
Aventures
amb la panxa contenta



són La colla celíaca

I TENEN PANXES CONTENTES 



Abans que 
eLs coneguessiM
tots tenien
panxes tristes
Els seus ventres es queixaven quan 
menjaven alguns aliments,
i es trobaven malament 

L’ONA
es va aprimar molt

EN LLUC
feia unes caques

molt pudents

L’ESTEL
estava massa cansada

per jugar amb els seus amics



Així que van decidir 
anar a visitar als 
seus metges.
El doctor de l’ESTEL era tan llest
que va saber què li passava a la panxa
només mirant una mica de la seva sang



La doctora de l’ORIOL li va explicar que a una part de la seva panxa
que es diu intestí prim, no li agraden alguns aliments.

Li va ensenyar una imatge de l’interior de la panxa i
què passa quan menja alguns aliments

intestí prim



La colla celíaca  va descobrir 
que una cosa que es diu

gluten
estava posant tristes
a les seves 
panxes

*Quan el gluten arriba a la panxa, fa enfadar 
al sistema immunitari, que reacciona danyant
el revestiment de l’intestí prim*



L’ONA va visitar una 
persona que en sap molt 
de menjar i de l’efecte 
que té en la gent amb 
una panxa com la seva.

Va descobrir què pot 
menjar i què la fa 
sentir malament.



El gluten es troba
en aliments
com pa, pasta, pastissos i galetes.
També es pot trobar amagat en coses 
com salsitxes i sopes.

En LLuc és expert en llegir etiquetes per saber si allà hi ha gluten.



La colla celíaca

menja moltes coses
i mai passa gana.

Hi ha molts menjars especials fets sense gluten
L’Estel encara pot gaudir de la seva pizza preferida, 
perquè es pot fer sense gluten.



L’Estel, l’Ona, eN LLUC i L’Oriol es van conèixer quan investigaven sobre les seves panxes.
Van aprendre que molts infants (i adults) tenen panxes com la seva.

Van descobrir que tenen una cosa que s’anomena MALALTIA celíaca.

celiacs de catalunya



va a moltes festes i es porta
el seu propi menjar.

Així, no han de menjar els aliments que hi ha a la festa que els pot fer trobar-se malament.

D’aquesta manera poden gaudir dels jocs i de la festa. 
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Aquesta informació és exclusivament orientativa i no pot substituir els consells del personal mèdic 
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L’ona, en lluc, l’estel i l’oriol
i com van posar contentes les seves panxes
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