ΔΙΑΙΣΑ ΕΛΕΤΘΕΡΗ ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΙΚΩΝ
Σα πιο γνωςτά γαλακτοκομικά προϊόντα που πρζπει να αποφεφγονται ςε υποψία αλλεργίασ
ςτο γάλα αγελάδοσ είναι:
Σο γάλα αγελάδοσ: εκτόσ όμωσ από το γάλα αγελάδοσ πρζπει να αποφεφγεται και το
κατςικίςιο και το αγελαδινό γάλα, γιατί ςυχνά οι άνκρωποι που είναι αλλεργικοί ςτο γάλα
αγελάδοσ, παρουςιάηουν αλλεργία και ςτα άλλα γάλατα.
Βοφτυρο: αγελαδινό, πρόβειο, κατςικίςιο
Συρί: αγελαδινό, πρόβειο, κατςικίςιο
Γιαοφρτι: αγελαδινό, πρόβειο, κατςικίςιο
Kρζμα γάλακτοσ
Παγωτό
Oριςμζνα είδθ μαργαρίνθσ
Εκτόσ από τισ παραπάνω που είναι οι προφανείσ πθγζσ υπάρχουν ςυςτατικά αγελαδινοφ
γάλακτοσ που μπορεί να αποτελοφν ςυςτατικά ςε άλλα τρόφιμα.
Καηείνθ
Οριςμζνα παραδείγματα ενϊςεων που περιζχουν καηείνθ και μπορεί να υπάρχουν ςε
ςυςτατικά επεξεργαςμζνων τροφίμων είναι τα παρακάτω:Ammonium Caseinate (καηεϊνικό αμμϊνιο),
Calcium caseinate(καηεϊνικό αςβζςτιο), Casein Hydrolysate (υδρολυμζνθ καηεϊνθ), Iron Caseinate(καηεϊνικόσ ςίδθροσ),
Magnesium Caseinate(καηεϊνικό μαγνιςιο), Paracasein(παρακαηεϊνθ), Potassium Caseinate(καηεϊνικό κάλλιο), Rennet Casein,
Sodium Caseinate(καηεϊνικό νατριο), and Zinc Caseinate(καηεϊνικόσ ψευδάργυροσ).

Λακταλβουμίνθ
Λακτοςφαιρίνθ
Λακτόηθ
Ορολευκωματίνθ με τισ εξισ μορφζσ:sweet whey, whey powder, whey protein, whey protein concentrate, and
whey protein hydrolysate( γλυκιά, ςκόνθ, ςυμπυκνωμζνθ πρωτεϊνθ και υδρολυμζνθ πρωτεϊνθ).

Ακόμα το γάλα μπορεί να «κρφβεται» ςτα ςυςτατικά με μορφι: κόνθσ, εβαπορζ, υδρολυμζνο
γάλα, λίποσ γάλακτοσ και ηαχαροφχο γάλα.

Επεξεργαςμζνεσ τροφζσ που μποροφν να αποτελοφν «κρυφζσ» πθγζσ
γαλακτοκομικϊν.Προςοχι θ λίςτα είναι ενδεικτικι- επί αμφιβολίασ ςυμβουλευτείτε το
γιατρό ςασ.
υςκευαςμζνα δθμθτριακά & μπάρεσ
οκολάτα, μπιςκότα, κεϊκ εμπορίου
υςκευαςμζνο ψωμί
Κρακερσ
Αλλαντικά
«Χορτοφαγικά τυριά»
Ζτοιμεσ παιδικζσ τροφζσ
Ηυμαρικά
Πίτςα
τιγμιαίοσ πουρζσ πατάτασ
Πατατάκια τςιπσ
Όλα τα τρόφιμα που είναι ςε μορφι κονςζρβασ ι ζχουν υποςτεί επεξεργαςία είναι
δυνθτικά «κρυφζσ» πθγζσ γαλακτοκομικϊν
ΠΡΟΟΧΘ ΣΙ ΕΣΣΙΚΕΣΕ!!!

Είναι τα γαλακτοκομικά η μόνη πηγή αςβεςτίου; Φυςικά όχι.
Παρακάτω δίνεται μια ενδεικτική λίςτα τροφών που περιζχουν αςβζςτιο.

ΠΗΓΕ ΑΒΕΣΙΟΤ ΕΚΣΟ ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΙΚΩΝ

ΣΡΟΦΙΜΟ

ΠΕΡΙΕΚΣΙΚΟΣΗΣΑ Ε ΑΒΕΣΙΟ ΑΝΑ 100g

Γάλα ςόγιασ

13 mg (often has calcium added)

Ρεβίκια

160 mg

όγια

240 mg

Κόκκινα φαςόλια

100 mg

Μπάμιεσ

160mg / 220mg

Πράςινα φαςολάκια

75mg

Μαϊντανοσ

200mg

Βερφκοκα (Μαγειρεμζνα)

92mg

φκα ξερά

250mg

Αμφγδαλα

240mg

Φουντοφκια

140mg

Tαχίνι

680mg

ουςάμι

670mg

ΗΜΕΡΗΙΕ ΑΝΑΓΚΕ Ε ΑΒΕΣΙΟ

ΗΛΙΚΙΑ

ΠΟΟΣΗΣΑ ΑΒΕΣΙΟΤ

ΠΑΙΔΙΑ

800mg

ΕΦΘΒΟΙ

1000mg

ΕΓΚΤΕ & ΘΘΛΑΗΟΤΕ ΜΘΣΕΡΕ

1200mg

