són font ràpida d’energia i aporten calories sense nutrients i si es pren en
grans quantitats comporta múltiples conseqüències en l’organisme com podrien
ser càries, obesitat...Però tenir en compte d’incrementar una mica l’aportació
diària de fibra a base de verdura, hortalisses i fruita.
Respecte les proteïnes es veu que la mitjana és de 8,2 en productes amb gluten
i 5,2 en productes sense gluten, és a dir, hi ha una gran disminució proteica en
les opcions sense gluten. Aquest component té vàries funcions en el cos humà,
a més a més, la disminució en els productes estudiats forma part de proteïna
vegetal com seria el gluten, aquest tipus de proteïna té menys valor biològic
que la d’origen animal, però també ens aporta altres beneficis ja que les
d’origen animal són riques en purines i l’alt consum d’aquestes comporta una
saturació pels ronyons. La proteïna vegetal aporta menys quantitat de purines,
per tant, es filtra i elimina millor, el greix que aporta majoritàriament és insaturat
i contenen grans quantitats de fibra, per això no podem deixar de banda
aquesta significació i seria interessant que les persones que han de seguir una
dieta exempta de gluten tinguessin un control de les proteïnes d’origen vegetal
que ingereixen i augmentessin el seu consum de productes rics en proteïna
vegetal com per exemple llegums com la soja o les llenties entre altres.
En les altres variables estudiades no hi ha significació que en els dos grups de
productes hi hagi diferència, és a dir, els considerarem com que l’aportació de
cada variable és similar tant si consumim productes amb gluten com els seus
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homòlegs sense gluten. Tot i això, hi ha una tendència en els productes sense
gluten d’ augmentar els greixos i corresponentment també es veuen
augmentats els greixos saturats en aquet grup d’aliments. Per contra s’observa
un increment del contingut en sal en la tendència dels productes amb gluten.
Es podria tenir en compte a l’hora de fer una dieta per alguna patologia en
concret.
Un cop classificats els aliments per similitud d’ingredients, trobem en el grup de
la pasta un augment de Kcal, hidrats de carboni i sal ens els productes sense
gluten i per contra una disminució de fibra i proteïnes. Dins el grup de les
galetes i brioixeria un increment de proteïnes i sal en els productes que
contenen gluten i en els grups de les farines i els pans només hi ha significació
en la disminució de quantitat de proteïna en els productes sense gluten.
On es troba més diferència significativa és en el grup de la pasta alimentària ja
que en la seva versió amb gluten únicament conté sèmola de blat, per tant en
les versions sense gluten per igualar el producte utilitzen més quantitat
d’ingredients fet que incrementa les kcal, els hidrats i la quantitat de sal valors
que hauríem de tenir en compte a l’hora de pautar una dieta on la base dels
cereals fossin sense gluten i per contra ens disminueix la quantitat de fibra i
proteïnes, aquest últim tal com ens ha indicat la valoració general, disminueix en
tots els tipus de productes estudiats.
Respecte les racions/dia recomanades de cereals seria > o igual a 6 i en la
valoració nutricional de la Federació Española de Nutrició ens indica que la mitjà
de racions consumides esta al voltant de 4,5, per tant per sota de la
recomanació. Tot i això els perfil calòric total de la dieta en la comunitat
autònoma de Cataluña ens indica un consum del 15% de proteïna, 40% de
greixos i 43,5 % d’hidrats de carboni i la resta consum d’alcohol. A més a més
quan calculen la qualitat d’aquesta proteïna amb la relació de l’animal i la
lleguminosa, resulta valors preocupants de 19,7 sent la recomanació entre 2530. (19)
Això ens indica un consum de la població en general, associat al límit alt de
recomanació proteica i un consum baix d’hidrats de carboni de qualitat i
probablement la majoria d’ells són rics en sucres lliures, a més a més en la
relació de proteïna animal i vegetal predomina l’animal per sobre de l’altra. Per
a les persones que han d’adoptar aquesta alimentació han de tenir en compte
d’arribar diàriament com a mínim a la ingesta de 5 racions de fruita i verdura
que recomana la OMS per tenir una alimentació saludable, e incrementar el
consum de proteïnes vegetals.
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6.3 Valoració qualitativa dels ingredients que contenen els productes
amb gluten respecte els sense gluten
Pel que fa als ingredients, s’ha vist que cap dels ingredients utilitzats en les
versions sense gluten per separat aconsegueixen reemplaçar completament la
funcionalitat del gluten, és per això que la indústria alimentària utilitza barreges
de múltiples d’ells però tot i així no s’aconsegueixen les mateixes
característiques que proporciona el gluten.
Per això, s’ha vist que en general com més simple és una recepta i major
percentatge té farina amb gluten en aquell producte, més costa d’igualar el seu
homòleg, per contra com més enriquida és la recepta amb greixos i sucres més
fàcil és igualar-la.
En la pasta es veu clarament com en totes les versions amb gluten tenen com a
ingredient exclusiu la sèmola de blat dur i en canvi en els productes sense
gluten contenen de 5 a 8 ingredients per aconseguir la mateixa textura i
característiques organolèptiques.
En el grup de les galetes i brioixeria, magdalenes i coca de iogurt i els cereals
d’esmorzar aquesta diferència no està tant clara ja que són productes rics en
greixos i sucres i el gluten no té tanta importància en les seves elaboracions ja
que els altres ingredients ho emmascaren. El mateix passa en els aliments
classificats dins el grup altres, on degut a que són aliments molt calòrics i rics en
greixos i sucres s’emmascara el gluten que contenen i es fàcilment igualable.
Respecte el pa, la majoria d’ells es tracta d’elaboracions senzilles i per tant a
l’hora d’elaborar les opcions sense gluten ho tenen més complicat utilitzant
barreges de diferents farines i grans quantitats d’additius per la finalitat que
busquen.
En el grup dels productes a base de xocolata, no és important l’aportació de
gluten ja que ho fan a través de petites quantitats de farina de blat per a donar
cos a les preparacions però al ser quantitats mínimes en les versions sense
gluten amb algun tipus de fècula o farina ja aconsegueixen la mateixa finalitat.
En la elaboració d’alguns productes s’ha vist que la industria alimentària,
segurament coneixedor de les deficiències que hi ha presents en els productes
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sense gluten respecte els que en contenen, afegeixen altres tipus de proteïnes i
fibres per igualar al gluten però en la comparació nutricional ja s’ha vist que tot
i això hi ha diferències, és a dir, que s’hauria d’avaluar millor la diferència
d’aquets

components

i

augmentar-los

en

les

versions

sense

gluten,

complementant-los amb verdures i llegums.
En tots ells s’observa un predomini d’additius ens les versions sense gluten
respecte les que porten gluten per estabilitzar, emulsionar, gasificar i gelificar
que serien les propietats que proporciona el gluten al producte final.
Degut a aquestes dificultats per la elaboració de productes sense gluten, l’estat
s’ha de plantejar abaratir costos, tenir clara la importància en l’etiquetatge clar i
transparent, oferir al consumidor major varietat de productes sense gluten i
més facilitat en el seu accés ja que les persones celíaques que adopten aquesta
alimentació no tenen cap més sortida.

6.4 Valoració cistella bàsica productes amb i sense gluten
Pel que fa a la cistella bàsica de compra d’una persona celíaca davant una
persona que no ho és, trobem un cost base de 3,31€ la setmana en la persona
que no té la malaltia i 22,81€ la setmana en la persona celíaca. Això anualment
es tradueix a un cost de 158,88€ per la persona que pot ingerir gluten i
1094,88€ la persona que no pot fer ingesta de gluten, en total una diferència de
936€ anuals.
Aquestes dades són sorprenents ja que la diferència que es crea és molt
significativa com si es tractes d’uns productes ocasionals o de luxe, i no és així ja
que quan diagnostiquen celiaquia l’únic tractament possible és la restricció del
gluten i per tant es veuen obligats a comprar aquest tipus de producte per
seguir una dieta sana i equilibrada.
Això es veu reflectit en la valoració nutricional de la Dieta Española d’acord amb
el panel de consum alimentari (19), on ens indica que el consum de cereals i
derivats segons el estatus econòmic (g/persona i dia) augmenta a mesura que
augmenta el estatus econòmic, és a dir,

que com més diners disposa una

família per la compra setmanal, més augmenta el consum de cereals quan
parlem de famílies en general, en canvi, si parlem de famílies amb presència
d’un o més celíacs, això encara és molt més pronunciat degut al preu d’aquets
tipus de productes. Per tant, el capital d’una família és directament proporcional
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al seu accés cap als productes a base de cereals i encara més complicat quan
tenim la malaltia celíaca.
Tot i això, actualment hi ha moltes persones que decideixen no incloure el
gluten en la seva ingesta i aquests més el 1% de la població celíaca estan fent
que aquest mercat sigui cada cop més emergent i cada cop trobem més
supermercats amb més oferta i productes més atractius en la versió sense
gluten.
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7. Conclusions
1. Els productes a base de cereals amb gluten o sense mostren diferències
quan s’analitzen pel seu cost, pels ingredients amb que estan fets i per
tant, pel valor nutricional que proporcionen.
2. Pel que fa al preu, es veu que els productes sense gluten tenen un alt
cost respecte els que contenen gluten, exactament un 689% més cars.
Això comporta una dificultat per l’accés aquest tipus de productes com a
tractament d’una patologia, pels més desfavorits. Especialment, els
productes on la diferència de preu és mes gran és en el pa i les galetes i
brioixeria seguit de la pasta i la farina.
3. En la valoració nutricional, s’observa en les versions sense gluten una
disminució de quantitat de proteïnes i fibra, per contra, un augment
d’hidrats de carboni que probablement es veuen reflectits en sucres.
Sobretot la diferència de valor nutricional es veu en els aliments del grup
de la pasta i les galetes i brioixeria.
4. Respecte els ingredients que contenen, es veu que els productes sense
gluten contenen més quantitat d’ingredient i additius per igualar les
característiques físiques i organolèptiques d’aquets productes. Això ens
indica que hem de tenir cura amb aquests aliments ja que, el fet de
treure un al·lergen com seria el gluten de les seves elaboracions,
comporta la inclusió d’altres ingredients que poden ser la causa de
possibles al·lèrgies o intoleràncies. Especialment, la pasta alimentària, les
farines i els pans.
5. Finalment, es veu que en la valoració del cost de la cistella bàsica d’un
celíac o un no celíac, el que necessita productes sense gluten ha de fer
una major inversió per adquirir els productes a base de cereals bàsics.

56

8. Bibliografia
1. Guías alimentarias para la población española (SENC, diciembre 2016);
la nueva pirámide de la alimentación saludable [Internet]. 2017
Available from: http://www.nutricioncomunitaria.org/es/noticia/guiasalimentarias-senc-2016

2. Fasano A. Surprises from Celiac Disease: study of a potentially fatal

food-triggered disease has uncovered a process that may contribute
to many autoimmune disorders. 2009. Disponible en:
http://www.komar.org/faq/celiac_disease/Fasano-Scientific-American8.2009-1.pdf

3. Alma Rodrígrez. Vivir sin gluten, manual para el enfermo celíaco. 2ona
edició. Barcelona: ediciones Obelisco; 2004.

4. Fundació Alícia y Associació de Celíacs de Catalunya. Restauración sin
gluten. Barcelona; 2010.

5. Nutrición Digestión del gluten [Internet]. Drschaer-institute.com.
2017. Available from: http://www.drschaerinstitute.com/es/nutricion/digestion-del-gluten-1105.html

6. Hausch, F., et al., Intestinal digestive resistance of immunodominant
gliadin peptides. American Journal of Physiology-Gastrointestinal and
Liver Physiology, 2002

7. Verma A, Gatti S, Galeazzi T, Monachesi C, Padella L, Baldo G et al.

Gluten Contamination in Naturally or Labeled Gluten-Free Products
Marketed in Italy. 2017.

8. Associació de Celíacs de Catalunya. Disponible en:
https://www.celiacscatalunya.org/es/index.php

9. Benjamin Missbach, Lukas Schwingshackl, Alina Billmann, Aleksandra
Mystek, Melanie Hickelsberger, Gregor Bauer et al. Gluten-free food
database: the nutritional quality and cost of packaged gluten-free
foods. 2015.

10. Alessio Fasano. Guía clínica para los trastornos asociados con el
gluten. Barcelona: Wolters Kluwer; 2014.

11. Tetzlaff W, Meroño T, Menafra M, Martin M, Botta E, Matoso M et al.
Markers of inflammation and cardiovascular disease in recently
diagnosed celiac disease patients. 2017.

12. Javier Molina Infante, Santos Santolaria Piedrafita, Miguel Ángel

Montoro Huguet, María Esteve Comas, Fernando Fernández Bañares.
Sensibilidad al gluten no celiaca una revisión crítica de la evidencia
57

actual [Internet]. 2017 [cited 27 June 2017]. Available from:
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4820744

13. Nilton Yhuri Carreazo Pariasca, Jaime Javier Cuervo Valdés. El
cumplimiento de una dieta sin gluten estricta mejora algunos
aspectos de la calidad de vida en adolescentes celiacos

14. M M. Factors affecting adherence to a gluten-free diet in children
with celiac disease. - PubMed - NCBI [Internet]. Ncbi.nlm.nih.gov.
2014

15. MD P. The economic burden of gluten-free products and gluten-free
diet: a cost estimation analysis in Greece. - PubMed - NCBI [Internet].
Ncbi.nlm.nih.gov. 2017 [cited 27 June 2017]. Available from:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28480510

16. Butlletí Oficial del parlament de Catalunya. Resolució 879/X del

Parlament de Catalunya, sobre l’adopció de mesures per a millorar la
qualitat de vida dels celíacs. Barcelona; 2014.

17. Normas alimentàrias FAO/OMS. Codex Alimentarius. Comisión del
codex alimentarius; 2016.

18. Bello Gutiérrez, J. (2000). Ciencia bromatológica: principios generales
de los alimentos. 2ª es. Editorial Acribia, Zaragoza.

19. Susana del Pozo de la Calle, Vanesa García Iglesias, Carmen Cuadrado
Vives, Emma Ruiz Moreno, Teresa Valero,Gaspar José Manuel Ávila
Torres et al. Valoración nutricional de la Dieta Española de acuerdo al
panel de consumo alimentario. Fundación Española de la Nutrición
(FEN), 2012

58

9. Annex
Taules amb les dades recollides dels productes amb gluten i sense
gluten
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AMB GLUTEN

PREU (€)

Grams paquet

Preu €/100g

Fideo cabellín CONSUM

0,45

500

0,09

Macarrones finos CONSUM

0,49

500

Spaghetti CONSUM

0,65

Penne Rigate BARILLA

INGREDIENTS

kcal/100g

Greixos (g)

Dels quals Saturats (g)

Hidrats de Carboni (g)

Dels quals Sucres (g)

Fibra alimentària (g)

Proteïnes (g)

Sal (g)

Sèmola de blat dur

349

1,5

0,3

70

2,9

3,6

12

0,03

0,10

Sèmola de blat dur

349

1,5

0,3

70

2,9

3,6

12

0,03

1000

0,07

Sèmola de blat dur

349

1,5

0,3

70

2,9

3,6

12

0,03

1,3

500

0,26

Sèmola de blat dur, aigua

359

2

0,5

71,2

3,5

3

12,5

0,01

Pasta de pistons PERLA DE
SEGRE

0,5

250

0,2

Sèmola de blat dur

350

1,4

0,28

74

2,8

3

11,5

0,05

Fideuà CONSUM

0,55

500

0,11

Sèmola de blat dur

349

1,5

0,3

70

2,9

3,6

12

0,03

Plaques precuinades
ALTEZA

0,58

125

0,464

Sèmola de blat dur

358

1,8

0,5

71,2

2,4

3,5

12,4

0,01

Galet PERLA DE SEGRE

0,5

250

0,2

Sèmola de blat dur

350

1,4

0,28

74

2,8

3

11,5

0,05

Espirales CONSUM

0,6

500

0,12

Sèmola de blat dur

349

1,5

0,3

70

2,9

3,6

12

0,03

Spaguetti BARILLA

1,3

500

0,26

Sèmola de blat dur, aigua

359

2

0,5

70,9

3,5

3

12,8

0,01

Galletas María CARREFOUR

0,94

800

0,12

Farina de blat, greix vegetal, sucre, xarop de
glucosa i fructosa, gasificants, sal, lactosa,
antioxidants i emulgents

480

19

9,2

70

19

1,8

6,3

0,73

Napolitanas CUÉTARA

1,75

500

0,35

Farina de blat, oli vegetal, sucre, xarop de
glucosa i fructosa, dextrosa, sal, emulgent,
gasificant, canela, aroma i agent de tractament
de la farina

489

21

9,7

68

26

0

6

1,1

Aros de chocolate
CARREFOUR

0,55

150

0,37

Cobertura de chocolate (sucre, pasta de cacau,
mantega de cacau, emulgent i aromes),farina
de blat, sucre, greix vegetal, gasificants, sal i
aroma de taronja

510

26

15

61

31

4

6

0,8

PASTA

GALETES

American Cookies
CARREFOUR

Galleta chocolate
ELGORRIAGA

1,2

1

225

200

0,53

Xocolate (sucre, pasta de cacau, mantega de
cacau, xarop de glucosa, emulgent, lecitina de
soja i aroma), farina de blat, sucre, greix de
palma, farina d'avena, gasificants, sal i lactosa

505

27

13

60

37

3,3

4,9

0,53

0,50

Farina de blat, crema de xocolate ( sucre, greix
vegetal de coco, cacao desgrassat en pols,
lactosèrum, vainilla), sucre, greix vegetal de
palma, xarop de glucosa i fructosa, lactosèrum,
llet en pols, gasificants, sal, emulgent i aroma

485

19

14

71

30

1,3

7

0,45

479

20

10

67

29

3,6

6

0,5

510

25

12

63

29

3,6

6,3

0,6

456

15

1,2

72

18

3,3

6,5

0,83

371

14

9

56

29

2

4,2

0,11

480

20

9,8

69

38

2,5

5

0,9

Galleta rellena CARREFOUR

0,49

250

0,20

Mini Principe LU

1,3

160

0,81

Angry Birds GULLÓN

1,59

250

0,64

Farina de blat, crema de xocolate (sucre, greix
vegetal de palma, cacao en pols, midó de blat,
emulgent, aroma), xarop de glucosa i fructosa,
greix vegetal de palma, sucre, derivat làctic en
pols, gasificants, sal, llet desnatada en pols,
emulgent, aroma de vainilla i antioxidant
Farina de blat, sucre, greix de palma, cacao
magre en pols, sèrum de llet en pols, xarop de
glucosa i fructosa, midó de blat, sal,
gasificants, aromes, emulgents
Cereals (farina integral de blat, farina d'ordi,
farina de blat de moro, farina d'avena, farina
integral d'ordi, farina d'arròs), sucre, oli
vegetal, xarop de glucosa i fructosa,
gasificants, sal, vitamines, aroma de vainilla
Sucre, farina de blat, ous, estabilitzant, greix
de palma, margarina vegetal, cacao desgrassat
en pols, xarop de fructosa i glucosa, midó de
maltodextrina, whisky, llet desnatada en pols,
emulgents, sòlids làctics, gasificants, sal i
aromes
Farina de blat, sucre, grasses vegetals, cacao
desgrassat en pols, midó de blat, xarop de
glucosa i fructosa, gasificants, sal, emulgents,
aromes

Gitanitos GRANJA DE SAN
FRANCISCO

1,99

129

1,54

Oreo original

0,99

154

0,64

María CONSUM

1,09

800

0,14

Farina de blat, sucre, greix vegetal, dextrosa,
xarop de glucosa i fructosa, gasificants, sal,
mel, emulgent i antioxidant

440

12

6

74

22

4

7

1

Galletas horneadas
CARREFOUR

1,45

500

0,29

Farina de blat, sucre, greix vegetal, coco rallat,
xarop de glucosa i fructosa, dextrosa,
gasificants, sal, aroma de vainilla i coco

482

20

11

68

20

3

6

0,5

0,72

Farina integral de blat, cobertura de chocolate
amb llet (sucre, mantega de cacao, pasta de
cacao, llet en pols, sèrum de llet en pols,
emulgent i aroma), greix vegetal, sucre, xarop
de glucosa i fructosa, gasificants, sal

498

24

13

63

26

3,2

6

1,1

1,13

Sucre, farina de blat, greix de palma, xarop de
glucosa i fructosa, mantega de cacau, ou,
estabilitzant, llet desnatada en pols, pasta de
cacau, sèrum de llet en pols, greix de llet,
cacau, cacau magre, aromes, emulgents,
gasificants, oli de nabina, sal, midó de patata,
corrector d'acidesa, acidulant i colorant

468

25

12

56

35

2

5

0,27

Digestive chocolate
CARREFOUR

Pa de Pessic MILKA

2,15

1,69

300

150

Regañas QUELY

1,49

200

0,75

Hello Kitty VIRGINIAS

2,31

105

2,20

Magdalenas CASADO

1,1

550

0,2

Magdalenas BIMBO

1,59

435

Coca de iogurt CARREFOUR

1,09

Farina de blat pastisseria
CARREFOUR

Farina de blat, oli refinat de girasol, sal marina
i oli d'oliva

424

9,4

1,03

74

6,7

3,3

9,3

2,36

480

18

8,6

71

24

2,6

7,1

0,87

Farina de blat, sucre, olis vegetals: girasol i
soja; ou, humectants: sorbitol i glicerina; clara
d'ou, gasificants, gluten de blat, conservador i
sal

459

24

3,2

55

32

1,5

5

0,55

0,37

Farina de blat, sucre, olis vegetals: girasol i
soja; ou, humectants: sorbitol i glicerina; clara
d'ou, gasificants, gluten de blat, conservador i
sal

464

25

2,9

53

30

2,8

5,3

0,6

300

0,36

Farina de blat, sucre, oli de girasol, ou líquid
pasteuritzat, humectants: glicerina i sorbitol;
iogurt, gasificants, estabilitzador, conservador i
aromes

419

21

3,2

52

25

1,9

4,6

0,73

0,6

1000

0,06

Farina de blat

351

1,8

0,3

72

2,5

5,2

9

0,03

Farina de blat CARREFOUR

0,42

1000

0,04

Farina de blat

352

2

0,5

71

2

5

9

0,38

Pan rallado CARREFOUR

0,64

750

0,09

Farina de blat, llevat, sal

367

3,5

0,7

70

5

3,5

12

1,5

3

500

0,6

Farina de blat, sucre, chocolate en pols, cacao
desgrassat en pols, xarop de glucosa, sal,
canela i aroma

381

2,5

1

78

29

5

9

0,78

Crunchy muesli
CARREFOUR

2,7

750

0,36

Cereals 52% (flocs d'avena torrats, farina de
blat, farina d'arròs), fruits secs, sucre, greix de
palma, xarop de glucosa, mel, dextrosa, sal,
caramel, aroma

472

21

7,8

59

21

6,4

9,3

0,6

Corn Flakes CARREFOUR

1,13

500

0,23

Blat de moro, sucre, sal i extracte de malt
d'ordi

377

1,2

0,6

82

8,5

3,3

7,9

1,9

0,73

600

0,12

Farina de blat, aigua, llevat, sucre, oli de
girasol, sal, emulgents, conservadors, corrector
d'acidesa, agent de tractament de la farina

251

3

0,5

46

3

2

9

1,3

MAGDALENES

Farina multicereals (farina de blat, farina
integral de blat, farina d'avena, farina de malt
d'ordi), oli de girasol, sucre, xarop de glucosa i
fructosa, aromes, sal, gasificants, emulgents,
vitamines

FARINES

CEREALS D'ESMORZAR

Choco krispies KELLOGG'S

PANS
Pa de motlle CARREFOUR

Pa Rodó CONSUM

1,55

400

0,39

Classico Cereals
CARREFOUR

0,83

400

0,21

Pa de motlle HACENDADO

1

460

0,22

Baguetina CONSUM

1

550

Medias noches
BOULANGÈRE

1,56

Grissini CARREFOUR

Farina de blat, aigua, sal, llevat, complement
del pa, farina de blat, antiaglomerant,
emulgents, lecitina de soja, antioxidants,
enzims

54,8

1,6

0,8

53,2

3,4

3,9

8,2

1,4

254

4

0,7

43

3

5

9

1,3

Farina de blat, aigua, llevat, sucre, oli refinat
de girasol, sal, vinagre de vi, farina de fabes,
emulgents, antioxidants i conservadors

246

2

0,4

47

5

3

9

1,1

0,18

Farina de blat, aigua, llevat, sal, millorant
panari

256

2,2

0,4

55,6

2,4

3,4

8,3

1,2

270

0,58

Farina de blat, aigua, ous frescos, sucre, oli de
colza, massa mare, emulgents, sal, llevat,
gluten de blat, espessant, antioxidant,
conservant i colorant

366

10,6

1,6

51,6

9

0

7,6

1,06

1,05

125

0,84

Farina de blat, oli d'oliva, llevat, farina de blat
maltejada i sal

417

7,7

1,2

73

2,7

3,9

12

1,8

Pa torrat integral CONSUM

0,8

270

0,30

Farina integral de blat, aigua, greixos vegetals,
llevat, sucre, extracte de mal d'ordi, sal,
emulgent, agent de tractament de la farina

391

8,5

3,5

61

5

11

12

1,8

Pan tostado CARREFOUR

0,75

270

0,28

Farina de blat, llevat, oli de girasol, xarop de
glucosa i fructosa, sucre, sal, farina d'ordi
maltejada, gluten de blat i àcid ascòrbic

388

4

0,5

73

4,9

5,4

11

1,2

2

560

0,4

Farina de blat, oli de soja, extracte de malt
d¡ordi i blat de moro, sal, corrector d'acidesa,
farina d'ordi maltejada, llevat

441

14

2,6

66,2

3

5,3

10

2,5

Bizcochos de soletilla
CARREFOUR

2,99

300

1,0

Sucre, farina de blat, ous frescos, xarop de
sucre invertit, estabilitzant, aroma, sal,
acidulant

350

3,5

1,1

72

48

1,2

7,1

0,49

Pa original WASA

2,17

275

0,79

Farina integral d'ordi, farina d'ordi, llevat, sal

334

1,5

0,4

61,5

1

19

9

1

Bases pizza CONSUM

1,15

260

0,44

Farina de blat, aigua, oli de girasol, greixos
vegetals no hidrogenats, sal, alcohol i llevat

268

5,2

0,7

46,7

1,8

1,7

7,8

2,2

Picos CARREFOUR

0,43

250

0,17

Farina de blat, aigua, llevat, sal i oli d'oliva

369

2,9

0,6

73

2,1

3,6

11

2

Pa hamburguessa CASADO

0,76

300

0,25

Farina de blat, aigua, sucre, llevat, sèrum de
llet en pols, olis vegetals, sal, llavors de sèsam,
gluten de blat, emulgents, conservadors,
estabilitzant, aromes i corrector d'acidesa

285

5

1

49,2

7,2

3,3

9,2

1,66

Cracker PAVESI

Farina de blat, aigua, llavors, llevat, sucre,
grans d'avena, grans de sègol, farina de sègol,
farina d'avena, farina d'ordi, oli de girasol, sal,
farina d'arròs, emulgents, conservadors,
corrector d'acidesa, àcid ascòrbic

0,76

300

0,25

Farina de blat, aigua, sucre, llevat, sèrum de
llet en pols, olis vegetals, sal, llavors de sèsam,
gluten de blat, emulgents, conservadors,
estabilitzant, aromes i corrector d'acidesa

285

5

1

49,2

7,2

3,3

9,2

1,66

ColaCao

4,99

800

0,62

Sucre, cacao desgrassat en pols, crema de
cereal Kola-malteado (farina de blat, extracte
de mal d'ordi, aroma natural), sals minerals
(calci i fòsfor), aromes i sal

376

2,4

1,5

78

70

7,8

6,8

0,14

DipDip BOLLYCAO

1,16

52

2,23

Farina de blat, greix de palma, llevat, sal i malt
d'ordi

480

21

8

64

36

7,7

0,54

1

200

0,50

Sucre, oli vegetal (colza, palma), cacao magre
en pols, suero làctic en pols, avellanes,
emulgent: lecitina de girasol, aroma

576

37

8,3

58

57

1,6

2

0,2

2,15

400

0,54

Sucre, cacao magre en pols 19%, farina de blat,
midó de blat de moro, aroma i canela

380

2,3

1,4

80

60

6,5

6,6

0,02

Snack mediterráneos
SNATT'S

1,08

110

0,98

Farina de blat, oli de girasol, oli d'oliva, tomata
deshidratada, sal, llevat, plantes aromàtiques

499

27

2,9

54

3

4

9,5

1,6

Snack olivas y sésamo
SNATT'S

0,88

50

1,76

Cereals (farina de blat, avena, salvat de blat,
salvat d'avena i fibra d'avena), oli de girasol, oli
d'oliva, llavors de sèsam, sal, olives verdes i
negres deshidratades, llevat i llavors de rosella

492

24

2,9

56

1,3

6,2

9,3

3

Cervesa San Miguel

0,75

0,33

Aigua, malt d'ordi, llúpol

Estrella Damm

0,92

0,33

Aigua, malt d'ordi, arròs, llúpol

343

0

0

80

56

0

3,9

0,16

374

2,6

1,7

86

63

0

1,1

0,13

Pa hamburguessa CASADO
XOCOLATE

Crema de cacao
CARREFOUR

Cacao en pols CARREFOUR
ALTRES

Xarop de glucosa, sucre, midó, gelatina de
porc, acidulant: àcid cítric; concentrat vegetal:
llimó, càrtam, rave, pastanaga i grosella;
gelificant, aromes, olis vegetals: coco i
palmiste;
cera d'abelles
i cera
Xarop de glucosa,
midó de
blatcarnauba
de mor, i

Gominoles Maduixa
CARREFOUR

0,89

200

0,45

Maxi rellenos fresa HARIBO

1,49

200

0,75

Gnocchi Patata RANA

2,09

500

0,42

Patates rehidratades, aigua, midó, sèmola de
blat dur, sal, espècies, corrector d'acidesa,
conservants, emulgents,

133

0,45

0,2

29

0,6

0

2,5

0,9

Pasta de full ALTEZA

1,52

500

0,30

Farina de blat, margarina, aigua, sal, dextrosa,
millorant panari, acidulant

389

26

13

32

1

2,6

5,4

2,1

humectants: sorbitol, xarop de sorbitol; farina
de blat, acidulants:àcid cítric, àcid màlic;
recobriment: cera de carnauba, dextrosa, midó
de blat, greix de palma, gelatina, emulgent,

Pasta de full ALTEZA

1,52

500

0,30

Farina de blat, margarina, aigua, sal, dextrosa,
millorant panari, acidulant

389

26

13

32

1

2,6

5,4

2,1

Pizza ALTEZA

1,82

355

0,51

Farina de blat, aigua, puré de tomata, atún,
queso, oli de llavors de girasol, ceba, oli de
palma, llevat, sal, dextrosa, alcaparres, all,
julivert, sucre, orenga, albahaca, emulsionant

234

11,5

3,7

22,1

2,1

2,3

9,4

1,5

PREU (€)

Grams paquet

Preu €/100g

kcal/100g

Greixos (g)

Dels quals Saturats (g)

Hidrats de Carboni (g)

Dels quals Sucres (g)

Fibra alimentària (g)

Proteïnes (g)

Sal (g)

Fideo Fino SINGLU

3,45

250

1,38

Midó de blat, farina de soja, proteïna de
la llet, sal marina, estabilitzant (E-405),
vitamines (B1,B2, B3, B5, B6)

356

1,5

0

76

2

4,5

14

0,15

Macarrones SINGLU

3,45

250

1,38

Midó de blat, farina de soja, proteïna de
llet, sal marina, estabilitzant (E-405),
vitamines ( B1,B2, B3, B5, B6)

368

4

0

68

3

0

15

0,15

Spaguetti SCHÄR

3,6

500

0,72

Farina de blat, farina de mijo, farina
d'arròs, jarabe de canya de sucre

363

1,5

0,4

78

4,4

2

8,3

0,28

Penne Rigate BIAGLUT

4,8

500

0,96

Midó de blat, fècula de patata, farina de
lupino, emulsionants

353

2,3

0,5

76,5

0,4

4,1

4,8

0,04

Anellini SCHÄR

2,05

250

0,82

Farina de blat, farina de mijo, farina
d'arròs, jarabe de canya de sucre

363

1,5

0,4

78

4,4

2

8,3

0,28

Capelli D'angelo SCHÄR

2,05

250

0,82

Farina de blat, farina de mijo, farina
d'arròs, jarabe de canya de sucre

363

1,5

0,4

78

4,4

2

8,3

0,28

Lasanya SCHÄR

4,35

250

1,74

Midó de blat, ou (23%), farina d'arròs,
farina de blat, emulgent, espessant: farina
de semilles de guar

373

4,3

1,5

76

0

2,4

6,4

0,18

Pipe SCHÄR

3,65

500

0,73

Farina de blat, farina de mijo, farina
d'arròs, jarabe de canya de sucre

363

1,5

0,4

78

4,4

2

8,3

0,28

Fusilli SCHÄR

3,55

500

0,71

Farina de blat, farina de mijo, farina
d'arròs, jarabe de canya de sucre

363

1,5

0,4

78

4,4

2

8,3

0,28

Penne SCHÄR

3,55

500

0,71

Farina de blat, farina de mijo, farina
d'arròs, jarabe de canya de sucre

363

1,5

0,4

78

4,4

2

8,3

0,28

1,14

Farina d'arròs, midó de blat, sucre moré
de canya integral, olis vegetals(girasol,
oliva) (74,2), dextrosa, aïllat de proteïna
de soja, farina de blat, emulgent (lecitina
de girasol), aroma, gasificants (bicarbonat
sòdic, bicarbonat amònic), estabilitzant
(goma xantana), antioxidant (tocoferols),
àcid fòlic

462

14,7

1,3

75

27

.

7,5

0,2

1,53

Fècula de patata, midó de blat, margarina
vegetal (palma, girasol, coco), sucre de
canya, farina de blat, farina de soja,
inulina, mel de canya, midó modificat de
tapioca, farina d'arròs, salvat d'arròs,
espesant (meticel·lulosa), gasificant
(bicarbonat amònic), aromes

442

15,6

7,6

68,7

18,6

8,3

2,9

0,02

SENSE GLUTEN
PASTA

INGREDIENTS

GALETES

María NOGLUT

Celigall Coco HARISÍN

2,4

2,3

210

150

Celigall Coco HARISÍN

Roscos de cacao HARISÍN

Choco chips cookies

Frollini SCHÄR

Maxi Sorrisi SCHÄR

Mini Sorrisi SCHÄR

2,3

2,45

2,75

2,75

3,05

1,7

150

150

200

200

250

100

1,53

Fècula de patata, midó de blat, margarina
vegetal (palma, girasol, coco), sucre de
canya, farina de blat, farina de soja,
inulina, mel de canya, midó modificat de
tapioca, farina d'arròs, salvat d'arròs,
espesant (meticel·lulosa), gasificant
(bicarbonat amònic), aromes

442

15,6

7,6

68,7

18,6

8,3

2,9

0,02

1,63

Cobertura de cacao 30% (sucre, greix
vegetal: palmiste i palma, cacao en pols
desgrassat 21%, emulgent: lecitina de
girasol, aroma), midó de blat, sucre de
canya, farina de blat, greix vegetal (palma,
girasol i coco), margarina vegetal (palma,
girasol i coco), fècula de patata, farina
d'arròs, farina de soja, midó d'arròs, ou
pasteuritzat, espesant, oli d'oliva verge
extra, aroma

524

29,4

19,9

58

26,4

4,4

4,7

0,09

1,38

Midó de blat, greix de palma, farina de
blat, pepites de xocolata 12% (sucre,
pasta de cacao 33%, mantega de cacao,
emulgent: lecitina de soja i aroma), sucre,
maltodextrina, farina de soja, copos de
coco, midó de tapioca modificat,
gasificants: carbonat àcid d'amoni,
carbonat àcid de sodi; sal, aroma natural

523

28

15

62

21

2,8

4,3

0,55

1,38

Farina de blat, sucre, margarina vegetal
(greix de coco, greix de palma, aigua, oli
de colza, emulgent i aroma natural), ou
9%, fècula de patata, mel 2%, midó de
blat modificat, gasificant: carbonat àcid
d'amoni, carbonat àcid de sodi;
maltodextrina, sal, midó d'arròs, aroma
natural

461

15

7,8

72

27

3,1

5,4

0,4

1,22

Crema de cacao 39% ( sucre, dextrosa,
lactosa, greix de coco, cacao en pols 12%,
greix de palma, llet en pols,aroma natural,
emulgent: lecitina de soja) farina de blat,
midó de blat, sucre, greix de palma, ou,
llet en pols, mantequilla, jarabe de
glucosa, midó de blat modificat, midó
d'arròs, sal marina, gasificant: carbonat
àcid d'amoni, carbonat àcid de sodi;
aroma natural

474

19

13

70

34

3

4,2

0,45

1,7

Crema de llet 33% ( greix de coco, greix de
palma, dextrosa, lactosa, llet en pols 19%,
sucre, emulsionant: lecitina de soja,
aroma natural), midó de blat, sucre, greix
de palma, farina de blat, farina de soja,
cacao desnatat, llet entera en pols, fècula
de patata, sal, gasificants: carbonat àcid
d'amoni, carbonat àcid de sodi

508

24

14

66

33

2,5

5,8

0,75

Mini Sorrisi SCHÄR

1,7

100

1,7

508

24

14

66

33

2,5

5,8

0,75

433

13

1,3

72

22,2

3

5,5

1,5

528

29

13

60

29

3,8

4,9

0,15

470

15

7

70

25

3

5

0,3

0,51

Farina de blat, oli vegetal: girasol 18%,
sucre, midó de blat, farina d'arròs, jarabe
de glucosa i fructosa de blat, fibra de blat,
fibra de pèssol, sal, gasificants: carbonat
àcid de sodi, carbonat àcid d'amoni,
emulgent: lecitina de soja

467

18

2

70

20

5,6

3,4

0,95

1,05

Midó de blat, farina de blat, oli vegetal:
girasol 18%, sucre, jarabe de glucosa i
fructosa de blat, farina d'arròs, gasificants:
bicarbonat sòdic i amònic, sal, emulgent:
lecitina de soja, aroma de vainilla

473

18

1,5

74

22

2,1

2,8

0,9

3,04

Midó de blat 50%, cobertura de xocolate
negra 30% (pasta de cacao, fructosa,
mantega de cacao, emulgent: lecitina de
soja, aroma), olis i greixos vegetals
(palma, girasol i soja), sucre moré de
canya, farina d'arròs, dextrina de blat,
albúmina d'ou, farina de soja, sucre líquid

475

17

7

73

18

3

6

0,35

1,20

Sucre, olis i greixos vegetals, ous, xarop
de glucosa i fructosa, farina d'arròs, aigua,
llet desnatada en pols, midó de blat,
cacao magre, farina de blat de moro,,
midó d'arròs, estabilitzador, fibra
d'achicoria, gasificants, emulgents,
proteïnes de la llet, espessants, farina de
llavor d'algarroba, gelificant, aromes i sal

462

22

16

58

39

2

5,8

0,47

Bescuits Jungla NOGLUT

1,3

100

1,3

Wafers cacao SCHÄR

2,25

125

1,8

O'choco LOVEMORE

3,85

250

1,54

María GULLÓN

Pastas GULLÓN

Digestive chocolate
VIRGINIAS

Pausa Ciok SCHÄR

2,05

2,1

4,1

4,19

400

200

135

350

Crema de llet 33% ( greix de coco, greix de
palma, dextrosa, lactosa, llet en pols 19%,
sucre, emulsionant: lecitina de soja,
aroma natural), midó de blat, sucre, greix
de palma, farina de blat, farina de soja,
cacao desnatat, llet entera en pols, fècula
de patata, sal, gasificants: carbonat àcid
d'amoni, carbonat àcid de sodi

Midó de blat, sucre de canya,
maltodextrina de patata, olis vegetals
(girasol, oliva), farina de blat, midó
modificat de patata, aïllat de proteïnad de
soja,
Sucre, greix vegetal (palma, palmiste),
fècula de patata, farina d'arròs, cacao en
pols 6%, farina de soja, emulgent: lecitina
de soja, espesant: farina de llavor de guar,
gasificant: carbonat àcid de sodi
Farina d'arròs, sucre, oli de palma, fècula
de blat, cacao en pols 7%, fècula de
patata, farina de blat, dextrosa, jarabe de
glucosa, oli de girasol refinat, midó
d'arròs, gasificant: bicarbonat de sodi,
estabilitzador: goma de xantana, aromes,
emulsionant: lecitina de soja, sal

Pausa Ciok SCHÄR

4,19

350

1,20

Salinis SCHÄR

1,12

60

1,87

Hello Kitty VIRGINIAS

de glucosa i fructosa, farina d'arròs, aigua,
llet desnatada en pols, midó de blat,
cacao magre, farina de blat de moro,,
midó d'arròs, estabilitzador, fibra
d'achicoria, gasificants, emulgents,
proteïnes de la llet, espessants, farina de
llavor d'algarroba, gelificant, aromes i sal

Midó de blat de moro, oli de palma,
fècula de patata, xarop de sucre invertit,
llevat sec, estabilitzador, emulgent,
gasificants

Midó de blat 50%, greix vegetal de palma,
oli de soja i girasol, sucre moré de canya,
farina d'arròs, farina de soja, dextrina de
blat, albúmina d'ou, fècula de patata,
sucre invertit, proteïna de soja, ou líquid
pasteuritzat, dextrosa, gasificants:

462

22

16

58

39

2

5,8

0,47

482

21

9,9

72

1

0,7

0,9

3

475

17

7

73

18

3

6

0,35

2,9

120

2,42

2,55

170

1,5

Aigua, olis vegetals: girasol i oliva, sucre
moré de canya integral, albúmina d'ou en
pols, maltodextrina de patata, midó de
patata, midó de blat, jarabe de glucosa i

402

23,2

2,8

38,8

21,6

2,8

8,2

1,2

1,78

Midó de blat, midó de blat de moro, ou
líquid pasteuritzat, sucre, oli vegetal:
girasol, proteïnes de la llet, dextrosa,
albúmina d'ou, gasificant: bicarbonat
sòdic i disfosfat sòdic, antiaglomerant:
carbonat de calci, humectant: sorbitol,
emulgent: E-473, conservador: àcid
sòrbic, sorbat potàssic, propionat sòdic,
àcid propiònic, Acidulant: àcid cítric,
espessant: goma guar, humectant:
glicerol, antioxidant: àcid ascòrbic i aroma

405

23

3

46

23

0,1

4,5

0,26

1,34

Ou, sucre, oli de girasol, farina integral
d'arròs, midó de blat, humectants, fècula
de patata, gasificants, fibra de remolatza,
inulina, estabilitzants, emulgents, aromes,
glucosa en pols, farina de soja,
conservadors, correctors d'acidesa

386

19,8

2,4

44,8

19,4

4,1

5,2

0,89

MAGDALENES

Magdalenas NOGLUT

Magdalenas SINGLU

Coca de Sucre SINBLAT

4,1

4,5

230

335

FARINES

Mix Dolci SCHÄR

4,15

1000

0,42

Midó de blat de moro, farina de blat de
moro, espessant: farina de llavors
d'algarroba

357

0,8

0,2

84

0,2

3,8

1,6

0,01

Mix Pan SCHÄR

4,4

1000

0,44

Midó de blat de moro, farina d'arròs,
proteïna de tramús, dextrosa, fibra de
poma, espessant, sal

345

1,1

0,3

77

4

6,1

3,7

1

Pan Gratí SCHÄR

3,1

300

1,03

Farina d'arròs, midó de blat de moro,
farina de soja, greix de palma, ou, jarabe
de glucosa, espessant: farina de llavors de
guar, llevadura, sal

425

14

5,8

63

3,4

6,8

8,3

1,1

Pétalos de Choco ADPAN

3,95

250

1,58

Farina de blat de moro, sucre, farina
d'arròs, cacao, emulgent: lecitina de soja i
aromes

396

4,06

1,72

80,83

29,07

4,73

6,77

0,05

Cereals cacao i mel
NOGLUT

2,75

225

1,22

Sèmola de blat de moro 72%, sucre, mel
2,8%, cacao en pols 2,8%, dextrina, sal i
vainilla

377

1,5

0,8

81,3

20,3

3,5

7,9

0,25

Corn Flakes NOGLUT

2,6

250

1,04

Blat de moro, sucre i sal

369

0,8

0,1

84

5

2

5,5

2,5

4,7

350

1,34

Midó de blat 59%, midó de blat de moro,
proteïnes de la llet, farina de soja, sucre,
llevadura, mantega de palma, oli vegetal
(girasol i soja), sal, albúmina d'ou,

252

4

1,3

48

3,3

0,8

6,1

2,9

0,97

Midó de blat de moro, aigua, massa mare
14% (farina d'arròs i aigua), midó d'arròs,
jarabe d'arròs, fibra de poma, oli de
girasol, farina de mijo 2,7%, proteïna de
soja, farina de quinoa 1,8%, espessant,
llevat, sal i mel.

239

3,4

0,5

45

3,3

7,3

3,5

1

248

6,2

0,9

40

2,8

7,4

4,3

0,85

CEREALS D'ESMORZAR

PANS
Pa de motlle SINLGU

Classico SCHÄR

Classico Cereals SCHÄR

2,9

3,15

300

300

1,05

Aigua, midó de blat de moro, massa mare
16%(farina d'arròs i aigua), midó d'arròs,
cereals 4,3% (farina de mijo, farina de
quinoa), fibra de poma, jarabe de sucre de
remolatxa, oli de girasol, jarabe d'arròs,
flocs de soja, llavors de girasol, salvat de
soja, llavors de lli, espessant, flocs de
mijo, proteïna de soja, llevat, sal marina i

Pane Casereccio SCHÄR

Ciabattine SCHÄR

Bon Matín SCHÄR

Grissini SCHÄR

3,6

2,9

2,65

3,5

240

200

200

150

1,5

Aigua, midó de blat de moro, massa mare
(farina d'arròs i aigua), farina de fajol,
farina d'arròs, fibra de poma, jarabe
d'arròs, midó d'arròs, oli de girasol,
proteïna de soja, espessant, sal, llevat,
sucre, acidificant: àcid tartàric

229

3,5

0,5

43

3

5,7

3,5

1,3

1,45

Midó de blat de moro, aigua, farina de
blat de moro, fibra de poma, farina
d'arròs, dextrosa, espessant, proteïna de
soja, oli de girasol, llevat, sal, acidificants:
àcid tartàric i àcid cítric

241

3

0,5

46

2,7

7,4

3,9

1,1

1,33

Farina d'arròs, midó de blar de moro,
aigua, sucre, ou, margarina vegetal
(palma, palmiste, coco, colza), sal,
emulgent, midó d'arròs, jarabe de
glucosa, espessant: goma guar, llevat,
fibra de poma, sal, acidulant: àcid cítric,
aroma

293

7,3

3,9

52

14

3

3,4

0,75

2,33

Fècula de patata, farina d'arròs, midó de
blat de moro modificat, llevat, farina de
fajol, oli de palma, jarabe de glucosa i
fructosa, sucre, sal, espessant, emulgent,
gasificant: carbonat àcid d'amoni, aroma
natural

Fette Biscottate SCHÄR

4,6

250

1,84

Fècula de patata, midó de blat de moro,
farina d'arròs, margarina vegetal (palma,
palmiste, colza), farina d'arròs integral,
sucre, jarabe d'arròs, farina de blat de
moro, fibra de xicoira, espessant, llevat,
sal i aroma natural

Tostadas NOGLUT

2,15

100

2,15

Farina d'arròs, farina de blat de moro,
sucre moré de canya integral i sal

373

1,3

0,6

82,7

2,8

1

7

1,2

Pan Crujiente KEINUT

2,9

150

1,93

Farina d'arròs, farina de blat de moro, oli
de girasol i sal

390

2

0,4

84

2

2

8

0,6

Savoiardi SCHÄR

3,3

150

2,2

Ou 30%, midó de blat de moro, sucre,
farina d'arròs, emulgent, espessant: farina
de llavors de guar, estabilitzant: jarabe de
sorbitol, sal, gasificant: carbonat àcid

Craquantes au sarrasin LE
PAIN DES FLEURS

7,35

300

2,45

Farina de blat de sarraí, sucre de canya
integral, sal marina

388

2,8

0,6

74,8

2,6

5,9

13

0,68

Bases pizza CARREFOUR

3,6

250

1,44

Midó de blat de moro, aigua, sucre,
margarina (palma i coco), espessant:
goma xantana, emulgents, llevat, sal,
conservador: propionat sòdic, gasificants:

319

6,9

3,8

61

9,6

4,6

1

1,5

Picos Artesanos PANCELIAC

1,71

100

1,71

Midó de blat de moro, farina d'arròs,
llevat, jarabe de sucre invertit, oli d'oliva,
sucre, sal, establitzants (E464, E412,
E450), gasificant (E500ii)

344

4,3

0,6

74

0,8

.

2,3

0,8

250

5,9

3,3

45

6,4

5,7

1,4

1,1

2,5

270

0,93

Midó de blat, aigua, ou líquid pasteuritzat,
sucre, margarina (palma i coco), fibra
vegetal, espessant: goma xantana, llevat,
llavors de lli, sal, emulgents,
conservadors: propionat sòdic i sorbat
potàssic, aroma

Nesquik NESTLÉ

3,65

800

0,46

Sucre, cacao desgrassat 22,1%, vitamines
(C,B1, D), minerals (pirofosfat fèrric, sulfat
de zinc), aroma, canela, sal, oli de girasol,
emulgent: lecitina de soja

386

3,8

1,6

79,2

75,7

7,4

5,1

0,37

Gris&Ciocc SCHÄR

1,75

52

3,37

Fècula de patata, farina d'arròs, midó de
blat de moro modificat, llevat, farina de
fajol, oli de palma, jarabe de glucosa i
fructosa, sucre, sal, espessant, emulgent,

498

22

5,2

70

35

3,4

3,3

0,83

Crema de cacao VEGETALIA

3,1

150

2,07

Sucre de canya integral, oli d'oliva verge
extra, cacao en pols desgrassat 12%,
mantega de cacao, lecitina de girasol

531,4

28,8

6,1

62,6

61,5

4,2

3,2

0

Cacao en polvo SANTIVERI

3,15

250

1,26

Fructosa 55%, cacao en pols 25%, midó de
mijo i aroma de vainilla

377

3

1,8

77

57

8

6,5

0,03

Snack pomodoro¬basilico

1,25

100

1,25

Blat de moro 75%, oli de blat de moro
15%, tomata 3,4 %, midó de blat de moro,
sal, dextrosa, extracte de llevat, ceba,
albahaca, regulador d'acidesa

461

16,3

2

71,1

1,5

2,3

6,4

0,7

Snack mini quinoa

1,25

100

1,25

Blat de moro 78%, oli de blat de moro,
quinoa 10%, sal marina 1%

421

9,2

1,2

76,9

0,7

1,9

6,7

1

Pa hamburguessa
CARREFOUR

XOCOLATE

ALTRES

Cervesa San Miguel

0,75

33 cl

Malt d'ordi

Cervesa DAURA Estrella
Damm

0,85

33 cl

Aigua, malt d'ordi, arròs, llúpol

Gominoles Maduixa FINI

1,56

150

1,04

Geles dulces Fizzi Sahara
FINI

1

80

1,25

3,67

250

1,47

Gnocchi SCHÄR

Jarabe de glucosa, sucre, midó, aigua,
dextrosa, gelatina, acidulantes: E330,
E270; corrector d'acidesa E325, aromes i
colorants
Sucre, jarabe de glucosa i fructosa, midó,
acidulant: E296; greix vegetal: palma;
gelatina, sal, correctors d'acidesa,
amulgents, aromes, humectants i

319

0

0

76

56

0

3,8

0,1

355

0,9

0,5

86

69

0

0,6

0,2

Flocs de patata rehidratats, farina d'arròs,
fècula de patata, sal, regulador d'acidesa,
conservant

162

0

0

36

0,9

2,7

3,1

1

391

28

13

30

2,1

4,8

2,3

0,95

202

7,4

4,8

25

3,4

3

7,3

1

Pasta de full SCHÄR

3,67

250

1,47

Margarina vegetal: greix de palma, aigua,
oli de colza, sal, emulgent i aroma;
aigua,midó d'arròs, midó de blat, farina
d'arròs, fibra d'achicoria, espesants,
dextrosa, oli de girasol, proteïna de soja,
emulgent, sal, flocs de patata, gasificants

Pizza SCHÄR

3,29

390

0,84

Formatge mozzarel·la, aigua, salsa de
tomata, verdures, midó de blat de moro,
farina d'arròs, fècula de patata, midó
d'arròs, farina de blat de moro, xarop de

