
Αλλεργία στο γάλα αγελάδος
Επιτρέπεται Απαγορεύεται

Γάλα και 
γαλακτοκοµικά 
προιόντα

Μητρικό γάλα Γάλα αγελάδος σε οποιαδήποτε µορφή (υγρή, σκόνη, 
συµπηκνωµένο)
Γάλα για βρέφη πρώτης και δεύτερης ηλικίας
Όλα τα παράγωγα του γάλατος (γιαούρτια, τυριά, κρεµ 
καραµελέ, τσιζ-κεικ κ.λ.π.)
Γάλα µε χαµηλή λακτόζη
Γάλα σόγιας (και οποιοδήποτε παράγωγο σόγιας)
Γάλα κατσικίσιο ή πρόβιο

Υποκατάστατα 
γάλατος

Ειδικά γάλατα µε υψηλή υδρόλυση πρωτείνης (Alfare, 
Nutrilon Pepti, Pepti Junior, Pepdite, Pepdite 1+, MCT 
Pepdite, MCT Pepdite 1+, Neocate, Neocate Advance, 
Nutri-Junior

Υποαλλεργικά γάλατα (ΗΑ)

Κρέας Όλα (εκτός από µοσχάρι και βοδινό σε ορισµένες 
περιπτώσεις)

Κρέας πανέ (παναρισµένα)
Έτοιµα γεύµατα µε κρέας του εµπορίου

Ψάρια Όλα (εκτός αν συνυπάρχει αλλεργία) Ψάρι πανέ (παναρισµένα)
Έτοιµα γεύµατα µε ψάρι του εµπορίου

Αυγό Κρόκος
Ασπράδι άνω του έτους (εκτός αν συνυπάρχει αλλεργία 
στο αυγό)

Αλλαντικά Όλα τα αλλαντικά

Όσπρια-
Δηµητριακά-
Ζυµαρικά

Πατάτες
Έτοιµος πουρές του εµπορίου (χωρίς γάλα)
Ζυµαρικά χωρίς αυγό, χωρίς γάλα
Αλεύρι δηµητριακών χωρίς γάλα, 
Κοινό ψωµί, 
Χυλός
Ρύζι,
Παιδικές κρέµες χωρίς γάλα

Έτοιµος πουρές του εµπορίου (εκτός αν αναγράφεται οτι 
είναι χωρίς γάλα), 
Όλα τα υπόλοιπα ζυµαρικά, µαγευρεµένα ή µη,
Ψωµάκια γάλακτος, φρυγανιές, τσουρέκια

Λαχανικά Όλα τα φρέσκα ή κατεψυγµένα (σκέτα) λαχανικά, ή σε 
κοσνέρβα (σκέτα)

Σόγια,
Λαχανικά µαγειρεµένα έτοιµα

Φρούτα Όλα τα φρούτα φρέσκα ή σε κοµπόστα
Ξερά φρούτα

Έτοιµα βαζάκια Αυτά που περιέχουν σκέτα φρούτα (εκτός από kiwi ή 
άλλα εξωτικά φρούτα)

Λαχανικά ή λαχανικά µε κρέας (εκτός αν αναγράφεται οτι 
είναι χωρίς γάλα)

Μπισκότα Όλα τα µπισκότα ακόµα και τα παιδικά (εκτός αν 
αναγράφεται οτι είναι χωρίς γάλα)

Λιπαρά Λάδι (όλα τα είδη) Βούτυρο, κρέµα γάλακτος, µαργαρίνες

Γλυκά Ζάχαρη,
Γρανίτα (φτιαγµένη σπίτι),
Κακάο (σκέτο)
Σοκολάτα µαύρη χωρίς γάλα, 
Γλυφιτζούρια, καραµέλες µέντας,
Μαρµελάδα, µέλι, ζελέ

Σοκολάτα γάλακτος, παγωτό, σαντιγύ, γρανίτες του 
εµπορίου, γλυκίσµατα, καραµέλες

Ροφήµατα Χυµοί φρούτων φρέσκοι ή του εµπορίου, αφεψήµατα 
(τσάι, κλπ)

Όλα τα ροφήµατα γάλακτος

Διάφορα Αλάτι, µπαχαρικά σκέτα Μπαχαρικά σε σκόνη, έτοιµες σάλτσες του εµπορίου, 
έτοιµες σούπες του εµπορίου

Ηλικία έναρξης στερεάς τροφής  σε παιδιά µε αλλεργία στο γάλα αγελάδας
Τροφή Ηλικία έναρξης

Φρούτα Από τον 6ο µήνα

Εκτός από κίουι, λωτούς και άλλα εξωτικά Από 1ος έτους

Λαχανικά Από τον 6ο µήνα

Εκτός από τπ σέλινο Από 1ος έτους

Δηµητριακά Από τον 6ο µήνα

Κρέας Από τον 7ο µήνα

Ψάρια, θαλασσινά Από 1ος έτους

Αυγά Από 1ος έτους

Ξηροί καρποί και παράγωγα Από 3ων ετών


