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EDITORIAL
A oferta e a diversidade de alimentos sem glúten
têm aumentado bastante. Porém, a garantia do
alimento seguro é importante, em especial para os
celíacos. Veja em Fenacelbra em Ação como
participar do manifesto da Revista Proteste.
Confira aqui também: os novos endereços de
produção e venda de produtos sem glúten; uma
deliciosa e rápida receita e a agenda de eventos
para os meses de abril e maio.
Segue com o boletim, um encarte especial para
as crianças “Para colorir e se divertir”, elaborado por
Joice Cristina, aluna de Nutrição da UFMG.
Esperamos revê-los em breve, na reunião. Até lá!
Ângela Pereira de Abreu Diniz
Presidente - ACELBRA-MG


Nova loja da Empório Nutri

AGENDE E PARTICIPE

REUNIÃO COM ASSOCIADOS

1) Reunião com associados
Dia 12 de Abril, sábado, às 14h30
na Faculdade de Medicina da
UFMG, sala 22, na Av. Alfredo
Balena, 190 - Santa Efigênia, BH.
Mais informações, matéria ao
lado.
2) Caminhada “Dia Internacional
dos Celíacos”
Dia 18 de maio, domingo, às
8h30, no Parque Municipal de BH,
na Av. dos Andradas, Centro concentração na Praça do
Trenzinho - perto da região dos
brinquedos.

A reunião será no dia 12 de abril, na

Sua presença nos dará grande prazer.

contaminação cruzada.

Faculdade de Medicina/ UFMG, sala 22,
com a seguinte pauta:


Acolhida



Apresentação dos novos parceiros
da Acelbra-MG



Minipadaria e armazém sem glúten



Sob encomenda: (31) 3221-0294
A renomada culinarista de
Belo Horizonte, Galiana
Fraga, apresenta seu mais
novo projeto: “Culinária sem
glúten”. Pães de mel, bolos,
doces, pães.
Encomenda: (31) 3221-0294

sobre

o

Sorgo

na

alimentação dos Celíacos - Valéria
Queiroz, Embrapa Milho e Sorgo.


Informes e próxima reunião.



Lanche de confraternização.

Se puder, traga um prato de doce ou
de sal, sem glúten, para o lanche.
Ao comprar alimentos sem glúten, dê

FIQUE POR DENTRO!



Palestra

preferência aos locais sem a

A importância da nutrição para as pessoas com doença celíaca.
O ato de nutrir corresponde aos processos gerais de ingestão e
transformação de alimentos em nutrientes, que serão utilizados para
manter a função orgânica. Esses processos envolvem nutrientes que
poderão ser usados para obtenção de energia, construção e manutenção
de tecidos, melhoria do sistema imunológico e da qualidade da saúde do
indivíduo.
A determinação de quais nutrientes são importantes e, também,
suas quantidades ideais para o organismo são motivos de pesquisas há
anos. O profissional nutricionista trabalha não apenas em pesquisas, mas
também com o acompanhamento nutricional em consultórios e
ambulatórios, de modo personalizado às características do cliente,
orientando o cliente quanto ao equilíbrio nutricional que proporciona
melhoria no bem-estar e na saúde pessoal.
O nutricionista atua na reeducação alimentar visando ajustar
hábitos alimentares, interferindo no quadro de patologias nutricionais
como diabetes, dislipidemias, obesidade e outras. Isto ocorre também no
atendimento às pessoas com doença celíaca.

RECEITA SEM GLÚTEN

O nutricionista faz acompanhamento nutricional, verifica os
fatores antropométricos (peso, estatura, exames bioquímicos) e orienta

Receita de farinha preparada: 3 xícaras (chá) de farinha de

sobre os cuidados na dieta isenta de glúten. Apresenta alternativas

arroz, ½ xícara (chá) de fécula de batata e ½ xícara (chá) de

alimentares sem glúten e elabora, com o paciente, a composição de um

polvilho doce. Misturar tudo e armazenar em potes.

cardápio adequado, nutritivo, saboroso e variado.

Ótima para pão, biscoito, bolo, empanado, etc.

Vale lembrar que antes de iniciar a dieta sem glúten, a pessoa
deve consultar um médico para que sejam feitos exames específicos para
o diagnóstico de doença celíaca.
Luciana Ramos Costa
Nutricionista pela UFOP. Mestre em Tecnologia de Alimentos pelo UniBH
Colaboradora da Acelbra-MG

A Doença Celíaca (DC) é uma
doença do intestino delgado,
caracterizada pela intolerância
permanente ao glúten.
Atualmente, o único tratamento é a
dieta isenta de glúten.
Glúten: principal proteína presente no trigo, aveia,
centeio, cevada e todos os seus derivados.

Associado e amigos,
a contribuição
bancária é essencial
para darmos
continuidade aos
trabalhos exercidos
pela Acelbra-MG.
Faça sua
contribuição!

Fale conosco:
Para esclarecer dúvidas, mudança de endereço
ou telefone, enviar sugestões ou receitas sem glúten:
E-mail: acelbramg@hotmail.com
Rua Dr. Furtado de Menezes, 342, Ipiranga - 31160.170 - BH/MG
Ângela Diniz (31) 3421-9768 e Dra. Magda Bahia (31) 9982-0166
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