
 
 
 
 

NORMES AL PACIENT AMB AL·LÈRGIA A LES PROTEÏNES DE L'OU 
 

 

 
L'ou és un al·lergen alimentari comú i ocupa el segon lloc en la taula de freqüències en al·lèrgia 
alimentària en nens. La part de l'ou més al·lergògena és la clara i s'ha de tenir en compte que si és 
sotmesa a altes temperatures (com a cocció, fritada...) es redueix la seva potència al·lergògena, 
però no desapareix. 
Existeix una gran varietat de productes alimentaris que poden contenir ou; per això és molt important 
llegir les etiquetes dels aliments envasats, i si aparegués qualsevol dels següents ingredients, s'ha 
de rebutjar: 
   
 
  - Albúmina    - Ovoalbúmina 
  - Clara d'ou       - Ovomucina 
  - Rovell d'ou       - Ovomucoide 
  - Pols d'ou        - Simplesse (s'utilitza com a substitut del 
  - Ous sòlids       greix i està fet a base d'ou o de la  
  - Sustituts de l'ou     proteïna de la llet) 
  - "Ponche" d'ou   - E-161b (luteïna, pigment groc) 
  - Globulina    - Les clares de l'ou i les closques poden 
  - Livetina      utilitzar-se com substàncies clarificants en 
  - Lisozima      sopes, consomés, brous, cafès, inclusivament de 
  - Lecitina, que no sigui de soja   certs vins 
  - Maionesa 
  - Merenga 
 
 
Els aliments permesos són molts, sempre que en l'etiqueta no consti cap dels components 
esmentats en la llista anterior i en la següent: 
 
 
 

GRUP D'ALIMENTS 
 

NO PERMESOS 

PANS I MIDONS 
 

-Panqueques, gofres, rosquilles i brioixos. 
-Galetes salades, pa mòlt, bescuits salats. 
-Pasta o fideus d'ou. 
-Farina preparada, mescla per a arrebossar o fritades. 
-Qualsevol pa comercial fet amb components d'ou o pintat 
amb ou per al satinat. 

VEGETALS I 
HORTALISSES 

-Qualsevol verdura preparada que contingui: salsa 
holandesa, suflé de verdures o verdures arrebossades. 

FRUITES 
 

-Qualsevol servida amb salsa que contingui ou, com salsa 
de natilla, batut de fruites. 

CARNS - Suflé, carn empanada preparada, mandonguilles, 
croquetes, algunes salsitxes, rotllos de carn mòlta o cuita. 

 
 



 

GRUP D'ALIMENTS 
 

 NO PERMESOS 

LLET I PRODUCTES 
LACTIS 

-"Ponche" d'ou, malta de coco, begudes maltejades, 
pudding bullit. 
-Begudes proteíniques amb components de l'ou. 
( Meritene, Precitene). 
-Púding, natilles, gelat de crema. 
 

SOPES I ALIMENTS 
COMBINATS 

-Qualsevol brou o consomé aclarit amb ou. 
-Qualsevol sopa amb pasta d'ou (fideus, macarrons) 
-Sopa de tortuga 
 

POSTRES I DOLÇOS -Pastissos, galetes, pastissos farcits de crema, merenges, 
batuts, natilles, púding, gelat de crema, sorbets. 
-Bombons de xocolata fets amb ou o farcits de crema. 
-Pasta de full pintada amb clara d'ou. 
-Postres sense greix fets amb Simplesse. 
 

GREIXOS I OLIS -Amaniment per amanida i maionesa (que continguin ou) 
-Salsa tàrtara  
-Productes sense greix fets amb Simplesse. 
 

BEGUDES -Cervesa no alcohòlica. 
-Vi o cafè, si està aclarit amb ou. 

CONDIMENTS 
DIVERSOS 

-Salsa holandesa. 
-Salsa tàrtara. 
-Salsa de malvaviscos. 
-Llevat en pols amb clara o albúmina d'ou cuita. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      

 


