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(Gluten-free diet) حمیة خالیة من الغلوتین 
	

 الحمیة: اتباع من لھدفا
 مرضیة انتكاسات وحدوث المرض تھیج منع

 
 الحمیة: لھذه یحتاج من

 قبل التشخیص من التأكد ویجب disease Celiac السیلیاك بمرض یعرف ما أو القمح حساسة مرض لدیھم الذین المرضى
 الخاصة. الغذائیة الحمیة اتباع

 
 المقدمة:

 ندع لألمعاء تھیّج حدوث على فیؤدي القمح، لحبوب التعرض نتیجة األمعاء یصیب مرض ھو السیلیاك مرض
 من عدیدلل مكون ھو القمح القمح. حبوب في یوجد بروتین ھو الغلوتین الغلوتین. على محتویة ألطعمة تعرضھا

 خالیة ةحمی باتباع ینصح بالمرض، تشخیصك تأكید بعد المعكرونة. أو الرز الخبز، منھا األساسیة المأكوالت
 لغذائیةا الحمیة اتباع یجب أعراضھ. على والسیطرة المرض لعالج األساسي الركن یشكل ذلك فإن الغلوتین، من

 األعراض وعودة انتكاسة حدوث على یؤدي الغلوتین على المحتویة لألطعمة التعرض إعادة فإن الحیاة، مدى
 أخرى. مرة

 
 نصائح عامة:

ً  ذلك یكون وقد الغلوتین، بروتین على المحتویة األطعمة تجنب  القمح. في نالغلوتی بروتین النتشار وذلك صعبا
 التالیة: النصائح اتباع فینصح والذرة. الشعیر حبوب مثل أخرى حبوب في الغلوتین بروتین یوجد

 غلوتین. بروتین على المحتویة األطعمة – كلًي وبشكل - تجنب     -
 أعراضك. من تزید بأنھا تشعر التي المنتجات من أي تجنب     -
 بعد یعود المرض فإن األعراض. وذھاب المرض ھدوء بعد حتى الحیاة مدى الغذائیة بالحمیة االلتزام     -

 أخرى. مّرة للغلوتین التعرض
 في تدخل لتيا أو جباتالو تحضیر في تستخدم التي الخلطات في الموجودة للغلوتین المخفیة للمصادر انتبھ     -

 أو لسلطات،ا تتبیلة أو والتوابل، البھارات أنواع بعض مثل النكھة: إلضافة الصناعیة المنتجات من العدید تكوین
 الصویا. صلصة
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 األصناف المحتویة على الغلوتین:

 
 

ه (مثالً ھناك بعض أنواع من الخبز الغیر محتوي على اسأل أخصائي التغذیة عن الخیارات البدیلة لألغذیة المذكورة أعال
 القمح).
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: تحضیر األكل -نصائح   
 تجنب استعمال أدوات المطبخ التي استعملت لتحضیر أطعمة أخرى محتویة على الغلوتین.     -

 
 نصائح أخرى:

قراءة البطاقة الغذائیة الموجودة على منتجات األطعمة. غالباً ما یكون بروتین الغلوتین كمكّون  ینصح بأن یتعلم المریض
 في العدید من المنتجات الصناعیة. فیستخدم إلضافة النكھة في أحد االستعماالت التالیة:

 الخلطات    -
 البھارات أو التوابل    -
 النكھات اإلضافیة    -
 تتبیلة السلطات     -
 الصلصة، خاصة صلصة الصویا    -
 طحین، خاصة طحین القمح    -
  

فیجب االنتباه إلى المنتجات وشراء األطعمة التي تكون محددة بأنھا "خالیة من مادة الغلوتین" بالعربیة أو باللغة 
 .(Gluten- free, No Gluten, Without gluten(  محددة بأنھا اإلنجلیزیة

 
ین الغلوتیناألطعمة المحتویة على بروت  

 ) یبین األطعمة المحتویة على بروتین الغلوتین٢-الجدول التالي (جدول

	

	


