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Ενημερωτικό Φυλλάδιο



Αλλεργία στο αγελαδινό γάλα 

Είναι η συχνότερη αλλεργία στα παιδιά. 

Η ευαισθησία στο αγελαδινό γάλα εξαφανίζεται συνήθως στην 

προσχολική ηλικία, αλλά µερικές φορές µπορεί να συνεχιστεί εώς 

την ενήλικη ζωή. 

Κάποιος που είναι αλλεργικός στο αγελαδινό γάλα είναι 

συνήθως αλλεργικός και στο γάλα από άλλα ζώα π.χ. στο 

κατσικίσιο γάλα καθώς οι πρωτεΐνες που προκαλούν αλλεργία 

είναι παρόµοιες σε όλους τους τύπους γάλακτος. 

Έαν είσαι αλλεργικός στο γάλα ΔΕΝ θα πρέπει 
να καταναλώνεις: 

• γάλα, γιαούρτι, τυρί

• γάλα, γιαούρτι, τυρί  ελεύθερα λακτόζης

• τυρί, πρόβειο/κατσικίσιο τυρί, µοτσαρέλα

• σαντιγύ, créme fraiche

• βούτυρο, µαργαρίνη

• σοκολάτα γάλακτος

• παγωτό, µιλκσέικ

• προϊόντα σόγιας

Θα πρέπει επίσης να αποκλείσεις τα 
παρακάτω τρόφιμα:
γάλα σε σκόνη 
αποβουτυρωµένο 
γάλα/αποβουτυρωµένο 
γάλα σε σκόνη 
κρέµα γάλακτος σε 
σκόνη 
πρωτεΐνη γάλακτος 
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Το γάλα αποτελείται από νερό, πρωτεΐνες 
γάλακτος , σάκχαρα  γάλακτος , λίπος , 
βιταµίνες, όπως D και Β, και  μεταλλικά 
στοιχεία όπως π.χ. ασβέστιο. Το αίτιο της 
αλλεργίας στο αγελαδινό γάλα είναι οι 
πρωτεΐνες του γάλακτος.  Αυτό σηµαίνει ότι 
όποιος είναι αλλεργικός στο αγελαδινό γάλα 
πρέπει να αποφύγει όλες τις µ ορφές 
γάλακτος και των προϊόντων που περιέχουν 
γάλα.

Διάβαζε πάντα τις ετικέτες τροφίµων! 

αλβουµίνη γαλακτος 
λακτοσφαιρίνη/γαλακτοσφαιρίνη 
λακτόζη 
σάκχαρα γάλακτος 
καζεϊνικά προϊόντα (ασβέστιο, νάτριο) 
καζεΐνη 



Γάλα µπορεί να υπάρχει και στα εξής προϊόντα 

• Zωµός
• Προϊόντα σε σκόνη
• Μαγιονέζα
• Ψαροκροκέτες
• Τριµµένη φρυγανιά
• Γλυκά
• Σάλτσες/κρέµες
• Μείγµατα µπαχαρικών

Μαργαρίνη, φυτική µαργαρίνη και φυτικό λίπος 

• Μαργαρίνη: Η µαργαρίνη περιέχει συνήθως βούτυρο

γάλακτος σε σκόνη και βούτυρο γάλακτος.

• Φυτική µαργαρίνη: Η φυτική µαργαρίνη δεν περιέχει βούτυρο

γάλακτος σε σκόνη ή βούτυρο γάλακτος.

• Φυτικό λίπος: Φυσιολογικά δεν  περιέχει πρωτεϊνες γάλακτος
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• Πέστο
• Προϊόντα κρέατος
• Ψωµί
• Παναρισµένα προϊόντα
• Μαρέγκες του εµπορίου
• Σορµπέ
• Πατατάκια και σνάκς µε µπαχαρικά

Σκεφτείτε επίσης ότι έτοιµα προϊόντα όπως π.χ. κροκέτες 
πατάτας και παιδικό φαγητό σε βαζάκια µπορεί να περιέχουν 
γάλα.

Η λακτόζη είναι ένας υδατάνθρακας που υπάρχει στο γάλα. 

Η αλλεργία στο γάλα αφορά  τις πρωτεΐνες του γάλακτος και 

όχι τους υδατάνθρακες. Ωστόσο εάν ένα προϊον περιέχει 

λακτόζη µπορεί να περιέχει και µ ικρή ποσότητα πρωτεϊνών 

γάλακτος, για αυτό πρέπει να αποφεύγονται και αυτά τα 

προϊόντα.  

Η λακτόζη στα φάρµακα είναι  χηµικά καθαρή από 

πρωτεΐνες γάλακτος και δεν υπάρχει κίνδυνος για τους 

ασθενείς που ειναι αλλεργικοί στο γάλα αγελάδας. 

Διάβαζε πάντα τις ετικέτες τροφίµων! 



Aσβέστιο 
Το 7 5 %  του ασβεστίου που λαµβάνουµε µ ε τη διατροφή µ ας 
προέρχεται από το γάλα, το τυρί και άλλα προϊόντα γάλακτος. 
Είναι σηµαντικό όταν ακολουθούµε δίαιτα ελεύθερη πρωτεΐνης 
γάλακτος να καταναλώνουµε προϊόντα εµπλουτισµένα µ ε 
ασβέστιο.  
Μερικές φορές είναι απαραίτητα συµπληρώµατα διατροφής 
ασβεστίου, µε τη μορφή χαπιών, ιδιαίτερα στα παιδιά, καθώς 
υπάρχει δυσκολία να καταναλώσουν επαρκείς ποσότητες 
τροφίµων εµπλουτισµένων µε ασβέστιο. 

Προτεινόµενη ηµερήσια πρόσληψη ασβεστίου 

1 ποτήρι γάλα 200 ml περιέχει 240 mg ασβεστίου 
1 φέτα τυρί περιέχει 80 mg ασβεστίου 
1 ποτήρι υποαλλεργικού γάλακτος εµπλουτισµένο µε ασβέστιο 
περιέχει 240 mg ασβεστίου  

Τρόφιµα που περιέχουν αρκετό ασβέστιο είναι: 
µπρόκολο, λάχανο, σπανάκι, φασόλια, πορτοκάλι, οστρακοειδή, 
σαρδέλες, και αποξηραµένα φρούτα. 

Η αντιστοιχία του ασβεστίου που περιέχει ένα ποτήρι γάλα µε 
διαφορα τρόφιµα είναι ενδεικτικά: 

• 6 dl µπρόκολο

• 2 dl σπανάκι

• 1/2 kg λάχανο

• 600 gr µαγειρεµένα κόκκινα

φασόλια

• 5 πορτοκάλια

• 200 gr γαρίδες

• 9 σαρδέλες

• 1/2 kg αποξηραµένα φρούτα
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