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Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów lub ich 
fragmentów opublikowanych w „Bez glutenu” wymaga zgody Redakcji.

Praca w Stowarzyszeniu to wielka pasja, ale i wyzwanie. 
Nie sposób się nudzić! Kończący się rok był dla nas na-
prawdę wyjątkowy, bardzo pracowity, obfitował w różno-
rodne ciekawe wydarzenia. Przede wszystkim przybyło 
miast, w których się regularnie spotykamy, gdzie odbywają 
się warsztaty, mikołajki, konferencje i przeróżne stowa-
rzyszeniowe imprezy. Niewątpliwy boom na dietę bezglu-
tenową, jaki ostatnio obserwujemy sprawił, że szkolimy 
coraz więcej nowych restauracji z bezglutenowym menu 
i udzielamy licencji na znak Przekreślonego Kłosa kolej-
nym firmom. Życie na diecie powoli staje się prostsze, 
a produkty coraz bardziej dostępne, nawet w mniejszych 
miejscowościach. To nie wszystko. Stowarzyszenie jest 
rozpoznawalne i cenione. Jesteśmy zapraszani na różnego 
rodzaju konferencje, imprezy, targi, patronujemy nowym 
książkom o tematyce bezglutenowej, pojawiamy się często 
w mediach. Słowem – nasza ciężka wieloletnia praca przy-
nosi wymierne efekty. Jest to powód ogromnej satysfakcji, 
zwłaszcza, że dzięki naszym wysiłkom coraz więcej osób 
ma świadomość istnienia celiakii i uzyskuje prawidłową 
diagnozę. Czujemy też jednak, jak wielka spoczywa na nas 
odpowiedzialność i staramy się walczyć o wspólne sprawy, 
w szczególności o bezpieczeństwo produktów naturalnie 
bezglutenowych. Ostatnie badania na zawartość glutenu 
pokazały, że w tej kwestii jest jeszcze wiele do zrobienia.

O tym i o innych ważnych sprawach piszemy w niniej-
szym numerze „Bez glutenu”, który właśnie z przyjem-
nością oddajemy w Państwa ręce. Wierzę, że, tak jak po-
przednie, spotka się z życzliwym przyjęciem i z dużym 

zainteresowaniem. Przygotowaliśmy wiele ciekawych arty-
kułów medycznych, starając się skupić na tematyce rzadko 
lub wcale nieporuszanej w związku z celiakią i dietą bezglu-
tenową. Piszemy o glutenie w lekach, o wpływie diety bez-
glutenowej na leczenie choroby Hashimoto, o osteoporozie 
czy roli witaminy D w żywieniu osób z celiakią. Przekazu-
jemy też podsumowanie dwóch projektów badawczych, 
w które nasze Stowarzyszenie było zaangażowane. Ich 
wyniki są bardzo ciekawe i ważne, zachęcamy do lektury.

W naszym dziale Kuchnia piszemy sporo o gryce, rośli-
nie często niedocenianej w diecie bezglutenowej. Nama-
wiamy też do własnoręcznego wypieku bezglutenowego 
chleba, pokazując jednocześnie jak poradzić sobie, kiedy 
nasze bochenki są dalekie od ideału. Nie bójmy się ekspe-
rymentować, traktujmy dietę bezglutenową twórczo, nie 
zniechęcajmy się, kiedy pewne potrawy początkowo nam 
nie wychodzą. Mam nadzieję, że prezentowane artykuły 
pomogą się przemóc osobom niewierzącym we własne 
siły w kuchni.

W każdym kolejnym numerze „Bez glutenu” staramy się 
przekonywać, że dieta bezglutenowa nie musi być barierą 
w podróżowaniu. Tym razem zapraszamy do Londynu, 
Pragi, do Austrii i na Chorwację. Także w Polsce coraz 
więcej pensjonatów, hoteli i ośrodków oferuje bezpieczny 
wypoczynek z dietą, a z każdym tygodniem przybywa re-
stauracji w naszym programie MENU BEZ GLUTENU. Zachę-
camy do korzystania z ich oferty i przeczytania ciekawych 
wywiadów na ten temat.

A jeśli mowa o naszych wywiadach – w tym numerze pre-
zentujemy rozmowę z Agatą Młynarską, pierwszą z rzeszy 
szeroko znanych osób, która bez wstydu i z chęcią niesie-
nia wsparcia mówi o swoich problemach z chorobą jelit. 
Zaproszenie do programu „Świat się kręci” Agaty Młynar-
skiej było dla nas kolejną szansą zaprezentowania celiakii 
i Stowarzyszenia w mediach, za co jesteśmy wdzięczni.

Inną okazją był nasz zwycięski występ w Familiadzie – nie 
dość, że wygraliśmy, to jeszcze udało nam się w niekon-
wencjonalny sposób poinformować o celiakii osoby oglą-
dające program przy niedzielnym obiedzie. 

W tym które zaangażowanych jest w Stowarzyszeniu co-
raz więcej wspaniałych osób z całej Polski, zachęcamy do 
współpracy wszystkich, którzy chcieliby, aby w ich okolicy 
bezglutenowcom żyło się lepiej.

W imieniu całego Zespołu życzę przyjemnej lektury „Bez 
glutenu” i zapraszam do twórczego udziału w zmienianiu 
razem z nami polskiej bezglutenowej rzeczywistości.

Prezes Stowarzyszenia

Tytułem wstępu 
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Medycyna

Czy pamięta Pani pierwszą osobę z celiakią, którą 
Pani zdiagnozowała? Ile lat temu to było i jak to 
wyglądało?
Jestem już emerytowanym profesorem, natomiast wciąż je-
stem praktykującym lekarzem. Rozpoczęłam pracę w 1962 
roku, natomiast pierwsze moje doświadczenia z celiakią sięgają 
lat 70. ub. wieku (1970-80). Występowała wtedy bardzo duża 
zachorowalność na celiakię wśród dzieci małych, to znaczy do 
pierwszego, drugiego roku życia. Spowodowane było to tym, 
że matki krótko karmiły piersią, natomiast bardzo wcześnie 
wprowadzały gluten i to gluten w specjalnej postaci. Panowała 
wtedy moda na podawanie dzieciom tak zwanej krupiczki. 
Była to czeska kaszka, drobny pszenny grysik, bardzo wy-
sokoglutenowy. W tych latach spotykaliśmy ciężkie postacie 
celiakii. Dzieci bardzo często trafiały do szpitala, na tak zwanej 
kryzie celiakalnej, wymagały odżywiania dożylnego. Potem 
to wszystko bardzo się zmieniło. W latach 80. matki zaczęły 
dłużej karmić piersią. Pojawiły się pierwsze doniesienia pi-
śmiennictwa na temat celiakii. W tej chwili małe dzieci chorują 
bardzo rzadko. Natomiast problem dotyczy ludzi w okresie 
młodzieńczym, w wieku 20-30 lat i potem w wieku 50-60, 
a nawet 70 lat. Celiakia przejawia się u ludzi dorosłych najczę-
ściej pod postacią nietypową. Bardzo trudno jest ją zdiagno-
zować, ponieważ dorośli mają głównie objawy pozajelitowe, 
to jest: zmęczenie, depresję, padaczkę, bóle migrenowe głowy. 
Nie zawsze jest to spadek masy ciała. Może być otyłość, mogą 
być nawet zaparcia. W związku z tym bardzo często są to po-
stacie późno rozpoznane, o bardzo długiej drodze do diagnozy.

Bo, niestety, z reguły celiakia kojarzona jest wy-
łącznie z biegunkami i z bólami brzucha, nato-
miast jeśli ktoś ma zaparcia, od razu uważa się, że 
celiakia go nie dotyczy. Czy kiedyś, lata temu, nie 
dominowały głównie te postacie pełnoobjawowe? 

Tak, w postaci biegunki. Natomiast teraz przychodzą do mnie 
pacjenci dorośli, którzy mają celiakię, będąc otyłymi i przeka-
zują mi, że lekarze rodzinni mówią im: „Co pan chce, przecież 
pan nie może mieć celiakii, jeśli pan jest otyły”. A pacjent ma 
typową, potwierdzoną celiakię. Tak więc mamy obecnie duży 
problem z dorosłymi, ponieważ nie do wszystkich lekarzy 
jeszcze dotarło, że celiakia to nie  jest choroba dziecięca. 

Czy więcej choruje dzieci, czy dorosłych?
Uważam, że teraz  zdecydowanie więcej dorosłych. 

Jak według Pani Profesor zmieniło się życie osób 
na diecie bezglutenowej w Polsce?
Codzienność osób na diecie bezglutenowej na przestrzeni 
ostatnich lat zmieniła się bardzo i to korzystnie. Ja rozpoczy-
nałam pracę w latach 60. Szczególnie trudno było w okresie 
stanu wojennego. W Polsce nie było instytucji, która by się 
tym problemem zajęła, nie było sklepów z żywnością bezglu-
tenową. Rodzice, którzy trafiali do lekarzy i wiedzieli, że mają 
zastosować u dzieci dietę bezglutenową, zdobywali mąkę 
bezglutenową w najrozmaitszy sposób. Miałam na przykład 
takie rodziny, w których ojciec wyjeżdżał specjalnie za granicę 
do pracy, żeby przysyłać córce produkty bezglutenowe. To 
była emigracja dla dziecka. 

Za chlebem. Bezglutenowym.
Za chlebem. Natomiast w stanie wojennym dużą pomocą 
były dary, które otrzymywał Kościół. W Katowicach dary 
rozdzielane były w kurii biskupiej. Ponieważ prowadziłam 
studenckie koło naukowe, brałam moich studentów i po 
wcześniejszym ustaleniu z biskupem jechałam z nimi do 
Katowic. Tam w piwnicy kurii rozdzielaliśmy do woreczków 
mąkę bezglutenową z darów. Ponieważ był wtedy ciężki stan 
wojenny, musieliśmy mieć zgodę na wyjazd.  Moja kierownik 

Celiakia  
to nie tylko  
choroba dzieci

Krystyna Karczewska – profesor medycyny, pediatra i gastroenterolog. Przyjmuje w Przy-
klinicznej Poradni Gastroenterologicznej przy Klinice Pediatrii w Zabrzu, przy ul. 3 Maja 
(dwa razy w tygodniu) oraz w przychodni Hipokrates w Zabrzu (dwa razy w miesiącu).
Uczniowie Pani Profesor pracujący w Klinice Pediatrii w Zabrzu na Oddziale Gastroen-
terologii, lekarze pediatrzy gastroenterolodzy: dr n. med. Jolanta Porębska, dr n. med. 
Agnieszka Krzywicka, dr hab. n. med. Jarosław Kwiecień, dr n. med. Wojciech Pieniążek,  
dr n. med. Alicja Żabka.

Z Panią Profesor rozmawiają Grażyna Konińska i Małgorzata Źródlak.
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kliniki, pani profesor Bożena Hager-Małecka, załatwiała nam 
przepustkę na przejazd pociągiem do Katowic, ponieważ nie 
miałam jeszcze wtedy auta. No więc woziliśmy pociągami  
tę mąkę, a pomimo przepustki milicja nas kontrolowała. 
To były bardzo trudne czasy. Potem pojawiło się olbrzymie 
osiągnięcie profesora Tadeusza Chorzelskiego i dr Jadwigi 
Sulej, którzy w latach 80. odkryli przeciwciała EmA w klasie 
IgA. Ogromną rolę odegrała Klinika Dermatologii  Akademii 
Medycznej  w Warszawie, w której pracowali prof. Chorzelski 
i dr Sulej i gdzie później opracowano test na wykrywanie 
tych przeciwciał we krwi. Zresztą dr Jadwiga Sulej w dal-
szym ciągu jeszcze pracuje i jest nieocenioną pomocą dla 
lekarzy. Był to ogromny postęp w diagnozowaniu celiakii. 
Jeżeli chodzi o biopsję, nie wykonuje się już jej jak niegdyś 
tak zwaną kapsułką Crosby’ego, robi się to endoskopowo, 
dzięki czemu można obejrzeć dwunastnicę pacjenta i już mieć 
pewną przesłankę, czy może to być celiakia.

W czasach stanu wojennego rodzice dzieci z celiakią byli 
skupieni wokół Katowickiego Oddziału TPD. W tych trud-
nych czasach ludzie ci mocno się ze sobą związali, pomagali 
sobie przez długie lata, ja również miałam w nich prawdziwe 
oparcie. Organizowali kolonie, załatwiali rozmaitych sponso-
rów, a przede wszystkim urządzili sklep. W sklepie przy ul. 
Pocztowej pod szyldem TPD były produkty bezglutenowe, 
po które można było skierować rodziców. 

Teraz jest bardzo dużo produktów bezgluteno-
wych, ale wtedy rzeczywiście było bardzo ciężko.
Tak, ale nadal sklep ten stanowi punkt początkowej kon-
sultacji. Jak zdiagnozuję świeżą celiakię, to mówię: Idźcie 
do sklepu na ul. Wawelską, do pani Władzi, tam można 
zobaczyć, jaki jest asortyment bezglutenowej żywności, zdo-
być podstawową wiedzę na ten temat. Aktualnie czynny 
jest drugi sklep i punkt konsultacyjny przy ulicy Teatralnej 
w Katowicach.

Czy przekazuje Pani materiały Stowarzyszenia 
swoim pacjentom?
Oczywiście!

Czy może Pani Profesor opisać, jak się zmieniała 
diagnostyka na przestrzeni lat?
Diagnostyka zmieniła się bardzo. Zawsze opieraliśmy się 
na biopsji, ponieważ w latach 70. nie było jeszcze serologii. 
Dzięki panu profesorowi Chorzelskiemu, który był, jak już 
wspominałam, odkrywcą przeciwciał EmA, czyli przeciwko 
endomyzjum mieśni gładkich, rozbudowała się część serolo-
giczna, która bardzo wzbogaciła tę diagnostykę. Natomiast 
ostatnie kryteria z 2012 roku, które w proces diagnostyki 
wciągają także genetykę, to już w tej chwili najwyższy po-
ziom diagnostyczny.  Trudności polegają natomiast na tym, 
że pacjenci powinni być systematycznie prowadzeni przez 
lekarza, który zachowa cały ciąg diagnostyczny. Największy 
kłopot jest wtedy, gdy do lekarza gastroenterologa przy-
chodzi pacjent z jednym wyrywkowym badaniem, a nie daj 
Boże jeszcze z zastosowaną już dietą. Wtedy rozwikłanie 
tego kłębka jest bardzo, bardzo trudne.  Ja czasem się bawię 
w takiego Sherlocka Holmesa, ale bardzo trudno jest wów-
czas szybko postawić prawidłową diagnozę. Trzeba temu 
pacjentowi poświęcić bardzo dużo czasu. A przede wszyst-
kim zebrać  bardzo dokładny wywiad. Większość pacjentów 
dorosłych z celiakią początek choroby ma w dzieciństwie. 
Nie zwrócono wtedy uwagi, że dziecko jest niskorosłe, że 
ma stale anemię, że dziewczynka ma opóźnioną miesiączkę. 

Nawet nie biegunki, a właśnie anemia jest poważnym sy-
gnałem, że dzieje się coś złego. U pacjentów w wieku 30-40 
lat bardzo często wszystko to właśnie wychodzi, jeśli się 
dokładnie zbiera wywiad.

Czyli trzeba mieć dla pacjenta czas.  Może warto 
zdefiniować  w tej chwili, co to dokładnie znaczy 
opóźniona miesiączka. Czy są jakieś kryteria?
W tej chwili rozpiętość występowania pierwszej miesiączki 
u dziewczynek jest bardzo duża. Są dziewczynki, które mają ją 
już w 10. tym roku życia, a są takie, które w 16. To są właśnie 
obecne kryteria.

Czy Pani Profesor diagnozuje też osoby dorosłe?
15 lat temu zrobiłam specjalizację z gastroenterologii, 
w związku z tym przyjmuję także dorosłych.

A ja chciałam Panią Profesor zapytać o prowo-
kacje, które trzeba było kiedyś wykonywać. Pa-
miętam, jak Pani wspominała podczas jednego 
z naszych spotkań, że miała wyrzuty sumienia, 
„katując” biednych pacjentów glutenem, choć 
wiedziała Pani, że oni mają celiakię, ale aby po-
twierdzić diagnozę w stu procentach, trzeba było 
tę prowokację zrobić. 
Tak. Na szczęście ten okres już minął. Niestety, takie były 
kryteria diagnostyczne w latach 80. Przewidywały prowo-
kację po pewnej części diagnostyki. Było to zaakceptowane 
naukowo, natomiast dla lekarza był to nieprzyjemny moment, 
bo wiedzieliśmy, że musimy pacjentowi  szkodzić. W tej chwili 
na szczęście mamy inne kryteria diagnostyczne.

To serologia w największym stopniu spowodo-
wała, że nie trzeba się opierać jedynie na biopsji? 
Tak, rozwój serologii oraz rozwój genetyki. 

Co Pani zdaniem powinno się w naszym kraju 
zmienić, aby poprawić diagnostykę celiakii? 
Uważam, że pomocne są przede wszystkim szkolenia, także 
dla lekarzy. Od lekarzy rodzinnych zaczynając, ponieważ 
to oni mają pierwszy kontakt z pacjentem. Powinni umieć 
zwracać uwagę na nietypowe postaci celiakii. Natomiast jeśli 
chodzi o koszty samej diagnostyki, to biopsja nie jest dużym 
kosztem, gorzej z genetyką, która wciąż jest droga.

Czy są ludzie, którzy nie mają genu, a mają 
celiakię? 
Jeżeli nie ma się typowego genotypu, to w 100% nie jest to 
celiakia, ale może być to alergia i może być to nadwrażli-
wość na gluten. Natomiast obecność genów nie przesądza 
o wystąpieniu celiakii. Czyli na przykład przychodzi do mnie 
pacjent i powiada, że ma układ HLA DQ2/DQ8, lecz nie ma 
żadnych objawów. Pyta mnie, czy u niego wystąpi celiakia. 
Odpowiadam mu, że nie jestem w stanie tego przewidzieć. 
Pan ma predyspozycję do celiakii i w związku z tym,  jeśli 
tylko wystąpią jakiekolwiek objawy sugerujące celiakię, musi 
się pan zgłosić na badania. To może się zdarzyć w każdym 
wieku. Najstarsza moja pacjentka ma  82 lata i dopiero w tym 
wieku ujawniła się u niej celiakia.

Czy ona się ujawniła, czy istniała, tylko nie została 
wcześniej zdiagnozowana?
Moim zdaniem ona istniała genetycznie, a ujawniła się pod 
wpływem jakiegoś zdarzenia. Procesem wyzwalającym celia-
kię są czynniki, takie jak na przykład rozwód, ciężki wypadek, 
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śmierć bliskiej osoby, ciężka infekcja jelitowa, matura ciężko 
przeżywana, poród, porzucenie w rodzinie. Czynniki psy-
chiczne, ale również infekcyjne. 

Wracając do pacjentki Pani Profesor, a może u niej 
celiakia istniała od lat, ale objawy były bardzo 
niespecyficzne i choroba nie została rozpoznana?
Ta pani akurat nie miała żadnych objawów, urodziła dzieci, 
dobrze się czuła, pracowała. Co się stało, dlaczego w tym wie-
ku zachorowała? W wywiadzie poprzedzającym diagnostykę 
pacjentka przeszła ciężką infekcję wirusową i to był zapewne 
czynnik wyzwalający.

Czy według Pani Profesor to dobry pomysł, aby 
w Polsce powstał ośrodek specjalizujący się w dia-
gnozowaniu celiakii? Gdzie osoba podejrzewają-
ca celiakię mogłaby zostać kompleksowo przeba-
dana? Nie ma takiego ośrodka w naszym kraju, 
a wiemy przecież, że choroba ma wiele twarzy, 
pacjent nie zawsze trafia do gastroenterologa.
Jeżeli chodzi o dzieci, to sprawa jest raczej załatwiona. Taką 
diagnostykę wykonują szpitale dziecięce i kliniki pediatrycz-
ne, a więc do 18. roku życia pacjenta nie ma problemu. Pedia-
trzy są dobrze wyszkoleni pod tym kątem. Natomiast problem 
jest z dorosłymi. Dobrze by było, gdyby jakiś ośrodek klinicz-
ny podjął się udzielać całościowych porad osobom dorosłym 
z podejrzeniem celiakii. Taki ośrodek mógłby spełnić ważną 
rolę w diagnostyce celiakii, ponieważ w tej chwili, na świecie 
też, nie tylko w Polsce, na prawidłowe rozpoznanie czeka się 
czasem kilka lat. Przeważnie dlatego, że objawy choroby są 
bardzo nietypowe. 

Może Pani Profesor chciałaby za naszym pośred-
nictwem przekazać coś pacjentom?
Chętnie. Najczęstszym błędem, który mnie osobiście boli, jest 
przechodzenie na dietę bezglutenową bez żadnych badań, cza-
sem zalecane nawet przez lekarzy. Takie zalecanie przejścia na 
dietę „na próbę” jest karygodne i w XXI wieku nie powinno 
się zdarzyć. Jeżeli pacjent zaczął dietę, przeciwciała nie są już 
możliwe do wykrycia. A drugą uwagę miałabym do lekarzy 
endoskopistów: warto zwracać uwagę na wygląd błony śluzo-
wej dwunastnicy. Zmiany makroskopowe w celiakii są dosyć 
widoczne. Jest to bruzdkowanie, ścieńczenie i obniżenie fał-
dów, przenikanie naczyń przez błonę śluzową. Są to pierwsze 
sygnały mówiące o tym, że z dwunastnicy powinny być pobrane 
wycinki. Pobieranie wycinków nie jest, niestety, regułą.
Natomiast jeśli chodzi o opisy bioptatów, to obserwuję dużą 
rozbieżność. Dobre ośrodki patomorfologiczne diagnozują 
bardzo dobrze, natomiast w niektórych opisach spotykam 
się z czymś takim: opis brzmi „Zanik kosmków I stopnia 
w skali Marsha. Celiakia. Dieta bezglutenowa”. Jest to rzecz 
niedopuszczalna, ponieważ przy pierwszym stopniu nie ma 
dowodów, że jest to celiakia, a poza tym pracownia anato-
mopatologiczna nie ma prawa rozpoznawać celiakii i zlecać 
diety. Do tego predestynowani są lekarze gastroenterolodzy, 
którzy znają kryteria rozpoznawania choroby. 
Natomiast nie mogę się oprzeć, aby tutaj nie powiedzieć, że 
Stowarzyszenie prowadzone przez Panie zrobiło rewolucję 
w postępie, jeśli chodzi o celiakię. Jest to postęp niesamo-
wity od czasu, kiedy ono powstało. Stowarzyszenie zaistnia-
ło w umysłach i w życiu pacjentów oraz lekarzy. Jesteście 
podstawą łączności pomiędzy pacjentem a lekarzem. Bez 
tej „kładki”, jaką jesteście, przejście byłoby w dalszym ciągu 
praktycznie niemożliwe. Przenosicie najnowsze wiadomo-
ści na forum ogólne, świadczycie pełnoprofilową pomoc, bo 

informujecie o diagnostyce, prowadzicie Punkt Informa-
cyjno-Konsultacyjny i porady dietetyczne, które wcale nie 
są takie proste i łatwe.  Bardzo istotne są wydawane przez 
Stowarzyszenie poradniki, biuletyny, ale też spotkania pa-
cjentów, lekarzy i dietetyków.

Bardzo miłe słowa. To miód na nasze serca. Bardzo 
Pani Profesor dziękujemy.
A czy zechciałaby Pani Profesor opowiedzieć nam 
coś o sobie? Jak Pani to robi, że wciąż jest tak 
aktywna?
Jestem urodzona przed wojną na kresach wschodnich, a kre-
sowiacy mają silne geny. Mój ojciec, niestety, zginął w Katy-
niu, miałam 2 lata, jak go pożegnałam. Mama została sama 
w czasie wojny z dwójką dzieci. Musiała pracować na dwóch 
etatach jako nauczycielka, żeby nas wykształcić. Moja siostra 
została adiunktem na politechnice na wydziale chemii, a ja 
na akademii medycznej. Spotkało mnie mnóstwo kłopotów 
w związku  z tym, że ojciec zginął w Katyniu. Nie mogłam 
dostać się na studia, wytknięto mi to przy doktoracie, takie 
tam przygody…
Co tu dużo mówić, nie było luksusów w domu. Miałam ciężkie 
życie. W domu raczej było milczenie, bo każde wspomnienie 
o ojcu rozdrapywało u matki rany psychiczne. Był natomiast 
etos pracy, poczucie odpowiedzialności, widziałam, jak matka 
ciężko pracuje. Kiedy zachorowała w wieku 82 lat, poszła do 
szpitala i poprosiła o L4, to wywołała zdumienie. A mama 
rzeczywiście jeszcze pracowała w internacie jako wychowaw-
czyni i musiała mieć L4 (śmiech). 
A ja? Gdy przychodzi wtorek i środa, bardzo się cieszę. Ja 
naprawdę lubię pracować.
Teraz na przykład przyjmuję dwa razy w tygodniu w przy-
chodni kliniki i dodatkowo dwa razy  w miesiącu w przy-
chodni Hipokrates dla dorosłych. 
Mama była harcerką i przekazała mi to „w genach”. W związ-
ku z tym po skończeniu studiów wraz ze studentami akade-
mii medycznej utworzyłam grupę harcerzy, którzy działali 
aktywnie. Między innymi organizowaliśmy obozy dla dzieci 
chorych na cukrzycę, wady postawy i astmę. Przez te obozy, 
w ciągu 30 lat, przewinęło się bardzo dużo dzieci i studen-
tów medycyny. Sporo spośród nich to obecni profesorowie 
akademii medycznej. Kiedy się spotykamy, mówią: „Krzy-
siu, to były niespotykane czasy!”. Bo to była ciężka praca, 
w lesie, nauka zawodu. Dzieci z cukrzycą nie mogły wtedy 
nigdzie wyjeżdżać. Na naszych obozach miały mundurki, 
pełniły wachty w kuchni, wszystko było pod kontrolą. Kosz-
towało mnie to bardzo dużo. To były trudne czasy, trzeba 
było zdobywać żywność, załatwiać różne sprawy, np. żeby 
miał nam kto gotować. Natomiast studenci prowadzili obozy 
społeczno-naukowe. Nasze obozy organizowaliśmy  na prze-
pięknych terenach Jury Krakowsko-Częstochowskiej, na tle 
zamku w Ogrodzieńcu. Ta nasza bajka skończyła się w 1986 
roku ze względu na bezpieczeństwo i koszty, studenci, by 
zarobić na studia, zaczęli jeździć w czasie wakacji za granicę. 
Napisałyśmy nawet z koleżankami książkę na ten temat, wy-
dała ją Akademia Medyczna w Katowicach. Grono harcerzy 
młodszych i starszych ode mnie stworzyło Stowarzyszenie 
„Czuwaj”, w którym nadal działam. Regularnie się spotykamy 
i staramy się pomagać młodszym harcerzom.  

Bardzo dziękujemy Pani Profesor za rozmowę.

Rozmawiały 
Grażyna Konińska i Małgorzata Źródlak
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Ten artykuł jest przeznaczony dla osób niezwiązanych zawo-
dowo z tematyką celiakii. Oryginalny artykuł został opubliko-
wany 2 października 2014 w prestiżowym czasopiśmie New 
England Journal of Medicine (aby przeczytać artykuł, wejdź 
na www.preventcd.com). Aby zadać pytanie, skontaktuj się 
z zespołem PreventCD w Polsce: 
Prof. Hanna SZAJEWSKA (hanna.szajewska@wum.edu.pl) 
Dr med. Anna CHMIELEWSKA (aachmielewska@gmail.com)

ZAŁOŻENIA PROJEKTU W PIGUŁCE
Celiakia jest chorobą autoimmunologiczną wywoływaną 
przez gluten obecny w diecie. Występuje u osób z predyspo-
zycją genetyczną w każdym wieku i wymaga stosowania diety 
bezglutenowej przez całe życie. Stosowanie diety poprawia 
stan zdrowia i jakość życia pacjentów, ale zapobieganie cho-
robie byłoby bardziej korzystnym rozwiązaniem. Optymalny 
czas wprowadzania glutenu do diety niemowląt od wielu 
lat jest tematem dyskusji i badań. Założono, że wcze-
sne wprowadzanie małych ilości glutenu, najlepiej 
w czasie gdy dziecko jest jeszcze karmione piersią, 
zmniejsza ryzyko celiakii. Założenie to opierało się na 
danych pochodzących z poprzednich badań i obserwacji, 
głównie tzw. epidemii celiakii, która miała miejsce w latach 
80. XX wieku w Szwecji. 

BADANIE PREVENTCD (POLSKA NAZWA: ZAPOBIEC 
CELIAKII)
W ramach Europejskiego projektu wieloośrodkowego 
„Prevent Coeliac Disease” (PreventCD, Zapobiec Celiakii, 
www.preventcd.com) po raz pierwszy bardzo precyzyjnie 
zbadano opisaną powyżej hipotezę. Projekt był finansowany, 
między innymi, przez Komisję Europejską (FP6-2005-FOOD-
-4B-36383–PREVENTCD). Opierał się na współpracy pomię-
dzy szpitalami, uniwersytetami, laboratoriami i przedstawi-
cielami przemysłu z siedmiu krajów europejskich oraz Izraela, 
a ośrodkiem koordynującym był Leiden University Medical 
Center (LUMC) w Holandii. Jeśli chcą Państwo zapoznać się 

Czy można zapobiec celiakii 
poprzez wczesną interwencję 
żywieniową? Wyniki badania 
PreventCD (Zapobiec Celiakii) 

Przedstawiamy oficjalne wyniki międzynarodowego projektu PreventCD (Zapobiec 
Celiakii), koordynowanego w Polsce przez panią profesor Hannę Szajewską, która jest 
członkiem honorowym naszego Stowarzyszenia. Od początku, od 2007 roku, byliśmy 
aktywnym partnerem projektu. Podczas naszych konferencji odbywały się wykłady na 
jego temat, prowadzony był również nabór rodzin chętnych do wzięcia udziału w badaniu. 
Wśród 944 niemowląt z ośmiu krajów znalazło się wiele dzieci członków naszego Stowa-
rzyszenia. Zachęcamy do zapoznania się z wnioskami, do jakich doszli po latach badacze. 
Z pewnością zaciekawią szczególnie rodziców małych dzieci, bądź osoby spodziewające 
się potomstwa.

Najważniejsze wnioski płynące z badania PreventCD, 
Zapobiec Celiakii, dotyczącego wpływu wczesnego 
żywienia glutenem na ryzyko celiakii u dzieci z pre-
dyspozycją genetyczną: 
1.  Celiakia rozwija się już u bardzo małych dzieci 
2.  Częściej u dziewczynek
3.  Znamiennie częściej u dzieci mających antygeny 

HLA-DQ2 
4.  Jej wystąpienie nie zależy od czasu trwania kar-

mienia piersią 
5.  Wprowadzenie małych ilości glutenu w 4. miesiącu 

życia nie zapobiega celiakii 
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z listą wszystkich członków zespołu PreventCD, autorami pu-
blikacji w New England Journal of Medicine i pomysłodawca-
mi PreventCD, znajdziecie ją Państwo na końcu tego artykułu. 

METODYKA BADANIA 
W latach 2007-2011, 944 niemowląt z ośmiu krajów (Chor-
wacji, Hiszpanii, Holandii, Izraela, Niemiec, Polski, Węgier 
i Włoch) zostało włączonych do badania krótko po urodzeniu. 
Były to dzieci z grupy wysokiego ryzyka wystąpienia celiakii, 
co oznacza, że przynajmniej jeden ich krewny I stopnia (ojciec, 
matka lub rodzeństwo) ma celiakię, a u dziecka stwierdzono 
obecność co najmniej jednego z dwóch genów związanych 
z zachorowaniem na celiakię (HLA-DQ2 i/lub -DQ8). 
Po uzyskaniu świadomej zgody od rodziców dzieci zostały 
w sposób losowy podzielone na dwie grupy. Jedna z nich otrzy-
mywała od 16. do 24. tygodnia życia 100 mg glutenu dziennie, 
a druga placebo. Jako placebo wykorzystano laktozę (cukier 
mleczny), która jest fizjologicznie obecna w mleku kobiecym. 
Badanie było prowadzone metodą podwójnie ślepej próby, 
co oznacza, że ani badacze, ani rodzice dzieci nie wiedzieli, co 
otrzymuje dziecko: gluten czy placebo. Dzięki takiej metodo- 
logii, oczekiwania badaczy oraz uczestników wobec interwencji 
nie mogły wpłynąć na wynik badania. 
Gdy dziecko osiągnęło wiek 24. tygodni, rodzicom zalecano 
stopniowe wprowadzanie glutenu do jego diety poprzez poda-
wanie zwykłych pokarmów z użyciem prostych, wystandary-
zowanych zaleceń. Matki zachęcano do utrzymania karmienia 
piersią, jeśli było to możliwe. W ten sposób, uczestnicy Pre-
ventCD mogli zostać podzieleni na dwie grupy: jedną, której 
wprowadzono gluten od 16. tygodnia, i drugą, która otrzymy-
wała gluten od 24. tygodnia. 
Do czasu ukończenia trzech lat dzieci uczestniczące w projek-
cie regularnie oceniano pod kątem rozwoju celiakii poprzez 
oznaczanie we krwi przeciwciał charakterystycznych dla tej 
choroby (przeciwciała przeciw transglutaminazie tkankowej). 
Monitorowano też stan zdrowia, wzrastanie i sposób odżywia-
nia (karmienie piersią, karmienie sztuczne, spożycie glutenu). 
Po 3. roku życia dzieci poddawane są ocenie raz na rok lub czę-
ściej, w razie wystąpienia niepokojących objawów. Rozpozna-
nie celiakii stawiane jest na podstawie uznanych wytycznych 
europejskich i w większości przypadków wymaga pobrania 
biopsji w trakcie zabiegu gastroskopii. 
Punktem końcowym, czyli najważniejszym wynikiem ocenia-
nym w badaniu, była częstość występowania celiakii w wieku 
trzech lat, którą porównano w grupach dzieci otrzymujących 
gluten od 16. tygodnia lub od 24. tygodnia. Zbieranie infor-
macji do wykonania tej analizy zakończono we wrześniu 2013 
r. W tym czasie najmłodszy uczestnik badania miał trzy lata, 
najstarszy zaś sześć lat.

PRYWATNOŚĆ, ZARZĄDZANIE DANYMI I ETYKA 
Prywatność uczestników projektu jest ściśle chroniona, 
wszystkie dane osobowe przechowywane są i przetwarzane 
anonimowo. Informacje zbierane w trakcie trwania badania 
wprowadzane zostały do centralnej bazy danych, do której 
dostęp mają jedynie badacze zespołu PreventCD. Projekt 
PreventCD został zaakceptowany przez komisje bioetyczne 
wszystkich krajów biorących w nim udział. Komisje te spraw-
dzają, czy projekt odpowiada wszystkim wymaganiom etycz-
nym i prawnym nakładanym przez Deklarację Helsińską.

CHARAKTERYSTYKA UCZESTNIKÓW BADANIA
Łącznie 944 dzieci losowo przydzielono do grupy otrzymują-
cej gluten (475 dzieci) lub placebo (469 dzieci). We wrześniu 
2013 roku średni wiek kohorty wynosił pięć lat, z czego 52% 

stanowili chłopcy. Charakterystyka dzieci w obu grupach (np. 
wiek, płeć) była podobna w obu badanych grupach. Spośród 
944 dzieci, 882 było karmionych piersią od początku życia, 
a 527 (56%) było nadal karmionych w ten sposób w wieku 
sześciu miesięcy. W tym czasie 265 dzieci (28%) otrzymy-
wało mleko kobiece jako jedyne źródło pożywienia (poza 
interwencją w badaniu). 

ROZWÓJ CELIAKII
Celiakię rozpoznano u 80 dzieci, czyli ogółem zachorowało 
5,2% dzieci w wieku trzech lat. Średni wiek w momencie 
rozpoznania wynosił 2,8 roku, przy czym najmłodsze dziecko 
miało 1,1 roku, a najstarsze 5,6 roku. Spośród dzieci, które 
zachorowały, 59% stanowiły dziewczynki. Wszystkie dzieci 
w chwili postawienia rozpoznania miały podwyższone miana 
przeciwciał charakterystycznych dla celiakii (przeciw trans-
glutaminazie tkankowej), a jedynie 68% prezentowało ob-
jawy kliniczne. Najczęstszymi objawami były bóle brzucha 
i biegunka. 

CZY ZIDENTYFIKOWANO JAKIEKOLWIEK CZYNNIKI ZWIĄ-
ZANE Z ROZWOJEM CELIAKII?
Po pierwsze stwierdzono, że dziewczynki mają znamiennie 
wyższe ryzyko zachorowania na celiakię. Już w wieku trzech 
lat ryzyko to dla dziewczynek było dwukrotnie wyższe niż 
u chłopców (7,2% versus 3,4%). W języku statystyki, słowo 
„znamiennie” oznacza, że mamy przynajmniej 95% pewności, 
że zaobserwowana różnica nie jest dziełem przypadku. 
Po drugie zaobserwowaliśmy, że dzieci mające dwa geny 
HLA-DQ2 mają znamiennie wyższe ryzyko (14,9%) zachoro-
wania niż dzieci z obecnością jednego genu HLA-DQ2 (3,9%) 
lub z genem (jednym lub dwoma) HLA-DQ8 (0,9%) . 
Po trzecie karmienie piersią, bez względu na to, czy było wy-
łączne, czy częściowe, nie wpłynęło na rozwój choroby. Inny-
mi czynnikami, które nie miały wpływu na rozwój celiakii był 
kraj zamieszkania, liczba członków rodziny ze stwierdzoną 
celiakią, przebyte infekcje przewodu pokarmowego i dróg 
oddechowych, szczepienie przeciw rotawirusom i dzienne 
spożycie glutenu.

WPŁYW WCZESNEGO WPROWADZENIA GLUTENU 
Gdy najmłodszy uczestnik badania osiągnął wiek trzech lat, 
nadszedł czas na złamanie kodu, tzw. odślepienie badania, 
i dokonania analizy porównującej częstość celiakii w zależ-
ności od wieku, w którym wprowadzany był gluten. 
Stwierdziliśmy, że w 3. roku życia częstość zachorowania 
na celiakię w grupie, która otrzymywała gluten i w grupie 
placebo, była porównywalna i wyniosła odpowiednio 5,9% 
i 4,5%. W języku statystyki termin „porównywalna” oznacza, 
że zaobserwowana różnica mogła być przypadkowa i nie moż-
na jej przypisać np. interwencji. Oznacza to, że wprowadzenie 
glutenu do diety (interwencja) w wieku 16 tygodni lub 24 ty-
godni nie miało wpływu na wielkość ryzyka zachorowania na 
celiakię u dzieci biorących udział w badaniu. 
Po ocenie efektu interwencji w całej grupie dzieci powtórzy-
liśmy analizę osobno dla dziewczynek i chłopców. Stwierdzi-
liśmy, że efekt wczesnego wprowadzenia glutenu u dziewczy-
nek był inny niż u chłopców. W wieku trzech lat dziewczynki 
otrzymujące gluten od 16. tygodnia życia miały znamiennie 
wyższe ryzyko choroby (8,9%) niż te, które otrzymywać za-
częły gluten w 24. tygodniu (5,5%). Takiej różnicy nie zaob-
serwowano u chłopców. Ocenialiśmy też efekt interwencji 
w innych podgrupach, np. w różnych krajach uczestniczących 
w badaniu, w różnych genotypach HLA, czy u dzieci z jed-
nym członkiem rodziny z rozpoznaną celiakią w porównaniu 
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z większą liczbą chorych na tę chorobę członków rodziny. 
Czynniki te nie miały jednak wpływu na efekt interwencji. 

CO WYNIKA Z BADANIA? 
Niestety, nie stwierdziliśmy zapobiegawczego efektu wcze-
snego wprowadzania małych ilości glutenu w okresie kar-
mienia piersią, co było hipotezą tego projektu. Oznacza to, że 
należy prowadzić dalsze badania w celu oceny innych strategii 
zapobiegania celiakii. Jednak unikalna międzynarodowa ko-
horta dzieci w PreventCD stała się bardzo cennym źródłem 
informacji w kwestii sposobu rozwijania się celiakii. 
Większa częstość występowania celiakii u genetycznie 
predysponowanych dziewczynek jest kwestią intrygującą 
i prawdopodobnie ma związek z dobrze znanym zjawiskiem 
większego ryzyka celiakii u kobiet. Jednak pojawia się ona 
zbyt wcześnie, aby uzasadnić ją chroniącym przed chorobami 
autoimmunologicznymi wpływem męskich hormonów.
Jako pierwsi raportujemy wpływ obecności dwóch genów 
HLA-DQ2 na ryzyko celiakii u małych dzieci poddanych 
obserwacji od urodzenia. Efekt wczesnej podaży glutenu 
u dziewczynek jest trudny do interpretacji, ponieważ wraz 
z każdym podziałem na grupy, np. na dziewczynki i chłopców, 
grupy te stają się mniejsze i rośnie prawdopodobieństwo 
wykazania różnicy będącej dziełem przypadku. 

JAK I KIEDY WPROWADZAĆ GLUTEN DO DIETY?
Aktualne wytyczne europejskie i polskie zalecają stopniowe 
wprowadzanie małych ilości glutenu w okresie, kiedy dziecko 
jest jeszcze karmione piersią, oraz unikanie zarówno zbyt 
wczesnego, jak i zbyt późnego (przed ukończeniem 4. mie-
siąca, lub po ukończeniu 6. miesiąca) wprowadzania glutenu. 
Wyniki badania PreventCD stoją w sprzeczności z tymi za-
leceniami. Wiek dziecka, w którym zaczyna ono zjadać pro-
dukty zawierające gluten, fakt, czy było w tym okresie kar-
mione piersią, oraz długość karmienia piersią nie wpływają 
ostatecznie na ryzyko zachorowania na celiakię. Decydowała 

jedynie predyspozycja genetyczna. Wydaje się, że gluten na-
leży traktować jak każdy inny pokarm uzupełniający.

DALSZE PERSPEKTYWY
Wyniki badania wskazują na istotność prowadzenia dłu-
gotrwałej obserwacji w dobrze zdefiniowanych kohortach, 
takich jak PreventCD, w celu oceny historii naturalnej i po-
tencjalnych strategii zapobiegania celiakii.
Obecnie dzieci uczestniczące w badaniu są poddawane ob-
serwacji przedłużonej do 7. roku życia (w Polsce, do 10. roku 
życia). Jednakże z uwagi na fakt, że oczekiwany jest drugi 
wzrost liczby nowych rozpoznań, jest rzeczą bardzo istotną, 
aby przedłużyć tę obserwację do 12. roku życia uczestników. 
Zespół PreventCD jest silnie zmotywowany do kontynuowa-
nia prowadzonych dotąd badań i w tym celu poszukuje no-
wych źródeł finansowania projektu. Rodziny biorące udział 
w badaniu zostaną poproszone o wyrażenie zgody na prze-
dłużenie czasu obserwacji ich dzieci do 12. urodzin. Ponadto 
istnieje potrzeba prowadzenia nowych badań oceniających 
inne sposoby zapobiegania celiakii u małych dzieci. 

PODZIĘKOWANIA 
Zespół PreventCD pragnie przekazać wyrazy wdzięczności 
wszystkim rodzinom uczestniczącym w projekcie: dziękujemy 
za poświęcony czas, wysiłek i entuzjazm. Bez Państwa udziału 
nie byłoby PreventCD. 

Polski zespół PreventCD 
Prof. Hanna Szajewska 

Dr med. Anna Chmielewska 
Dr med. Małgorzata Pieścik-Lech 

Dr hab. Anna Szaflarska-Popławska 
Dr med. Piotr Dziechciarz
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Węglowodany różnią się pod względem budowy i liczby pod-
jednostek wchodzących w skład cząsteczki, a także typem 
ich wzajemnych połączeń (wiązania alfa lub beta). Rodzaj 
wiązania określa strukturę cząsteczki oraz jej podatność na 
działanie enzymów. Jedynie monocukry mogą być transpor-
towane przez nabłonek jelitowy. Dwucukry i wielocukry nie 
są wchłaniane, muszą być rozłożone do cukrów prostych. 
Węglowodany o krótkich łańcuchach, zawierające mniej niż 
10 węgli w cząsteczce, które nie są strawione i wchłaniane, 
wywierają silne działanie osmotyczne, powodując zwiększe-
nie płynnej zawartości jelit, ponadto ulegają szybkiej fermen-
tacji pod wpływem bakterii jelitowych. Podczas tego procesu 
fermentacji wytwarzane są duże ilości gazów (wodór, metan, 
siarczki) oraz inne produkty, które między innymi oddziałują 
na jelitowy układ nerwowy. Wymienione czynniki poprzez 
rozciągnięcie jelita, pobudzenie chemoreceptorów, stymula-
cję ośrodkowego układu nerwowego i nasilenie motoryki jelit 
prowadzą do wystąpienia dolegliwości ze strony przewodu 
pokarmowego.
W latach 80. i 90. ubiegłego stulecia wykazano, że cukry, 
w tym fruktoza, fruktooligosacharydy i sorbitol, podane 
w dużych ilościach mogą wywoływać objawy podobne do 

Nietolerancje pokarmowe 
– FODMAP
dr hab. Elżbieta Jarocka-Cyrta
Klinika Pediatrii, Gastroenterologii i Żywienia 
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie

Obserwowane w ostatnich dekadach zmiany sposobu odżywiania charakteryzują się 
między innymi znacznym wzrostem spożycia węglowodanów, co wiąże się z narastają-
cym problemem nietolerancji tych składników. Węglowodany występują w większości 
spożywanych przez nas produktów, włączając w to ziarna zbóż, warzywa, owoce, rośliny 
strączkowe. Stanowią istotny składnik zalecanej zdrowej diety, bogatej w owoce i warzy-
wa. Jako substancje słodzące dodawane są do żywności, a także do leków. 

Do Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego prowadzonego przez nasze Stowarzyszenie czasami zgłaszają się 
pacjenci, którzy mimo wielu miesięcy stosowania diety bezglutenowej wciąż mają różne dolegliwości ze strony 
przewodu pokarmowego – wzdęcia czy bóle brzucha. Podejrzenie pada zwykle na ukryte źródła glutenu bądź 
nieświadome błędy dietetyczne. Nie zawsze tak jest. Od niedawna naukowcy i lekarze są zdania, że winne mogą 
być cukry (węglowodany). Zapraszamy do zapoznania się z ciekawym tekstem na ten temat.

Redakcja
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zespołu jelita drażliwego (ZJD), a dieta bez tych składników 
powoduje łagodzenie dolegliwości. Dalsze badania potwier-
dziły, iż poprawa była następstwem eliminacji cukrów, a nie 
innych składników. 
Szczególną rolę w badaniach nad znaczeniem cukrów w pa-
togenezie dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego 
odegrał zespół gastrologów i dietetyków z Monash University 
w Australii. Na podstawie wieloletnich obserwacji naukow-
cy wyodrębnili grupę węglowodanów, których spożycie wy-
wierało podobne efekty kliniczne, mimo ich zróżnicowanej 
budowy chemicznej. Określono je mianem FODMAP 
(akronim utworzony od słów: fermentable oligo-
saccharides, disaccharides, monosaccharides, and 
polyols, łatwo fermentujące wielocukry, dwucukry, 
cukry proste i alkohole wielowodorotlenowe). FOD-
MAP obejmuje krótkołańcuchowe cukry, które nie są 
trawione i wchłaniane, ulegają szybkiej fermentacji 
w jelitach i przyczyniają się do wywołania objawów 
ze strony przewodu pokarmowego. Wszystkie krót-
kołańcuchowe cukry wywierają podobny efekt, a ich 
działanie się sumuje. FODMAP powodują objawy, 
kiedy są podawane w czystej formie (np. owoce) oraz 
w połączeniu z innymi składnikami pokarmowymi. 
FODMAP są słabo wchłaniane zarówno u pacjentów z ZJD, 
jak i u osób zdrowych. Również stopień fermentacji tych 
cukrów jest zbliżony, jednak osoby zdrowe nie zgłaszają ob-
jawów charakterystycznych dla ZJD. Wysunięto hipotezę, iż 
FODMAP wywołują objawy ze strony przewodu pokarmowe-
go u osób z nadwrażliwością trzewną lub z nieprawidłową 
odpowiedzią motoryczną. U pacjentów z ZJD, oprócz wzdęć, 
bólów brzucha, biegunki występują także objawy ze strony 
górnego odcinka przewodu pokarmowego: odbijanie, nudno-
ści, nasilenie refluksu. Objawy po spożyciu FODMAP wykra-
czają poza dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego. 
Dieta bogata we fruktozę powodowała obniżenie nastroju 
u kobiet z zaburzonym wchłanianiem fruktozy, a ogranicze-
nie fruktozy w diecie skutkowało poprawą nastroju. 
Spostrzeżenia, że FODMAP generują objawy ZJD pozwala na 
zastosowanie odpowiedniego postępowania terapeutycznego 
pod postacią diety eliminacyjnej. Opracowana została tzw. 
Monash University low FODMAP diet. Głównym założeniem 
jest podział pokarmów na dwie grupy: zawierające duże ilości 
FODMAP (bogate w FODMAP, high FODMAP) i zawiera-
jące niewielkie ilości FODMAP (ubogie w FODMAP, low 
FODMAP). Nie ustalono dotychczas, jakie wartości różnych 
FODMAP w diecie są dopuszczalne (cut-off). U pacjentów 
z objawami wskazującymi na nietolerancję cukrów elimi-
nowane są produkty o dużej zawartości FODMAP, a zastę-
pują je odpowiedniki o niskiej zawartości FODMAP. Dieta 
z ograniczeniem FODMAP powinna być prowadzona pod 

nadzorem doświadczonego dietetyka, dobierana indywidu-
alnie, w każdym przypadku należy przeprowadzić testy oce-
niające tolerancję poszczególnych cukrów, aby zastosować 
dietę skuteczną i jak najbardziej urozmaiconą. 
Odpowiednia podaż włókien pokarmowych odgrywa istotną 
rolę w utrzymaniu prawidłowego funkcjonowania przewodu 
pokarmowego. Włókna pokarmowe nie są trawione w jelicie 
cienkim, ale podlegają powolnej fermentacji w jelicie grubym. 

Mini słowniczek:

Fruktoza – inaczej cukier owocowy – należy 
do grupy cukrów prostych (monosacharydów). 
Występuje naturalnie w  owocach, niektórych 
warzywach i miodzie. 
Fruktoza wchodzi też w skład wielu di-, oligo- i po-
lisacharydów, np. sacharozy (glukoza + fruktoza) 
lub inuliny (polisacharyd zbudowany głównie 
z fruktozy). Jest dodawana do różnych produktów: 
napojów, wypieków i  cukierków. Jest głównym 
składnikiem powszechnie stosowanego w przemy-
śle spożywczym syropu glukozowo-fruktozowego. 
Więcej o syropie na str. 34.

NNG – nieceliakialna nietolerancja glutenu. Inna 
stosowana nazwa – nadwrażliwość na gluten.

ZJD – zespół jelita drażliwego

OUN  – ośrodkowy układ nerwowy. Składa się 
z mózgu i rdzenia kręgowego.

FOS  – fruktooligosacharydy (są w roślinach, takich 
jak cebula, cykoria i szparagi) 

GOS – galaktooligosacharydy (naturalne składniki 
mleka i niektórych owoców i warzyw)

FOS i  GOS są prebiotykami – czyli składnikami 
żywności nieulegającymi trawieniu w  górnych 
odcinkach przewodu pokarmowego i będącymi 
składnikiem odżywczym dla tam bytujących 
pożytecznych bakterii.

(AM)

FODMAP  w naszym pożywieniu

Laktoza Fruktoza Fruktany GOS Poliole

l  mleko krowie (także 
kozie i owcze), 

l  przetwory mleczne 
- śmietana, jogurty, 
kefiry, lody, sery białe

l  miód
l  melasa
l  słodkie owoce – jabłka, gruszki, 

arbuzy, melony, winogrona, 
mango, owoce  w syropie, suszone

l  słodkie soki owocowe
l  napoje słodzone fruktozą  

(soft drinki)
l  syrop glukozowo-fruktozowy

l  pszenica
l  jęczmień
l  cebula
l  czosnek
l  pory 
l  cykoria

l  nasiona roślin 
strączkowych  
– różne rodzaje 
fasoli, groch, 
soczewica, 
ciecierzyca

l  morele 
l  jabłka
l   sztuczne słodziki (ksylitol, 

sorbitol)
l  produkty z dodatkiem 

słodzików: bezcukrowe 
gumy do żucia, napoje 
dietetyczne 

(AM) 
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Wytwarzają niższe ciśnienie osmotyczne i nie wywołują do-
legliwości ze strony przewodu pokarmowego. Mimo iż dieta 
uboga w FODMAP, z wykluczeniem pewnych owoców, wa-
rzyw, pszenicy, prowadzi do zmniejszonej podaży włókien, 
sprzyja poprawie jakości stolców zarówno w zaparciowej, 
jak i biegunkowej formie ZJD. Normalizacja wypróżnień 
u pacjentów z zaparciami na diecie z ograniczeniem FODMAP 
może być następstwem zmniejszonej produkcji metanu, który 
poprzez oddziaływanie na jelitowy układ nerwowy sprzyja 
zaparciom. Badania potwierdziły, że podaż włókien pokar-
mowych z jednoczesnym ograniczeniem FODMAP w diecie 
przynosi dobre efekty kliniczne. Należy zaznaczyć, że ograni-
czenie FODMAP nie leczy ZJD, ale przyczynia się do lepszego 
kontrolowania objawów.
Wysoka skuteczność stosowania diety z ograniczeniem FOD-
MAP u pacjentów z ZJD skłoniła do badań dotyczących roli 
tych cukrów w patogenezie innych schorzeń. Wykazano, 
że dieta uboga w FODMAP jest skuteczna w leczeniu pa-
cjentów z chorobą Leśniowskiego-Crohna i wrzodziejącym 
zapaleniem jelita grubego z towarzyszącymi zaburzeniami 
czynnościowymi. Pilotowe badania przeprowadzone w Mo-
nash University wykazują, że ograniczenie FODMAP w die-
cie matek karmiących powoduje ustąpienie objawów kolki 
u niemowląt. Mimo iż patomechanizm jest niejasny, wyniki 
są bardzo obiecujące. Jak wykazują retrospektywne analizy, 
wysoki odsetek incydentów biegunki u pacjentów otrzymu-
jących żywienie dojelitowe może być częściowo związany 
z obecnością FODMAP w tych preparatach. 
 Nieceliakalna nietolerancja glutenu (NNG) jest coraz 
częściej rozpoznawanym schorzeniem u pacjentów, u których 
objawy ze strony różnych narządów ustępują po elimina-
cji glutenu, a wyniki badań pozwalają wykluczyć chorobę 
trzewną i alergię na białka zbóż. Biesiekierski i wsp. wyka-
zali, iż pacjenci z NNG nie zgłaszają nawrotu dolegliwości po 
wprowadzeniu glutenu do diety, jeżeli pozostają jednocześnie 
na diecie z ograniczeniem FODMAP. Wyniki te sugerują, 
iż objawy NNG mogą być w wielu przypadkach związane 
z nietolerancją cukrów zawartych np. w zbożach (głównie 
w pszenicy), a nie nadwrażliwością na gluten. 
Niski stopień hydrolizy i wchłaniania FODMAP jest częścią 
prawidłowego, fizjologicznego procesu trawienia: działają 
one jako naturalne środki przeczyszczające, regulują rytm 

wypróżnień, są źródłem krótkołańcuchowych kwasów tłusz-
czowych. FOS, GOS o właściwościach prebiotycznych promu-
ją wzrost bifidobakterii, hamują rozwój E. coli, Bacteroides 
i Clostridium. Mimo iż ograniczenie spożycia krótkołańcu-
chowych węglowodanów jest obiecującą metodą terapii scho-
rzeń czynnościowych przewodu pokarmowego, należy pamię-
tać, że FODMAP są ważnym składnikiem diety i nie powinny 
być eliminowane bez uzasadnionych klinicznie powodów. 

Piśmiennictwo:
1.  Barrett J.S.: Extending our knowledge of fermentable, short-chain carbo-

hydrates for managing gastrointestinal symptoms. Nutr Clin Pract 2013; 
28: 300-306.

2.  Biesiekierski J.R., Peters S.L, Newnham E.D. i wsp.: No effect of gluten in 
patients with self-reported non-celiac gluten sensitivity after dietary reduction 
on fermentable, poorly absorbed, short-chain carbohydrates. Gastroentero-
logy 2013; 145: 320-328

3.  Ong D.K., Mitchell S.B., Barrett J.S., Shepherd S.J., Irving P.M.: Manipulation 
of dietary short chain carbohydrates alters the pattern of gas and genesis 
of symptoms in irritable bowel syndrome. J Gastroenterol Hepatol 2010; 
25: 1366-1373.

4.  Shepherd S.J., Parker F.C., Muir J.G. i wsp.: Dietary triggers of abdominal 
symptoms in patients with irritable bowel syndrome: randomized, placebo 
controlled evidence. Clin Gastroenetrol Hepatol 2008; 6: 765-771.

5.  Shepherd S.J., Lomer M.C.E., Gibson P.R: Short-chain carbohydrates 
and functional gastrointestinal disorders. Am J Gastroenterol 2013; 
108: 707-717

Powyższy tekst został zamieszczo-
ny jako komentarz do tłumaczonego 
artykułu: Nietolerancje pokarmowe 
fruktozy, fruktanów i FODMAP w Ga-
stroenterologii Praktycznej, 2/2014.
Bardzo dziękujemy wydaw-
nictwu Czelej za zgodę na jego 
udostępnienie. 

Gastroenterologię Praktyczną można kupić bezpośrednio 
w siedzibie wydawnictwa w Lublinie lub zamówić przez 
Internet (więcej: www.czelej.com.pl).

Anna Marczewska (AM)
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Zonulina znana jest już od 2000 roku, kiedy została odkry-
ta przez doktora Alessio Fasano wraz z jego zespołem ba-
dawczym z Uniwersytetu Maryland. Naukowcy wykonali 
serię testów na tkankach jelitowych małp rezusów, ssaków 
naczelnych zbliżonych do ludzi pod względem genetycz-
nym i fizjologicznym. Zonulinę zidentyfikowano i opisano 
jako ludzkie białko, podobne do znanej już wcześniej tok-
syny pochodzącej z bakterii przecinkowca cholery (Vibrio 
cholerae). Badacze twierdzą, że zonulina moduluje prze-
puszczalność błony jelitowej poprzez regulację w obrębie 
drobnych struktur znajdujących się pomiędzy komórkami 
ścian układu trawiennego, nazywanych naukowo ścisłymi 
złączami. W dużym uproszczeniu, wysokie stężenie zonuliny 
prowadzi do zaburzeń funkcji bariery jelitowej, przez co do 
organizmu łatwiej przedostają się antygeny zaangażowane 
w powstawanie i rozwój celiakii oraz pokrewnych zaburzeń 
autoimmunologicznych.
Członkowie zespołu doktora Fasano zaobserwowali, że dzia-
łanie zonuliny w tkankach jelita było zwiększone podczas 
ostrej fazy celiakii w stosunku do okresu remisji choroby. 
Uwierzytelnili swoje przypuszczenia, stosując zaawansowaną 
metodę analizy immunofluorescencyjnej. Wyniki pokaza-
ły, że ilość zonuliny w analizowanych tkankach była około 
trzykrotnie wyższa w próbkach pobranych z jelita pacjentów 
z celiakią niż w tkankach kontrolnych. Po kilku latach po-
twierdzili swoje badania, odnotowując, że poziom zonuliny 
był znacząco wyższy u wszystkich pacjentów z celiakią, nawet 
jeśli eliminowano gluten z diety. Zjawisko to powiązano ze 
zwiększoną wyjściową przepuszczalnością jelit u osób chorych 
na celiakię w stosunku do osób zdrowych. To pchnęło zespół 

doktora Fasano do wysunięcia tezy, że zonulina rzeczywiście 
uczestniczy w fizjologicznej regulacji przepuszczalności ślu-
zówki jelita u osób cierpiących na celiakię.

CO ZONULINA MA WSPÓLNEGO Z GLUTENEM?
Celiakia jest schorzeniem głównie kojarzonym z nietolerowa-
niem pszenicznego glutenu – czemu w takim razie naukowcy 
zainteresowali się zonuliną? Przecież w większości przypadków 
odstawienie pszenicy, żyta i jęczmienia powoduje złagodzenie 
lub całkowite ustąpienie objawów. Gdzie tu miejsce na nowo 
odkryte białko?
Otóż w kilka lat po opisaniu związku między wzmożonym 
stężeniem zonuliny w tkankach jelitowych a zaostrzeniem fazy 
chorobowej celiakii eksperci doszukali się zależności między 
obecnością gliadyny a uwalnianiem zonuliny. Gliadyna bardzo 
mocno pobudza jelitowe receptory zonuliny, niezależenie od 
genetycznych predyspozycji do wzmożonej reakcji autoimmu-
nologicznej. Powoduje to „przeciekanie” jelita u wszystkich, 
zarówno osób cierpiących na zaburzenia autoimmunologicz-
ne, jak i zdrowych. Dowiedziono również, że podobny efekt 
wywołują białka żyta i jęczmienia.
Oprócz zjawiska uwolnienia zonuliny u osób zdrowych oraz 
chorych na celiakię, u pacjentów z celiakią ujawniła się ten-
dencja do przekraczania krytycznego progu przepuszczal-
ności jelita podczas nasilonej ekspozycji na gliadynę, czego 
nie zaobserwowano w nabłonku jelitowym osób zdrowych. 
Prościej ujmując to zagadnienie, jelita osób chorujących 
na celiakię mają zwiększoną tendencję do przepuszczania 
różnych składników pożywienia, zwłaszcza kiedy spoży-
wają oni produkty zawierające gluten. Artykuły spożywcze 

Zonulina 
– tajemnicze białko odkryte  
w Stanach Zjednoczonych
Tekst: Anna Gawlik
Magistrantka Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Badania sugerują, że celiakia jest jednym z najbardziej powszechnych przewlekłych 
zaburzeń o podłożu genetycznym u ludzi. Przez ostatnie lata poczyniono znaczny postęp 
w wyjaśnianiu biochemicznych właściwości wielu składowych glutenu, wpływających 
na wywołanie groźnej reakcji autoimmunologicznej. Mimo to nadal niewiele wiadomo, 
w jaki sposób najbardziej szkodliwa frakcja glutenu, alfa-gliadyna, przenika przez barierę 
jelita. Naukowcy sugerują, że związek z tym może mieć odkryte stosunkowo niedawno 
ludzkie białko – zonulina.
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dostarczające organizmowi gliadyny są na tyle niebezpieczne 
w ich przypadku, że mogą powodować „przeciekanie” do 
organizmu substancji zagrażających ich zdrowiu i życiu, co 
nie zdarza się u osób zdrowych.

ZONULINA – NIE TYLKO PRZY CELIAKII
Niezależne badania wykazały, że osoby cierpiące na choroby 
autoimmunologiczne cechuje podobny wyróżnik – wspo-
mniane wcześniej „przeciekanie” jelita wywołane podwyż-
szonym stężeniem zonuliny. U osób chorych bariera jelitowa 
przepuszcza wielokrotnie więcej substancji niż w przypadku 
osób zdrowych. Co ciekawe, jest to przypadłość dziedziczona 
genetycznie. Po przeprowadzeniu kolejnych badań wykaza-
no, że jelita zdrowych osób spokrewnionych z pacjentami 
cierpiącymi na schorzenia autoimmunologiczne również 
wykazują wzmożoną przepuszczalność, chociaż nie aż tak 
wysoką, jak u osób, u których choroba została ujawniona. 
Wniosek nasuwa się sam: prawdopodobnie to właśnie zja-
wisko „przeciekania” jelita jest przyczyną, a nie skutkiem, 
chorób autoimmunologicznych.
Niektóre ośrodki, między innymi w Polsce, oferują badanie 
poziomu zonuliny. Materiałem wykorzystywanym do oce-
ny jest kał. Dzięki temu badaniu można dowiedzieć się, czy 
u danego pacjenta występuje podwyższony poziom zonuliny, 
charakterystyczny nie tylko dla celiakii, ale także w przypad-
ku cukrzycy typu 1, reumatoidalnego zapalenia stawów oraz 
stwardnienia rozsianego. W ubiegłym roku polscy naukowcy 
uznali ją również za wyznacznik biologiczny przepuszczal-
ności jelit u dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelit: chorobą 
Leśniowskiego-Crohna i wrzodziejącym zapaleniem jelita 
grubego.

NAJWAŻNIEJSZE FAKTY O ZONULINIE
Do tej pory ustalono, że podwyższony poziom zonuliny to-
warzyszy nie tylko celiakii, ale też innym schorzeniom na tle 
autoimmunologicznym. Jej zwiększone stężenie w jelicie jest 
wynikiem spożycia produktów glutenowych. Powoduje to 
wzmożenie przepuszczalności jelita grubego, zarówno u osób 
zdrowych jak i cierpiących na zaburzenia autoimmunologicz-
ne. Zjawisko to jest groźne dla zdrowia jedynie w przypadku 
tych drugich.

„Przeciekanie” jelita zostało uznane za przyczynę, a nie skutek 
rozwoju chorób autoimmunologicznych. Wraz ze zwiększo-
ną przepuszczalnością wzrasta ryzyko przedostania się do 
organizmu substancji szkodliwych dla zdrowia. Wiedza ta 
może stanowić dobry materiał dla naukowców do rozpoczęcia 
wyrównanej walki ze schorzeniami autoimmunologicznymi, 
pracy nad udoskonaleniem metod wykrywania objawów nie-
widocznych w pierwszych fazach chorobowych oraz leczenia 
skutków.
Naukowcy wciąż szukają kolejnych właściwości zonuliny. Pod 
koniec 2012 roku na Uniwersytecie North-West w Republice 
Południowej Afryki rozpoczęto badania nad możliwością 
wykorzystania zonuliny jako substancji wspomagającej po-
prawę wchłaniania leków i szczepionek. Gdyby im się udało, 
zonulina zamiast komplikować ludzkie życie, mogłaby zo-
stać wykorzystana w profilaktyce i leczeniu całego wachlarza 
chorób. Być może w przyszłości przestanie być kojarzona 
wyłącznie jako czynnik towarzyszący ostrym fazom chorób, 
a zacznie „pracować” na pozytywną reputację. 

Piśmiennictwo:
1.  Cerutti F., Bruno G., Chiarelli F., Lorini R., Meschi F., Sacchetti C., 2004: Młod-

szy wiek zachorowania na cukrzycę typu 1 i płeć jako czynniki prognostyczne 
choroby trzewnej u dzieci i młodzieży. Włoskie badanie wieloośrodkowe. 
Diabetologia Praktyczna, 5(4): 209–215 

2.  Drago S., Asmar R., Di Pierro M., Clemente M.G., Tripathi A., Sapone A., 
Thakar M., Iacono G., Carroccio A., D’agate C., Not T., Zampini L., Catassi C., 
Fasano A., 2006: Gliadin, zonulin and gut permeability: Effects on celiac and 
non-celiac intestinal mucosa and intestinal cell lines. Scandinavian Journal 
of Gastroenterology, 41: 408-419

3.  Fasano A., Not T., Wang W., Uzzau S., Berti I., Tommasini A., Goldbium S.E., 
2000: Zonulin, a newly discovered modulator of intestinal permeability, and 
its expression in coeliac disease. Lancet, 355: 1518-1519

4.  Lemmer H.J., Hamman J.H., 2013: Paracellular drug absorption enhance-
ment through tight junction modulation. Expert Opin Drug Deliv, 10(1):103-14

5.  Pabijasz D., Grzybowska-Chlebowczyk U., Woś H., 2013: Ocena przepusz-
czalności jelitowej na podstawie stężenia zonuliny u dzieci z nieswoistymi 
zapaleniami jelit. Postępy Nauk Medycznych, 5: 346-350
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Celiakia należy do najczęstszych genetycznie uwarunkowanych 
nietolerancji pokarmowych. Występuje u osób posiadających 
ściśle określone geny kodujące cząsteczki HLA klasy II: 90-
95% chorych ma haplotyp HLA – DQ2, 5-10% – HLA –DQ8.
Częstość występowania celiakii w krajach europejskich sza-
cuje się na ok. 1%, jednak w wielu przypadkach pozostaje 
ona nierozpoznana. Spowodowane to jest przede wszystkim 
nietypowymi postaciami tej choroby. Pacjenci źle diagnozo-
wani trafiają do różnych specjalistów i leczeni są na niedo-
krwistości, zespół jelita drażliwego, zespoły depresyjno-neu-
rologiczne, osteoporozę. Wdrożenie odpowiednio wcześnie 
leczenia, opartego na diecie bezglutenowej, zapobiega wielu 
powikłaniom. Nierozpoznana i nieleczona celiakia może do-
prowadzić do rozwoju chorób nowotworowych przewodu 
pokarmowego oraz innych chorób autoimmunizacyjnych. 
Szczególnie narażone na rozwój celiakii są osoby 
z grup ryzyka, w tym krewni pierwszego stopnia 
chorych na celiakię.
W 2012 roku zostały opublikowane przez ekspertów  
ESPGHAN (European Society for Pediatric 

Gastroenetrology, Hepatology and Nutrition) propozycje 
nowego schematu badań przesiewowych w grupach ryzyka 
rozwoju celiakii [1]. Zgodnie z rekomendacjami ESPGHAN 
w grupach ryzyka zaleca się w pierwszej kolejności ocenę 
haplotypu HLA-DQ2/DQ8 (wykonanie badania genetyczne-
go), a następnie u osób, u których stwierdza się taki haplo-
typ, systematyczne (optymalnie raz w roku) wykonywanie 
badań serologicznych (Ryc. 1).
W Polsce badania przesiewowe w grupie krewnych pierw-
szego stopnia chorych na celiakię nie były dotychczas 
prowadzone. 
Celem badań przeprowadzonych przez nasz zespół badawczy 
we współpracy z Polskim Stowarzyszeniem Osób z Celiakią 
i na Diecie Bezglutenowej była ocena haplotypu HLA-DQ2/
DQ8 oraz  częstość występowania celiakii u krewnych pierw-
szego stopnia chorych na celiakię.
Ogółem badaniami objęto 230 osób, w wieku 1,5 roku – 
68 lat, pochodzących ze 136 rodzin. W grupie tej 116 osób to 
byli rodzice chorych, 58 – rodzeństwo, 56 to dzieci chorych 
na celiakię.

Masz celiakię? Badaj rodzinę!
Badania przesiewowe w kierunku celiakii 
u krewnych pierwszego stopnia  
chorych na chorobę trzewną
Bożena Cukrowska1, Małgorzata Zagroba2, Ewa Konopka1, Dorota Musiał3

1  Pracownia Immunologii, Zakład Patologii 
Instytut Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie

2  Zakład Pielęgniarstwa Klinicznego i Kształcenia Podyplomowego, 
Wydział Ochrony Zdrowia i Nauk Humanistycznych PWSZ w Ciechanowie

3 Laboratorium genetyczne EUROIMMUN DNA

Nasze Stowarzyszenie jest partnerem wyjątkowego projektu badań przesiewowych 
w kierunku celiakii u krewnych pierwszego stopnia chorych na celiakię, prowadzonego 
pod kierownictwem pani profesor Bożeny Cukrowskiej z Centrum Zdrowia Dziecka. Akcja 
pobierania krwi do badań odbyła się podczas naszej konferencji z okazji VII Międzynaro-
dowego Dnia Celiakii w Warszawie, w czerwcu 2012 roku. Poniżej przedstawiamy wyniki 
projektu, które, jak się okazuje, są niezwykle interesujące, a nawet zaskakujące. Główne 
przesłanie, jakie chcemy wspólnie z panią profesor przekazać wszystkim, którzy w rodzinie 
mają osobę z celiakią, jest następujące – najbliżsi krewni muszą się regularnie badać 
pod kątem celiakii! W przypadku posiadania genotypu predysponującego do celiakii  
(HLA DQ2/DQ8) badania przeciwciał należy regularnie powtarzać. Nawet jeśli wydaje 
nam się, że nie mamy żadnych niepokojących objawów, a poprzednie badania przeciwciał 
wyszły w normie. W co ósmej rodzinie może być niewykryty kolejny przypadek celiakii!
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U wszystkich krewnych wykonano badania genetyczne ha-
plotypu HLA-DQ2 i -DQ8 przy użyciu testu EUROArray 
HLA-DQ2/DQ8 (Euroimmun), a także badania serologiczne 
oceniające stężenie przeciwciał przeciw transglutaminazie 
tkankowej (tTG) w klasie IgA (Celikey, Phadia) oraz prze-
ciwko deamidowanym peptydom gliadyny (DPG) w klasie 
IgG (Euroimmun). 
Pacjenci z dodatnimi wynikami badań zostali skierowani do 
dalszej diagnostyki celiakii (ocena histopatologiczna wycin-
ków jelita cienkiego) – tabela 1.  

Przeprowadzone badania pokazały, że:
l  haplotyp ryzyka rozwoju celiakii HLA DQ2/DQ8 

posiada zdecydowana większość krewnych pierw-
szego stopnia  (77,4%),

l  dodatnie wyniki badań serologicznych (tTG-IgA 
i DPG-IgG) stwierdzono u 19 osób (8,3%),

l  u 14 osób z powyższej grupy rozpoznano celiakię 
po wykonaniu biopsji jelitowej (4 osoby nie zgło-
siły się na biopsję, a u jednej osoby nieprawidłowo 
pobrano wycinek),

l  najstarsza osoba, u której rozpoznano celiakię, 
miała 58 lat, najmłodsza 5 lat,

l  objawy występujące u zdiagnozowanych pacjentów 
najczęściej były nietypowe (zmiany nastroju, bóle 
głowy, bóle stawów, niedokrwistość).

Na podstawie powyższych wyników stwierdzono, że:
l  niewykryta celiakia może być w co ósmej rodzinie 

z grupy ryzyka,
l  koniecznie należy wykonywać badania przesie-

wowe u krewnych pierwszego stopnia chorych na 
celiakię,

l  u osób z haplotypem ryzyka rozwoju celiakii jedno-
razowe badania serologiczne są niewystarczające, 
należy je systematycznie kontrolnie powtarzać, 
by móc zidentyfikować potencjalną chorobę we 
wczesnym stadium (takie badania planujemy prze-
prowadzić w 2015 roku).

Badania były przeprowadzone dzięki finansowej pomocy 
firm: Schär oraz Euroimmun Polska Sp. z o.o. 

Piśmiennictwo:
1.  Husby S, Koletzko S, Korponay-Szabo IR I wsp.: European Society for Pedia-

tric Gastroenterology, Hepatology, and Nutrition Guidelines for the Diagnosis 
of Celiac Disease. JPGN 2012;54;1:136-160

Ryc. 1. Schemat postępowania w grupach ryzyka  
zgodnie z rekomendacjami ESPGHAN

Tabela 1. Charakterystyka pacjentów, u których 
wykonano biopsję jelita cienkiego
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1 M.K. (K)  37 syn 12,8 106,3 DQ2 I

2 G.P. (K)  16 matka 24,5 148 DQ2 III C

3 A.K. (K)  9 matka 21,4 161,2 DQ2 III C

4 J.P. (K)  58 córka 14 48,2 DQ2 III A

5 A.F. (K)  36 syn 26,6 171,7 DQ2 III

6 I.M. (K)  5 siostra 15,6 41 DQ2 II

7 E.P. (K)  32 syn 16,2 27,8 DQ2 II

8 K.J. (M)  36 córka 25,2 199 DQ2 III B

9 R.W. (K) 41 córka 18,3 35,3 DQ2 III A

10 F.M. (M)  6 siostra 36,7 100,8 DQ2 III C

11 M.M. (K)  14 siostra 32,1 69.5 DQ2 III B

12 M.S. (M) 25 siostra 30,6 79,2 DQ2 III B

13 E.T. (K)  48 córka 31,7 172,7 DQ2 III C

14 C.J. (M) 36 troje 
dzieci > 100 53 DQ2 III C

* Zmiany oceniono w zmodyfikowanej skali Marsha-Oberhubera.

Przypadek pacjenta

Jestem mamą 7-letniej dziewczynki z  celiakią, 
zdiagnozowanej 4 lata temu. Jako krewni I stopnia 
zgłosiliśmy się z mężem i starszą córką na badania 
przesiewowe w kierunku celiakii prowadzone przez 
panią profesor Bożenę Cukrowską. Wyniki były dla nas 
zaskakujące. Okazało się, że cała nasza trójka ma geny 
predysponujące do celiakii. Wyniki naszych badań 
przeciwciał były ujemne. Systematycznie, bo co roku, 
badamy naszą starszą córkę, o nas jednak zapomina-
jąc. W tym roku postanowiłam zrobić również sobie 
badanie kontrolne przeciwciał i ku mojemu zdziwieniu 
wynik okazał się pozytywny. Miałam transglutamina-
zę tkankową na poziomie wyższym niż 300 (norma 
przekroczona ponad 16-krotnie). Choroba rozwinęła 
się u mnie w ciągu ostatnich 2 lat, nie dając typowych 
objawów. Jedyna moja dolegliwość to trwające po 
3 dni migreny – żadnych objawów ze strony układu 
pokarmowego i prawidłowa morfologia. Myślę, że 
czynnikiem, który uaktywnił chorobę był stres. Dlatego 
uważam, że warto się regularnie badać, by uniknąć 
powikłań z powodu niezdiagnozowanej i nieleczonej 
celiakii.

Joanna z Warszawy
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ZWIĄZEK MIĘDZY CHOROBAMI AUTOIMMUNIZACYJNYMI 
A CELIAKIĄ
W chorobach autoimmunizacyjnych, w tym w celiakii, układ 
immunologiczny chorego na skutek pomyłki atakuje swoje 
własne zdrowe tkanki. Znanych jest około 100 chorób z tego 
kręgu, mogących uszkodzić praktycznie każdą część ciała. 
Związek pomiędzy celiakią a pozostałymi chorobami au-
toimmunizacyjnymi jest złożony i stanowi obecnie przed-
miot wielu badań. Upraszczając, wydaje się, że określona 
sekwencja genów zwiększa ryzyko zachorowania na celiakię 
i inne choroby autoimmunizacyjne. Dla pacjentów z chorobą 
trzewną ryzyko zachorowania na kolejną chorobę wynikającą 
z autoagresji jest 5-10- krotnie wyższe niż u osób zdrowych.

CELIAKIA A INNE CHOROBY
Liczne choroby autoimmunizacyjne współwystępują z celia-
kią i mogą ujawnić się przed, po, a także w trakcie diagnostyki 
choroby trzewnej. Najczęściej z chorobą trzewną występują 
cukrzyca typu I, choroba Hashimoto, zespół Sjögrena i au-
toimmunologiczne zapalenie wątroby.

BADANIA PRZESIEWOWE – ZA CZY PRZECIW?
Chociaż u chorych na celiakię ryzyko pojawienia się niektó-
rych chorób jest większe, nie ma podstaw do wykonywania 

badań przesiewowych, czyli zanim wystąpią objawy suge-
rujące konkretne schorzenie. W większości przypadków 
bezobjawowych, z uwagi na to,  że dostępne testy nie są 
wystarczająco precyzyjne, nie jest także wskazane rozpo-
częcie leczenia.
Istnieją dwa wyjątki od tej zasady, mianowicie choroby tar-
czycy i wątroby. Wynika to z ich częstego współwystępowania, 
dostępnych powszechnie badań oceniających funkcję tych 
narządów, a także niespecyficznych objawów towarzyszących 
ich uszkodzeniu. Standardowo badania w kierunku cho-
rób tarczycy (TSH) oraz oceniające funkcję wątroby 
powinny zostać wykonane w momencie rozpoznania 
celiakii, a następnie regularnie co 2-3 lata. Zaleca się 
także kontrolę u krewnych pierwszego stopnia chorych na 
celiakię lub autoimmunologiczne zapalenie tarczycy.

WSKAZÓWKI DLA KONSULTUJĄCYCH
W trakcie konsultowania pacjenta z celiakią zawsze nale-
ży pamiętać o ryzyku wystąpienia chorób towarzyszących. 
Co więcej – im starszy był pacjent w chwili rozpoznania 
celiakii, tym ryzyko pojawienia się dodatkowych schorzeń 
autoimmunologicznych jest większe. 30% chorych na celiakię 
rozpoznaną po dwudziestym roku życia ma lub będzie miało 
dodatkową chorobę z kręgu autoagresji.

Choroby autoimmunizacyjne 
i choroba trzewna
Tekst: Melinda Dennis, Daniel Leffler: Real life with Celiac disease, AGA Press, wrzesień 2010
Tłumaczenie: lek. med. Magdalena Matłok
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie

Fot. Fotolia.com
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Obserwacje wskazują, że dieta bezglutenowa jest niezbęd-
na nie tylko do wyeliminowania objawów choroby trzewnej 
i normalizacji pracy błony śluzowej jelita cienkiego, ale tak-
że pozwala zmniejszyć ryzyko wystąpienia innych chorób 
autoimmunologicznych. Potrzeba jednak dalszych badań 
w tym zakresie.
Screening w kierunku chorób autoimmunologicznych u cho-
rych z celiakią nie jest zalecany, jednak należy pamiętać 
o regularnej kontroli funkcji tarczycy i wątroby. Badania 
w kierunku pozostałych schorzeń powinny być wykonane 
w razie wystąpienia objawów klinicznych. 

Artykuł pochodzi z magazynu wydawanego przez Dr Schär Institute. Edycja 
03/2012 str.9
W tym numerze jest więcej publikacji na temat chorób autoimmunizacyjnych. 
Można je przeczytać:
http://www.drschaer-institute.com/en/hcp-journal/editions-2012/
Na stronie Dr Schär Institute są też dostępne następne wydania magazynu 
poświęcone celiakii i diecie bezglutenowej: 
http://www.drschaer-institute.com/en/hcp-journal/

Podstawową przyczyną łączącą celiakię i inne choroby auto-
immunizacyjne jest ich wspólne podłoże genetyczne (uwa-
runkowane przez geny HLA i inne). U pacjentów z chorobą 
trzewną funkcję spustową, aktywującą reakcję autoimmuno-
logiczną, pełni gluten. Potwierdzają to zarówno dane epide-
miologiczne, badania in vitro oraz testy na zwierzętach. To 
sprawia, że celiakia jest dotychczas jedyną chorobą autoim-
munizacyjną, której czynnik wywołujący jest znany.

SPECYFICZNE PRZECIWCIAŁA W CHOROBIE TRZEWNEJ
Charakterystyczne dla celiakii jest występowanie zróżnico-
wanej kombinacji objawów klinicznych, obecność haplo-
typów HLA-DQ2 lub DQ8, enteropatii (uszkodzenia jelit) 
o różnym stopniu nasilenia, oraz stwierdzenie specyficznych 
autoprzeciwciał przeciw transglutaminazie tkankowej (anty-
-TTG) i endomyzjum (EMA) w surowicy. To właśnie ich obec-
ność zdecydowała o zakwalifikowaniu celiakii jako choroby 
autoimmunizacyjnej. 

Najważniejszymi z oznaczanych przeciwciał są przeciwciała 
przeciw transglutaminazie. Są istotne zarówno w diagno-
styce – ich stężenie koreluje ze stopniem zaawansowania 
enteropatii, jak i w monitorowaniu leczenia (podczas dobrze 
przestrzeganej diety nie są oznaczalne).

UWARUNKOWANIA GENETYCZNE
Pośród licznych hipotez tłumaczących uwarunkowania cho-
rób autoimmunologicznych na pierwszy plan wysuwa się 
istnienie predyspozycji genetycznych. Przykładem tutaj jest 
niezaprzeczalny związek pomiędzy występowaniem haplo-
typów HLA DR3-DQ2 oraz DR4-DQ8 a istotnym ryzykiem 
rozwoju cukrzycy typu I.
Związek pomiędzy genami HLA a celiakią wydaje się być 
znacznie bardziej zrozumiały niż ich związek z innymi cho-
robami autoimmunologicznymi. Jednocześnie uważa się, 
że także inne geny, nie związane z antygenami zgodności 
tkankowej (HLA), mogą predysponować do rozwoju celiakii, 
co potwierdzają liczne badania ludzkiego genomu. 
Dotyczy to przede wszystkim genów kodujących białka biorą-
cych udział w odpowiedzi immunologicznej organizmu, m.in. 
CTLA-4, Il-2 i Il-21, których mutacje są związane z występo-
waniem nie tylko choroby trzewnej, ale także cukrzycy typu 
I i reumatoidalnego zapalenia stawów. Zidentyfikowano też 
inne geny, mogące mieć związek z wystąpieniem choroby 
trzewnej, badania cały czas trwają.

Choroby autoimmunizacyjne, które mogą 
współwystępować z celiakią:

Cukrzyca typu I
Zapalenie tarczycy Hashimoto
Zespół Sjögrena
Autoimmunologiczne zapalenie wątroby
Kardiomiopatia
Mikroskopowe zapalenie jelita grubego (zapalenie 
kolagenowe i zapalenie limfocytowe)
Łuszczyca
Reumatoidalne zapalenie stawów
Sarkoidoza
Nefropatia IgA
Łysienie plackowate
Toczeń rumieniowaty układowy
Choroba Addisona

Komentarz do artykułu
Choroby autoimmunizacyjne i choroba trzewna
dr n. med. Katarzyna Przybyszewska, lek. med. Magdalena Matłok
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie

Choroba trzewna jest przewlekłą enteropatią 
jelita cienkiego, wywołaną trwałą nietolerancją 
glutenu, występującą u  osób o  genetycznej 
predyspozycji do tego schorzenia.
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Są one niezwykle istotne nie tylko dlatego, że umożliwiają 
poznanie patomechanizmów schorzenia, ale przede wszyst-
kim dlatego, że pozwalają na określenie ryzyka zachorowania, 
stopnia zaawansowania choroby, a także dobór optymalnej 
metody leczenia.

CELIAKIA  A INNE CHOROBY AUTOIMMUNIZACYJNE
Przekonanie o przynależności choroby trzewnej do chorób 
autoimmunologicznych potęguje fakt, że często współistnieje 
ona z innymi tego typu schorzeniami. Współwystępowanie 
tych chorób jest już długo przedmiotem zainteresowania ba-
daczy. Nie zmienia to faktu, że do tej pory nie ma jednolitego 
stanowiska dotyczącego ekspozycji na gluten i występowania 
chorób autoimmunologicznych u pacjentów z celiakią.
Szeroko do tej pory były dyskutowane dwa zasadnicze 
problemy:
1. Wpływ wieku, w którym rozpoznano chorobę trzewną na 

występowanie chorób autoimmunologicznych.
2. Potencjalnie ochronny efekt diety bezglutenowej na roz-

wój tych chorób u pacjentów z chorobą trzewną.
W badaniach wieloośrodkowych z Włoch podkreślono, że 
jedynym czynnikiem wpływającym na rozwój chorób z auto-
agresji był wiek chorych w momencie rozpoznania. 
Wynika z tego, że im młodszy jest pacjent w mo-
mencie rozpoznania celiakii, tym mniejsze praw-
dopodobieństwo rozwoju u niego innych chorób 
autoimmunologicznych.

Potencjalnie ochronny efekt ma także stosowanie diety bez-
glutenowej, ale nie zostało to jeszcze jasno udowodnione.
Omawiając współwystępowanie choroby trzewnej i innych 
chorób autoimmunologicznych istotne wydaje się podkreśle-
nie, że zależność pomiędzy nimi jest dwustronna – u pacjen-
tów z różnymi chorobami autoimmunologicznymi choroba 
trzewna występuje także częściej niż w zdrowej populacji.
  
Reasumując, można powiedzieć, że choroba trzewna może 
współwystępować z innymi chorobami autoimmunologicz-
nymi. Na razie jednak nie można jednoznacznie potwierdzić 
związków przyczynowo-skutkowych pomiędzy celiakią, glu-
tenem i tymi schorzeniami. 

Piśmiennictwo: 
1.  A. Diamanti I in.Celiac disease and endocrine autoimmune disorders in chil-

dren: an update, Expert Rev. Clin. Immunol. 9(12), 1289–1301 (2013)
2.  Jolanda M. Denham & Ivor D. Hill, Celiac Disease and Autoimmunity: Review 

and Controversies, Curr Allergy Asthma Rep (2013) 13:347–353
3.  Eugenia Lauret and Luis Rodrigo, Celiac Disease and Autoimmune-Associated 

 Conditions, Hindawi Publishing Corporation, Volume 2013, Article  
ID 127589, htt/.org/10.1155/2013/127589

4.  Melinda Dennis, Daniel Leffler: Real life with Celiac disease, AGA Press, 
September 2010
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WAPŃ I KOŚCI – NIEPODWAŻALNY ZWIĄZEK
Całkowita zawartość wapnia w organizmie człowieka wynosi 
zaledwie 1,4–1,66% masy ciała, jednak aż w 99% wapń zde-
ponowany jest w kościach i zębach w postaci hydroksyapa-
tytu. Wchłanianie wapnia z przewodu pokarmowego odbywa 
się głównie w jelicie cienkim dzięki mikrokosmkom rąbka 
szczoteczkowego oraz enterocytom (komórkom jelita cien-
kiego). Absorpcja wapnia jest regulowana przez hormony 
i zależy od szeregu procesów fizjologicznych, zachodzących 
w przewodzie pokarmowym, kościach, nerkach i gruczołach 
przytarczycznych. W zdrowym organizmie wapń pobierany 
jest z pokarmu i gromadzony w kościach. Natomiast przeby-
ta infekcja, zaburzenia procesu trawienia bądź patologiczne 
zmiany w budowie jelit, poza obniżoną podażą wapnia w die-
cie, mogą być przyczyną negatywnego bilansu wapniowego. 
Niedobory wapnia nie zawsze manifestują się łatwymi do 
zinterpretowania objawami klinicznymi. Hipokalcemia (stan 
obniżonego poziomu wapnia we krwi) może objawami przypo-
minać inne schorzenia. Skutkiem niedoboru wapnia jest sze-
reg poważnych następstw zdrowotnych. Najczęściej do czasu, 
kiedy rozpoznana zostaje choroba kości, możemy już cierpieć 
na ich poważne uszkodzenia spowodowane osteoporozą. 

CZĘSTO SIĘ ŁAMIESZ? MOŻE TO CELIAKIA? 
Obraz kliniczny celiakii (CD) jest bardzo zmienny, przez co jej 
rozpoznanie jest dodatkowo utrudnione. W przebiegu CD peł-
noobjawowej (klasycznej) odpowiedź układu immunologicz-
nego jest skierowana przede wszystkim przeciwko komórkom 
błony śluzowej jelita cienkiego. Działający toksycznie gluten po 
przedostaniu się do przewodu pokarmowego niszczy kosmki 
jelita cienkiego, odpowiedzialne za prawidłowy przebieg proce-
su wchłaniania. Zależność pomiędzy zmianami chorobowymi 
obserwowanymi w kościach a celiakią została dostrzeżona już 
wiele lat temu. Bóle kostne i stawowe, a także złamania, które 
zdarzają się częściej niż innym, mogą być objawem celiakii. 
Pacjenci z nowo rozpoznaną oraz nieodpowiednio leczoną 
celiakią często cierpią na schorzenia układu kostnego, tj. niską 
gęstość mineralną kości (BMD – ang. bone mineral density), 
osteopenię, osteoporozę, a w efekcie mają bardziej kruche 
kości, co skutkuje częstszymi złamaniami. 

CHORE KOŚCI – ATAK WIELOCZYNNIKOWY
Etiologia patologicznych zmian kości w przebiegu celiakii 
jest prawdopodobnie wieloczynnikowa, jednakże szczególną 
uwagę należy zwrócić na odcinek jelita najsilniej objęty pro-
cesem chorobowym. Te patologiczne zmiany w kościach są 
skutkiem m.in. upośledzenia procesu wchłaniania oraz chro-
nicznego stanu zapalnego w obrębie jelita cienkiego. Atrofia 
(zanik) komórek śluzówki jelita obserwowana w przebiegu 
celiakii skutkuje zaburzeniem procesu wchłaniania wielu pier-
wiastków (w tym wapnia), witamin i białek (w tym albuminy 
i immunoglobulin), prowadzącym do powstania ogólnego 
stanu niedożywienia i spadku wskaźnika BMI.  Wchłania-
nie wapnia i witaminy D zachodzi przede wszystkim w jelicie 
cienkim, głównie w dwunastnicy. Upośledzenie absorpcji wap-
nia w celiakii jest spowodowane uporczywymi biegunkami, 
zaburzeniem mechanizmu komórkowego transportu tego 
pierwiastka (tj. obniżeniem stężenia zależnych od witaminy 
D białek wiążących wapń) oraz niedoborem witaminy D. Na-
silona hipokalcemia oraz niedobór witaminy D są powiązane 
z podwyższonym poziomem parathormonu (PTH) w surowi-
cy (wtórna nadczynność przytarczyc) i wzmożonym tempem 
przemian w kościach, skutkującym ubytkiem masy kośćca oraz 
zwiększonym ryzykiem ich złamań. U pacjentów z aktywną, 
pełnoobjawową celiakią niska gęstość mineralna kości wyda-
je się być bezpośrednio powiązana z zaburzeniem przebiegu 

Kości – słaby punkt w celiakii  
Tekst: dr inż. Urszula Krupa-Kozak
Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności 
Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie

Kości to „rusztowanie” dla ciała. Jednak to nie tylko silny, wytrzymały szkielet, który  od-
powiada za prawidłową postawę, ale także organ wewnątrzwydzielniczy odpowiedzialny 
za produkcję czerwonych krwinek, komórek odpornościowych, płytek krwi, czynników 
wzrostu i cytokin. Kości biorą również udział w regulacji poziomu cukru, magazynowaniu 
tłuszczów czy metabolizmie energii. Zatem muszą być zdrowe i mocne, by mogły sprostać 
tylu zadaniom.

Fot. Jerzy Sadownik
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procesu wchłaniania jelitowego wapnia, witaminy D oraz in-
nych składników odżywczych, niezbędnych do prawidłowego 
metabolizmu kostnego. Jednakże niska gęstość mineralna 
kości występuje również u pacjentów z celiakią bezobjawową 
w momencie diagnozy. 
Do niedawna za przyczynę zmian chorobowych kości towa-
rzyszących celiakii uznawano jedynie nieprawidłowy przebieg 
wchłaniania jelitowego i biegunki tłuszczowej. Obecnie zakłada 
się istnienie złożonego mechanizmu odpowiedzialnego za ten 
stan, w którym istotną rolę odgrywają cytokiny stanu zapalne-
go i lokalne/układowe czynniki biorące udział w przebudowie 
kości. Równowaga pomiędzy procesem tworzenia i resorpcji 
kości regulowana jest dynamicznie. Cytokiny kostne (osteotro-
powe) biorą udział w procesie przebudowy kości, regulując 
różnicowanie się oraz wpływając na aktywność osteoblastów 
(komórek kościotwórczych) i osteoklastów (komórek kościo-
gubnych). W przebiegu chorób zapalnych, również celiakii, 
dochodzi do wzmożonej produkcji i długotrwałego uwalniania 
cytokin prozapalnych [Zanchi C, Di Leo G, Ranfani L., Stefa-
no M, Not T, Ventura A. Bone metabolizm in celiac disease. J 
Pediatr 2008;153:262–5]. Dominującą cytokiną prozapalną 
jest interferon-γ (INF-γ), którego nasilona produkcja powią-
zana jest z ubytkiem masy kostnej. U osób z aktywną celiakią 
obserwuje się podwyższone stężenie cytokin prozapalnych, co 
wpływa bezpośrednio na wzrost aktywności osteoklastów i ob-
niżenie gęstości mineralnej kości. Najnowsze badanie zespołu 
prof. Moreno i współpracowników [Moreno ML, Crusius JBA, 
Cherňavsky A, Sugai E, Sambuelli A, Vazquez H, et al. The IL-1 
gene family and bone involvement in celiac disease. Immunoge-
netics, 2005;57:618–20] wykazały również wpływ predyspozycji 
genetycznej na niską masę kośćca u pacjentów z celiakią. Au-
torzy badań wykazali polimorfizm (wielopostaciowość) genów, 
które kodują cytokiny odpowiedzialne za uszkodzenie kości, 
a u nosicieli specyficznej odmiany tego genu stwierdzono niższą 
masę kośćca oraz wyższe ryzyko wystąpienia osteopenii lub 
osteoporozy. Jednak rola i zakres oddziaływania wymienionych 
czynników w patogenezie zmian chorobowych kości pacjentów 
z celiakią nadal wymagają szczegółowego wyjaśnienia. 

DIETA BEZGLUTENOWA A KONDYCJA KOŚCI 
Dieta odgrywa ważną rolę w procesie prawidłowej minera-
lizacji kości. Choć jedynym skutecznym sposobem leczenia 
celiakii jest ścisła dieta bezglutenowa, przestrzegana przez całe 
życie pacjenta, jednak jest ona uboga w składniki odżywcze, 
witaminy i minerały, w tym w wapń. Badania żywieniowe do-
wiodły, że pacjenci z celiakią, będący na diecie bezglutenowej, 
często spożywają niższą od zalecanej ilość wapnia i witaminy 
D. Aż 76-88% dzieci oraz ok. 85% nastolatków z celiakią prze-
strzegających diety bezglutenowej nie dostarcza dostatecznej 

ilości wapnia. Podaż wapnia w diecie pacjentów z celiakią jest 
dodatkowo obniżona z powodu mniejszego spożycia mleka 
i produktów nabiałowych. Wtórna nietolerancja laktozy, 
będąca następstwem zmniejszonej produkcji laktazy przez 
uszkodzone kosmki jelitowe, jest bowiem często obserwowana 
u pacjentów z celiakią. Dodatkowo produkty naturalnie bez-
glutenowe są ubogie w wapń, żelazo, cynk, magnez, witaminy 
(z grupy B oraz witaminę D) i błonnik pokarmowy. Jedynie 
niewielka grupa produktów bezglutenowych jest wzbogacana 
w składniki mineralne, w tym w wapń, na takim poziomie jak 
ich odpowiedniki zawierające gluten.

JAK LECZYĆ KOŚCI W CELIAKII?
O ile dieta bezglutenowa jest bezsprzecznie skuteczną meto-
dą leczenia celiakii, wciąż nie jest wiadome, czy sama dieta 
bezglutenowa jest wystarczająca do skorygowania patolo-
gicznych zmian kości oraz czy obserwowane choroby kości 
są odwracalne. Wiele badań przedstawia problem obniżonej 
BMD tak u dzieci, jak i u dorosłych pacjentów z celiakią. Bez 
wątpienia pacjenci cierpiący na celiakię, u których dodatkowo 
obserwowane są zaburzenia w metabolizmie kości i niedobory 
w gospodarce mineralnej, wymagają odpowiedniego leczenia. 
Masa kośćca rozwija się głównie w pierwszych dwudziestu 
latach życia. Zatem wczesne (u dzieci i młodzieży) rozpozna-
wanie celiakii oraz przestrzeganie diety bezglutenowej mają 
kluczowe znaczenie dla optymalnego rozwoju kości, a tym 
samym zapobiegają zmianom chorobowym kości u dzieci 
i młodzieży. Obecnie poszukiwane są nowe metody zapobie-
gania niedoborowi wapnia oraz przeciwdziałania chorobom 
kości u dorosłych pacjentów z celiakią. W przypadku osób 
dorosłych należy rozważyć spożywanie suplementów wapnia 
i witaminy D, gdyż zwiększone spożycie wapnia może poten-
cjalnie rekompensować jego niedobory spowodowane zmniej-
szonym wchłanianiem jelitowym. Dostępnych jest wiele róż-
nych suplementów wapnia, a przy wyborze formy suplementu 
należy wziąć pod uwagę ogólny stan zdrowia, nietolerancję 
laktozy, upośledzenie wydzielania soku żołądkowego oraz 
wysokie ryzyko powstawania kamieni nerkowych. Obecnie 
w preparatach wapniowych dostępnych na rynku dominują 
suplementy zawierające węglan i cytrynian wapnia. Cytrynian 
wapnia cechuje się lepszym wchłanianiem niż węglan wapnia, 
co pozwala uzyskać wyższe stężenie wapnia w surowicy oraz 
większy spadek poziomu parathormonu (PTH) w surowicy. 
Co więcej, cytrynian wapnia ulega wchłanianiu niezależnie 
od kwasowości w żołądku, z tego powodu osoby, u których 
produkcja soku żołądkowego jest niższa oraz osoby przyjmu-
jące leki obniżające kwasowość w żołądku (takie jak inhibitory 
pompy protonowej, blokery H2, leki przeciw nadkwaśności 
lub leki antycholinergiczne), mogą optymalnie przyswajać tę 
formę wapnia. 
W szczególnych sytuacjach, takich jak zaawansowana osteopo-
roza, pomocne może okazać się podjęcie hormonalnej terapii 
zastępczej (kobiety po menopauzie) lub leczenia bisfosfo-
nianami. Jednakże jak dotąd brak jest danych dotyczących 
skuteczności bisfosfonianów oraz innych leków powszechnie 
stosowanych w terapii osteoporozy u pacjentów z celiakią. 
Chorych należy zachęcać do przestrzegania dobrze zbilan-
sowanej diety oraz spożywania produktów nabiałowych lub 
alternatywnie produktów nabiałowych o niskiej zawartości 
laktozy. Wskazana jest edukacja dotycząca stylu życia, zna-
czenia regularnych ćwiczeń, zaprzestania palenia i spożywania 
nadmiernej ilości alkoholu. Ponadto wśród członków zespołu 
sprawującego opiekę zdrowotną nad pacjentem z celiakią nie-
zbędna jest obecność dietetyka, aby monitorować stan odży-
wienia pacjenta oraz przestrzeganie zbilansowanej diety. 

Fot. Jerzy Sadownik
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SKĄD SIĘ BIERZE GLUTEN W LEKACH, CZYLI KILKA SŁÓW 
O SUBSTANCJACH POMOCNICZYCH
Substancje czynne (aktywne), będące głównym składnikiem 
produktów leczniczych, nie stwarzają zagrożenia dla osób 
chorych na celiakię. Niebezpieczeństwo kryje się w substan-
cjach pomocniczych pojawiających się w ich towarzystwie. 
Czym są właściwie substancje pomocnicze i dlaczego do-
dawane są do właściwego leku? Są to związki chemiczne, 
same nie wykazujące aktywności farmakologicznej, służące 
m.in. do nadania substancji leczniczej właściwej postaci, 
masy i objętości, zwiększenia jej trwałości lub przyspiesze-
nia rozpadu, nadania odpowiedniego wyglądu i maskowania 
nieprzyjemnego smaku i zapachu, a także uzyskania odpo-
wiednich właściwości farmakokinetycznych, jak np. szybkość 
i miejsce uwalniania leku. Najczęściej stosowane substancje 
pomocnicze zamieszczone zostały w Tabeli 1.
W przypadku substancji pomocniczych z prawej kolumny, 
jeżeli nie podane jest źródło pochodzenia, bezpieczniej jest 
skontaktować się z producentem w celu uzyskania informacji 
lub poszukać stosownego zamiennika.

SKROBIA PSZENICZNA – ŹRÓDŁO GLUTENOWEJ 
KONTROWERSJI
Skrobia pszeniczna otrzymywana jest z mąki pszennej po-
przez oddzielenie jej między innymi od białek (w tym glute-
nu). Niestety, nie jest możliwe całkowite pozbawienie skrobi 
pszenicznej białka, stąd ostatecznie zawiera ona śladowe 
ilości glutenu. Obowiązująca również w Polsce Farmakopea 
Europejska dopuszcza do stosowania jako substancję pomoc-
niczą skrobię pszeniczną, która zawiera nie więcej niż 0,3% 
całkowitego białka. W literaturze można znaleźć korelację 
pomiędzy całkowitą zawartością białka a zawartością glutenu, 

według której, przypuszcza się, że gdy poziom białka wynosi 
mniej niż wspomniane 0,3%, zawartość glutenu nie przekra-
cza 100 ppm (100 mg/kg). Przypominam,  że produkt bez-
glutenowy to ten o zawartości glutenu mniejszej niż 20 ppm. 
Żaden lek oczywiście nie składa się wyłącznie ze skrobi, stąd 
też ostateczna zawartość glutenu w leku jest odpowiednio 
mniejsza niż wspomniane 100 ppm. Mniejsza, czyli jaka 
dokładnie? W tym momencie napotykamy problem, gdyż 
takiej informacji już nie znajdziemy. Poniżej przedstawiam 
informację, która według obecnych (na dzień 27.09.2014) 
zasad farmakopealnych powinna się znaleźć na ulotce leku, 
w którego skład wchodzi skrobia pszeniczna:

Gluten w lekach?
Tekst: Katarzyna Kucwaj-Brysz
doktorantka Wydziału Farmaceutycznego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego 

Informacje na temat obecności glutenu w produktach spożywczych stają się z roku na 
rok coraz bardziej dostępne, m.in. dzięki działalności Polskiego Stowarzyszenia Osób 
z Celiakią i na Diecie Bezglutenowej. Zupełnie inaczej sytuacja wygląda w odniesieniu 
do zawartości glutenu w lekach. Jak wiadomo, zagrożenie stwarza spożywanie na-
wet śladowych jego ilości. Świadomość, że można je napotkać również w produktach 
leczniczych, jest jeszcze wciąż niewystarczająca i bywa to powodem nieprzyjemnego 
zaskoczenia w postaci nieustępujących objawów choroby. Ponadto, ocena, czy dany lek 
jest bezpieczny dla osób z celiakią, stanowi nierzadko wyzwanie zarówno dla pacjentów, 
jak i dla farmaceutów oraz lekarzy. Niestety, na chwilę obecną producenci leków nie 
są zobowiązani do zamieszczania informacji na opakowaniu/ulotce na temat tego, 
czy produkt zawiera gluten, co znacznie utrudnia wybór bezpiecznego środka. Jedyna 
regulacja prawna dotyczy informacji na temat skrobi pszenicznej, co zostało opisane 
dokładniej w osobnym akapicie. 

Produkt zawiera skrobię pszeniczną jako substancję 
pomocniczą. Skrobia pszeniczna może zawierać 
gluten, ale w ilościach śladowych, w związku z czym 
jest uważana za bezpieczną dla osób z chorobą 
trzewną. Pacjenci uczuleni na pszenicę* (inne niż 
celiakia/choroba trzewna) nie powinni przyjmować 
tego leku.

* Dla przypomnienia: nie mylić celiakii z  alergią na pszenicę. 
O ile w pierwszym przypadku substancją wywołującą objawy 
jest wyłącznie gluten, tak po jego usunięciu, np. z mąki pszennej, 
pozostają inne białka pszeniczne, które wciąż są niebezpieczne 
dla osób z alergią na pszenicę, natomiast całkowicie bezpieczne 
dla celiaków.  
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Powyższa informacja może budzić wątpliwości. Z jednej 
strony wyraźnie napisane jest, że osoby chore na celiakię 
mogą zażywać dany lek, z drugiej strony, że produkt zawiera 
śladowe ilości glutenu, a przecież właśnie tych nawet śla-
dowych ilości należy unikać. W tym miejscu warto dodać, 
że Europejska Agencja Leków pracuje obecnie nad zmianą 
zasad oznaczania produktów leczniczych, która ma na celu 
wprowadzenie obowiązku sprawdzania zawartości glutenu 
w stosowanej przez firmy farmaceutyczne skrobi pszenicznej 
i ostatecznie oznaczenie jej na ulotkach jako niskoglutenowej 
(<100 ppm) lub bezglutenowej (<20 ppm). Dopóki jednak nie 
zostanie podjęta decyzja o takim obowiązku, wskazane jest 
unikanie stosowania leków zawierających skrobię pszeniczną 
i zastąpienie ich odpowiednikami zawierającymi inne, bez-
pieczne substancje pomocnicze. Analogicznie należy postę-
pować w przypadku pozostałych substancji z Tabeli 1. (prawa 
kolumna), jeżeli ich źródłem pochodzenia jest pszenica.

PRZYPADKOWE ZANIECZYSZCZENIE
Podobnie jak w przypadku produktów spożywczych, natural-
nie bezglutenowe surowce użyte do produkcji leków mogą zo-
stać zanieczyszczone poprzez kontakt z urządzeniami, w któ-
rych wcześniej znajdowały się produkty glutenowe, skutkując 
ostatecznie śladowymi ilościami glutenu w produkcie. Nie 
jest to niebezpieczne, jeśli mamy do czynienia z jednorazowo 
zażytą np. tabletką przeciwbólową, przy jednoczesnym stoso-
waniu ścisłej diety bezglutenowej. Badania nad tym, jaka ilość 
spożytego glutenu dziennie wywołuje objawy wciąż trwają, 
natomiast jak dotąd przypuszcza się, że granicą, której osoba 

z celiakią nie powinna przekroczyć, jest 10 mg glutenu dzien-
nie. Biorąc pod uwagę niewielką masę jednej tabletki, ślado-
we ilości zawartego w niej glutenu rzeczywiście nie wydają 
się stanowić niebezpieczeństwa (nie przekraczają  10 mg). 
Sytuacja staje się naprawdę problematyczna w momencie, 

Tabela 1.  Często używane substancje pomocnicze  
w produktach leczniczych.

Substancje 
pomocnicze naturalnie 

bezglutenowe

Substancje pomocnicze, które mogą 
zawierać gluten

Alkohol benzylowy
Benzoesan sodu
Celuloza
Dwutlenek krzemu
Dwutlenek tytanu
Fruktoza
Glukoza 
Glikol propylenowy
Guma guar
Guma ksantanowa
Laktoza
Sacharoza
Sorbitol 
Skrobia kukurydziana
Skrobia ziemniaczana
Stearynian magnezu

Dekstryna
Glikolan sodowy 
skrobi 
Maltodekstryna
Skrobia 
modyfikowana
Skrobia 
żelowana

W zależności  
od źródła 
pochodzenia

Skrobia pszeniczna

Fot. Fotolia.com 



gdy dany lek zażywany jest więcej niż raz dziennie i do tego 
długoterminowo. Jak wiadomo, stałe narażenie nawet na 
śladowe ilości glutenu powoduje, że objawy celiakii nie ustę-
pują, poważnie zagrażając choremu.
W takim przypadku zachęcam do kontaktowania się bezpo-
średnio z przedstawicielami firmy farmaceutycznej, którzy 
powinni udzielić informacji na temat pochodzenia wszystkich 
używanych składników na terenie zakładu oraz ewentualnego 
stosowania produkcji bezglutenowej. Można poprosić rów-
nież o to farmaceutę, któremu na pewno łatwiej skontaktować 
się z producentem.

TAŃSZE ODPOWIEDNIKI, CZYLI LEKI GENERYCZNE
Po otrzymaniu recepty od lekarza i po zapewnieniu producen-
ta, że dany produkt leczniczy jest bezglutenowy, udajemy się 
wreszcie do apteki, gdzie okazuje się, że jego cena zdecydowa-
nie przewyższa nasze oczekiwania. Wtedy farmaceuta może, 
a nawet powinien, zaproponować nam tańszy odpowiednik, 
jakim jest lek generyczny (odtwórczy). Często na pytanie, czy 
to jest dokładnie ten sam lek, otrzymamy odpowiedź pozy-
tywną, ponieważ działanie terapeutyczne rzeczywiście jest 
identyczne. Leki generyczne muszą zawierać tę samą 
substancję czynną, o tym samym stężeniu i stosuje 
się je w tych samych dawkach co leki referencyjne. 
Tutaj jednak należy zachować czujność: owszem, 
mamy do czynienia z tą samą substancją czynną, jed-
nak substancje pomocnicze w lekach generycznych 
mogą się różnić od tych, które występują w składzie 
leku oryginalnego, dlatego ponownie należy rozwa-
żyć obecność glutenu!

LECZENIE BEZGLUTENOWE JEST WYZWANIEM, ALE NIE 
JEST NIEMOŻLIWE
Przed zażyciem lekarstwa należy wnikliwie przestudiować 
skład pod kątem substancji pomocniczych, które mogą mieć 
swe źródło w pszenicy. Zaleca się unikać produktów zawiera-
jących skrobię pszeniczną, dopóki nie ma obowiązku ozna-
czania w niej zawartości glutenu, a także innych substancji 
pomocniczych pochodzących z pszenicy. W przypadkach nie-
jasnych (brak podanego źródła), a zwłaszcza w przypadku 
leków stosowanych przewlekle, najlepiej skontaktować się 
bezpośrednio z producentem lub poprosić o to farmaceutę 
w celu rozwiania wszelkich wątpliwości. Świadomość leka-
rzy oraz farmaceutów wciąż nie jest zadowalająca. Wynika 
to z ich koncentracji wyłącznie na  substancjach czynnych 
(głównego składnika leków), a także z tego, że osoby chore 
na celiakię rzadko lub w ogóle nie pytają, czy dany lek jest dla 
nich bezpieczny. Tylko konsekwentnie zaznaczając problem,  
jakim jest obecność glutenu w produktach leczniczych,  czy 
to podczas wizyty u lekarza, czy w aptece w trakcie zakupu 
leków, możemy zwiększyć świadomość otoczenia, a w rezul-
tacie doprowadzić do zmian ułatwiających nam całkowicie 
bezglutenowe życie. 
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„Medications and Celiac Disease – Tips from a Pharmacist”, C.R. Parrish, Prac-
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“Pharmaceutical Care of Celiac Disease”; R.A. Mangione, P.N.Pate; US Pharm. 
2011; 36(12):30-33; EMA/393905/2006 Rev. 2 
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Zanim o moich perypetiach, najpierw o moim prześladowcy. 
Hashimoto, a konkretnie zapalenie tarczycy Hashimoto, czyli 
przewlekłe limfocytowe zapalenie gruczołu tarczowego to 
najczęstszy rodzaj zapalenia tarczycy i najczęstsza przyczyna 
pierwotnej niedoczynności gruczołu tarczowego. Zapalenie 
Hashimoto to choroba o podłożu autoimmunologicznym 
– układ odpornościowy wytwarza przeciwciała, które atakują 
i niszczą tarczycę. Często współistnieje z innymi chorobami 
autoimmunologicznymi. 
Choroba wzięła swą nazwę od japońskiego lekarza Hakaru 
Hashimoto, który jako pierwszy opisał ją w 1912 r. Schorzenie 
to  występuje nawet 10 razy częściej u kobiet niż u mężczyzn 
i zwykle dotyka osoby, w rodzinach których zdarzały się przy-
padki tego zaburzenia. Terapia hormonalna stosowana w tej 
chorobie uzupełnia jedynie hormony, których tarczyca nie 
wytwarza. Nie powstrzymuje jednak produkcji przeciwciał 
tarczycowych. 

NIE MA DIETY NA HASHIMOTO? 
Wierzę, że żywność jest lekarstwem i skuteczną profilaktyką. 
Przez całe życie walczyłam z nadwagą. Przetestowałam na 
sobie wszelkie możliwe diety: od monodiet, przez dietę Dia-
mondów, Cambridge, Herbalife, Linia 2000 aż do Montigna-
ca. Całe życie walczyłam także z niską odpornością, ciągłymi 
chorobami, przeziębieniami, zespołem jelita drażliwego, na-
wet depresją. Nieustannie odczuwałam chłód, brakowało mi 
energii do najprostszych czynności. Właśnie skończyłam 35 
lat, ważę 53 kg, jestem szczupłą osobą o sportowej sylwetce.  
Mam siłę i mnóstwo energii do coraz to nowych wyzwań. 
Codziennie ćwiczę, stosuję zbilansowaną dietę i nie choruję. 
I mam zapalenie tarczycy Hashimoto. Pamiętam słowa jed-
nego z moich wykładowców: „Nie ma diety zalecanej przy 
hashimoto, nie ma literatury na ten temat, a takich pacjentów 
bardzo trudno jest odchudzić”. Dziś wiem, że istnieje dieta  
dla osób z chorobą Hashimoto. Jest także literatura, tyle 
że nie w języku polskim. Takich pacjentów można odchu-
dzić – wystarczy tylko wytrwałość i zaangażowanie pacjenta 
i dietetyka. 
Zapalenie tarczycy zdiagnozowano u mnie kilka lat temu, po 
latach badań, diet,  przyjmowania hormonów, antybiotyków, 
preparatów stymulujących układ odpornościowy. 
W ciągu kilku kolejnych miesięcy zmusiłam całą moją rodzinę 
do przebadania się. Okazało się, że na chorobę Hashimoto 
cierpi także moja mama, która ma problemy z utrzymaniem 
wagi i problemy z sercem, brat (sypiający po 12 godzin na 
dobę), ciocia ze strony mamy oraz kuzynka. Endokrynolog 

zapisał mi Euthyrox podawany przy niedoczynności tarczy-
cy. Miałam regularnie kontrolować poziom TSH (hormon 
wytwarzany przez przysadkę mózgową, powoduje zwięk-
szenie masy tarczycy), który u mnie powinien utrzymywać 
się na poziomie 1,0-2,0. Żadnych dodatkowych zaleceń ani 
szerszych informacji o chorobie nie otrzymałam. Zaczęłam 
poszukiwać informacji na temat tej choroby, ewentualnego 
leczenia żywieniowego, metod naturalnych, holistycznych. 
Nie znalazłam nic konkretnego.

SZUKAŁAM DIETY, CIERPIAŁAM NA BEZSENNOŚĆ
Dietetycy wypowiadali się jedynie, że należy zwiększyć ilość 
białka do około 1 grama na kilogram masy ciała. Przyjmowa-
łam hormony tarczycy i nadal tyłam i chudłam, na przemian. 
Byłam rozdrażniona, doświadczałam spadków nastroju, nie 
miałam  energii do najprostszych czynności. Do kompletu 
doszły problemy z zatrzymywaniem wody. Poziom TSH ska-
kał od 0,001 do 3,5. Lekarze tylko zmieniali mi dawki leku. 
Zaczęłam od dawki Euthyroxu 50, doszłam do 125, poprzez 
dawki 100, 87,5, 75 – i tak przez ponad pięć lat. Były okresy 
bezsenności, gdy sypiałam po trzy godziny na dobę, bo jeden 
z lekarzy wprowadził mnie w farmakologiczną nadczynność. 
Był czas, gdy moja waga spadła do 49 kg, a po trzech mie-
siącach przekraczałam 58 kg. Ciągle szukałam informacji 
o żywieniu w chorobach autoimmunologicznych tarczycy: 
szukałam w literaturze, Internecie, na forach internetowych. 
Bezskutecznie.
Najbardziej znani i poważani dietetycy wskazywali jedynie 
na możliwość zwiększenia białka w diecie. Aby utrzymać 
wagę, zaczęłam bardzo intensywnie ćwiczyć. Bieganie, jazda 
na rowerze, pływanie, ćwiczenia wytrzymałościowe i siłowe. 
Duża aktywność fizyczna pociągnęła za sobą poprawę sa-
mopoczucia i ze zbilansowaną dietą o wartości 1700-1800 
kcal byłam w stanie ustabilizować wagę na granicy 55 kg. 
Ale poziom TSH nadał był zmienny. Usłyszałam dziesiątki 
wersji przyczyn mojego samopoczucia: stresy, zmęczenie, 
pora roku. Coraz intensywniej zaczęłam studiować literaturę 
medyczną – głównie anglojęzyczną oraz publikacje włoskie. 
Znalazłam wyniki badań przeprowadzonych w Australii, 
Stanach Zjednoczonych i Włoszech na osobach ze zdia-
gnozowaną chorobą Hashimoto. W wynikach wielu badań 
wskazywano na powiązanie choroby Hashimoto z celiakią. 
Zalecano wykluczenie glutenu z jadłospisu, suplementację 
selenu, wskazywano na znaczną rolę witaminy D oraz kwa-
sów omega-3 w diecie osób chorych na autoimmunologiczne 
schorzenia tarczycy.

Moje życie z chorobą Hashimoto 
Tekst: Anna Rychłowska 

Dzięki uprzejmości redakcji Food Forum możemy przedstawić Państwu bardzo ciekawy 
artykuł. To również temat do dyskusji. Większość lekarzy endokrynologów nie wierzy 
w skuteczność diety przy chorobach tarczycy. Jednak u niektórych chorych ograniczenie 
glutenu i nabiału daje bardzo dobre rezultaty. Zapraszamy do zapoznania się z doświad-
czeniami pani Anny Rychłowskiej, dietetyczki chorej na chorobę Hashimoto.
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BEZ SYMPTOMÓW CHOROBY
Trafiłam na wyniki badań przeprowadzonych w Trieście, 
w których autorzy wskazywali na ścisły związek między nie-
tolerancją glutenu a zaburzeniami autoimmunologicznymi. 
(zob. www.mp.pl/artykuly/800). Choroby autoimmunolo-
giczne polegają na tym, że układ odpornościowy wytwarza 
przeciwciała (immunoglobuliny) skierowane przeciwko 
własnym tkankom, wywołując w nich chroniczne zapalenie 
z trwałymi uszkodzeniami. Bardzo często osoby z hashimo-
to nie mają żadnych objawów tej choroby. Jednak w miarę 
upływu czasu i progresji choroby może rozwinąć się niedo-
czynność tarczycy. 

Typowe symptomy niedoczynności to: zmęczenie 
i senność, tycie, wrażliwość na zimno, niska tem-
peratura ciała, sucha, zimna i blada skóra, słabe 
i łamliwe włosy, wypadanie brwi, niska odporność 
– częste infekcje, zaparcia, niedrożność jelit, wodo-
brzusze, opuchlizna twarzy, dłoni, osłabienie mięśni 
oraz pracy zmysłów, depresja, rozdrażnienie. 
 
Przy diagnostyce choroby niezbędne minimum to wykona-
nie badań hormonów: TSH, T3, T4, FT3, FT4, przeciwciał 
anty TPO i anty TG oraz badania ultrasonograficznego. Anty 
TPO działa przeciwko peroksydazie tarczycowej, która jest 
enzymem produkowanym przez tarczycę i bez którego jod 
nie jest wychwytywany. W rezultacie hormony tarczycy nie 
są prawidłowo produkowane. Wiele osób chorych na hashi-
moto ma poziom TSH w normie laboratoryjnej, lecz norma 
funkcjonalna to zakres od 1,0 do 3,0. Podstawą leczenia jest 
przyjmowanie hormonów tarczycy. Po przeanalizowaniu 
wielu publikacji, wyników badań na temat autoimmunolo-
gicznych chorób tarczycy stworzyłam dla siebie dietę, która 
już po dwóch miesiącach stosowania przyniosła doskonałe 
rezultaty. 

MOJA DIETA
Odzyskałam energię, zaczęłam dobrze sypiać, zniknęły pro-
blemy związane z nadwrażliwością jelit, poprawił się stan 
skóry i włosów, nie marznę. Ustąpił problem z zatrzymywa-
niem wody i dolegliwości związane z PMS (zespołem napię-
cia przedmiesiączkowego). Główne elementy zastosowanej 
przeze mnie diety: jem 5 posiłków dziennie, wyłączyłam 
z diety produkty zawierające gluten. W diecie znalazły się: 
kasza jaglana, gryczana, ryż, komosa ryżowa, amarantus, 
bezglutenowe płatki owsiane, mąka kukurydziana, ziemnia-
czana i ryżowa. Wykluczyłam z diety mleko krowie i nabiał 
– zamiennie stosowałam domowej roboty mleko kokosowe, 
migdałowe, ryżowe, słonecznikowe. 
Ograniczyłam spożywanie soi. Włączyłam do diety olej 
lniany, stosuję także oliwę z oliwek oraz olej rzepakowy. 
Jadam tłuste ryby, owoce morza, strączki, pestki, nasiona 
i orzechy, a także chude mięso, jajka, wędliny przygotowane 
samodzielnie w domu (np. pieczony filet indyka). Spoży-
wam bardzo dużo warzyw (zwłaszcza zielonych) i owoców 
sezonowych. Potrawy piekę, duszę i gotuję na parze, bardzo 
rzadko smażę. Dodatkowo przyjmuję selen z witaminą E.  
Poza tym do codziennego planu zajęć wpisałam aktywność 
fizyczną oraz staram się jak najwięcej przebywać na słońcu 
(witamina D). 
Przy chorobach autoimmunologicznych zdecydowanie odra-
dzam spożywanie pszenicy, która obecnie jest jednym z naj-
bardziej zmodyfikowanych zbóż. Coraz więcej osób jej nie 
toleruje i często występuje po spożyciu pszenicy tzw. późna 
odpowiedź autoimmunologiczna. Można zaobserwować, jak 

wiele osób odzyskuje zdrowie i smukłą sylwetkę jedynie po 
odstawieniu pszenicy.

UWAGA NA MLEKO I PSZENICĘ
Jak wykazały badania, obecność glutenu w diecie może nasilić 
autoimmunologiczną chorobę tarczycy. Podobnie jest z pro-
duktami mlecznymi. Kazeina zawarta w mleku krowim dla 
wielu osób stanowi antygen wywołujący reakcję alergiczną. 
Przy chorobie Hashimoto obecność dodatkowego czynnika 
negatywnie oddziałującego na układ odpornościowy może 
nasilić chorobę, dlatego sugeruję unikanie – albo przynaj-
mniej ograniczanie – produktów spożywczych na bazie mleka 
krowiego (można je zastąpić mlekiem roślinnym, kozim lub 
owczym).  Z całą pewnością natomiast mleko krowie nie 
powinno znaleźć się w początkowych ośmiu – dziesięciu ty-
godniach nowej diety. Zalecam natomiast włączenie do menu 
orzechów, grzybów, drożdży piwnych jako źródła selenu, któ-
ry reguluje pracę układu immunologicznego. Obecność białka 
(głównie metioniny), witamin A, C i E oraz innych związków 
o właściwościach antyoksydacyjnych zwiększa wchłanianie 
selenu z pokarmu. Białko powinno stanowić 15-20% konsu-
mowanych pokarmów (kurczak, wołowina, cielęcina, ryby, 
nasiona strączkowe, takie jak soczewica, groch, cieciorka).
Należy ograniczyć spożycie tłuszczów, jednocześnie zastępu-
jąc nasycone kwasy tłuszczowe wielonienasyconymi kwasami 
tłuszczowymi (olej rzepakowy, słonecznikowy, oliwa z oli-
wek, nasiona, ziarna i orzechy, tłuste ryby morskie), które 
są jednocześnie źródłem witaminy E. Witamina ta zapewnia 
prawidłowy stan błony komórkowej i ułatwia oddziaływanie 
hormonów tarczycy na komórki. 
Chorobie Hashimoto często towarzyszy niedoczynność tar-
czycy i w tym przypadku wskazane jest ograniczenie soi 

Organizacje wspierające pacjentów mających 
problemy z tarczycą:

Fundacja JakMotyl 
 ul. Konwiktorska 9 lok. 45/8
00-216 Warszawa
+ 48 666 513 801 
www.jakmotyl.pl
www.hashimoto.pl

Polskie Stowarzyszenie Chorych na Hashimoto
ul. Warszawska 14/6
47-400 Racibórz 
+48 518 307 184
info@stowarzyszenie-hashimoto.pl
www.stowarzyszenie-hashimoto.pl
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w diecie, która może zaburzać wchłanianie leków stosowa-
nych przy niedoczynności oraz przyczynić się do pojawienia 
się wola. Nasiona soi są źródłem fitynianów, które utrudniają 
wchłanianie wapnia, magnezu, żelaza, cynku oraz izoflawo-
nów – związków ograniczających wchłanianie jodu. Nale-
ży zminimalizować też spożycie warzyw kapustnych, które 
mają działanie wolotwórcze. Powinno się je gotować w dużej 
ilości wody, bez przykrycia przez kilka pierwszych minut 
(glukozynolany przechodzą do wody i są lotne). Pobudzony 
system odpornościowy jest bardzo podatny na wiele substan-
cji, które mogą się wydawać obojętne lub nawet korzystne.  
Każdy przypadek hashimoto zatem trzeba rozpatrywać in-
dywidualnie. Stosowanie wyłącznie środków syntetycznych 
może być niewystarczające w przypadku wielu osób chorych 
na autoimmunologiczne zapalenie tarczycy. 
Niezbędne jest kompleksowe podejście do choroby, samo-
edukacja oraz wyszukanie odpowiedniej osoby, która pomoże 
zbilansować i dostosować racjonalną i indywidualną dietę. 
I jeszcze ważna uwaga: skomponowałam moją dietę, któ-
rą stosuję od lipca 2013 roku na bazie dostępnej literatury 
naukowej oraz własnych doświadczeń. Trudno jeszcze dziś 
powiedzieć, czy w dłuższym okresie poprawi się stan mojego 
zdrowia. Dziś wiem jedno: czuję się lepiej i będę kontynu-
owała zastosowane leczenie żywieniowe.  
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Anna Rychłowska jest dietetykiem, specjalizuje się 
w żywieniu w chorobach tarczycy, alergiach i nietolerancjach 

pokarmowych. Jest autorką bloga kulinarnego, w którym 
pokazuje, że dieta bezglutenowa może być naprawdę pyszna.  
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Zapewne nie będzie dla nikogo zaskoczeniem fakt, iż za głów-
ne źródło witaminy D uznaje się syntezę skórną, znacznie 
mniejszy odsetek (ok. 10%) stanowią źródła pokarmowe. 
Pytanie, istotne dla każdego z nas, brzmi: dlaczego tak jest 
i co to oznacza w praktyce, na co dzień? A  w szczególności 
– co oznacza dla osób chorych na celiakię? Aby móc wyjaśnić 
to zagadnienie, na początek musimy zapoznać się z grubsza 
z przemianami, jakim podlega witamina D w naszym orga-
nizmie oraz charakterystyce jej działania.

WITAMINA CZY… HORMON?
Witamina D należy do związków rozpuszczalnych w tłusz-
czach. Termin „witamina D” odnosi się zarówno do witaminy 
D1, D2 (pochodzenia roślinnego), jak i witaminy D3 (pocho-
dzenia zwierzęcego), której aktywna postać będzie głównym 
przedmiotem naszego zainteresowania. Cholekalcyferol, cho-
ciaż jest witaminą, a więc substancją regulatorową, nie stano-
wiącą substratu energetycznego czy budulcowego, wykazuje 
także cechy charakterystyczne dla hormonów: jego synteza 

Tekst: Łucja Dobrucka
dietetyk

Hasło „Witamina D” większości z nas przywodzi na myśl kropelki podawane doustnie 
małym dzieciom. Czasy, gdy cholekalcyferolowi przypisywano jedynie funkcję zapobie-
gania krzywicy u dzieci, dawno minęły. Obecną sławę witamina D zawdzięcza swemu 
udowodnionemu wielokierunkowemu (plejotropowemu) działaniu. Warto, w trosce 
o zdrowie, zapoznać się z nią bliżej.

Wszystko, co warto wiedzieć  
o witaminie D

Fot. Fotolia.com 
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odbywa się w większości endogennie w naszym organizmie, 
a działanie możliwe jest dzięki swoistym receptorom. Dlatego 
też witamina D3 zaliczana jest do hormonów sterydowych, 
odpowiedzialnych za gospodarkę wapniowo-fosforanową.

SYNTEZA WITAMINY D
Synteza skórna witaminy D możliwa jest dzięki promienio-
waniu UV z zakresu 290-320 nm. W naszej skórze znajduje 
się substrat, który pod wpływem promieni ultrafioletowych 
ulega przemianie. Rozpoczyna ona łańcuch reakcji, prowa-
dzących do powstania aktywnej postaci witaminy D. Kolejne 
etapy zachodzą w głębszych warstwach naskórka, następnie 
w wątrobie i nerkach. Z kolei witamina D przyjęta z pożywie-
niem wchłania się w odcinku czczym jelita cienkiego. Stamtąd 
transportowana jest najpierw do wątroby, potem do nerek, 
gdzie podlega kolejnym przemianom. 

DLACZEGO JEST NIEZWYKŁA – PLEJOTROPOWE DZIAŁANIE 
WITAMINY D
Witamina D jest substancją niezwykłą, o czym świadczy 
ogromne spektrum jej działania. Cholekalcyferol wspólnie 
z parathormonem i kalcytoniną odpowiada za gospodarkę 
wapniowo-fosforanową. Oznacza to, że obecność witaminy 
D wpływa w istotny sposób na stan naszych kości. Aktyw-
na postać witaminy D3 potęguje działanie parathormonu, 
którego aktywność koncentruje się na zwiększeniu stężenia 
jonów wapniowych w surowicy krwi. Dodatkowo powoduje 
zwiększenie wchłaniania fosforanów i wapnia w jelitach oraz 
zwiększa zwrotną resorpcję tego makroelementu w kanali-
kach zbiorczych nerek, co zapobiega jego utracie z moczem. 
To jednak nie wszystko. Witamina D wpływa także na czyn-
ność mięśni, układu sercowo-naczyniowego, trzustki, układu 
nerwowego i odpornościowego. Warto wiedzieć, że oddziałuje 
ona na ponad 200 genów w naszym organizmie! Nie można 
nie wspomnieć o szeroko badanym przeciwnowotworowym 
wpływie tej niezwykłej witaminy. Przykładowo, lekarze z Uni-
wersytetu Medycznego w Łodzi dowiedli w swoich badaniach, 
iż upośledzony metabolizm witaminy D3 może pełnić istotną 
rolę w procesie onkogenezy w komórkach tarczycy¹.

ŹRÓDŁA WITAMINY D
Można postawić sobie pytanie – skoro witamina D pełni 
tak wiele ważnych funcji, które mają znaczenie dla naszego 
zdrowia i samopoczucia, jak zadbać o prawidłową jej podaż 
i uniknąć niedoborów?
Jako że głównym źródłem witaminy D jest synteza skórna, 
na naszej szerokości geograficznej jesteśmy zagrożeni jej 
niedoborem, zwłaszcza w miesiącach jesienno-zimowych. Jak 
nietrudno się domyślić, zapotrzebowanie na witaminę D jest 
zróżnicowane i zależy od wielu czynników, w tym wieku i sta-
nu fizjologicznego. Warto zapamiętać, że jako główne źródła 
witaminy D wskazuje się tłuste ryby morskie oraz oleje rybne, 
a także (w mniejszym stopniu) produkty mleczne oraz mięso. 
Co ciekawe, aktualne zalecenia dotyczące zapotrzebowania na 
witaminę D są podważane jako zaniżone w kontekście poważ-
nych niedoborów, jakie obserwuje się w populacji na naszej 
szerokości geograficznej we wszystkich grupach wiekowych.
Skutki niedoboru witaminy D są poważne. U osób z niedo-
borem witaminy D obserwuje się: demineralizację kości, 
osteomalację (u dorosłych), krzywicę (u dzieci), a także 
zwiększone ryzyko rozwoju nowotworów, chorób zapalnych, 
autoimmunizacyjnych czy cukrzycy². Należy zaznaczyć, że 
niedobory ciężkie powodują wspomniane zaburzenia doty-
czące układu kostnego, zaś już umiarkowane wpływają na 
obniżenie plejotropowego działania cholekalcyferolu.

CELIAKIA A ZAGROŻENIE NIEDOBOREM WITAMINY D
Jak zostało wspomniane we wcześniejszej części artykułu, 
witamina D wchłania się z przewodu pokarmowego w jelicie 
cienkim. Osoby z zespołami złego wchłaniania, w tym chore 
na celiakię, są narażone na jej niedobory. Wynika to z faktu, 
iż w uszkodzonym przez gluten jelicie wchłanianie substancji 
pokarmowych nie zachodzi prawidłowo i dochodzi do strat. 
Na szczęście po przejściu na ścisłą dietę bezglutenową stan 
jelit sukcesywnie ulega poprawie.
Pamiętajmy jednak, że niedobory witaminy D wiążą się nie 
tylko z wrodzonymi zaburzeniami narządowymi czy zaburze-
niami wchłaniania. Obserwuje się je często u ludzi całkowicie 
zdrowych z uwagi na niedostateczną ekspozycję na światło 
słoneczne oraz podaż w diecie. Dodatkowo niedoborem za-
grożone są m.in. osoby z nadwagą i otyłością, kobiety w okre-
sie ciąży i laktacji, osoby starsze oraz małe dzieci².

SUPLEMENTACJA – TAK CZY NIE?
Skoro wiemy już, jak wiele istotnych funkcji pełni w naszym 
organizmie witamina D oraz jak poważne w skutach są jej 
niedobory, odruchowo zaczynamy zastanawiać się nad su-
plementacją. Aby podjąć decyzję o suplementacji, najlepiej 
jest dokładnie określić, jaka jest nasza sytuacja pod względem 
zawartości witaminy D w organizmie. W tym celu należy 
wykonać oznaczenie witaminy D w surowicy krwi. Głównym 
krążącym metabolitem witaminy D jest forma 25(OH)D3 i to 
jej stężenie interesuje nas pod kątem diagnozy niedoborów³. 
Nie bądźmy zdziwieni, jeśli jej poziom witaminy D okaże się 
u nas znacznie zaniżony.
Musimy pamiętać, że suplementacja odbywa się drogą doust-
ną – u osoby, która posiada niezdiagnozowany zespół złego 
wchłaniania albo stosuje dietę od niedawna i jej jelito dopiero 
zaczyna się regenerować, odnotuje się straty, podobnie jak 
w przypadku przyjmowania witamimy D z pokarmem.

Z PRZYMRUŻENIEM OKA… 
Gdy czytamy o plejotropowym działaniu witaminy D, można 
odnieść wrażenie, że jest to niemal magiczna substancja, 
której prawidłowe stężenie może zabezpieczyć nas przed 
szeregiem dolegliwości, a nawet bardzo poważnych chorób. 
W klinice endokrynologii, gdzie miałam okazję odbywać jed-
ne ze studenckich praktyk, lekarze regularnie sprawdzają 
u siebie i swoich bliskich poziom witaminy D i stosują su-
plementację. Niektórzy nadal obserwują niedobory i działają 
na rzecz ich zniwelowania. Pewnego dnia jeden z endokry-
nologów odebrał wynik mieszczący się w górnym zakresie 
wartości zalecanych. Obecni w dyżurce lekarskiej wyrazili 
podziw i zazdrość, a ordynator oddziału podsumował krótko: 
„Będziesz żył wiecznie”.
Jak wiadomo, liczba komponentów mających znaczenie dla 
naszego zdrowia i samopoczucia jest przeogromna. Troska 
o utrzymanie prawidłowego stężenia witaminy D nie za-
gwarantuje sama w sobie, co prawda, zdrowia ani dobrej 
kondycji, może jednak znacząco wpłynąć na wiele ważnych 
procesów w organizmie. 
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blood serum of patients with thyroid cancer. Archives of Medical Research, 
kwiecień 2010, tom 41, rozdz. 3, str. 190–194

²  Jarosz M.: Normy żywienia dla populacji polskiej – nowelizacja. Instytut 
Żywności i Żywienia 2012

³  Napiórkowska L., Franek E.: Rola oznaczania witaminy D w praktyce klinicz-
nej. Choroby Serca i Naczyń 2009, tom 6, nr 4, 203–210
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W ostatnim czasie syrop glukozowo-fruktozowy stał się bar-
dzo popularnym dodatkiem do żywności. Przez przeciętnego 
konsumenta uważany jest za zdrowszy odpowiednik cukru. 
Świadomie unikamy produktów z cukrem, bo słyszeliśmy 
że są niezdrowe, zastępując je tymi dosładzanymi syropem 
glukozowo-fruktozowym. Nie zdajemy sobie sprawy z tego, 
że może nam wyrządzić tyle samo szkód co cukier.

CZYM JEST SYROP GLUKOZOWO-FRUKTOZOWY? 
Syrop glukozowo-fruktozowy (skrót SGF) otrzymuje się 
w procesie przetwarzania skrobi uzyskanej z kukurydzy czy 
pszenicy. Następnie otrzymaną skrobię poddaje się dzia-
łaniu kwasów, enzymów lub obu tych czynników łącznie. 
Syrop zawiera wiele cukrów prostych, ale głównie glukozę 
i fruktozę, w różnych proporcjach, występujące w postaci 
wolnej, podczas gdy w zwykłym cukrze, czyli w sacharozie, 
są one połączone ze sobą w jedną cząsteczkę. W Europie SGF 
wymieniany jest na etykietach pod nazwą własną. Czasami 
nazywany jest też izoglukozą. 

DLACZEGO SYROP GLUKOZOWO-FRUKTOZOWY?
SGF został wynaleziony w Stanach Zjednoczonych w la-
tach 50. XX wieku. Tamtejsi farmerzy zażądali od państwa 
ochrony celnej produkowanego przez siebie cukru, w związku 
z czym wprowadzono wysokie cła na cukier importowany. 
W rezultacie jego ceny na rynku amerykańskim znacznie 
wzrosły. Przemysł spożywczy, szukając tańszych odpowied-
ników dla zwykłego cukru, znalazł wydawałoby się substancję 
idealną. Syrop glukozowo-fruktozowy.
Z punktu widzenia producenta posiada on wszystkie zalety, 
których brakuje cukrowi. Ma płynną postać, co pozwala na 
łatwe zastosowanie go w różnych procesach technologicznych 
w przetwórstwie. O wiele łatwiej jest rozcieńczyć koncentrat 
syropu do pożądanego stężenia, niż ma to miejsce w przy-
padku zwykłego cukru, który wcześniej należy dodatkowo 
rozpuścić. SGF dobrze komponuje się z napojami. Zapewnia 
wyrobom wilgotność, przez co zapobiega wysychaniu produk-
tów, w których się znajduje, w efekcie mogą mieć więc one 
dłuższą datę przydatności do spożycia i lepiej się prezentują.
Kolejną korzystną cechą z punktu widzenia technologicznego 
jest jego bardzo niska lepkość (mówiąc potocznie, nie klei 

się do wszystkiego, w przeciwieństwie do zwykłego cukru). 
Ułatwia to jego rozlewanie, transport i dozowanie. Nie ulega 
krystalizacji i zapobiega krystalizacji zwykłego cukru w pro-
duktach, w których wspólnie występują (nie lubimy scukrzone-
go dżemu, nieprawdaż?). SGF jest stabilny mikrobiologicznie, 
co oznacza że jest mało podatny na rozwój niepożądanych 
drobnoustrojów w produkcie. Kolejnym dużym plusem jest 
jego większa siła słodząca, a więc większa wydajność, co prze-
kłada się na niższe koszty związane z jego produkcją.
Skoro syrop glukozowo-fruktozowy jest znacznie tańszy od 
cukru (warto tu wspomnieć, że uprawa kukurydzy w USA 
jest dotowana) i na dodatek łatwiejszy w użytkowaniu, więc 
nie należy liczyć na to, że producenci chętnie i szybko z niego 
zrezygnują.

W CZYM JEST SYROP GLUKOZOWO-FRUKTOZOWY
Można się na niego natknąć w różnych rodzajach produktów 
spożywczych, takich jak: 
l  napoje owocowe (również te przeznaczone dla dzieci), nek-

tary, napoje gazowane i niegazowane (typu fanta, sprite, 
herbata mrożona itp.), syropy do rozcieńczania wodą,

l  napoje energetyzujące i izotoniczne,
l  jogurty smakowe (uwaga zwłaszcza na jogurty 0%,), ma-

ślanki owocowe, mleka smakowe, wsady do jogurtów, mle-
ko zagęszczone słodzone, serki homogenizowane,

l  pieczywo o długim terminie ważności, ciastka (na przykład 
pierniki dzięki dodatkowi syropu SGF nie stają się twarde),

l  przetwory owocowe typu: dżemy, galaretki, marmolady,
l  lody, desery, niektóre czekolady, ciasteczka, gumy do żucia 

i inne gotowe słodkości, 
l  musztardy, ketchupy, gotowe sosy sałatkowe i marynaty,
l  konserwy (rybne, mięsne, warzywne, owoce w puszce),
l  niektóre wędliny i wyroby garmażeryjne, sałatki,
l  uwaga również na artykuły kupowane w sklepach ze zdrową 

żywnością, one też (na przykład sok z brzozy) mogą zawie-
rać syrop glukozowo-fruktozowy,

l  słodkie napoje alkoholowe.
Oczywiście SGF nie jest dodawany do każdego produktu. 
Są producenci, którzy nie używają go przy produkcji swoich 
wyrobów lub używają zamiennie z cukrem. Warto więc czytać 
etykiety, żeby sprawdzić, co tak naprawdę jest w środku.

Syrop glukozowo-fruktozowy 
dobry czy zły? 
Tekst: Grażyna Konińska
Konsultacja merytoryczna: prof. zw. dr hab. n. farm. Maria Halina Borawska 
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Zakład Bromatologii

Od kilku lat naukowcy spierają się na temat szkodliwości syropu glukozowo-fruktozo-
wego. Jedni mówią, że szkodzi bardziej niż cukier, obarczając go odpowiedzialnością 
za plagę chorób cywilizacyjnych, jaką możemy zaobserwować w dzisiejszym świecie.  
Inni wskazują na takie same niekorzystne działanie na organizm obu tych substancji. 
Jak jest naprawdę?
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JAKI MOŻE BYĆ JEGO WPŁYW NA NASZE ZDROWIE?
Tak naprawdę nieliczne ośrodki badały wpływ syropu gluko-
zowo-fruktozowego na zdrowie ludzkie. Częściej zajmowano 
się badaniem wpływu samej fruktozy. Dotąd ustalono, że 
spożywanie dużych ilości fruktozy powoduje:
l  Otyłość – fruktoza spożywana nawet w niewielkich ilo-

ściach nastawia organizm na produkcję tkanki tłuszczowej, 
zwłaszcza gromadzącej się na brzuchu i wokół narządów 
wewnętrznych. Według prof. dr hab. inż. Grażyny Cichosz 
z Wydziału Nauki o Żywności Uniwersytetu Warmińsko-
-Mazurskiego w Olsztynie, żaden inny składnik diety nie 
sprzyja otyłości tak jak fruktoza.

l  Zwiększa ryzyko wystąpienia cukrzycy typu 2, bo zwięk-
sza wytwarzanie kwasu moczowego, co z kolei upośledza 
syntezę tlenku azotu i nasila oporność tkanek na insulinę.

l  Potęguje apetyt – brak po fruktozie wzrostu wydziela-
nia leptyny (białka zbudowanego ze 146 aminokwasów, 
wydzielanego przez komórki tłuszczowe, którego zada-
niem jest regulacja pobierania pokarmu i gospodarki 
energetycznej w organizmie), która informuje organizm 
o sytości. 

l  Powoduje również, że nie zmniejsza się w żołądku stęże-
nie greliny, tzw. „hormon głodu”. Wobec tego, po posiłku 
zawierającym fruktozę nadal możemy czuć głód, co spowo-
duje, że zjemy więcej.

l  Prowadzi do gwałtownych zmian poziomu insuliny oraz 
glukozy we krwi.

l  Podwyższa poziom „złego” cholesterolu i trójglicerydów. 
l  Przyczynia się do zwiększenia możliwości wystąpienia ze-

społu jelita drażliwego (według badań prof. dr inż. Grażyny 
Cichosz) oraz nadciśnienia (Clin. Biochem. 2004, 37,1-9).

l  Długotrwała dieta bogata we fruktozę wywołuje zaburzenia 
pamięci u szczurów (Nutr Neurosci. 2014 May 25).

l  Badania na ludziach wykazały, że spożycie cukrów doda-
nych wiąże się z obniżeniem funkcji poznawczych (Nutr J. 
2013 Aug 8;12).

CZY SYROP GLUKOZOWO-FRUKTOZOWY SZKODZI BAR-
DZIEJ NIŻ CUKIER?
Jeśli chodzi o wartość energetyczną cukru i syropu gluko-
zowo-fruktozowego, to jest ona taka sama, czyli 4 kcal/g. 
Niektórzy naukowcy sugerują, iż teoria, według której syrop 
glukozowo-fruktozowy jest winny spowodowania epidemii 
otyłości w USA, jest nieprawdziwa. Amerykańskie Stowarzy-
szenie Medyczne oraz Amerykańskie Stowarzyszenie Diete-
tyczne wydały oświadczenia, iż nie ma naukowych podstaw 
do stwierdzenia, iż SGF oddziałuje na ludzki organizm w inny 
sposób niż sacharoza. 
Ale są też badania, których wyniki są absolutnie odmienne. 
W 2004 r. grupa amerykańskich naukowców opublikowała 
badania, w których postawili hipotezę mówiącą o tym, że 
syrop glukozowo-fruktozowy stanowi bezpośrednią przy-
czynę narastającej fali otyłości w USA. Naukowcy swo-
ją hipotezę oparli na dwóch istotnych argumentach. Po 
pierwsze w latach 1970–2000 gwałtownie wzrosła liczba 
osób otyłych w Ameryce, po drugie w tym samym czasie 
konsumpcja syropu glukozowo-fruktozowego w tym kraju 
zwiększyła się o 1000%. Uznano, że jest to coś więcej niż 
tylko przypadek.
Mamy też polskie badania prof. dr hab. inż. Grażyny Cichosz. 
Jak mówiła w jednym z wywiadów „Zagrożenie otyłością, 
a także cukrzycą stanowi tzw. syrop glukozowy (de facto 
zawiera więcej fruktozy niż glukozy). Fruktoza w całości 
przetwarzana jest w organizmie człowieka na trójglicerydy, 
hamuje syntezę ATP (głównego nośnika energii) i sprzyja 

tyciu bardziej niż jakikolwiek inny składnik diety” (pozycja 
nr 4 w spisie literatury). 
Trudno znaleźć takie informacje w Internecie. Europejska 
Rada Informacji o Żywności (EUFIC) na swojej oficjalnej 
stronie zaprzecza, aby istniał związek między syropem gluko-
zowo-fruktozowym a otyłością, czy też tezie, że fruktoza nie 
daje uczucia sytości. Do innych zarzutów się nie odnosi. Ale 
gdy wgłębimy się w temat, okazuje się, że jest to organizacja 
non-profit, założona w 1995 roku, mająca siedzibę w Brukseli, 
której zadaniem jest „dostarczać informacje oparte na nauce 
w zakresie bezpieczeństwa żywności, jakości żywności i jej 
wpływie na zdrowie do publicznej wiadomości”. Jej projekty 
są finansowane przez Komisję Europejską i fundacje (jakie, 
nie jest napisane), oraz jest „obsługiwana” przez europej-
skich producentów spożywczych. Czy informacje podawa-
ne przez taką organizację mogą być w pełni wiarygodne?  
Natomiast Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywno-
ści EFSA, powołany specjalnym rozporządzeniem Komisji 
Europejskiej w celu: „gromadzenia i analizy danych, które 
umożliwiają przygotowanie charakterystyk i monitorowanie 
zagrożeń, które wywierają bezpośredni lub pośredni wpływ 
na bezpieczeństwo żywności i pasz”, a więc wydawałoby się 
organ powołany do tego, aby zajmować się tak istotnymi dla 
zdrowia człowieka sprawami, nie wydał do tej pory oświad-
czenia w sprawie syropu glukozowo-fruktozowego i jego 
wpływu na zdrowie, a także w kwestii fruktozy i otyłości.

CO POWINNIŚMY ROBIĆ, JEŚLI CHCEMY UNIKAĆ SYROPU 
GLUKOZOWO-FRUKTOZOWEGO?
Po pierwsze czytać etykiety!
Jeśli chodzi o wybór cukru czy też syropu glukozowo-frukto-
zowego, to nie ma mniejszego zła. Jedno i drugie nie wpłynie 
korzystnie na nasz organizm, dlatego jedyne, co nam pozosta-
je, to unikać obu. Ja osobiście staram się kupować żywność 
jak najmniej przetworzoną, a jeśli już muszę, wybieram eko-
logiczną. Mimo to, przeglądając etykiety produktów stojących 
na mojej półce natknęłam się na perełki. Nie zdziwiło mnie, 
że syrop glukozowo-fruktozowy jest w ketchupie McDonald’s 
i w musztardzie Kamis. Bardzo natomiast zdziwiła mnie jego 
obecność w koncentracie barszczu Krakus (wraz z cukrem). 
Ciekawy jest też skład lodów, które mam w zamrażalniku 
(Deluxe z Lidla) – w składzie są: cukier, syrop cukru inwerto-
wanego, syrop glukozowy, glukoza, sorbitol. Mam wrażenie, 
że gdyby zsumować całkowitą zawartość cukru, byłby głów-
nym składnikiem tych waniliowo-owocowych lodów. Czyżby 
producent wiedząc o tym, chciał przed konsumentem ukryć 
tę informację, stosując go w tak wielu postaciach? Na niektó-
rych etykietach skład wydrukowano tak drobnym drukiem, 
że nawet młoda osoba bez powiększenia go nie przeczyta. 
Na innych literki w kolorze ciemnego złota na ciemnozielo-
nym połyskliwym tle. Czemu ma to służyć? Czyżby miało za 
zadanie zniechęcić nas do studiowania etykiet? Na szczęście 
zgodnie z prawem od 13 grudnia 2014 roku wszyst-
kie etykiety produktów spożywczych będą musiały 
zawierać czytelne informacje o składzie, a dodatko-
wo, co nas bardzo cieszy, wszystkie alergeny, w tym 
gluten, muszą być wyraźnie zaznaczone, tak aby kon-
sument mógł je łatwo przeczytać. 

Unikać napojów owocowych i gazowanych
Napoje stanowią główne źródło cukrów prostych w naszej 
diecie. Pamiętajmy, że są to tylko puste kalorie, których 
spożycie nie przynosi nam żadnych korzyści. Znam rodzi-
ny, w których dzieci wypijają po 2 litry słodzonych napojów 
owocowych na osobę dziennie! Warto nauczyć swoje dzieci 
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pić czystą wodę mineralną w szklanych opakowaniach lub 
ugotowane przez nas kompoty bez cukru. Aby dodać wodzie 
smaku można użyć cytryny, limonki czy świeżej mięty. 

Unikać kupnych jogurtów owocowych
W wielu z nich zawartość owoców jest mikroskopijna, a smak 
nadaje aromat, natomiast zawierają spore ilości cukru lub 
syropu glukozowo-fruktozowego. O wiele zdrowiej jest kupić 
jogurt naturalny i dodać do niego pokrojone owoce, orzechy 
i płatki owsiane bezglutenowe lub ekspandowane nasiona. 
Smaczny i zdrowy posiłek, dostarczający nam naturalnej 
słodyczy, witamin oraz błonnika pokarmowego. 

Czy jeść świeże owoce?
Owoce co prawda zawierają cukry proste, w tym fruktozę, lecz 
w porównaniu do produktów przetworzonych mają ich zde-
cydowanie mniej. Poza tym zawierają błonnik pokarmowy, 
witaminy, mikroelementy i co ważne, nie jesteśmy w stanie 
zjeść ich zbyt dużo. W przypadku otyłości ograniczmy ilość 
owoców w diecie na korzyść zwiększonego spożycia warzyw.

Unikać żywności wysoko przetworzonej 
Syrop glukozowo-fruktozowy i cukier można znaleźć w wielu 
produktach, w których byśmy się ich nie spodziewali (na 
przykład podany powyżej koncentrat barszczu Krakus, co 
mnie osobiście zadziwiło). Dlatego też lepiej jest wybierać 
żywność jak najbardziej naturalną, nieprzetworzoną. Czytaj-
my zatem dokładnie etykiety produktów i jeśli to możliwe, po 
prostu nauczmy się żyć bez cukru. Uważać musimy zwłaszcza 
na produkty, które bywają oznaczone jako „produkt diete-
tyczny”, „fit” lub „light”. Często nie ma w nich zwykłego cukru 
(sacharozy), natomiast zawierają wyłącznie syrop glukozo-
wo-fruktozowy. Naukowcy z Newcastle University w 2013 
roku ustalili maksymalną dzienną dawkę cukru, jaką zdro-
wy dorosły człowiek może spożyć, żeby uniknąć problemów 
zdrowotnych. Według nich, dzienne spożycie cukru nie po-
winno przekraczać 5 łyżeczek – co stanowi ok. 30 gramów*.  
Taka ilość cukru może znajdować się w jednej puszce napoju 
gazowanego! W prawidłowo zbilansowanej diecie jedynie do 
10% energii z węglowodanów powinno pochodzić z cukrów 
dodanych (sacharoza i inne cukry proste) (Normy żywienia 
dla populacji polskiej – nowelizacja; IŻŻ. 2012)

WIĘC MOŻE JEDNAK CUKIER?
Skoro syrop glukozowo-fruktozowy wywołuje w naszych 
organizmach tyle niepożądanych efektów, to można by dojść 
do wniosku, że powrót do naszego starego „dobrego” cukru 
stołowego może nie jest takim złym rozwiązaniem… Nic 
bardziej mylnego. Unikanie produktów, w składzie któ-
rych znajduje się syrop glukozowo-fruktozowy na rzecz tych 
zawierających cukier nie zmienia naszego jadłospisu na 
zdrowszy czy chociażby mniej szkodliwy. W tym wypadku 
nie można mówić o lepszym lub gorszym wyborze. Jedy-
nym rozwiązaniem, jeśli chcemy zachować zdrowie bądź do 
niego powrócić, jest ograniczenie spożycia cukru i syropu 
glukozowo-fruktozowego, a także wysoko przetworzonego 
pożywienia. Jeżeli chcemy cieszyć się zdrowiem, czytajmy 
etykiety i kupujmy z rozwagą.

* Warto tu wspomnieć, że przy wyliczaniu dziennej 
dawki cukru nie wystarczy policzyć łyżeczek cukru do-
dawanych do herbaty czy kawy, ale należy wziąć pod 
uwagę również cukier zawarty w słodyczach i napojach 
gazowanych.

PRODUKCJA SYROPU GLUKOZOWO-FRUKTOZOWEGO 
W POLSCE
W Polsce największym producentem syropu glukozowo - 
fruktozowego jest koncern Cargill z USA. W 1996 roku wy-
budował w Bielanach Wrocławskich pierwszą i jedyną do tej 
pory w Polsce fabrykę wytwarzającą surowce dla przemysłu 
spożywczego. Firma Cargill jest monopolistą na polskim ryn-
ku, produkuje ogromne liczbie syropu glukozowo - frukto-
zowego, dlatego w coraz większej ilości produktów możemy 
spodziewać się jego pojawienia. 

CIEKAWOSTKA:
Na polskim rynku są też syropy glukozowo-fruktozowe prze-
znaczone specjalnie do karmienia pszczół. Na forach dla 
pszczelarzy zdania są podzielone. Jedni są zadowoleni, inni 
piszą, że po karmieniu pszczół tym syropem stracili sporo 
rodzin pszczelich, a te które przeżyły, były bardzo słabe. 
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Według Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi z dnia 10 lipca 2007 roku w sprawie znakowania 
środków spożywczych producent jest zobowiązany 
umieścić na opakowaniu informację na temat:
•  pochodzenia skrobi i skrobi modyfikowanej, jeżeli 

skrobia ta może zawierać gluten;
• składników alergennych, w tym glutenu;

Producent nie musi znakować wyraźnym odniesie-
niem do nazwy składnika alergennego:
• s yropów glukozowych na bazie pszenicy, w  tym 

glukozy (dekstrozy) oraz produktów z  nich 
wytworzonych, jeżeli stopień, w  jakim zostały 
przetworzone, nie może zwiększyć poziomu 
alergenności oszacowanej przez Europejski Urząd 
ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) dla produktu, 
z którego się wywodzą;

•  maltodekstryny na bazie pszenicy oraz produktów 
z  nich wytworzonych, jeżeli stopień, w  jakim zo-
stały przetworzone, nie może zwiększyć poziomu 
alergenności oszacowanej przez EFSA dla produktu, 
z którego się wywodzą;

• syropów glukozowych na bazie jęczmienia;
•  zbóż wykorzystywanych w destylatach do napojów 

spirytusowych.
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Na jesieni 2010 roku, kiedy zaczynaliśmy naszą akcję, nie 
było żadnej państwowej kontroli nad rynkiem specjalistycz-
nej żywności bezglutenowej. Wystarczyło, że producent raz 
zrobił badania i zgłosił swoje produkty do Głównego Inspek-
toratu Sanitarnego, a potem latami mógł produkować i ozna-
czać swoją żywność jako bezglutenową. 
Co więcej, po naszych badaniach szefowie niektórych firm 
byli oburzeni, że „jakaś organizacja” śmie badać ich produkty 
i do tego jeszcze zamieszczać wyniki w Internecie. Straszono 
nas sądem i odpowiedzialnością karną. Teraz już jesteśmy 
zahartowani, wtedy kosztowało nas to sporo nerwów. 
Wyniki kolejnych tur badań były systematycznie publikowa-
ne i większość producentów przyzwyczaiła się już do naszej 
społecznej kontroli. Co więcej, niektórzy widząc złe wyniki 
badań, przepracowali temat, poprawili odpowiednie proce-
dury bezpieczeństwa i ich produkty są już stale bezglutenowe. 
To sukces naszej akcji.

Niestety, są też i tacy producenci, którzy próbują nie przejmo-
wać się złymi wynikami i naszymi interwencjami. Na takich 
działają dopiero odpowiednie inspekcje, które, co warto pod-
kreślić, wkraczają bardzo szybko po naszym obywatelskim 
„donosie”.  Tak naprawdę samo opublikowanie wyników 
kolejnej tury badań to nie koniec, a dopiero początek naszej 
pracy…
Z bezpieczeństwem produktów bezglutenowych jest teraz 
lepiej, żywność bezglutenową kontroluje także Główny In-
spektorat Sanitarny, z którym nasze Stowarzyszenie w tej 
kwestii współpracuje. Ale nadal nie jest dobrze…

NAJWIĘKSZE ZAGROŻENIA
Z naszych obserwacji wynika, że wciąż największym źródłem 
zagrożenia dla osób na diecie bezglutenowej są mąki z su-
rowców naturalnie bezglutenowych, które zostają wtórnie 
zanieczyszczone glutenem (samosiejki zbóż glutenowych 
na polu, wspólne silosy, wspólny transport, młyny i dalsze 
przetwórstwo z mąką pszenną czy żytnią).
Świadczą o tym wyniki ostatniej, ósmej tury badań (str. 38).  
Okazuje się też, że jeśli coś jest ekologiczne, to wcale nie 
znaczy, że nadaje się dla osób na diecie bezglutenowej. Mąki 
ekologiczne: gryczana firmy BIO Babalscy, kukurydziane 
z firm Natu Bio, Bio Raj mają fatalne wyniki – powyżej 400 
ppm, czyli przekraczają 20-krotnie dozwoloną normę dla 
produktów bezglutenowych. Co więcej, gluten pojawił się 
nawet w mąkach z cieciorki i ryżu brązowego (firma Ra-
dix–Bis Janusz Baranowski) – to najprawdopodobniej efekt 
wspólnych linii technologicznych i hali produkcyjnej.  
Generalnie można powiedzieć, że kupowanie zwykłych mąk 
naturalnie bezglutenowych to jak gra w rosyjską ruletkę. 

Konsumencka akcja  
badania produktów
Tekst: Anna Marczewska

Jeść czy nie jeść – niekończące się dywagacje 
na naszym forum (www.forum.celiakia.pl) 
skłoniły nas kilka lat temu do działania. 
Czy to, co kupujemy, zawiera gluten? Czy 
jest bezpieczne? Czy zawartość jest zgodna 
z  informacją na etykiecie? Jest to jeden 
z największych problemów osób na diecie 
bezglutenowej. 

Fot. Fotolia.com 
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Bezpieczniej jest kupować mąki u specjalistycznych produ-
centów bezglutenowych, bo ci mają świadomość zagrożeń. 
Niestety, takie mąki są zazwyczaj sporo droższe od tych 
dostępnych powszechnie na rynku.  Wydaje się, że najlep-
szym rozwiązaniem jest samodzielne mielenie kasz i ryżu 
na mąkę. 

MODA NA  „BEZGLUTENOWE” PIECZYWO I SŁODYCZE
Wraz z pojawieniem się mody na dietę bezglutenową pojawiło 
się nowe poważne zagrożenie.
Piekarze i cukiernicy, którzy do tej pory produkowali pieczy-
wo czy słodycze ze zwykłych mąk, zaczynają w tych samych 
halach produkcyjnych przygotowywać wyroby bezgluteno-
we, nie mając świadomości skali zagrożenia. Niestety, przy 
pylącej wszędzie mące pszennej nie da się prowadzić bez-
piecznej produkcji bezglutenowej. Potwierdzają to również 
nasze ostatnie badania.  Jeden z chlebów „bezglutenowych” 
zawierał powyżej 400 ppm glutenu. Prosimy wszystkich 
o zgłaszanie nam takich przypadków – interweniujemy na 
bieżąco. Uświadamiamy i namawiamy albo na osobny za-
kład, albo na zrezygnowanie z produkcji bezglutenowej. 
Czasami, niestety, musimy postraszyć kontrolą z Inspekcji 
Sanitarnej lub Handlowej lub zwrócić się z prośbą o taką 
kontrolę.

CO DALEJ?
Co zrobić, żeby nie wylać dziecka z kąpielą? Bo bardzo łatwo 
jest doprowadzić do sytuacji, kiedy na większości mąk i kasz 
naturalnie bezglutenowych pojawi się ostrzeżenie o ślado-
wych ilościach glutenu, a takich produktów bezwzględnie 
nie powinniśmy kupować. Dlatego nasze Stowarzyszenie 
oprócz badania produktów ciągle pracuje nad producentami, 
namawiając ich do wytwarzania bezpiecznych dla nas mąk. 
Mamy nadzieję, że w następnym roku będziemy już mieli 
dobre wieści na ten temat.

PROSIMY O WSPARCIE NA POTRZEBY BADAŃ
Badania produktów są, niestety, bardzo drogie, finansujemy 
je z wpłat 1%, ale nie jesteśmy w stanie regularnie badać 
wszystkich produktów, które byśmy chcieli. Jeśli popieracie 
naszą akcję, bardzo prosimy o wsparcie w tym zakresie i oczy-
wiście o pamięć przy przekazywaniu 1% podatku na rzecz 
naszego Stowarzyszenia. Nasz numer KRS: 0000 27 37 81
Zapraszamy na naszą stronę www.celiakia.pl, gdzie znajduje 
się osobna podstrona poświęcona badaniom. Można spraw-
dzić wyniki z poprzednich tur. Zachęcamy również do tego, 
aby poprzez forum i nasz profil na www.facebook.com/celiakia 
zgłaszać swoje propozycje produktów do badań na zawartość 
glutenu. 
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Zleceniodawca:  Polskie Stowarzyszenie Osób z Celiakią i na Diecie Bezglutenowej
Laboratorium badawcze:   „NUSCANA” Biotechnika Laboratoryjna Adam Dąbrowski   

ul. Wieruszowska 12/16  60-166 Poznań 
Data zakończenia badania: 05.11.2014 
Metodyka badania: metoda immunoenzymatyczna ELISA wg Mendeza

Nazwa próbki Producent / Wynik w ppm [mg/kg]

Chrupki kukurydziane bezcukrowe otrębowo –orzechowe– 
Ania, masa 100 g, 
Napis na opakowaniu: nie zawiera glutenu !

Firma Produkcyjno - Handlowa  Ania, Kraków 130,2 ± 51,0

Linia gryczano-ryżowa błyskawiczna – Ania, masa 100 g
Napis na opakowaniu: Wyprodukowano z naturalnie ekolo-
gicznych surowców nie posiadających glutenu

Firma Produkcyjno - Handlowa  Ania, Kraków 45,7 ± 17,9

Mąka gryczana ekologiczna – BIO Babalscy, masa 500 g Wytwórnia Makaronu BIO Aleksandra  
i Mieczysław Babalscy,  Pokrzydowo > 400

Mąka kukurydziana ekologiczna – Natu Bio, masa 400 g AN s.c oddz. NATU, Sosnowiec > 400

Mąka kukurydziana ekologiczna – Bio Raj, masa 400 g BIOHURT  Sp. z o.o., Pokrzydowo > 400

Mąka z kaszy jaglanej ekologiczna – Bio Raj, masa 500 g BIOHURT  Sp. z o.o., Pokrzydowo 31,9 ± 12,5

Mąka sojowa ekologiczna – Bio Raj, masa 400 g BIOHURT  Sp. z o.o., Pokrzydowo 172,1 ± 67,5

Mąka z cieciorki – Radix, masa 500 g Radix – Bis Janusz Baranowski, Rotmanka 139,0 ± 54,5

Mąka z ryżu brązowego – Radix, masa 500 g Radix – Bis Janusz Baranowski, Rotmanka 193,4 ± 75,8

Chleb ekologiczny, rekomendowany w diecie bezglutenowej 
– Piekarnia „Kasieńka” Marek Sobiecki, masa 350 g. Piekarnia „Kasieńka” Marek Sobiecki, Baniocha > 400

Z wszystkimi wynikami można się zapoznać na www.celiakia.pl w zakładce Badania.

Zestawienie wyników badań na gluten 
– największe przekroczenia
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Co ważne, gryka nie była znana w starożytnym Egipcie, Me-
zopotamii, w Syrii i Palestynie. 

Jednakże w latach 60-tych XX wieku odkryto ślady pyłku 
gryki i odciski owoców gryki w znaleziskach z okresu brązu 
w Brandenburgii, w Polsce, w Dani, na Bornholmie i w Niem-
czech północno-zachodnich. Wszystkie te odkrycia paleobo-
taniczne podważyły dawniejsze hipotezy o przywędrowaniu 
gryki do Europy dopiero w średniowieczu wraz z najazdami 
mongolskimi czy tureckimi.

Ponieważ najwięcej zróżnicowanych odmian gryki występuje 
w Azji środkowej i wschodniej, dlatego nadal jako miejsce 
pochodzenia całego rodzaju wskazywane są góry Azji. 
Gryka (Fagopyrum Mill) należy do rodzaju roślin z rodziny 
rdestowatych. Najbardziej znane gatunki gryki to:

l  gryka zwyczajna – zwana też siewną (dawne nazwy to 
poganka, hreczka),

l  gryka japońska – uprawiana głównie w Azji Północnej,
l  gryka tatarka – obecnie uważana za chwast w upra-

wach gryki zwyczajnej. W Europie uprawiana wyłącznie 
na paszę zieloną ze względu na bujny wzrost i odporność 
na przymrozki.

Jako roślina jadalna w Polsce wykorzystywana jest gryka 
zwyczajna (w Azji japońska). Ten sam gatunek ma zastoso-
wanie w ziołolecznictwie i pszczelarstwie. Rzadziej uprawiana 
jest gryka tatarka. W ziołolecznictwie wykorzystuje się rów-
nież inny gatunek: Fagopyrum dibotrys. We współczesnym 
świecie gryka ma coraz mniejsze znaczenie, jej uprawy coraz 
bardziej się kurczą. Główną przyczyną obecnej małej popular-
ności tego pseudozboża, zarówno w Polsce, jak i w Europie, 

Zaskakująca gryka 
Tekst: Grażyna Konińska

Gryka siewna zwana też gryką zwyczajną, ma długą tradycję uprawy jako roślina jadalna. 
Od 2 000 lat p.n.e. uprawiana była w górskich rejonach północnych Indii (dziś częściowo 
Pakistan). Uważano, że stamtąd uprawa zawędrowała do Chin, Korei i Japonii, następnie 
rozpowszechniając się w całej Azji Środkowej. Naukowcy przez lata początek uprawy 
gryki w Europie łączyli z najazdem Mongołów na ziemie polskie w XIII wieku. Od nas 
gryka zawędrowała się do Europy Środkowej i Zachodniej. Za tą hipotezą przemawia-
łoby również nazewnictwo. W Polsce gryka była znana pod nazwą hreczka, tatarka czy 
poganka, w niektórych rejonach i gwarach nazwy te funkcjonują do dziś. We Francji le 
sarrazin. Natomiast Frumentum sarracenicum i frumentum turcicum – w zachowanych 
dokumentach z czasów renesansu.

Fot. Jerzy Sadownik

Fot. Jerzy Sadownik
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jest słabe plonowanie, współczesne zwyczaje żywieniowe 
oraz brak wiedzy o jego dużej wartości odżywczej wśród 
konsumentów.

GRYKA I JEJ WALORY GOSPODARCZE
Gryka zwyczajna jest jednoroczną rośliną mającą zielone 
łodygi czerwieniejące od chwili zakwitnienia rośliny oraz 
intensywnie pachnące bladoróżowe kwiaty zebrane w wiechy. 
Z zapłodnionego kwiatu rozwija się owoc zwany orzeszkiem 
(nazywany potocznie ziarnem), trójgraniasty i o ostrych 
brzegach.

Gryka jest rośliną bardzo cenioną przez pszczelarzy – z 1 ha 
pola kwitnącej gryki można uzyskać od 140 do nawet 220 kg 
miodu. Miód gryczany ma ciemny kolor i jest jednym z naj-
bardziej cenionych miodów, nie tylko ze względu na przy-
jemny smak, ale i za właściwości lecznicze. Odznacza się 
wysoką aktywnością antybiotyczną, jest stosowany w leczeniu 
i zapobieganiu schorzeniom układu krążenia, a także w sta-
nach osłabienia pamięci, wzroku i słuchu oraz w schorze-
niach wątroby, ze względu na działanie detoksykacyjne. Miód 
gryczany zapobiega rozkładowi przez utlenianie witaminy C 
w nim zawartej oraz polepsza jej wchłanianie.

Aktywność antybakteryjna naszego polskiego miodu grycza-
nego oznaczona została w Oddziale Pszczelnictwa Instytutu 
Ogrodnictwa w Puławach i okazało się, że nie ustępuje on 
słynnemu miodowi manuka. Badania wykazały, że zarów-
no świeży miód gryczany, jak i ten przechowywany przez 
6 miesięcy w różnych warunkach nie stracił swej aktywności 
wobec gronkowców złocistych Staphylococcus aureus oraz 
pałeczek Escherichia coli.

Ze względu na brak białek glutenowych w nasionach grycza-
nych, z czystej mąki gryczanej nie można upiec miękkiego 
puszystego chleba. Dlatego orzeszki przerabiane są głównie 
na kasze: kaszę prażoną jasną i ciemną oraz kaszę nieprażoną, 
zwaną czasem białą. Z gryki wytwarza się też kaszę krakow-
ską. Jest to mocno rozdrobniona kaszka, jednak ze względu 
na możliwość znacznego zanieczyszczenia glutenem nie jest 
zalecana w diecie bezglutenowej.

Po przerobieniu nasion gryczanych na kaszę i mąkę, pozosta-
ją słoma, łuski i pył gryczany. Nic się nie może zmarnować – 
pozostałości te zawierają nadal dużą ilość białka i tłuszczów, 
dzięki czemu są wykorzystywane jako dodatek do pasz. I tu 
ciekawostka: plew i słomy nie wolno używać do karmienia 
zwierząt o białej lub pstrej sierści, u których mogą powo-
dować gryczaną wysypkę oraz podrażnienia i stany zapalne 
błon śluzowych. Ziele gryki zawiera bowiem naftodiantron, 
związek powodujący uczulenie na słońce. Ten sam związek 
występuje w zielu dziurawca. 

Suche łęty gryczane w czasie spalania wydzielają duże ilości 
dymu, dlatego używa się ich do zadymiania kwitnących sadów 
w okresach wiosennych przymrozków. Natomiast pozostałe 
po przerobie nasion gryki na kaszę okrywy owocowe używane 
bywają jako ściółka w fermach brojlerów.

Od paru lat łuski gryczane wykorzystuje się również do pro-
dukcji materacy, siedzisk, poduszek i podgłówków. Są one 
wygodne, ponieważ łuski przemieszczają się względem sie-
bie dopasowując się do pozycji ciała i zabezpieczają przed 
rozwojem roztoczy, co jest wyjątkowo ważne dla alergików. 
Zalecane są między innymi przy bólach kręgosłupa i choro-
bach układu kostno-stawowego.

Gryka jest doskonałą rośliną do upraw w gospodarstwach 
ekologicznych ze względu na to, że w niewielkim stopniu 
jest porażana przez choroby i szkodniki. A ponieważ sama 
dobrze zagłusza chwasty, intensywne zabiegi chemiczne 
i mechaniczne są zbędne podczas jej uprawy. Nie wymaga 
intensywnego nawożenia, gdyż dobrze wykorzystuje składni-
ki pokarmowe z naturalnych zasobów gleby, także te trudno 
przyswajalne i udaje się nawet na słabszych glebach. Pro-
dukcja gryki w Polsce, mimo że stosunkowo niewielka w po-
równaniu z produkcją innych zbóż, jest na tyle duża, że nasz 
kraj zajmuje pod tym względem jedno z czołowych miejsc 
na świecie. Według danych FAO w 2011 r. zajmowaliśmy 
czwarte miejsce po Rosji, Chinach i Ukrainie, a przed Francją 
i Stanami Zjednoczonymi.

WARTOŚCI ODŻYWCZE GRYKI
Gryka posiada bardzo korzystne właściwości dietetyczne 
i lecznicze. Ziarniaki gryki zawierają od 8,5 do 19% wyso-
kowartościowego białka o dobrze zbilansowanym składzie 
aminokwasowym. Ilość białka zależy od strefy uprawy (im 
cieplej tym go więcej), jest ono cenniejsze niż białka innych 
zbóż. Jest bogate w lizynę, aminokwas ograniczający wartość 

Fot. Jerzy Sadownik
Fot. Jerzy Sadownik
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biologiczną innych białek zbóż i dorównuje jakością białku 
roślin strączkowych i mięsa. Charakteryzuje się ponadto dużą 
zawartością aminokwasów siarkowych (metioniny, cysteiny), 
leucyny i fenyloalaniny. Niedobór tych aminokwasów ogra-
nicza wartość żywieniową białka roślin zbożowych i strącz-
kowych. Co prawda w nasionach gryki znajdują się znaczne 
ilości włókna surowego i tanin, które mogłyby ograniczać 
strawność i przyswajalność białek, są one jednak razem 
z okrywami zewnętrznymi orzeszków usuwane w procesie 
otrzymywania kasz.

Ziarniaki zawierają spore ilości skrobi. Pewne jej frakcje nie 
są wchłaniane w jelicie cienkim, lecz ulegają fermentacji 
dopiero w jelicie grubym. Orzeszki gryki charakteryzują się 
wysoką zawartością nienasyconych kwasów tłuszczowych, 
bardzo pożądanych w codziennej diecie ze względu na pro-
filaktykę miażdżycy.

Orzeszki gryki zawierają również dużą zawartość błonnika 
pokarmowego (frakcji rozpuszczalnej 3-7% i  nierozpusz-
czalnej 2-4%). Błonnik nierozpuszczalny (m.in. celuloza) 
pobudza perystaltykę jelit, ma zdolność wiązania wody i kwa-
sów żółciowych. Natomiast błonnik rozpuszczalny powoduje 
obniżenie we krwi poziomu cholesterolu i cukru, dlatego 
gryka powinna być stosowana w profilaktyce nadciśnienia 
tętniczego, miażdżycy oraz otyłości. Kasza gryczana, ze 
względu na dużą ilość błonnika jest naturalnym środkiem 
zapobiegającym i zwalczającym zaparcia.

Nasiona gryki odznaczają się także dużą zawartością ma-
gnezu, cynku, miedzi, manganu, fosforu, potasu oraz żelaza. 
Szczególną uwagę zwraca jednak duża zawartość rzadkich 
pierwiastków, takich jak bor, kobalt i platyna, które gromadzą 
się w okrywie owocowej ziarniaków gryki.

Orzeszki gryki są dobrym źródłem witamin z grupy B 
(tiaminy, ryboflawiny, pirydoksyny, niacyny), witaminy 
E oraz dużej ilości polifenoli. Są to związki o charakterze 

przeciwutleniającym. Najbardziej znane to rutyna i kwer-
cetyna, oba związki w dużej ilości występują w zielu gryki. 
W niektórych odmianach gryki zawartość flawonoidów jest 
większa niż w herbacie. W kaszy gryczanej występuje również 
wiele kwasów organicznych, w tym cytrynowy, szczawiowy, 
jabłkowy i foliowy.

W Polsce grykę wykorzystuje się nie tylko jako materiał do 
produkcji kaszy, ale też płatków, chrupek gryczanych, gryki 
ekspandowanej oraz w mniejszej ilości mąki gryczanej. Ze 
względu na obecność substancji prozdrowotnych w gryce, 
coraz częściej jest ona wykorzystywana w przemyśle far-
maceutycznym i ziołolecznictwie. Natomiast ze względu 

Ciekawostki:

1. W  2011 roku dr inż. Joanna Harasym z  Katedry 
Biotechnologii Żywności Uniwersytetu Ekonomicznego 
we Wrocławiu wraz ze studentką Natalią Beker wymyśliły, 
opracowały i opatentowały produkcję wafli z łusek grycza-
nych. Wafelki charakteryzują się tym, że zawierają mnóstwo 
błonnika w  postaci celulozy pozyskanej z  łusek z  gryki. 
Gryczane wafle są chrupiące, mają ciemny kolor i lekko 
orzechowy aromat. I co najważniejsze, nie mają kalorii, 
gdyż celuloza, która jest głównym składnikiem wafelków 
jest zupełnie nieprzyswajalna przez ludzki organizm. 
Takim deserem zajadać się mogą przede wszystkim osoby 
nie mogące jeść glutenu, diabetycy i  wszyscy ci, którzy 
chcą schudnąć. Miejmy nadzieję, że któryś z producentów 
żywności bezglutenowej zainteresuje się tym ciekawym 
wynalazkiem i wdroży go do produkcji.

2. W Indiach z mąki gryczanej robi się placki chlebowe, 
a jako warzywo wykorzystuje się łodygi i liście. W Japonii 
z mąki gryczanej wyrabia się długi cienki makaron soba 
(100% gryczany lub z domieszką mąki pszennej). We Francji 
mąka gryczana jest składnikiem tradycyjnych naleśników 
bretońskich galettes. We Włoszech mąka gryczana jest wy-
korzystywana do produkcji płaskiego szerokiego makaronu 
pizzoccheri. W Polsce wschodniej i Rosji z mąki gryczanej 
przygotowuje się słynne na całym świecie bliny. 

Fot. Jerzy Sadownik

Fot. Jerzy Sadownik
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na brak glutenu stosuje się ją w produkcji bezglutenowych 
artykułów spożywczych.

GRYKA JAKO ROŚLINA LECZNICZA
Ze względu na zawartość substancji biologicznie aktywnych, 
gryka jest wykorzystywana w profilaktyce wielu chorób, mię-
dzy innymi nowotworowych. Magnez, którego kasza gryczana 
ma dużo, koi nerwy i pomaga w leczeniu depresji, korzystnie 
wpływa na układ sercowo-naczyniowy, zapobiega odkłada-
niu się wapnia w postaci złogów w układzie moczowym oraz 
pęcherzyku żółciowym. 

Gryka jest rośliną uprawianą także w celu uzyskania z niej 
cennych flawonoidów, które działają przeciwzapalnie i prze-
ciwutleniająco, poprawiają elastyczność żył i wspomagają 
układ krwionośny. Na uwagę zasługuje tu szczególnie ru-
tyna, która w największych ilościach występuje w nadziem-
nych częściach gryki (łodygach, liściach i kwiatach) zbiera-
nych w pełni kwitnienia. Związki flawonoidowe wzmacniają 
naczynia włosowate układu krwionośnego, mają właściwości 
uszczelniające naczynia i przeciwwysiękowe. Zapobiegają 
i leczą żylaki (również hemoroidy), krwawe wybroczyny, 
„pajączki” na twarzy i nie dopuszczają do tworzenia się 
siniaków, a także powstrzymują skłonność do krwawień 
(np. z nosa).

Flawonoidy pełnią w organizmie rolę przeciwutleniaczy, 
zapobiegają powstawaniu niektórych wysoce reaktywnych 
wolnych rodników, zmniejszają cytotoksyczność utlenio-
nego cholesterolu, a w konsekwencji zapobiegają występo-
waniu chorób cywilizacyjnych (miażdżycy, chorobie nie-
dokrwiennej serca i zawałowi serca). Całkowita zawartość 
flawonoidów w kaszach waha się od 19 mg w 100 g kaszy 
jasnej do 4 mg w 100 g kaszy bardzo ciemnej. W proce-
sie prażenia kaszy zawartość flawonoidów maleje prawie 
5-krotnie! Każdego z nas powinno to przekonać do używania 
głównie kaszy niepalonej.

Jednym z flawonoidów jest rutyna. Ze względu na to, że spo-
walnia utlenianie witaminy C (przedłużając tym samym jej 
działanie), wchodzi w skład preparatów farmaceutycznych 
z witaminą C. Napary z liści i kwiatów gryki zalecane są 
w medycynie naturalnej jako środki sprzyjające wydalaniu 
pierwiastków promieniotwórczych z organizmu.

W rosyjskiej medycynie ludowej świeże liście gryki przy-
kłada się na wrzody, czyraki i trudno gojące się rany. Su-
szone liście utarte na proszek służą jako zasypka przeciw 
odparzeniom, a cieple okłady z kaszy gryczanej stosuje się 
na schorzenia skórne.

Zaś w medycynie chińskiej wyciągi z ziela gryczanego stosuje 
się dla obniżenia poziomu cukru i cholesterolu we krwi.
Ziele gryki jest składnikiem różnego rodzaju mieszanek zio-
łowych, w tym herbat. 

Literatura:
1.  prof. Dr hab. Krystyna Zarzecka, Marek Gugała, Iwona Mystkowska; War-

tość odżywcza i możliwości wykorzystania gryki; Katedra Szczegółowej 
Uprawy Roślin Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach; © 
Borgis – Postępy Fitoterapii 1/2014, s. 28-31

2.  Doc. dr Marian Nowiński „Dzieje upraw i roślin uprawnych” PWRiL 1970
www.czytelniamedyczna.pl 
www.odr.pl 
www.uprawyekologiczne.pl 

www.portalspozywczy.pl
http://biologiaroslin.wordpress.com 
http://ogrod-koryciny.ziolowyzakatek.pl/rosliny-w-ogrodzie/rdestowate 

Galettes: francuskie naleśniki gryczane

Galettes bretonnes to naleśniki z mąki gryczanej rodem z rol-
niczej Bretanii, z historycznie dość biednego regionu. Na co 
dzień jadano tam naleśniki gryczane z odrobiną soli lub ma-
sła, a nadzienia podawano na specjalne okazje i w niedziele. 
Tradycyjnie podaje się je na słono.

Mąkę gryczaną na naleśniki można kupić w sklepie, można 
również przyrządzić ją samodzielnie w młynku do kawy, mie-
ląc niepaloną kaszę gryczaną. Należy pamiętać, aby dokładnie 
ją zmielić na drobną mąkę.

Do galettes dobre będzie każde słone nadzienie. Galettes 
komponuje się, podobnie jak pizzę, według własnego uzna-
nia. Aby uzyskać naleśniki bezmleczne wystarczy pominąć 
w nadzieniu ser. Taki sposób przyrządzania naleśników jest 
o tyle wygodny, że każdy z biesiadników może skomponować 
dla siebie zupełnie inne nadzienie. Naleśniki są bardzo do-
bre również w wersji bezjajecznej. Wystarczy pominąć jajka 
i dodać 1-2 łyżki wody więcej.

Składniki na 10-12 sztuk.
Ciasto:
• 250 g drobno mielonej mąki gryczanej
• 500 ml letniej wody (lub pół na pół z mlekiem lub 

z jogurtem)
• 2/3 łyżeczki soli
• 2 jajka
• 1 łyżka stopionego masła, oliwy lub oleju kokosowego (do 

ciasta)
• tłuszcz do smażenia

Nadzienie:
• tyle jajek, plasterków szynki, ile usmażyliśmy naleśników
• starty żółty ser (w oryginale Gruyere)
• garść drobnych liści świeżego szpinaku lub dowolnych 

kiełków
• sól i pieprz do smaku

Wykonanie:
Zmiksować na gładkie ciasto mąkę gryczaną, sól, jajka, płynne 
masło i wodę. Na tym etapie można wstawić ciasto do lodówki 
na 1-2 godziny, ale nie jest to niezbędne.

Wlać odrobinę tłuszczu do smażenia na rozgrzaną patelnię 
i rozprowadzić ją równomiernie kawałkiem papierowego ręcz-
nika kuchennego. Takim nasączonym tłuszczem ręcznikiem 
warto przed każdym kolejnym naleśnikiem „przecierać” patel-
nię. Jeśli mamy patelnię nieprzywierającą, taka ilość tłuszczu 
w zupełności wystarczy.

Wymieszać dobrze ciasto jeśli się rozwarstwiło. Jeśli jest za 
gęste, dodać trochę wody.

Powoli nalać porcję ciasta na rozgrzaną patelnię małą chochlą, 
drugą ręką obracając patelnię w powietrzu, aby ciasto równo-
miernie rozlało się cienką warstwą na całej powierzchni. Jeśli 
nalało się za mało, nie dolewać dodatkowej porcji. Lepiej, aby 
w naleśniku było parę małych dziurek, niż żeby był za gruby.
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Ciasto powinno być na tyle płynne, żeby szybko pokryć 
cienką warstwą powierzchnię patelni, a patelnia musi być 
na tyle gorąca, żeby ciasto do niej natychmiast przywarło. 
Naleśniki z mąki gryczanej nie wymagają smażenia z obu 
stron.

Położyć na świeżo wylane ciasto kolejno: pokrojoną w paski 
szynkę, starty ser, pośrodku wbijając jajko i przykrywając je 
paroma liśćmi szpinaku. Dodać sól i pieprz do smaku, a na-
stępnie przykryć patelnię i smażyć całość na średnim ogniu. 
Nie dawać za dużo nadzienia. W Bretanii zakłada się brzegi 
naleśnika do środka, na nadzienie, pozostawiając widoczne 
na środku żółtko.

Gdy białko jajka się zetnie (po ok. 2-4 minutach w zależności 
od temperatury patelni), podawać gotowy naleśnik na talerz. 
Najlepszy jest prosto z patelni.

Inne warianty: 
l  ser cheddar, szynka, cieniutkie plasterki jabłka, suszone 

oregano
l  ser ementaler lub brie, szynka, pomidor w plasterkach, 

listki świeżej bazylii

Wskazówki:
1.  Galettes są najsmaczniejsze prosto z patelni, smażone na 

bieżąco. Dlatego nie warto smażyć wszystkich naleśników 
od razu, lecz schować płynne ciasto do lodówki i użyć na-
stępnego dnia.

2.  Można na bieżąco komponować różne wypełnienia nale-
śników, dodając lub odejmując poszczególne składniki. 

3.  Naleśniki z mąki gryczanej czasami są dość delikatne i trze-
ba z nimi bardzo uważać, bo lubią się rwać. Dlaczego cza-
sami? Wynika to z tego, że sprzedawana w sklepach mąka 
gryczana bardzo się różni stopniem zmielenia (tak samo 
różny może być jej kolor – od bardzo jasnej do bardzo 
ciemnej).  Dlatego bardzo często w przypadku przepisów 
z dodatkiem mąki gryczanej trzeba samemu korygować 
ilość płynu w stosunku do przepisu oryginalnego. 

Bliny – przedwojenny przepis

Słynne bliny są to po prostu drożdżowe placuszki. Ciasto na 
bliny można robić z samej mąki gryczanej, lub mieszane – 
z mąki gryczanej i uniwersalnego bezglutenowego miksu. Bliny 
na mące gryczanej są nieco ciemniejsze niż „mieszane”, są też 
bardziej delikatne i kruche. Prawdziwe bliny potrzebują czasu 
na rośnięcie. Ale zapewniam, że warto. Dawniej, jeśli robiono 
ich więcej, przekładano je prosto z patelni do glinianego garnka 
z przykrywką, smarując uprzednio każdy placuszek masłem, na-
stępnie wstawiano do nagrzanego pieca. Później podawano go-
rący garnek na stół. Prosta, smaczna i zdrowa potrawa. Z czym 
jedzono bliny? Z dużą ilością topionego masła, z dodatkiem 
sałatki z drobno posiekanego śledzia z cebulką, lub kwaśnej 
śmietany i kawioru. Lub też z wędzonym łososiem i plasterkiem 
cytryny. Jak kto chciał. Obecnie kawior jest dla nas synonimem 
luksusu. Nie zawsze tak było. Moja teściowa, którą początek II 
wojny światowej zastał u rodziny w Buczaczu (obecnie Ukraina), 
wspomina, że gdy front przetaczał się przez te tereny, tygodnia-
mi do jedzenia mieli tylko stary suchy chleb i kawior. Nigdy już 
po wojnie, aż do tej pory, nie wzięła do ust kawioru.

Fot. Grażyna Konińska
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W bogatych domach bliny smażono na specjalnych malutkich 
patelniach. Nam wystarczy patelnia z okrągłymi zagłębieniami 
o średnicy 10 cm. Dzięki temu każdy placuszek będzie takiej sa-
mej wielkości. Ale jeśli takiej patelni nie mamy, równie dobrze 
da się je usmażyć na nieprzywierającej patelni na niewielkiej 
ilości tłuszczu.

Składniki:
Ciasto:
• 40 dag mąki gryczanej (lub bardzo drobno zmielonej białej 

kaszy gryczanej)
• 2 jajka
• 3 łyżki stopionego masła
• 1 szklanka mleka (ja użyłam mleka kokosowego)
• 1 szklanka ciepłej wody
• ½ łyżeczki soli
Na zaczyn: 
• 3 dag drożdży (ale jeśli się spieszymy możemy dać 5 dag)
• 1 łyżeczka cukru
• 1 łyżka dowolnej mąki bezglutenowej
• 1/3 szklanki ciepłej wody 
• kawałek słoniny do przecierania patelni

Sałatka śledziowa do blinów:
• 2 pory (białe części) pokrojone w cienkie półplasterki
• 1/3 szklanki żurawiny, umytej
• 2/3 opakowania dużej śmietany
• 2/3 średniego słoiczka majonezu 
• sok z połowy cytryny
• 2 pełne łyżki curry
• 2 opakowania śledzi matjasów
• kwaśna śmietana, jogurt naturalny lub kremowy serek 

do blinów

Wykonanie sałatki:
Pory zalać wrzącą wodą na 5 minut, odsączyć. Wymieszać 
majonez, śmietanę, żurawinę i curry, dodać do odsączonych 
porów. Śledzie pokroić w grubsze paski, połączyć z sałatką. 
Odstawić, aby smaki się połączyły.

Wykonanie blinów:
Zrobić rozczyn z ½ szklanki ciepłej wody, drożdży, cu-
kru i 1 łyżki mąki bezglutenowej. Odstawić aż zacznie 
pracować. 

Zmiksować mleko, ciepłą wodę, stopione masło i jajka. Dodać 
wyrośnięty zaczyn i mąkę z solą. Zmiksować, zwracając uwagę 
na to, by w cieście nie było grudek, odstawić na około 60 minut 
aż wyrośnie i podwoi, a nawet potroi swoją objętość. Rozgrzać 
patelnię, przecierać patelnię słoniną nabitą na widelec przed 
każdą porcją blinów. Nabierać pulchne ciasto ostrożnie małą 
chochelką do sosu, starając się już nie mieszać ciasta. Smażyć 
z obu stron aż będą rumiane po 3 sztuki naraz, nalewając na 
patelnię porcje wielkości około 2 łyżek. Najlepiej ściągnąć je-
den z patelni i zobaczyć czy gotowy, aby nie przesuszyć naszych 
blinów. Podawać na bieżąco ze śmietaną i sałatką. Jeśli chcemy 
ciepłe bliny przetrzymać dłużej, usmażone przekładamy albo 
do żeliwnego, zamykanego garnka albo na talerz, przykrywając 
je jednocześnie folią aluminiową. 

Wskazówki:
1.  Jeśli bliny długo rosną są lepsze, stają się bardziej delikatne.
2.  Bliny, podobnie jak galettes najsmaczniejsze są świeże. 

Dlatego resztę nieusmażonego ciasta można schować do 
lodówki i usmażyć bliny następnego dnia.

3.  Usmażone placuszki można zamrażać. Po wyjęciu z za-
mrażarki wystarczy na chwilę włożyć do opiekacza do 
chleba i gotowe. Idealne na śniadanie, gdy zabraknie 
chleba.

4.  Takie bliny są bardzo eleganckie, a zarazem lekkie, a jed-
nocześnie sycące, idealne jako przekąska na karnawałowe 
spotkanie.

Chleb gryczany z miodem i kminkiem

Chleb gryczany jest bardzo smaczny, lekko słodkawy, z deli-
katnym posmakiem gryki i kminku. Ten chleb nie należy do 
lekkich i puszystych wypieków. Wyjmując go z foremki mamy 
wrażenie, że jest ciężki, ale to pozory. Miękisz jest zwarty, jak 
przystało na chleb razowy, ale miękki. W ciągu tygodnia da 
się zjeść bez odświeżania.

Czas pieczenia: ok. 30-40 minut
Czas rośnięcia:  60 minut
Całkowity czas:  ok. 2 godziny

Składniki:
• 400 g mąki gryczanej
• 2 płaskie łyżki siemienia lnianego 
• 1 opakowanie drożdży instant
• 1 łyżka miodu gryczanego lub spadziowego
• 1 łyżeczka soli
• 300 ml wody
• ew. 2 łyżeczki kminku do środka lub do posypania
• około 1/3 szklanki wody potrzebnej do zaparowania 

piekarnika

Wykonanie:
Siemię lniane zalać połową szklanki wrzątku. Odstawić do 
przestudzenia.  Wymieszać z miodem.
Mąkę wymieszać z drożdżami i solą, uważając, aby nie sy-
pać soli na drożdże. Dodać zaparzone (letnie) siemię lniane 
z miodem. Stopniowo dolewając resztę ciepłej (nie gorącej) 
wody (ok. 2/3 szklanki), wyrobić mikserem ciasto na chleb. 
Mąki gryczane różnią się stopniem przemiału, więc czasami 
będzie potrzebna większa ilość wody. Wyrabianie nie po-
winno potrwać dłużej niż 5 minut. W tym momencie można 
dodać do środka kminek. Przełożyć do foremki wyłożonej pa-
pierem do pieczenia. Kto nie dodał do środka, może posypać 

Fot. Grażyna Konińska
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wierzch chleba kminkiem, przykryć bawełnianą ściereczką 
i odstawić w ciepłe miejsce bez przeciągów. Chleb z mąki 
gryczanej rośnie wolno, więc trzeba uzbroić się w cierpliwość. 
Gdy urośnie prawie drugie tyle, po mniej więcej godzinie 
(czas wyrastania zależy od temperatury otoczenia), wstawić 
do gorącego, nagrzanego do 220ºC piekarnika. Równocześnie 
wstawić do piekarnika naczynie z 1/3 szklanki wrzącej wody. 
Po 10 minutach zmniejszyć temperaturę do 200ºC. Chleb 
piec około 30-40 minut, sprawdzić patyczkiem czy upieczo-
ny. Wyjąć z piekarnika rumiany chleb, delikatnie wyłożyć 
z foremki i przełożyć na kratkę do ostudzenia.

Warianty: 
l  Można dodać ziarno słonecznika. 
l  Zamiast kminkiem można posypać wierzch przed piecze-

niem czarnuszką.
l  Jeśli ktoś lubi wyraźnie słony smak chleba, może dodać 

dodatkowo szczyptę soli. 
l  Zamiast siemienia lnianego można dać błonnik jabłkowy 

lub mieloną babkę płesznik. 

Fot. Grażyna Konińska
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Tego typu sytuacje na pewno wpływają zarówno na jakość 
życia, jak i na komfort psychiczny.
Osobiście nie lubimy stwierdzenia: „nie mogę tego jeść”, 
zmieniamy je na: „nie chcę, bo mi szkodzi, ale mogę zastą-
pić dany produkt innym i stworzyć danie często ciekawsze 
od oryginału”. Tego właśnie postanowiliśmy się trzymać 
w naszych poczynaniach kulinarnych, tworząc nowe połą-
czenia smakowe i szukając metod na uzyskanie odpowied-
nich konsystencji i smaków w kuchni. Doświadczeni warsz-
tatami kulinarnymi, które prowadzimy u siebie w Atelier 

Smaku, podajemy dziś kilka metod, które w łatwy sposób 
mogą urozmaicić bezglutenowe menu. Podejrzewamy, że 
pewnie dla wielu z was mogą być one znane, my jednak do 
większości rozwiązań dochodziliśmy sami metodą prób 
i błędów, a czasami okazywało się, że ktoś już wymyślił 
przed nami to, na co tak genialnie wpadliśmy. Tak wła-
śnie było m.in. z wprowadzeniem siemienia lnianego jako 
spoiwa do bezglutenowych wyrobów z mąki, zamiast glu-
tenu i jajka. Zauważyliśmy, że aby naleśniki były delikatne 
i sprężyste, i co najważniejsze – by nie wysychały, mielone 

Bezglutenowe 
triki kuchenne
Tekst i zdjęcia: Jola Słoma, Mirek Trymbulak

Obecnie coraz większa liczba ludzi zdaje sobie sprawę z tego, że to, co jemy, w znaczący 
sposób wpływa na jakość naszego życia. Mają tę świadomość zwłaszcza ci, którzy cierpią 
na nietolerancje pokarmowe, gdyż z pewnością wielokrotnie doświadczyli dolegliwości 
fizycznych po zjedzeniu produktów, które im nie służą. Dyskomfort fizyczny to jedna 
sprawa, ale jest jeszcze druga strona całego tego zamieszania z naszym jadłospisem. 
Możemy śmiało napisać „naszym jadłospisem”, ponieważ my również jesteśmy w tej dużej 
grupie osób z nietolerancjami pokarmowymi. Wyobraźmy sobie, jak czuje się w towa-
rzystwie lub rodzinie człowiek, który z powodów zdrowotnych musi przestrzegać diety? 
Najczęściej tam, gdzie wszyscy inni celebrują spotkanie, jedząc pyszności, np.: pizzę, tartę 
lub naleśniki, dla alergika pokarmowego pozostaje jakieś danie z puszki lub paczki albo 
cokolwiek, byle tylko zaspokoić głód. Bo przecież najważniejsze jest, by nie spożył podczas 
wspólnego obiadu lub kolacji np. niezdrowego dla niego glutenu.
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siemię lniane, które do nich dodajemy, musi być zalane 
wcześniej wrzącą wodą i dokładnie zmiksowane, a dopiero 
po przestudzeniu połączone z mąką. Do ciasta pierogowego 
nie trzeba dodawać siemienia lnianego w ogóle, zamiast 
niego łączymy ze sobą 3 gatunki mąki: ryżową, gryczaną 
i ziemniaczaną. I tu korzystamy z metody, którą podpatrzy-
liśmy przy robieniu chińskich pierożków Won Ton. Polega 
ona na zalaniu wrzątkiem części suchych składników, dzięki 
czemu otrzymujemy bardzo kleistą masę. Gdy już lekko 
przestygnie, wrabiamy w nią resztę mąki i odrobinę oleju, 
by uzyskać bardziej sprężyste ciasto. Natomiast podczas 
robienia tarty wszystkie suche składniki mieszamy razem 
i najpierw dodajemy tłuszcz, w naszym wypadku olej, gdyż 
nasza dieta jest również wegańska, a dopiero na samym 
końcu dodajemy odrobinę mleka kokosowego lub wody, 
aby składniki się skleiły. Za to przy robieniu chleba bez-
glutenowego na początku mieliśmy problem z kruszącym 
się po wypieczeniu ciastem. Tutaj znów sięgnęliśmy do 
tradycyjnych metod. Tym razem posłużyliśmy się sposo-
bami naszych babć, które dodawały do ciasta chlebowego 
ugotowanych w mundurkach ziemniaków. Po zmiksowaniu 
i dodaniu ich do masy chlebowej pomagają one dłużej za-
chować wilgotność i spoistość pieczywa. Oprócz tego, do 
ciasta, dla poprawienia smaku, dodajemy ocet balsamiczny 
lub musztardę. Tych metod na uzyskanie konsystencji, 
zwartość lub po prostu polepszenia smaku jest znacznie 
więcej i wydaje nam się, że zawsze można jeden składnik 
zastąpić innym, jeżeli któryś nam nie służy. Tak jest na 
przykład ze skrobią kukurydzianą, którą najczęściej można 
zastąpić ziemniaczaną lub mąką z tapioki. Mleko kokosowe 
wielokrotnie może zastąpić śmietankę, gdy jesteśmy uczu-
leni na nabiał lub mamy skazę białkową. Najważniejsze, by 
się nie zamykać na kreatywne rozwiązania i dzięki temu 
tworzyć nowe i smaczne potrawy. 
Dziś podajemy Wam dwa  przepisy, które od samego począt-
ku towarzyszą nam podczas warsztatów „Podstawy bezglu-
tenowej kuchni wegańskiej” w naszej pracowni kulinarnej. 
Jak się dowiedzieliśmy, zagościły one na stałe w jadłospisach 
wielu kursantów, nie tylko tych, którzy mają problem z tole-
rancją glutenu. Dobrej i smacznej zabawy!
Więcej przepisów znajdziecie w nowych odcinkach programu 
Atelier Smaku na www.ateliersmaku.pl

Gryczane bliny z hummusem 
i majonezem z kalafiora
• ilość: kilka porcji
• czas przygotowania: 30 minut plus czas gotowania cie-

cierzycy i kalafiora

Bliny
Składniki:
• 50 dag mąki gryczanej
• 5 dag zmielonego siemienia lnianego
• 5 dag drożdży
• 1/2 łyżeczki cukru
• 1 łyżeczka soli
• woda
• olej do smażenia
• truflowy krem balsamiczny do dekoracji

Sposób przygotowania:
W ciepłej wodzie z cukrem rozpuszczamy drożdże. Mąkę 
mieszamy z siemieniem oraz solą i łączymy z rozpuszczonymi 

drożdżami i mieszamy cały czas, podlewając wodą, aż do uzy-
skania rzadkiego ciasta racuchowego. Całość odstawiamy na 
20 minut. Ciasto nakładamy łyżką na patelnię z rozgrzanym 
olejem i smażymy z obu stron na złoty kolor.
Podajemy z hummusem, majonezem z kalafiora, gałązką 
świeżego tymianku i kapką truflowego balsamico.

Hummus
• czas przygotowania: ok. 2 godzin + czas moczenia 

ciecierzycy
• ilość: kilka porcji

Składniki:
• 20 dag suchej ciecierzycy
• 6 łyżek oliwy
• 3 łyżki pasty tahini
• 1 łyżeczka soli
• sok z 1 dużej cytryny
• 1 garść liści świeżego tymianku

Sposób przygotowania:
Ciecierzycę moczymy przez noc, następnie gotujemy ją do 
miękkości około godziny.  Odsączoną ciecierzycę miksujemy 
z oliwą, pastą tahini, solą i sokiem z cytryny na jednolitą masę 
o konsystencji kremu. Jeżeli masa jest za gęsta, dodajemy 
odrobinę wody z gotowania. Na koniec mieszamy z posie-
kanymi liśćmi tymianku. 

Majonez z kalafiora
Składniki:
• mały kalafior
• 250 ml oleju słonecznikowego
• 250 ml mleka kokosowego
• 2 cytryny
• słoiczek musztardy sarepskiej
• 1-2 łyżeczki czarnej soli, w zależności od wielkości kalafiora

Sposób przygotowania:
Gotujemy kalafior na parze, aż do całkowitej miękkości. Stu-
dzimy, miksujemy kalafior z czarną solą do uzyskania gład-
kiej, jedwabistej konsystencji. Dolewamy mleko kokosowe, 
jeszcze raz miksujemy, powoli wlewamy olej słonecznikowy, 
cały czas miksując, następnie powoli wlewamy sok z cytryny 
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– cały czas miksując, na samym końcu dodajemy musztardę 
i jeszcze raz dokładnie miksujemy. 
Uwaga! Wszystkie składniki na majonez muszą mieć taką 
samą temperaturę.

Naleśniki z konfiturą z dyni  
i pomarańczy      
• ilość: kilka porcji
• czas przygotowania: 30-40 minut

Konfitura
Składniki:
• 4 duże pomarańcze
• 1,2 kg dyni
• 20 dag brązowego cukru
• 200 ml mleka kokosowego
• sok z jednej cytryny
• 10 dag rodzynek
• spora szczypta kardamonu  

Naleśniki
Składniki:
• 35 dag mąki gryczanej
• 25 dag mąki ziemniaczanej
• 10 dag zmielonego siemienia lnianego (6 łyżek)
• 600 ml wrzątku do siemienia lnianego
• woda do uzyskania konsystencji luźnego ciasta 

racuchowego
• 1/2 łyżeczki soli
• 2 łyżki oleju
• melasa z karobu do dekoracji
• kilka listków mięty lub melisy

Sposób przygotowania:

Konfitura:
Obieramy 1 pomarańczę. Odkrajamy ze skórki białą część 
i wyrzucamy ją, resztę skórki kroimy w drobną kostkę i du-
simy na patelni z odrobiną wody i cukru. Następnie obraną 
pomarańczę i dynię kroimy w grubą kostkę, wrzucamy do 
rondelka, dodajemy garść rodzynek oraz cukier i kardamon, 
następnie przykrywamy i gotujemy na wolnym ogniu 20-
30 minut (aż dynia stanie się miękka). Przed końcem goto-
wania dolewamy mleko kokosowe i sok z cytryny.

Naleśniki:
Zmielone siemię lniane zalewamy wrzątkiem, miksujemy 
i odstawiamy na bok do wystygnięcia. Gdy siemię przesty-
gnie, dodajemy sporą szczyptę soli, mąkę ziemniaczaną 
i mąkę gryczaną, 2 łyżki oleju i ponownie miksujemy na jed-
nolitą masę. Dodajemy więcej wody, pamiętając, że ciasto ma 
mieć konsystencję lejącą, tak aby rozpływało się po rozgrza-
nej patelni. Nabieramy na łyżkę wazową ciasta, wylewamy 
na środku rozgrzanej teflonowej patelni i rozprowadzamy 
okrężnym ruchem płaską, drewnianą łopatką. Gotowe nale-
śniki smarujemy wcześniej przygotowaną, ale jeszcze ciepłą 
konfiturą, składamy i dekorujemy melasą karobową i listkiem 
mięty lub melisy. 
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Powszechnie wiadomo, że z tego samego przepisu każdej oso-
bie może wyjść trochę inny chleb. Jak nasze babcie mawiały: 
każdy ma inną rękę. My możemy próbować wytłumaczyć to 
racjonalnie: w każdym domu są inne warunki, używamy innej 
wody (miękka, twarda, przegotowana, surowa), inna jest 
temperatura otoczenia, inny piekarnik, korzystamy również 
z innych składników (inna mąka, innego rozmiaru kubeczki, 
którymi ją odmierzamy, różnej wielkości jajka itp.). Wypie-
kając w domu chleb według danego przepisu, należy zawsze 
kierować się doświadczeniem (tak, tak) i intuicją. A żeby to 
doświadczenie zdobyć, trzeba upiec kilka, kilkanaście bo-
chenków chleba według cudzych receptur. Niestety, zapewne 
zepsujemy kilka wypieków, zanim wyczujemy odpowied-
nią gęstość ciasta bezglutenowego na chleb i nauczymy się 
oceniać, czy ciasto wyrosło już dostatecznie i czy można je 
wstawić do piekarnika.

O CZYM TRZEBA PAMIĘTAĆ, PRZYGOTOWUJĄC CHLEB NA 
DROŻDŻACH? 
Domowy wypiek pieczywa wymaga staranności i cierpliwo-
ści, dlatego łatwo popełnić błąd, który sprawi, że chleb się 
nie uda. Poniżej kilka przydatnych, mam nadzieję, 
wskazówek:
l  Wszystkie składniki (jeśli nie jest napisane w przepisie ina-

czej) powinny mieć temperaturę pokojową. Zimne składniki 
bardzo wydłużają czas rośnięcia ciasta.

l  Mąka powinna być świeża i sucha. Najlepiej ze świeżo 
otwartego opakowania. Taka, która długo stoi w otwartym 
opakowaniu mogła zaabsorbować z powietrza wilgoć, co 
spowoduje, że potrzebna będzie do ciasta mniejsza ilość 
wody. Dotyczy to zwłaszcza skrobi i mieszanek opartych 
na skrobiach, które są bardzo higroskopijne, to znaczy po-
chłaniają wilgoć z powietrza.

l  Drożdże spożywcze mogą być świeże lub suszone (instant). 
Jeśli używamy świeżych drożdży, musimy zwrócić baczną 
uwagę na ich jakość (kolor, zapach, czy się kruszą). Temat 

drożdży jest o tyle ważny, że dzięki nim ciasto wyrasta, 
a w chlebie tworzą się bąbelki gazu, dając w efekcie poro-
watą strukturę miękiszu, a dodatkowo dobrze wypieczony 
chleb pięknie pachnie. Lepiej dodać mniej drożdży, zmu-
szając je, aby dłużej popracowały (dłuższy czas rośnięcia), 
niż za dużo. Nadmiar drożdży niepotrzebnie przyspiesza 
rośnięcie, chleb taki będzie miał cienką skórkę i niesmaczny 
drożdżowy posmak. 

l  Istnieją trzy rodzaje drożdży: świeże, suszone i drożdże su-
szone instant. Drożdże instant są w Polsce o wiele bardziej 
popularne niż zwykłe suszone drożdże (w końcu to oszczęd-
ność czasu).  Drożdże suszone instant miesza się po prostu 
z suchymi składnikami i dodaje do ciasta. Świeże drożdże 
i zwykłe drożdże suszone należy natomiast najpierw roz-
puścić w ciepłym płynie z odrobiną cukru.

l  Bardzo łatwo można sprawdzić, czy drożdże są świeże. 
Wystarczy wymieszać je z paroma łyżkami ciepłej wody 

Dlaczego mój chleb się nie udał?
Tekst: Grażyna Konińska
Zdjęcia: dr inż. Joanna Rachtan-Janicka

Doskonały chleb bezglutenowy można bez problemu upiec w warunkach domowych, 
wystarczy mieć dobry przepis i trzymać się go ściśle. Częstym błędem osób początkujących, 
nie mających doświadczenia w pieczeniu chlebów bezglutenowych, jest improwizacja 
w kuchni. Proszę pamiętać, że jeśli w trakcie pieczenia zmienimy rodzaj lub ilość jednego 
ze składników, wymusza to na nas konieczność zmiany proporcji pozostałych. Dlatego 
jeśli zmienimy rodzaj mąki (zamiast jaglanej ryżowa, bo ta nam lepiej smakuje), damy jej 
mniej (bo zabrakło i musimy ją zastąpić czymś innym), użyjemy wody, a nie mleka (bo nie 
możemy), dodamy więcej nasion (bo lubimy), to otrzymujemy ostatecznie całkiem inny 
produkt i nie możemy mieć pretensji do autora przepisu, że coś poszło nie tak.
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lub mleka,  dodać łyżeczkę cukru i ewentualnie mąki. Jeśli 
w ciągu 5-10 minut drożdże zaczną się pienić – można 
ich śmiało użyć. 

l  Przyznam szczerze, że ja osobiście wolę korzystać z droż-
dży instant. Co prawda ciasto dłużej startuje (więcej czasu 
potrzeba, aby ciasto „ruszyło”), ale za to mam gwarancję, 
że drożdże zawsze są najwyższej jakości.

l  Płyny dodawane do ciasta powinny być odpowiednio ciepłe 
(30-40°C). Jeżeli używamy suszonych drożdży i miesza-
my je z mąką, temperatura może być nawet ciut wyższa  
(ok. 45°C).

l  Wyrabianie ciasta drożdżowego bezglutenowego nie jest 
tak ważnym etapem jak w przypadku ciast i chlebów z mąki 
pszennej. Ciasto drożdżowe bezglutenowe wyrabiamy krót-
ko. Zbyt długie wyrabianie powoduje, że ciasto rzednie, 
co skutkuje koniecznością dodania mąki. Zbyt dużo mąki 
sprawia, że chleb wychodzi suchy.

l  Drożdżowe ciasto jest bardzo wymagające. Potrzebuje 
spokoju, ciepła i czasu. Wyrobione ciasto przekładamy 
do natłuszczonej foremki, przykrywamy czystą ściereczką 
bawełnianą lub folią spożywczą, aby w trakcie wyrastania 
nie wyschło. Ciasto powinno wyrastać w ciepłym miejscu 
bez przeciągów.

l  Każdy piekarnik jest inny. Jeden nagrzewa się szybciej, 
drugi wolniej. Jeden grzeje mocno, inny słabiej, niezgodnie 
ze wskazaniami termometru. Może też mocniej przypie-
kać z jednej strony. Chleb wkładamy zawsze do mocno 
nagrzanego wcześniej piekarnika (chyba, że w przepisie 
zaznaczona jest inna informacja).

l  Ja używam piekarnika elektrycznego. Piekę chleb z użyciem 
2 grzałek: górnej i dolnej. Dzięki temu piekarnik nagrzewa 
się równomiernie. Chociaż kusi (bo szybciej), nie należy 
używać termoobiegu. Ta opcja do pieczenia chleba jest 
nieprzydatna, bo zbytnio wysusza pieczywo. 

CO ZROBIĆ, JEŚLI CHLEB NIE WYRASTA: 
l  Użyte drożdże były złej jakości (stare, zwietrzałe). 
l  Użyliśmy zbyt małej ilości drożdży. Musimy zwracać 

uwagę na datę przydatności świeżych drożdży. Trzeba 
pamiętać, że im bliżej końca przydatności, tym bardziej 
drożdże tracą jakość i nie są już tak wydajne. Nie używajmy 
też drożdży wysuszonych, kruszących się, o zmienionym 
kolorze lub zapachu. Trzeba także pamiętać, że do chlebów 
z mąk razowych, z dużą ilością nasion, dodajemy trochę 
więcej drożdży niż do chlebów z samej białej mąki bezglu-
tenowej opartej na skrobi.

l  Musimy pamiętać, aby nie posypywać drożdży solą, 
gdyż może je to zabić. 

l  Temperatura otoczenia była za niska – ciastu bra-
kowało ciepła w procesie wyrastania. Musimy zapamiętać 
jedną ważną zasadę: drożdże są żywym organizmem, który 
rozwija się tylko w ciepłym, wilgotnym środowisku i aby 
zacząć „pracować”, musi mieć co jeść.

l  Cukier jest pożywką dla drożdży. Jeśli nie dodamy go 
wcale lub dodamy zbyt małą ilość, drożdże mogą zbyt wolno 
się rozmnażać. Nie należy zastępować cukru słodzikami, bo 
niektóre słodziki działają na drożdże zabójczo.

l  Chleb nie będzie rósł, jeżeli dodamy za dużą ilość soli, 
która powoduje mniejszą aktywność drożdży, ale dodać ją 
trzeba, bo nadaje smak pieczywu. Ponadto zapobiega zbyt 
gwałtownemu wyrastaniu ciasta.

l  Dodana woda była zbyt gorąca i zabiliśmy drożdże. 
l  Zbyt zimna woda powoduje, że drożdże wolno się na-

mnażają, przez co ciasto bardzo wolno rośnie, a my się 
niecierpliwimy i zbyt szybko wstawiamy je do pieca.

l  Dodaliśmy za mało płynu do ciasta, jest twarde i sztywne, 
przez co drożdże nie mogą dobrze pracować. 

JEŚLI CHLEB WYRASTA ZBYT GWAŁTOWNIE:
l  W przepisie jest zbyt dużo drożdży w stosunku do mąki 

i płynów. Albo to my się pomyliliśmy i dodaliśmy do ciasta 
za dużo drożdży (zamiast 10 g drożdży daliśmy 100 g, czyli 
całą kostkę).

l  Foremka jest za mała. Powinniśmy użyć większej fo-
remki lub zmniejszyć ilość poszczególnych składników, 
inaczej ciasto będzie się przelewać przez formę (ważne jeśli 
pieczemy w automacie).

l  Zapomnieliśmy dodać do ciasta soli. Sól lekko „spo-
walnia” drożdże.

l  Zapomnieliśmy o rosnącym cieście i po prostu rosło za 
długo.

l  Zawodowi piekarze twierdzą, że jakość wody ma wpływ na 
aktywność drożdży. Podobno im bardziej miękka woda, 
tym gwałtowniej działają drożdże. Osobiście próbowałam 
piec zarówno na wodzie z kranu, przegotowanej lub su-
rowej, jak i na wodach butelkowanych i nie zauważyłam 
specjalnej różnicy.

CHLEB URÓSŁ, ALE OPADŁ W PIECU:
Czasami ciasto nam pięknie wyrosło, podwajając objętość, 
po włożeniu do rozgrzanego piekarnika urosło jeszcze trochę, 
po czym po 10 minutach środek się zapada. Jaki może być 
powód?
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l  Pozwoliliśmy ciastu za bardzo urosnąć przed pieczeniem 
(powodem mogło być: za dużo drożdży, za dużo pły-
nów lub za długi czas wyrastania).  Tutaj właśnie 
przydaje się doświadczenie. Jeśli widzimy, że chleb rośnie 
jak szalony, nie czekamy, aż minie podany w przepisie czas 
wyrastania, lecz od razu wstawiamy go do bardzo gorą-
cego piekarnika. Czas wyrastania zależy od bardzo wielu 
czynników, na przykład od temperatury otoczenia. Podczas 
dużych upałów drożdże mogą fermentować bardzo szybko, 
dlatego jeśli użyjemy drożdży świeżych i dużej płaskiej fo-
remki (cienka warstwa ciasta), może się okazać, że już po 
10 minutach chleb będzie wystarczająco wyrośnięty.

l  Temperatura piekarnika była za niska – chleb wciąż 
rósł w piekarniku i po prostu przerósł. Dlatego w przepisach 
na chleb jest podana tak wysoka temperatura początkowa 
pieczenia, żeby zahamować aktywność drożdży.

CHLEB PO UPIECZENIU MA BARDZO DUŻE, NIERÓWNE 
PORY:
l  Temperatura w piekarniku na początku pieczenia była zbyt 

niska. Drożdże nadal fermentowały, wytwarzając zbyt dużo 
gazu i ciasto przerosło. Aby tego uniknąć, temperatura przy 
wypieku ciast drożdżowych powinna wynosić 200-220 °C, 
a w momencie wkładania do pieca nawet więcej.

l  Ciasto rosło zbyt długo przed pieczeniem.
l  Dodaliśmy za dużo drożdży.

CHLEB JEST NIEDOPIECZONY W ŚRODKU, CIĘŻKI:
l  Z wierzchu chleb wygląda na gotowy i udany, ale gdy na-

kłuwamy środek patyczkiem, jest on oklejony ciastem. 
Najczęściej to oznacza, że chleb jeszcze musi się po-
piec. Potrzymajmy chleb 15 minut w piekarniku i ponow-
nie sprawdźmy patyczkiem, czy już jest gotowy. Następ-
nym razem rozdzielmy ciasto na 2-3 mniejsze foremki. 
Doświadczenie pokazuje, że wypieki bezglutenowe lepiej 
piec w mniejszych foremkach. 

l  Źle dobrana ilość składników, w szczególności mąki 
i wody. Zbyt mało mąki w stosunku do ilości wody spowo-
duje, że chleb upiecze się na wierzchu, a w środku będzie 
surowy. 

l  Jeżeli chleb sprawia wrażenie kleistego i niedopieczonego, 
być może dodaliśmy za mało drożdży i za mało wyrósł. 
Dodawanie większej ilości drożdży poprawi strukturę cia-
sta, choć zbyt duża ich ilość z kolei niezbyt dobrze wpłynie 
na jego smak. Znowu potrzebne doświadczenie…

l  Jeśli zamiast chleba wyszedł regularny zakalec, 
ciasto zbyt wcześnie wyjęte zostało z pieca, gdy składniki nie 
zdążyły się dobrze zestalić. Lub też piekliśmy w złej tempe-
raturze, dodaliśmy za mało drożdży lub dodaliśmy za dużo 
płynu. Być może też ciasto wystygło bardzo gwałtownie 
(np. gorący bochenek położyliśmy przy otwartym oknie).

l  Przyczyną może być też krojenie gorącego chleba. Cza-
sem chleb prosto z pieca pachnie tak, że nie można mu się 
oprzeć. Nie ma rady, trzeba poczekać, aż wystygnie. 

l  Niektóre chleby z natury są cięższe (na przykład z mąki 
gryczanej czy chleby na zakwasie).

JEŚLI SKÓRKA ODCHODZI OD MIĘKISZU:
Zdarza się czasami, że bochenkowi nawet całkiem udane-
mu skórka odchodzi od miękiszu (pojawia się pusta prze-
strzeń pod skórką). 
l  Przyczyny mogą być różne - od zbyt wysokiej tempera-

tury piekarnika do zbyt zimnej wody, którą posma-
rowaliśmy chleb przed pieczeniem. 

l  Gruba, mocno zapieczona skórka więzi gaz, który, nie mo-
gąc się wydostać, niszczy strukturę miąższu. Winę może 
ponosić sporządzenie zbyt rzadkiego ciasta lub mie-
szanka mączna o niskiej zawartości środka zastępującego 
gluten. Mówiąc krótko, użyliśmy niewłaściwej mieszan-
ki mącznej.

l  Chleb wyrastał zbyt długo lub za krótko.
l  Za mało wody, bo na przykład dosypaliśmy trochę nasion, 

których nie było w przepisie. W trakcie rośnięcia nasiona 
pęczniejąc, wchłaniają wodę, której nagle jest za mało. Za-
tem dodając nasiona, dodajmy zawsze parę łyżek więcej 
wody lub namoczmy je przed pieczeniem.

CHLEB W TRAKCIE PIECZENIA BARDZO POPĘKAŁ:
l  Chleb był pieczony w zbyt wysokiej temperaturze. 

Zbyt szybko i za mocno zapieczona skórka została rozerwa-
na przez powstałe wskutek fermentacji drożdży dwutlenek 
węgla i parę wodną.

l  Ciasto było zbyt gęste (za mało wody).
l  Chleb był niedostatecznie wyrośnięty przed włożeniem 

do piekarnika, bo na przykład za krótko rósł lub drożdży 
dodaliśmy za mało. 

l  Ciasto wystygło bardzo gwałtownie.
l  Ciasto pieczone w źle dobranej foremce – ciasto jest 

bardzo wysokie.

CHLEB WYSZEDŁ SUCHY I SIĘ KRUSZY:
l  Ciasto za krótko wyrastało lub było pieczone w zbyt 

niskiej temperaturze, przyczyną mogła być też za duża 
ilość mąki w cieście w stosunku do płynów, za dużo 
soli. 

l  Dodaliśmy za dużo dodatków typu błonnik, dynia, sło-
necznik, całe nasiona siemienia lnianego, zmielone sie-
mię lniane (niezaparzone wrzątkiem). W trakcie rośnięcia 
nasiona wchłonęły wodę, której w związku z tym zrobiło 
się za mało. Dosypując dodatkowe nasiona czy błonnik 
zawsze dodajmy parę łyżek wody – lub namoczmy je przed 
pieczeniem.

l  Aby temu zapobiec, można dodać ugotowane i przetarte 
przez sitko ziemniaki lub łyżkę zaparzonego wrzątkiem 
siemienia lnianego.

SKÓRKA JEST ZA GRUBA:
l  Zbyt dużo wilgoci w pierwszej fazie pieczenia (wsta-

wiliśmy blaszkę ze zbyt dużą ilością wody) powoduje, że 
pieczywo ma grubą skórę.
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l  Chleb piekł się za długo.
l  Moja babcia natychmiast po wyjęciu z pieca smarowała 

wierzch upieczonego już chleba wodą i wstawiała go jesz-
cze na 5 minut do pieca. Ten trik sprawdza się też w przy-
padku niektórych chlebów bezglutenowych. Skórka będzie 
chrupiąca, ale nie twarda.

l  Chleb na czas studzenia warto przykryć czystą bawełnianą 
ściereczką, aby skórka zmiękła.

JEŚLI CHLEB JEST KWAŚNY LUB MA INTENSYWNY ZAPACH 
I SMAK DROŻDŻY:
l  Do ciasta dodano za dużo drożdży. Tak się zdarza, zwłasz-

cza wtedy, gdy korzystamy z drożdży świeżych i dodamy 
ich za dużo.

l  Ciasto rosło w zbyt ciepłym miejscu i zbyt szybko 
urosło lub ciasto zbyt długo wyrastało i przero-
sło. Temperatura wyrastania jest szczególnie ważna, 
najlepsza jest pokojowa. Wszelkie przyspieszanie czy to 
żarówką, czy poprzez stawianie na ciepłej płycie, czy do-
datek zbyt ciepłej wody może dać w efekcie kwaśny chleb.  

CHLEB SIĘ UDAŁ, ALE SKÓRKA WYSZŁA BARDZO BLADA: 
l  Często tak się zdarza przy pieczeniu chleba z bezgluteno-

wych mieszanek mącznych opartych wyłącznie na skro-
biach. Aby osiągnąć zarumienioną skórkę, wystarczy 
wierzch ciasta posmarować roztrzepanym jajkiem, żółtkiem 
z mlekiem lub mocno osłodzoną wodą. Dobre efekty daje 
też zaparowanie piekarnika niewielką ilością wody.

l  Wadliwy rozkład temperatury w piekarniku lub piekliśmy 
w zbyt niskiej temperaturze.

CIASTO PRZED PIECZENIEM WYSZŁO ZA LUŹNE:
Jeśli nam się zdarzy, że ciasto jest zbyt luźne, zawsze możemy 
dosypać łyżkę czy dwie mąki. Nic złego się nie powinno stać. 
Gorzej, gdy tej mąki musimy dosypać dużo więcej.  Szybko 
powinniśmy przeliczyć, czy ilość drożdży będzie odpowied-
nia, albo pozwolić chlebowi dłużej wyrastać.

CHLEB BARDZO SZYBKO TWARDNIEJE: 
l  Co można zrobić, aby przedłużyć jego żywot? Niestety, taka jest 

uroda wypieków bezglutenowych. Zaraz po upieczeniu są pysz-
ne, na drugi dzień często już czerstwe. Najlepiej go zamrozić, 
wcześniej pokrojony na kromki i odmrażać w miarę potrzeb.

l  Sposobem naszych babć można dodać ugotowane przetarte 
ziemniaki, chleb będzie troszkę dłużej świeży.

CIASTO JEST WILGOTNE OD SPODU PO UPIECZENIU:
l  Ciasto zostało w foremce zbyt długo po upieczeniu.
l  Bardzo istotne jest, aby gorącego chleba nie odkładać np. na 

blat, lecz na kratkę, by mógł odparować.

Podane wyżej przyczyny nieudanych wypieków są jedynie 
wskazówką. Należy pamiętać, że człowiek się uczy na błę-
dach i zapisywać swoje niepowodzenia, a następnie starać 
się wyciągać wnioski. Z każdym kolejnym chlebem będzie 
coraz łatwiej. Powodzenia! 
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Gotowe mieszanki  
mąk bezglutenowych,  
przegląd rynku
Tekst: Grażyna Konińska, Anna Kobyłecka

Polski rynek bezglutenowych mąk z roku na rok coraz 
bardziej się rozbudowuje. Oprócz wyorbów krajowych 
producentów pojawia się coraz więcej produktów firm 
zagranicznych, np.: Bauckhof, Doves Farm, Jizerské Pe-
kárny, Orgran, Schär, Provena, czy Mantler-Mühle. Mamy 
nadzieję, że wybór będzie coraz większy. Polepsza się także 
oferta dla osób, które z przyczyn dodatkowych alergii lub 
nietolerancji muszą unikać spożywania skrobi pszennej 
bezglutenowej bądź kukurydzy. Przygotowaliśmy zestaw 
najpopularniejszych mieszanek mąk nadających się do zro-
bienia chleba, bułek i pizzy, a obecnie dostępnych w pol-
skich sklepach. Gotowe mieszanki mają w swoim składzie 
zazwyczaj skrobie i mąki z kukurydzy, ziemniaków, soi i 
ryżu. Czasami dodawane są też bardziej egzotyczne mąki 
– z tapioki, teff czy quinoa.

Od niedawna do produktów bezglutenowych dodaje się 
również mąki z bezglutenowego owsa. 

MĄKA OWSIANA TAK, ALE…
Obecnie uważa się, że białko zawarte w owsie (awenina) 
nie powoduje reakcji immunologicznej typowej dla celiakii 
w stopniu takim jak białka pszenicy, żyta czy jęczmienia. 
Dopuszcza się jego niewielkie spożycie. Jednak zwykły owies 
dostępny na polskim rynku jest silnie zanieczyszczony innymi 
zbożami i nie może być stosowany w diecie bezglutenowej. 
Można natomiast kupić płatki i mieszanki mąk owsianych 
bezglutenowych, m.in. marki Provena, ze specjalnego, bez-
glutenowego owsa z Finlandii. Produkty z owsa w swojej 
ofercie mają też firma Glutenex, Margita. 
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Mąki uniwersalne oraz mąki do „zadań specjalnych”  bez kukurydzy i skrobi pszennej:

Nazwa firmy Nazwa produktu Co zawiera Zastosowanie

Bauckhof Chleb owsiany BIO

pełnoziarnista mąka owsiana, pełnoziarnista 
mąka ryżowa, zakwas w proszku (mąka gryczana, 
mąka z quinoa, kultury starterowe), substancja 
zagęszczająca

Mieszanka na chleb 

Celiko Chleb ryżowy skrobia ziemniaczana, mąka ryżowa, substancja 
zagęszczająca, drożdże suszone Mieszanka na chleb, bułki, pizzę

Doves Farm Mieszanka na chleb 
biały

mąka ryżowa, skrobia ziemniaczana, skrobia 
z tapioki, substancja zagęszczająca

Mieszanka do wypieku chleba, 
bułek, drożdżówek, pizzy

Doves Farm Mieszanka na chleb 
brązowy

mąka ryżowa, skrobia z tapioki, skrobia 
ziemniaczana, mąka gryczana, karob, błonnik 
z buraka cukrowego, substancja zagęszczająca

Mieszanka do wypieku chleba, 
bułek i ciemnej pizzy

Provena

Mieszanka mączna 
owsiana do 
wypieku chleba 
owsianego

owies (mąka i płatki), skrobia ziemniaczana, ziarna 
słonecznika, substancje spulchniające, substancje 
zagęszczające

Mieszanka na chleb

Rosenfellner 
Mühle 

Mieszanka  
do wypieku chleba 
białego BIO

mąka ryżowa, skrobia ziemniaczana, płatki 
ziemniaczane Mieszanka na chleb, bułki

Rosenfellner 
Mühle 

Mieszanka  
do wypieku chleba 
gryczanego BIO

mąka gryczana, skrobia ziemniaczana, płatki 
ziemniaczane

Mieszanka do wypieku chleba, 
bułek i pizzy na spodzie 
gryczanym

Rosenfellner 
Mühle Pizza BIO mąka ryżowa, skrobia ziemniaczana Mieszanka do wypieku pizzy

Schär Mix it! Mieszanka 
mączna

mąka ryżowa,  skrobia ziemniaczana, substancje 
zagęszczające, emulgatory

Mieszanka uniwersalna 
wszechstronnego użytku: chleb, 
bułki, pizza, drożdżówki

Mąki uniwersalne oraz mąki do „zadań specjalnych” bez skrobi pszennej:
Nazwa firmy Nazwa produktu Co zawiera Zastosowanie

Balviten Koncentrat mąki 
galicyjskiej 

skrobia kukurydziana, substancje zagęszczające, 
błonnik pokarmowy, substancja spulchniająca

Mieszanka uniwersalna 
wszechstronnego użytku: chleb, 
bułki, pizza, drożdżówki

Balviten
Pizza MIX  
do domowego 
wypieku 

skrobia kukurydziana, skrobia ryżowa, mąka 
ryżowa, mąka kukurydziana, substancje 
zagęszczające, błonnik pokarmowy

Mieszanka do wypieku pizzy

Balviten Royal Baker Mix 

skrobia kukurydziana, mąka ryżowa, mąka 
kukurydziana, izolat białka sojowego, skrobia 
ziemniaczana, substancja zagęszczająca, skrobia 
natywna ryżowa, błonnik ziemniaczany, inulina

Mieszanka do wypieku chleba, 
bułek, pizzy 

Balviten Royal Baker 
wieloziarnisty

skrobia kukurydziana, mąka ryżowa, mąka 
kukurydziana, ziarna słonecznika, siemię lniane, 
izolat białka sojowego, skrobia ziemniaczana, 
substancja zagęszczająca, skrobia ryżowa, ziarna 
dyni, błonnik ziemniaczany, inulina

Mieszanka wieloziarnista  
do wypieku chleba, bułek 

Balviten

Sweet mix 
– koncentrat 
do wypieków 
drożdżowych

skrobia kukurydziana, mąka ryżowa, droż dże, 
substancja zagęszczająca

Mieszanka do wypieków 
drożdżowych: słodkich bułek, 
drożdżówek, rogalików

Bauckhof

Schnell-Brot BIO 
mit Brotgewűrz 
(chleb w 60 minut 
– bez drożdży)

pełnoziarnista mąka ryżowa, skrobia kukurydziana, 
płatki ryżowe, mąka z ziarna teff, zakwas w proszku 
(mąka gryczana, mąka z quinoa, kultury starterowe), 
mąka gryczana, mączka z chleba świętojańskiego, 
mieszanka przypraw (kolendra, kminek, koper 
włoski), substancje spulchniające, substancja 
zagęszczająca

Mieszanka na chleb wieloziarnisty 
z przyprawami (bez drożdży)



56 

Kuchnia

Nazwa firmy Nazwa produktu Co zawiera Zastosowanie

Bauckhof

Schnelles Helles 
BIO (szybki chleb 
w foremce  – bez 
drożdży)

pełnoziarnista mąka ryżowa, skrobia kukurydziana, 
płatki ryżowe, zakwas z mąki quinoa, mąka 
kukurydziana, len złoty, mączka chleba 
świętojańskiego, środek spulchniający, substancja 
zagęszczająca

Mieszanka na chleb 
pełnoziarnisty jasny. Mieszanka 
znajduje się w foremce do 
pieczenia, do której wlewamy 
wodę, dokładnie mieszamy 
i wstawiamy do piekarnika. 

Bauckhof

Schnelles Dunkles 
BIO (szybki chleb 
ciemny w foremce 
– bez drożdży)

pełnoziarnista mąka ryżowa, skrobia kukurydziana, 
płatki ryżowe, mąka kukurydziana, zakwas quinoa, 
czarny ryż, mączka chleba świętojańskiego, środek 
spulchniający, substancja zagęszczająca, kakao

Mieszanka na chleb 
pełnoziarnisty ciemny. Mieszanka 
znajduje się w foremce do 
pieczenia, do której wlewamy 
wodę, dokładnie mieszamy 
i wstawiamy do piekarnika.  

Bauckhof Chleb 
wieloziarnisty BIO

pełnoziarnista mąka ryżowa, skrobia kukurydziana, 
mąka kukurydziana, zakwas w proszku (mąka 
z quinoa, mąka ryżowa, kultury starterowe), 
nasiona słonecznika, siemię lniane, mączka 
z chleba świętojańskiego, sezam, substancja 
spulchniająca, substancja zagęszczająca 

Mieszanka na wieloziarnisty 
chleb, bułki

Bauckhof Mehl-Mix Brot BIO

skrobia kukurydziana, mąka z pełnego ziarna 
ryżu, pełnoziarnista mąka z prosa, zakwas 
w proszku (mąka gryczana, mąka z quinoa, kultury 
starterowe), substancja zagęszczająca

Mieszanka na chleb, bułki

Bauckhof Mehl-Mix  
Universal BIO

skrobia kukurydziana, mąka z pełnego ziarna 
ryżu, pełnoziarnista mąka z prosa, substancje 
zagęszczające

Mieszanka uniwersalna do 
gotowania i pieczenia:  chleb, 
bułki, drożdżówki, pizza

Bauckhof Pizza BIO

mąka z pełnego ziarna ryżu, skrobia kukurydziana, 
mąka ryżowa, proszek do pieczenia, substancje 
zagęszczające, kwas chlebowy z ziarna quinoa 
w proszku (zawiera kultury starterowe), suche 
drożdże

Mieszanka do wypieku pizzy

Bezgluten
Uni mix  
– mieszanka  
na chleb i pizzę

mąka ryżowa, skrobia kukurydziana, skrobia 
ziemniaczana, dekstroza, błonnik pokarmowy, 
substancje zagęszczające, emulgatory

Mieszanka do wypieku chleba, 
bułek, drożdżówek, pizzy

Bezgluten Koncentrat mąki 
domowej

skrobia kukurydziana, substancje zagęszczające, 
błonnik pokarmowy, substancja spulchniająca

Mieszanka uniwersalna 
wszechstronnego użytku: chleb, 
bułki, pizza, drożdżówki

Bezgluten
Wieloziarnista 
mieszanka chleba 
ciemnego

Skrobia kukurydziana, otręby ryżowe z zarodkami, 
mąka z siemienia lnianego, błonnik pokarmowy, 
mąka z ziaren słonecznika, substancje 
zagęszczające, ziarna słonecznika, proszek ze 
strąków drzewa świętojańskiego, substancja 
spulchniająca

Mieszanka do wypieku 
wieloziarnistego chleba, bułek

Doves Farm Mieszanka 
uniwersalna jasna

mąka ryżowa, skrobia ziemniaczana, skrobia 
z tapioki, mąka kukurydziana, mąka gryczana

Mieszanka uniwersalna 
wszechstronnego użytku: chleb, 
bułki, pizza, drożdżówki

Doves Farm

Mieszanka 
uniwersalna 
z dodatkiem 
środków 
spulchniających 
(samo rosnąca)

mąka ryżowa, skrobia ziemniaczana, skrobia 
z tapioki, mąka kukurydziana, mąka gryczana, 
środki rosnące, substancja zagęszczająca

Mieszanka uniwersalna 
wszechstronnego użytku 
z dodatkiem środków rosnących: 
rogale, bułki i chleb – na proszku 
do pieczenia (bez drożdży)

Glutenex Mix witalny ciemny 
z ziarnami

skrobia kukurydziana, mąka ryżowa, mąka 
gryczana, ziarno słonecznika, substancje 
zagęszczające, błonniki roślinne, ziarno siemienia 
lnianego, płatki z amarantusa, emulgatory

Mieszanka do wypieku chleba 
i bułek  z ziarnami
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Glutenex Mix witalny jasny
skrobia kukurydziana, mąka ryżowa, mąka 
gryczana, błonnik roślinny, substancje 
zagęszczające, emulgatory

Mieszanka do wypieku chleba, 
bułek, pizzy

Jizerské 
Pekárny

Jizerka – mieszanka 
mąki (zielony kolor 
opakowania)

skrobia kukurydziana, skrobia ziemniaczana,  
modyfikowana skrobia kukurydziana, mąka 
z łubinu, modyfikowana skrobia z manioku, 
dekstroza, środek zagęszczający, lecytyna sojowa

Mieszanka uniwersalna 
wszechstronnego użytku: chleb, 
bułki, drożdżówki, pizza

Jizerské 
Pekárny

Mieszanka na 
ciasto drożdżowe 

skrobia kukurydziana, skrobia ziemniaczana, 
modyfikowana skrobia kukurydziana, mąka 
z łubinu, modyfikowana skrobia z manioku, 
dekstroza, środek zagęszczający, lecytyna sojowa

Mieszanka do wypieku: słodkich 
bułek, rogalików, drożdżówek, 
ciasta drożdżowego

Jizerské 
Pekárny

Mieszanka na 
placki Langoš

skrobia kukurydziana, skrobia ziemniaczana, 
modyfikowana skrobia kukurydziana, mąka 
z łubinu, modyfikowana skrobia z tapioki, 
dekstroza, substancja zagęszczająca, lecytyna 
sojowa

Mieszanka do wypieku placków 
Langoš i pizzy

Mantler-Mühle
Mąka do wypieku 
ciemnego 
pieczywa

skrobia kukurydziana, mąka gryczana, mielone 
siemię lniane, mąka sojowa, błonnik jabłkowy, 
substancja zagęszczająca, lecytyna sojowa

Mieszanka do wypieku ciemnego 
chleba, bułek, ciemnej pizzy

Marks & 
Spencer

Gluten free plain 
flour – Mąka 
bezglutenowa

mąka z ryżu, kukurydzy, skrobia z  tapioki
Mieszanka uniwersalna 
wszechstronnego użytku: chleb, 
bułki, pizza, drożdżówki

Orgran Chleb tradycyjny 
(jasny)

mąka kukurydziana, mąka ryżowa, substancje 
spulchniające, dekstroza kukurydziana, 
emulgatory pochodzenia roślinnego, gumy 
roślinne

Mieszanka do wypieku chleba, 
bułek

Orgran Chleb 
wieloziarnisty

mąka kukurydziana, zmielone sorgo, mąka ryżowa, 
substancje spulchniające, dekstroza kukurydziana, 
babka płesznik – błonnik, emulgatory roślinne, 
gumy roślinne, naturalny barwnik karmelowy

Mieszanka do wypieku 
wieloziarnistego chleba, bułek 

Orgran

Chleb 
wieloziarnisty 
z nasionami quinoa 
i chia

mąka kukurydziana, mąka ryżowa, pełnoziarnista 
mąka sorgo, pełnoziarnista mąka z ziarna guinoa, 
substancje spulchniające, siemię lniane, nasiona 
słonecznika, nasiona dyni, dekstroza kukurydziana, 
substancja spulchniająca, nasiona chia, błonnik, 
emulgatory, gumy roślinne, barwnik naturalny

Mieszanka do wypieku 
wieloziarnistego chleba, bułek 

Orgran Pizza 
skrobia kukurydziana, skrobia ziemniaczana, mąka 
kukurydziana, substancje spulchniające, mąka 
grochowa 

Mieszanka do wypieku pizzy 

Orgran
Self raising flour 
(mieszanka samo 
rosnąca)

mąka kukurydziana, mąka z tapioki, mąka ryżowa, 
substancje spulchniające, środek rosnący, gumy 
roślinne 

Uniwersalna mąka do pieczenia 
z dodatkiem środków 
spulchniających: chleb, bułki, 
pizza – na proszku do pieczenia, 
bez drożdży

Orgran Uniwersalna 
mieszanka mączna 

mąka kukurydziana, mąka z tapioki, mąka ryżowa, 
gumy roślinne 

Mieszanka uniwersalna 
wszechstronnego użytku: chleb, 
bułki, pizza, drożdżówki

Peak’s Free 
From

Bread Mix – 
fibre rich (chleb 
z dodatkiem 
błonnika)

ciemna mąka z ziarna teff, skrobia kukurydziana, 
mąka ryżowa, skrobia z tapioki, białka łubinu, 
serwatka w proszku, dekstroza, pestki słonecznika, 
siemię lniane, sezam, mąka sojowa, karmel, 
kazeinian wapnia, proszek do pieczenia, lecytyna 
sojowa, substancje zagęszczające

Mieszanka na chleb razowy, bułki 
razowe

Peak’s Free 
From

 Bread Mix White 
(Chleb jasny) 

skrobia kukurydziana, mąka ryżowa, mąka sojowa, 
substancja zagęszczająca Mieszanka na chleb, bułki, pizzę
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Peak’s Free 
From

Bread Mix Brown 
(Chleb ciemny)

skrobia kukurydziana, mąka ryżowa, mąka sojowa, 
substancja zagęszczająca, karmel

Mieszanka na ciemny chleb, bułki, 
pizzę

Provena
Mieszanka 
mączna z płatkami 
owsianymi

skrobia kukurydziana, 
skrobia  ziemniaczana, mączka ryżowa, mączka 
owsiana (10%), błonnik ziemniaczany, substancje 
zagęszczające substancje spulchniające

Mieszanka do wypieku chleba, 
bułek

Schär Bread Mix – Mix B
skrobia kukurydziana, mąka ryżowa, białko łubinu, 
dekstroza, błonnik roślinny (z jabłka), substancja 
zagęszczająca

Mieszanka do wypieku chleba, 
bułek, drożdżówek, pizzy

Schär Brot Mix Dunkel 
skrobia kukurydziana, mąka z siemienia 
lnianego, otręby grochu, otręby ryżowe, błonnik 
pokarmowy, substancja zagęszczająca

Mieszanka do wypieku razowego
chleba, bułek, pizzy

Schär Mehl – Farine skrobia kukurydziana, mąka kukurydziana, 
substancja zagęszczająca, dekstroza

Mieszanka uniwersalna 
wszechstronnego użytku: chleb, 
bułki, pizza, drożdżówki

Mąki uniwersalne i do „zadań specjalnych” ze skrobią pszenną 
Nazwa firmy Nazwa produktu Co zawiera Zastosowanie

Balviten Extra koncentrat 
mąki krakowskiej 

skrobia pszenna bezglutenowa, skrobia 
kukurydziana, mąka kukurydziana, substancje 
zagęszczające, błonnik pokarmowy, substancja 
spulchniająca

Mieszanka uniwersalna 
wszechstronnego użytku: chleb, 
bułki, pizza, drożdżówki

Balviten
Extra koncentrat 
mąki krakowskiej 
PKU

skrobia pszenna bezglutenowa, skrobia 
kukurydziana, substancje zagęszczające, błonnik 
pokarmowy, substancja spulchniająca

Mieszanka uniwersalna 
wszechstronnego użytku: chleb, 
bułki, pizza, drożdżówki

Balviten Koncentrat mąki 
razowej 

skrobia pszenna bezglutenowa, skrobia 
kukurydziana, siemię lniane, płatki gryczane, mąka 
kukurydziana, substancje zagęszczające, błonnik 
pokarmowy, substancja spulchniająca

Mieszanka do wypieku razowego 
chleba, bułek

Balviten Piekarz mix

skrobia pszenna bezglutenowa, skrobia 
kukurydziana, mąka kukurydziana, substancje 
zagęszczające, błonnik pokarmowy, substancja 
spulchniająca

Mieszanka do wypieku chleba, 
bułek, pizzy, drożdżówek

Balviten Piekarz mix PKU
skrobia pszenna bezglutenowa, skrobia 
kukurydziana, substancja zagęszczająca, błonnik 
pokarmowy, substancja spulchniająca

Mieszanka do wypieku chleba, 
bułek, pizzy, drożdżówek

Balviten Pizza MIX PKU 
skrobia kukurydziana, skrobia ryżowa, skrobia 
pszenna bezglutenowa, sól, substancja 
zagęszczająca, błonnik pokarmowy

Mieszanka do wypieku pizzy

Bezgluten Koncentrat ciasta 
chlebowego

skrobia pszenna bezglutenowa, skrobia 
kukurydziana, mąka kukurydziana, substancje 
zagęszczające, błonnik pokarmowy, substancja 
spulchniająca

Mieszanka do wypieku chleba, 
bułek, pizzy

Bezgluten Ekstra uniwersalny 
koncentrat mąki

skrobia pszenna bezglutenowa,  skrobia 
kukurydziana, mąka kukurydziana, substancje 
zagęszczające, błonnik pokarmowy, substancja 
spulchniająca

Mieszanka uniwersalna 
wszechstronnego użytku: chleb, 
bułki, pizza, drożdżówki

Bezgluten
Extra uniwersalny 
koncentrat mąki 
niskobiałkowej

skrobia pszenna bezglutenowa, skrobia 
kukurydziana, substancje zagęszczające, błonnik 
pokarmowy, substancja spulchniająca

Mieszanka uniwersalna 
wszechstronnego użytku:  
chleb, bułki, pizza, drożdżówki

Bezgluten
Koncentrat ciasta 
chlebowego 
niskobiałkowego 

skrobia pszenna bezglutenowa, skrobia 
kukurydziana, substancje zagęszczające, błonnik 
pokarmowy, substancja spulchniająca

Mieszanka do wypieku chleba, 
bułek, pizzy
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Glutenex Koncentrat ciasta 
chlebowego

skrobia kukurydziana, skrobia pszenna 
bezglutenowa, mąka kukurydziana, błonnik 
bambusowy, pektyna, substancje zagęszczające, 
emulgatory

Mieszanka do wypieku chleba, 
bułek, pizzy

Glutenex Mąka mleczna

skrobia kukurydziana, skrobia pszenna 
bezglutenowa, mąka kukurydziana, mleko 
w proszku, substancja zagęszczająca, błonnik 
bambusowy, mąka sojowa, emulgatory

Mieszanka uniwersalna 
wszechstronnego użytku:  
chleb, bułki, pizza, drożdżówki

Glutenex Mix chleba 
razowego

skrobia kukurydziana, skrobia pszenna 
bezglutenowa, błonnik jabłkowy, mączka chleba 
świętojańskiego, pektyna jabłkowa, substancja 
zagęszczająca, emulgatory

Mieszanka do wypieku razowego 
chleba, bułek oraz pizzy na 
razowym cieście

Glutenex
Mix chleba 
ciemnego 
z ziarnami

skrobia kukurydziana, skrobia pszenna 
bezglutenowa, ziarna (siemię lniane, słonecznik, 
dynia), błonnik jabłkowy, mączka chleba 
świętojańskiego, pektyna jabłkowa, substancje 
zagęszczające, emulgator

Mieszanka do wypieku chleba 
i bułek z ziarnami

Glutenex Super mix na chleb 
bezglutenowy

skrobia kukurydziana, skrobia pszenna 
bezglutenowa, błonnik roślinny, substancja 
zagęszczająca, emulgatory

Mieszanka do wypieku chleba, 
bułek, pizzy

Hammer 
Mühle

Mieszanka  
do wypieku chleba 
razowego

skrobia kukurydziana, skrobia pszenna 
bezglutenowa, błonnik z owoców, substancja 
zagęszczająca

Mieszanka do wypieku razowego 
chleba, bułek oraz pizzy  
na razowym spodzie

Jizerské 
Pekárny

Jizerka – mieszanka 
mąki (złoty kolor 
opakowania)

skrobia pszenna bezglutenowa, mąka z łubinu, 
dekstroza, substancja zagęszczająca, lecytyna 
sojowa

Mieszanka uniwersalna 
wszechstronnego użytku:  
chleb, bułki, pizza, drożdżówki

Jizerské 
Pekárny

Mieszanka  
do wypieku 
jasnego pieczywa

skrobia kukurydziana, skrobia ziemniaczana, 
modyfikowana skrobia z manioku, dekstroza, 
substancja zagęszczająca, lecytyna sojowa, 
skrobia pszenna bezglutenowa

Mieszanka do wypieku chleba, 
bułek, pizzy

Jizerské 
Pekárny

Mieszanka  
do wypieku 
ciemnego 
pieczywa

skrobia kukurydziana, skrobia ziemniaczana, 
modyfikowana skrobia z manioku, dekstroza, 
substancja zagęszczająca, lecytyna sojowa, 
skrobia pszenna bezglutenowa, błonnik 
jabłkowy

Mieszanka do wypieku ciemnego 
chleba, bułek oraz  pizzy na 
ciemnym spodzie

Jizerské 
Pekárny

Mieszanka  
do wypieku chleba 
ze słonecznikiem

skrobia kukurydziana, skrobia ziemniaczana, 
modyfikowana skrobia kukurydziana, mąka 
z łubinu, modyfikowana skrobia z manioku, 
dekstroza, substancja zagęszczająca, lecytyna 
sojowa, skrobia pszenna bezglutenowa, 
błonnik jabłkowy, nasiona słonecznika

Mieszanka do wypieku chleba, 
bułek z ziarnami słonecznika

Jizerské 
Pekárny

Mieszanka  
do wypieku chleba 
wieloziarnistego

skrobia kukurydziana, skrobia ziemniaczana, 
modyfikowana skrobia kukurydziana, mąka 
z łubinu, modyfikowana skrobia z manioku, 
dekstroza, substancja zagęszczająca, lecytyna 
sojowa, skrobia pszenna bezglutenowa, proso, 
gryka, siemię lniane, nasiona słonecznika, kminek

Mieszanka do wypieku 
wieloziarnistego chleba, bułek
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Najpierw zastanówmy się i wybierzmy farsz jakim chcemy 
nadziać nasze pierogi. Jest ich mnóstwo. Ja mam jedną 
zasadę – nie robię pierogów z mięsem. Wychodzę z zało-
żenia, że skoro mam się napracować, to niech to będzie 
obiad bezmięsny. 

PRZYGOTOWANIE PIEROGÓW – OGÓLNE UWAGI:
IDEALNE CIASTO 
Ciasto na pierogi najlepiej robić z przeznaczonych do tego 
mieszanek makaronowo-pierogowych – producent zadbał, 
aby wychodziło jak najlepsze. Ale oczywiście pierogi da się 
zrobić z miksu uniwersalnego lub chlebowego. Nie można 
zapomnieć o szczypcie soli. Jajka nie są niezbędne. Ciasto 
z dodatkiem jajek jest trochę twardsze. Są dwie metody: 
l  Pierwsza metoda - zalewanie mąki wrzątkiem. Najpierw 

składniki miesza się łyżką, a następnie dokładnie wyrabia 
rękoma.

l  Drugi sposób – zarabianie ciasta jajkiem i letnią wodą 
(nie za gorącą, bo jajko się zetnie). 

W zależności od metody wykonania, ciasto trochę inaczej sma-
kuje. To zarabiane jajami jest twardsze, to z wrzątkiem jest 
miększe. Podałam przybliżoną ilość wody, bo lepiej dać więcej 
i dosypać mąki, niż dać za mało - tak moim zdaniem jest łatwiej.
Ciasto zagnieść i uformować kulę, ale robić to krótko, bo 
długo wyrabiane rzednie. Powinno być elastyczne i gładkie. 

KOLOR I SMAK
Do każdego ciasta pierogowego można dodać składniki, które 
zmienią jego barwę oraz nadadzą mu wykwintny smak. Na 
przykład można dodać zioła, zarówno świeże, jak i suszone, 
szczyptę kurkumy lub curry. Można dodać sok z buraczków, 
trochę koncentratu pomidorowego,  albo 1-2 łyżki ugotowa-
nego, rozdrobnionego szpinaku.

ODPOCZYNEK
Ciasto przykrywa się ściereczką i odstawia na 5 minut, bo 
dzięki temu mąka spęcznieje. Nie czekać z robieniem za 
długo, najlepiej formuje się jeszcze ciepłe ciasto. Odrywać 
kęsy i wałkować. Resztę ciasta trzymać przykryte miską lub 
ściereczką, żeby nie wysychało i nie stygło.

OLEJ
Dodanie do ciasta oleju sprawia, że ciasto staje się gładkie 
i miękkie, a gdy wleje się go trochę do wody, w której gotują 
się pierogi, zapobiegnie ich sklejaniu. 

GDY MAMY JUŻ FARSZ I CIASTO 
Wszystko przygotowane, możemy zacząć wycinać, nadziewać 
i lepić pierogi. 
Można wycinać kółka szklanką, choć niektórym przeszka-
dza, że za dużo powstaje ścinków, które trzeba później 

Pierogi
Tekst: Grażyna Konińska

Pierogi… To danie, które każdemu wiąże się ze wspomnieniami z dzieciństwa i domowym 
ciepłem. Zrobienie ich wydaje się trudne i skomplikowane, więc początkujący w kuchni czę-
sto boją się podjąć to wyzwanie. Wbrew pozorom nie są trudne w wykonaniu. Natomiast 
rzeczywiście są czasochłonne. Nie oszukujmy się, pierogów nie zrobimy w pół godziny. 
Jednak można od razu zrobić większą porcję i zamrozić je na szybki obiad  innego dnia.
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ponownie zagnieść. Dlatego moja mama na przykład, gdy 
się spieszyła, cięła nożem rozwałkowane ciasto na kwadraty. 
Ja sama wolę tradycyjny kształt pieroga. Kto nie czuje się 
na siłach aby ręcznie lepić, może użyć specjalnych foremek 
do zlepiania pierogów – ja nigdy nie nauczyłam się z nich 
korzystać, ale mają swoich zwolenników.
Takie ciasto wałkuje się w miarę możliwości cieniutko i wyci-
na szklanką kółka. Na każde kółko kłaść farsz i zlepiać brze-
gi, a następnie robić „falbanki”. Zlepione pierogi kłaść na 
szmatce lub suchym, lekko posypanym mąką blacie, by się 
nie przykleiły i dodatkowo przykryć ściereczką, aby nie wy-
sychały. Ulepione pierogi wrzucać na wrzącą osoloną wodę.
Pierogi wrzucać partiami i gotować aż wypłyną na powierzch-
nię. Jeśli ciasto robiliśmy sposobem II (z jajami), to trzeba 
je pogotować parę minut od wypłynięcia. 
Gotowe pierogi można zamrozić. Można mrozić surowe  lub 
ugotowane. Każdy sposób ma swoich zwolenników. Ważne 
aby mrozić rozłożone pojedynczą warstwą, dopiero zamro-
żone przełożyć do woreczka foliowego.

ŁATWY SPOSÓB NA WZOREK
Ciasto trzeba cienko rozwałkować, szklanką wyciąć krążki. 
Łyżką nałożyć na nie porcje farszu, złożyć na pół i położyć na 
stolnicy. Widelec prószy się mąką i końcami ząbków dociska 
się brzegi wokół nadzienia.  Pamiętać aby nie podziurawić 
ciasta, bo farsz wypadnie podczas gotowania. 
O tym warto wiedzieć  – gdy brzeg ciasta na pierogi nie chce 
się zlepić, to można delikatnie posmarować białkiem lub 
wodą.  Ugotowane pierożki wykłada się na talerz posmaro-
wany olejem– nie skleją się po wystudzeniu. Układać w od-
ległości (aby się nie dotykały). Gdy się obsuszą, przewrócić 
na drugą stronę. Trzymać pod czystą ściereczką.

PIEROGI SPOSÓB I 
Składniki:
• 500 g mieszanki mącznej na pierogi 
• 265 ml letniej wody
• 1 jajko i łyżka oleju
• szczypta soli

Z wymienionych składników zagnieść miękkie i elastyczne ciasto 
na pierogi (gęstość jak bardzo miękka plastelina). Rozwałkować 
cienko, lekko podsypując mąką (nie sypać za dużo, bo nie będą 
chciały się zlepiać), wycinać szklanką kółka, nadziewać przy-
gotowanym nadzieniem. Gotować 3 minuty od wypłynięcia.

PIEROGI SPOSÓB II
Składniki:
• 500 g mieszanki mącznej na pierogi
• około 300-350 ml bardzo gorącej wody (prawie wrzącej)
• 4-5 łyżek oleju
• szczypta soli

Zalać gorącą wodą mąkę z solą. Wymieszać łyżką. Odstawić 
przykryte ściereczką aż lekko przestygnie (aby dało się formo-
wać). Dodać olej i zagnieść miękkie i elastyczne ciasto na pierogi 
(gęstość jak bardzo miękka plastelina). Jeśli ciasto jest zbyt 
twarde, dodawać po trochę gorącej wody i mieszać, aż woda 
się wchłonie. Odrywać z ciasta kęsy, rozwałkować cienko, lekko 
podsypując mąką (nie sypać za dużo, bo nie będą chciały się 
zlepiać), wycinać szklanką kółka, nadziewać przygotowanym 
nadzieniem i dokładnie zlepiać uważając, aby farsz nie dostał się 
między brzegi. Wrzucać na osoloną wrzącą wodę. Gdy wypłyną 
na powierzchnię, można wyjmować. Cały czas wolny kawałek 
ciasta trzymać przykryty ściereczką, aby nie wysychał.

Uwagi:
Ilość użytej wody zależy od: 
l  pogody (skrobia jest higroskopijna i łatwo pochłania wilgoć 

z powietrza); 
l  rodzaju użytej mąki (mąka innego producenta może wy-

magać innej ilości wody). 

Pierogi ruskie

Składniki:
• 500 g twarogu
• 1 kg ziemniaków
• 2-3 cebule
• sól i pieprz do smaku 
• 2 łyżki tłuszczu wytopionego ze słoniny lub oleju do prze-

smażenia cebuli

Ziemniaki obrać, opłukać, włożyć do garnka z wrzącą osoloną 
wodą i zagotować. Gotować pod lekko uchyloną pokrywką do 
miękkości (ok. 30 minut). Odcedzić. Ostudzone przecisnąć przez 
praskę do ziemniaków (lub zmielić w maszynce do mięsa). 
Ser drobno pokruszyć, następnie rozgnieść widelcem lub prze-
puścić przez praskę (sera nie mielimy w maszynce bo nadzienie 
wyjdzie za rzadkie).
Cebulę pokroić w kostkę i podsmażyć na tłuszczu na złoty 
kolor, następnie dodać do sera i ziemniaków.
Całość wymieszać, doprawić solą i solidnie pieprzem.

Pierogi z kapustą i grzybami

Składniki:
• 500 g kapusty kiszonej
• 50 g grzybów suszonych 
• 1 cebula, liść laurowy
• ziele angielskie
• sól, pieprz, olej  

Grzyby namoczyć w wodzie na 3-4 godziny. W tej samej 
wodzie ugotować do miękkości, odcedzić i drobno posie-
kać grzyby (wywar zachować np. na zupę). Kapustę jeśli 
bardzo kwaśna opłukać, odcisnąć i pokroić. Wrzucić do 
garnka, zalać wodą, dodać liść laurowy i ziele angielskie. 
Gotować do miękkości w odkrytym naczyniu. W miarę po-
trzeby uzupełniać płyn. Gdy kapusta zmięknie, odcedzić, 
mocno odcisnąć, posiekać. 
Obraną cebulę pokroić w drobną kostkę, podsmażyć na złoto 
na odrobinie oleju i dodać do kapusty wraz z posiekanymi 
grzybami, doprawić solą i pieprzem. Wymieszać. Ciasto 
rozwałkować i wyciąć kółka. Na każde koło nakładać farsz 
i zlepiać. Pierogi gotować w osolonej wodzie, 5 minut od 
wypłynięcia. Najlepiej smakują odsmażane.

Uszka z grzybami  
(suszonymi lub z pieczarkami)

Na około 45 uszek:
• Ciasto: 15 dag mąki bezglutenowej (makaronowa lub uni-

wersalna), 1 żółtko lub 1 łyżka oleju, ok. 1 szklanki bardzo 
gorącej wody, sól 

• Nadzienie: 6 dag grzybów suszonych lub 20 dag pieczarek, 
1 duża cebula, sól, pieprz, 2 łyżki oleju
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Przygotowanie nadzienia:
Grzyby dokładnie umyć, namoczyć na 15-20 mi-
nut w niedużej ilości wody, ugotować tak, aby 
pozostało niewiele wywaru. Wywar można 
wykorzystać do barszczu. 
Obraną cebulę pokroić w drobną kostkę, 
usmażyć na oleju na jasno złoty kolor. 
Odcedzić grzyby i jak najdrobniej po-
siekać lub przepuścić przez maszynkę do 
mięsa. Połączyć z podsmażoną cebulką 
i chwilę zasmażać, aby odparować po-
zostały płyn. Doprawić do smaku solą, 
pieprzem. Ostudzić.

Przygotowanie ciasta:
Wsypać bezglutenową mąkę do miski, dodać 
szczyptę soli, wlać 1 szklankę bardzo gorącej wody 
i olej. Wymieszać mąkę z wodą, starając się rozcierać 
łyżką powstające grudki. Jeśli potrzeba, dolewać stopnio-
wo po łyżce wody. Cała mąka ma być zaparzona, ale ciasto 
nie może być ani zbyt twarde ani zbyt luźne – konsystencja 
powinna być taka, aby łatwo dało się zrobić palcem dołek 
w cieście. Przykryć miskę ściereczką, żeby ciasto nie obeschło 
i odstawić na 10-15 minut do przestygnięcia. Z wciąż ciepłego 
ciasta robimy uszka. Jeśli ciasto wydaje nam się zbyt rzadkie, 
podsypać mąką i zarobić. 
Uszka można robić na dwa sposoby. Tradycyjnie – rozwał-
kowany płat ciasta należy pociąć na kwadraty 4x4 cm. Na 
każdy kwadracik nakładać łyżeczką farsz. Kwadraciki składać 
po przekątnej, zlepiając brzegi, a następnie zlepić razem dwa 
przeciwległe rogi. 
Drugi sposób polega na odrywaniu małych porcji ciasta i roz-
klepywaniu ich na omączonej dłoni na placuszek, na który 
nakładamy farsz. Następnie zlepić wystające rogi pierożka 
formując uszko. Ten drugi sposób jest łatwiejszy dla począt-
kujących (ciasto nie przylepia się do stolnicy i wałka). Gotowe 
uszka układać na posypanej mąką bezglutenową ściereczce 
kuchennej i przykryć, aby nie obeschły (obeschnięte popękają 
podczas gotowania).

Uszka wrzucać na posolony wrzątek i gotować powoli, bez 
przykrycia. Wyjmować, gdy wypłyną na wierzch – gotują się 
szybko. Układać na posmarowanym olejem talerzu, dobrze 
jest też każdy pierożek posmarować olejem, a następnie przy-
kryć wszystkie czystą ściereczką, aby nie obsychały. 

Uwagi: 
Ilość wody zużytej do zarobienia ciasta zależy od rodzaju 
użytej mieszanki mąk i może się nieznacznie różnić. Jeśli 
dodaliśmy zbyt dużo wody, trzeba podsypać więcej mąki 
i zagnieść ciasto. Jeśli zostanie ciasta, można zrobić łazan-
ki, rozsypać na ściereczce posypanej mąką bezglutenową 
i ususzyć. 

Wbrew pozorom, przygotowanie pierogów nie jest trudne, 
choć szczerze trzeba przyznać, że czasochłonne. Może nasz 
krótki przewodnik zachęci Was do ich zrobienia. Nie odbie-
rajmy sobie tej przyjemności. 
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„Kuchnia polska bez pszenicy” wypełniła swoistą lukę na ryn-
ku bezglutenowych przepisów. Niezbyt często czytelnik ma 
możliwość zakupu książki, w której znajdzie nie tylko prze-
pisy odpowiednie dla jego zdrowia, ale także odpowiedź na 
nurtujące go od dawna pytania. Książka na pierwszy rzut oka 
kojarzy się z „Kuchnią bez pszenicy” oraz „Dietą bez pszenicy” 
Williama Davisa, ale jest to pozycja bardziej rozbudowana 
i przystosowana do polskich realiów, pozwalająca na większą 
różnorodność żywienia w codziennej diecie. 

Dzięki przepisom z „Kuchni polskiej bez pszenicy” będziemy 
mogli prawidłowo się odżywiać i przestaniemy dostarczać 
organizmowi wszechobecnych zanieczyszczeń i polepszaczy 
z żywnością.

We wstępie możemy przeczytać nie tylko o produktach bez-
glutenowych, ale także znajdziemy informacje, które w roz-
porządzeniach (WE 1331/2008, WE 852/2004) i pismach 
urzędowych są przedstawione w sposób niejasny i zawiły. 
Autorkom udało się przekazać trudne słowa w sposób czy-
telny, wzbogacony przykładami. 

Natomiast niezbyt trafionym pomysłem okazało się poda-
nie nazw konkretnych firm produkujących mąki naturalnie 
bezglutenowe. Jak pokazują ostatnie badania Stowarzysze-
nia, ilość glutenu w niektórych mąkach (np. sojowa, kuku-
rydziana, ryżowa), które miały być naturalnie bezglutenowe, 
przekracza bezpieczny poziom nawet o 2000%!!!! (artykuł 
w tym numerze na str. 37). 

Osoby unikające glutenu same dla siebie, bez wska-
zań medycznych, mogą skorzystać z propozycji 

konkretnych produktów podanych przez autorki, 
jednak nie są one odpowiednie dla osób z celiakią, 
alergią czy nadwrażliwością na gluten. 

Dla tych osób bezpieczniejszym rozwiązaniem jest stosowa-
nie mąk produkowanych lub dystrybuowanych przez specjali-
styczne firmy zajmujące się żywnością bezglutenową. Można 
także samemu mielić czyste ziarna w młynku w ilościach 
przez nas preferowanych i w ten sposób otrzymać mąkę bez 
zanieczyszczenia glutenem.

Mam nadzieję, że wraz z ukazaniem się książki oraz opubli-
kowaniem badań firmy zwrócą większą uwagę na bezpieczeń-
stwo osób z celiakią i będą starały się zachować odpowiednią 
czystość produkcyjną, bo w chwili obecnej spożywanie teo-
retycznie mąk bezglutenowych grozi nam, celiakom, poważ-
nymi komplikacjami zdrowotnymi.

Podsumowując, książka obejmuje szeroki zakres zdrowego 
odżywiania, w którym żywność bezglutenowa jest zdrową 
ścieżką życia. Autorki zwracają uwagę także na korzystne 
dla naszego zdrowia i zachowania prawidłowej masy ciała 
techniki kulinarne oraz zamienniki wysokoenergetycznych 
produktów. Przepisy są ciekawe i urozmaicone.

Jako osoba będąca na diecie od wielu lat oraz żywieniowiec, 
uważam „Kuchnię polską bez pszenicy” za pomocny element 
kucharskiej biblioteki dla osób, które chcą dbać o swoje zdro-
wie oraz być świadome jakości spożywanego przez siebie po-
żywienia.  Jednakże osoby z celiakią powinny nadal pamiętać 
o swoim bezpieczeństwie przy wyborze poszczególnych mąk 
naturalnie bezglutenowych. 

Bo tu 
nie chodzi 
tylko o gluten
Tekst: Anna Maria Kobyłecka
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Wiosną zniknęła Pani nagle z anteny i programu 
Świat się kręci. Pojawiła się wtedy informacja, że 
przyczyną Pani zniknięcia były problemy zdro-
wotne, co się stało?

Bóle brzucha towarzyszyły mi przez całe życie. To, o czym 
Pani mówi, wydarzyło się w maju. Już wtedy wiedziałam, 
że tym razem ból i wymioty są tak silne, że znowu muszę 
pojechać do szpitala. Myślałam wtedy, że sprawę załatwię 
szybko, tak jak zawsze, czyli w weekend. Nawodnienie, 
wyciszenie poprzez dużą ilość kroplówek załatwi sprawę. 
Ale tak się nie stało. Już wcześniej miałam różne skiero-
wania na badania, gastroskopię itd. Miałam się tym zająć 
w przyszłości. Tylko że życie dopadło mnie wcześniej. Naj-
pierw wylądowałam w szpitalu na Banacha, potem zostałam 
przeniesiona na Wołoską, ponieważ badania wskazywały 
na podejrzenie choroby Leśniowskiego-Crohna, a na Wo-
łoskiej jest wyspecjalizowany oddział jelitowy. Ku mojemu 
wielkiemu zdziwieniu nie wyszłam ze szpitala po tygodniu, 
nie wyszłam pod dwóch, nie wyszłam po czterech. Diagnozy 
były różne, jedne bardziej złożone, inne banalne. Najpierw 
stwierdzono, że przyczyną mojego złego stanu i bólu są 
kamienie i piasek w pęcherzyku żółciowym. Usunięto mi 
pęcherzyk. Ponieważ nadal czułam ból, poszerzono mi drogi 
żółciowe następną operacją. I już wydawało się, że jesteśmy 
zbliżeni w diagnozie, ale ataki bólowe były coraz silniejsze. 
Lekarze nabrali wtedy pewności, że jest to problem jelitowy. 
Kiedy dostałam urlop ze szpitala na weekend, skorzystałam 
z możliwości zrobienia testu, który potwierdził nietolerancję 
glutenu. Od tego momentu wprowadziłam bardzo restryk-
cyjną dietę bez glutenu i bez mleka. No i zaczęło się jakoś 

układać. Potem przez miesiąc leżałam w domu. Choroba 
bardzo mnie wyniszczyła, spowodowała wyczerpanie, spadki 
nastroju, cierpiałam na natrętną bezsenność, bolały mnie 
stawy, kości, głowa. Także po przejściu na dietę zaczęło się 
to wszystko powoli składać…

I była wstępna diagnoza: może to celiakia, może 
choroba Leśniowskiego-Crohna. Wprowadzi-
ła pani dietę bezglutenową i bezmleczną, co się 
zmieniło? 

Wszystko się zmieniło. Od wielu lat bardzo uważałam na to, co 
jadłam. Bardzo uważałam, żeby nie jeść rzeczy przetworzonych, 
sztucznych. Ale nie zawsze to, co jest uważane za zdrowe, jest 
dobre dla ciebie. Nie jadłam pieczywa, bo źle się po nim czułam. 
Wiedziałam też, że po kefirze, mleku, twarożku, jogurtach będzie 
dramat. To była intuicja. Zresztą organizm bywa mądry, sam 
kieruje nas w stronę tego, co jest dla nas lepsze. Zatem nie mia-
łam specjalnych problemów z tym, żeby się przestawić na dietę 
bezglutenową i bezmleczną. Musiałam się tylko stać bardziej 
uważna. Nie odczułam tego jako nagłej rewolucji żywieniowej. 
Moja dieta musiała być dodatkowo bardzo wysokobiałkowa, ze 
względu na dużą utratę białka, więc musiałam znaleźć optymal-
ne rozwiązanie, żeby było to białko z mięsa i z ryb. Nie mogę jeść 
fasoli, cieciorki, bo te mają z kolei zbyt dużo błonnika. Po prostu 
nauczyłam się inaczej to wszystko konstruować. 
Jedzenie nie jest dla mnie obiektem kultu, jest czymś, co spra-
wia przyjemność, może być fajne, ale nie przeceniam go. Są 
inne ważne rzeczy w życiu, których nie doceniamy. Słyszę 
też, że dieta bezglutenowa jest bardzo droga. Uważam, że to 
bzdura. Chleb bezglutenowy owszem, jest drogi, ale tego chleba 

Jedzenie  
nie jest  
dla mnie  
obiektem 
kultu
Z Agatą Młynarską  
o jej doświadczeniach  
z dietą bezglutenową  
rozmawiają  
Paulina Sabak-Huzior  
i Małgorzata Źródlak 
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nie musimy jeść codziennie. Nie musimy robić sobie siedmiu 
pajd chleba z szynką do pracy, jest dużo innych możliwości.

Bezglutenowy świat w domu doskonale sobie Pani 
ułożyła, ale jak jest na zewnątrz? Jest praca, wy-
jazdy. Ostatnio była Pani w Cannes,  jak sobie tam 
Pani poradziła z dietą?

Nie było to łatwe. Francja jest przecież krajem bagietki 
i croissantów.

I zero wiedzy o glutenie…

I zero wiedzy o glutenie. Z trudnością znajdowałam w skle-
pach produkty bezglutenowe. 

A codzienność, praca?

Podstawa to dobra organizacja. Ja na „pudełkach” w pracy 
opieram się od pięciu lat. Od dłuższego czasu nie jadłam już 
nic w pracy, ponieważ  cierpiałam. Dlatego te „pudełka” są dla 
mnie czymś naturalnym. Tylko ich zawartość jest teraz trochę 
inna niż dawniej. Zabieram ze sobą pięć pojemników, do tego 
mam jakieś picie. Zawsze staram się mieć wodę kokosową, 
bo przestałam też pić przetworzone soki, odstawiłam cukier. 
Jeśli już muszę coś posłodzić, używam stewii lub ksylitolu. Ani 
ja, ani mój mąż nie mamy z tym problemu, ale jeśli nie jest 
się dobrze przygotowanym, to faktycznie jest ciężko. Zawsze 
trzeba też mieć coś przy sobie, żeby nie być głodnym. Dla mnie 
ratunkiem są bezglutenowe herbatniczki. 

Jest Pani pierwszą osobą publiczną, która powiedzia-
ła wprost o swoich problemach gastrologicznych, nie 
wstydząc się ich. Uważamy, że to jest heroizm.

Mówiąc szczerze, jestem zdziwiona. Dzielę się swoim doświad-
czeniem po to, żeby przestrzec innych. Traktuję chorobę jako coś 
naturalnego. Oczywiście szanuję jak najbardziej fakt, że inni nie 
chcą  się tym dzielić. Może jednak dzięki temu, że opowiadam 
o tym, co mi się przytrafiło, ktoś, kto tego słucha, uświadomi 
sobie, że i z nim dzieje się coś podobnego. Na wizytę do pani 
profesor Rydzewskiej czeka się osiem miesięcy. Trafiłam do niej 
przez przypadek. Miałam to szczęście w nieszczęściu, że zosta-
łam przyjęta na jej oddział i znalazłam się w grupie pacjentów, 
których leczy. Pani profesor podzieliła się ze mną ogromną 
wiedzą, więc jak ja mogę nie podzielić się tą wiedzą z innymi?

Czy to był cel, dla którego powstała Pani książka? 
Żeby pomóc innym?

Tak. Miałam jeden cel – zainspirować ludzi do myślenia o tym, 
że kiedy jest im źle, powinni dążyć do rozwikłania przyczyny 
ich problemów ze zdrowiem. Nie przechodząc od razu na die-
tę, bo taka jest moda, tylko wybierając mądrą drogę rozmów 
z lekarzami. Tak było w moim przypadku. Na początku byłam 
u wielu lekarzy gastrologów, byłam u świetnych dermatologów, 
nikt mi nie wskazał potrzeby zmiany diety. Zanim trafiłam do 
pani prof. Rydzewskiej na sygnale, wcześniej byłam na kon-
sultacji u pana profesora Andrzeja Habiora. Kiedy mnie zoba-
czył, powiedział, że powinnam zrobić badania na nietolerancję 
glutenu. To było 1,5 roku temu. Wtedy zbagatelizowałam to 
zalecenie. Przecież świetnie się odżywiałam, bardzo uważałam 
na to, co jem, jadłam tylko trochę glutenu. Ale teraz wiem, 
że w przypadku diety bezglutenowej nie ma „tylko trochę”, 
tu trzeba zero-jedynkowo. Dopiero teraz poczułam różnicę. 

Czyli jak jest teraz?

Definitywne wykluczenie glutenu doprowadziło do tego, że 
nie używam żadnych sterydów na astmę ani na skórę, nie 
mam wzdętego brzucha, minęło wiele bardzo uciążliwych 
objawów.

Od pewnego czasu panuje moda na dietę bezglute-
nową. Mówi się o diecie bezglutenowej, ale tylko 
w kategorii sposobu na odchudzanie, chwilowej 
fanaberii. Co Pani na to?

Uważam to za przejaw najwyższej niekompetencji i jest to 
też ogromny brak szacunku dla ludzi, którzy chorują. To tak 
jakby mówić, że jest moda na jeżdżenie na wózkach inwa-
lidzkich, prawda?

Mocne słowa…

Mówię bardzo mocne słowa, ale robię to świadomie. Dlate-
go, że tylko ludzie, którzy nie mają o tym zielonego pojęcia, 
pozwalają sobie na gadanie takich bzdur. Ludzie, którzy 
cierpią na choroby wynikające z nietolerancji glutenu, nie 

Książka Agaty Młynarskiej „Pyszna zmiana, czyli moje 

życie bez glutenu” ukazała się pod patronatem naszego 

Stowarzyszenia i z naszą recenzją. „To nie jest kolejna 

książka o cudownej diecie ani uniwersalny przepis tele-

wizyjnej gwiazdy na to, jak schudnąć. To mądra i bardzo 

prawdziwa książka o tym, ile zdrowia można stracić, kiedy 

nie słucha się swego ciała. Agata Młynarska odważnie, 

bez ogródek opowiada o swoich zmaganiach z proble-

mem chorych jelit i o odkryciu, że winne jej cierpień były 

gluten i  mleko. Razem z  panią Agatą odkrywamy na 

nowo banalną prawdę, że właściwe jedzenie może być 

naszym lekarstwem. Pamiętajmy, że dla niektórych z nas 

świeży rogalik ze szklanką mleka to bomba z opóźnionym 

zapłonem”. 

Małgorzata Źródlak
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są na diecie bezglutenowej z powodu fanaberii. Co więcej 
– brakuje w naszym społeczeństwie ludzi światłych, otwar-
tych, świadomych, zdających sobie sprawę z tego, że jedzenie 
może szkodzić. Żyjemy w tradycji chleba, kotletów, pierogów 
i zupy z mączną zawiesiną. Dla wielu ludzi przez to życie jest 
pełne cierpienia. W miejscach, gdzie nie ma jeszcze dostępu 
do wiedzy, nikomu nie przychodzi do głowy, że coś takiego 
jak gluten może powodować tak straszne konsekwencje, może 
doprowadzić do tragedii w życiu. Więc mówienie tu o modzie 
jest co najmniej niestosowne. 

A czy zdarzyło się Pani, że ktoś zbagatelizował 
Pani dietę, powiedział: to fanaberia?

Nie raz. Nawet na moim facebookowym profilu, kiedy z ra-
dością opublikowałam okładkę mojej książki, jedna pani na-
pisała: „tak, tak, teraz to dla mody wszystko się zareklamuje, 
a jeszcze tak niedawno była pani twarzą akcji Polskie Zboża”. 
Odpisałam, że gdybym wiedziała wtedy o tym, jak bardzo je-
stem chora, nie wzięłabym udziału w tej akcji. Zanim oznajmi 
pani wyrok światu, może przeczyta pani moją historię? 

Kto współpracował z Panią przy tworzeniu książki?

Idea książki powstała właściwie już po tygodniu leżenia 
w szpitalu. Czułam, że mam wielki przywilej obcowania z mą-
drością i wiedzą  pani profesor Grażyny Rydzewskiej i moim 

obowiązkiem jest się nią podzielić. Kiedy już wiedziałam, że 
muszę być na diecie bezglutenowej, pani profesor przysła-
ła do mnie Agnieszkę Pęksę – dietetyczkę. Ona zaczęła mi 
wszystko tłumaczyć, wyliczać, co i w jakich ilościach mogę 
jeść. Widziała moją przerażoną minę i powiedziała, że każdy 
tak reaguje – boi się zjeść cokolwiek oprócz kleiku ryżowego. 
Leżąc w szpitalu rozmawiałam z innymi pacjentami, którzy 
również nie wiedzieli, co i jak jeść. Pomyślałam, że dobrze 
byłoby, gdyby Agnieszka spisała te wszystkie mądrości. Kiedy 
już wychodziłam ze szpitala i byłam bardzo słaba, szukałam 
kogoś, kto pomoże mi gotować. Akurat na urlopie macie-
rzyńskim była Ewa Olejniczak, która była szefową kuchni 
w Intercontinentalu i Sheratonie i fenomenalnie gotuje. 
Zadzwoniła do mnie z propozycją – ja ci będę gotować, dla 
mnie to jest wyzwanie, siedzę w domu z dzieckiem i tęsknię 
za gotowaniem. Poznałyśmy się w studiu TVP. Była gościem 
w jednym z odcinków programu Świat się kręci. Podczas ciąży 
także była na diecie eliminacyjnej, zaczęła spisywać swoje 
przepisy. Trzecia cześć książki jest zatem częścią z przepisa-
mi na różne dania bezglutenowe, zwłaszcza dla tych, którzy 
chorują na zapalenia jelit. 

Bardzo dziękujemy Pani za rozmowę i życzymy 
dużo zdrowia.  

Rozmawiały:  
Paulina Sabak-Huzior i Małgorzata Źródlak
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Pierwszym uczuciem, jakie nas dotyka po odebraniu takiej 
informacji jest dezorientacja zostawiająca ślad w wy-
razie twarzy. Celiakia brzmi jak słowo z kategorii atropa 
belladonna (podejście optymistyczne) lub jak toksopla-
zmoza (podejście negatywne). Później niedowierzanie. Ta, 
celiakię/klię. No już nic głupszego nie mogli wymyśleć. No, 
za cholerę mi to nie pasuje. Kawał chłopa, wysoki, wyniki 
badań krwi końskie. Nawet glisty ludzkiej nie stwierdzono 
– to jaka tam celia…klja?!! Chudy i tyle, rasa taka, współ-
czesna jej mać.

Ale wyniki badań są. Trzeba potwierdzić. Robimy badania 
niezależne, jakby poprzednie nie były dokonywane na naszym 
dziecku, a na niezidentyfikowanej bliżej grupie kontrolnej, 
na pasażerze obcym z Nostromo chyba. Wynik ogólnie ten 
sam. Wtedy pojawia się inne uczucie – rezygnacja ego-
istyczna, czyli no to mamy w plecy. Jak tu na urlop 
z tymi bułkami wszystkimi, spodami do pizzy… i kto nam 
to zrobi, upiecze kto? Że też gówniarzu musiała Ci się „ce-
liaklia” jakaś wdać – mówimy do siebie, żeby nie słyszał, 
bo co winien, a może jednak trochę? Że niby winę zawsze 
zwalić warto... w desperacji. Nie mogłeś cholera uważać, 
jak te durne koty głaszczesz czy psy. Teraz mamy Dzień 
Świra. A tu nawet winy zwalić nie można na nikogo, choćby 
na koty, bo to genetyczne coś.

Ale ponowne badanie to nie jest koniec. Żeby potwierdzić 
bezapelacyjnie, trzeba zrobić gastroskopię. Kolejne nerwy, 
że jak takiemu małemu (choćby, że niby 9 lat skończone),  
a już rurę do żołądka kazać połykać. Jak głód zniesie, bez 
jedzenia tyle godzin, i czy mu uśpienie nie zaszkodzi, czegoś 
innego nie uszkodzi? Ciągłe nerwy i niepewność. Bo 
z drugiej strony, jak ma, to jak najszybciej tę dietę należy, 
żeby kosmki te,… jelitowe znaczy,… odbarczyć,… ratować. 
Kolejnych dni na dreptaniu w miejscu nie tracić, nie mar-
nować. Niecierpliwość zwycięża. To po badaniu już wprowa-
dzamy – bo przed to nie, żeby nie zaburzyło wyniku albo też 
niepewnego nie dało i później żeby raz jeszcze tego samego 
nie trzeba. Przeżył. My też.

Nadzieja umiera ostatnia, a ja wiem, że to technika wy-
parcia jest, zaprzeczenia imperatyw. Liczyliśmy na jeden 
procent możliwości, że nie ma, a teraz wiemy, że ma. No 
ma. Przede wszystkim pieczywo gdzie tanio kupić? Kocha 
buły, zawsze kochał, psia krew, i co teraz? Bez buły dzień 
stracony. A jak mu na psychikę siądzie i kłopot, w sam raz, 
nowy? Deprecha, jak nic. Albo bunt się w nim odezwie. 
Przecież niedługo w głupi wiek wejdzie. Jedziemy szukać 
sklepów. Na razie w Internecie – z domu. Są. Ale ceny!!! 
Przeliczamy nerwowo kredyt na mieszkanie, ceny bułek, 
spodów do pizzy nieodzownych, panierki do kotletów – nie 
do odrzucenia wszystko. 

Sklepy w realu? Znalazłem na Chmielnej – pieczywo jest, 
makaron do rosołu jest, nawet smaczny. Panierka,… że do 
pulpetów i schabowych, bo przepada,… jest. Pierwszy głęb-
szy oddech ulgi, że jest. Ceny wyższe niż w Internecie, ale 
przynajmniej strony nie znikają, że przepraszamy, ale kłopoty 
techniczne. Zawsze nam się to trafia. Wcześniej dostępne, 
a teraz mają przerwę albo link do koszyka nie działa. 

Wcześniej człowiek na to uwagi nie zwracał, a raptem odbiera 
przekaz, na czym jest zbudowany świat wokół cały. Żeby to 
chociaż na ideach, pomysłach jakichś, epokowych podstawach 
solidnych. Nieee!!! On odkrywa, że czego dotknie jest zbudo-
wane na glutenie lub braku jego,... co jawi się jako raj bezglute-
nowy, utracony bezpowrotnie. Świat nie z kwarków (nie mylić 
ze skwarkami, bo te można…) się składa, bozonów Higgsa, 
a z cząstek glutenu śladowych, które nie wiedzieć czemu są 
przez nieświadomych idiotów (albo może świadomych właśnie 
– wtedy już nie idiotów) wpychane do wszystkiego niemal. 
Żeby kupić jogurt bezglutenowy, zdrowy, należy ponownie 
nauczyć się czytać. Hieroglify najlepiej i pismo mrówkowe typu 
(E 234, antyoksydanty, alergeny). W przypadku pasztecików 
drobiowych – również jak buła ulubionych, w połączeniu jed-
nego z drugim najlepiej – trzeba mieć lupę, żeby na każdym 
przeczytać, że „zawiera śladowe ilości…”. Chciałem kiedyś na 
stadionie taką lupę – szkło kupić, nie zdążyłem. Pieniędzy żal 
było, grosze wydać, a teraz jak znalazł by było.

No i się stało, nasze dziecko  
ma celiakię czyli Dzień Świra
Tekst: Paweł Maurycy Targoński
Bartłomieja Targońskiego celiaktyka Ojciec Rodzony.

Diagnoza celiakii u naszego dziecka zawsze wywołuje masę emocji. Jak sobie z nimi 
radzimy? Przeczytajmy tekst jednego z ojców świeżo zdiagnozowanego celiaka (na-
szym zdaniem zdecydowanie lepsze określenie niż „celiaktyk”, ale niech żyje licentia 
poetica!)
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Przez strach przed glutenem już krok tylko od paranoi „nic-
niekupowania”, bo czy glutaminian sodu to też od glutenu? 
Na szczęście nie (choć z innych powodów unikać warto), ale 
strach, niedowierzanie i w końcu… pierwsze zakupy, dziewi-
cze celiaktycznie, są, jakby to ująć, niepełne. Z pierwszych 
zakupów człowiek wraca zadowolony, że chociaż masło jest 
od glutenu wolne. 
Tak. Dominującym uczuciem pierwszego z celiakią kon-
taktu jest panika. Jak to będzie z organizacją życia 
całego naszego. Bo to i finanse przecież. I w kuchni, jak 
radzić sobie ma gotujący dla rodziny facet, który – jak to 
facet normalny – ma swoje koncepcje, artystyczne niemal, 
i do tej pory nie wahał się ich użyć… używać. A teraz? Szlag 
koncepcje trafił. Trzeba zmienić środki wyrazu, przesunąć 
skrobiowo-mączne akcenty. Niemal w nowe artystycznie 
wymiary swój umysł i siły wyekspediować.

No i teściowa jeszcze. Przecież gdzieś te wakacje musi spę-
dzać celiaktyk jeden. No, u babci przecież najlepiej. A ona, 
że nie, że rady nie da... dać nie może. Bo w rodzinie żadnych 
bezglutenowców ani innych bakteriopodobnych nie było. 
I się nie nauczy, jak z takim postępować, jak się zajmować. 
Kroić chleb – jak kroić jeden z drugim, oddzielnie żeby. No, 
ona na coś takiego się nie pisze. Przekonujemy.

Chciałbym jak ten Świr tytułowy napisać „coś swojego” 
o Królewskiej Parze, która dotknięta Palcem Bożym Władzy 
Rodzicielskiej na niepokój genów królewsko-zniekształco-
nych cierpi, które niepewność pogłębiają egzysten-
cjalną. Tłumaczę sobie, że szlachetne, arystokratyczne na-
wet, cechy są obecne też w chorobie. Dolegliwości tej, wolę 
mówić, preferuję, żeby się całkiem w nerwicę nie zapaść, 
a nazwie celiakia (prawidłowe brzmienie) szlachec-
twa i indywidualizmu nadać. Widząc jednocześnie światło 
w tunelu. Przed nami już dostrzegam nowy etap – dobre 
kontakty z innymi, szlachetnymi ludźmi, którzy chwaląc się 
szlachectwem celiakii, nam dobrych rad udzielają. Nareszcie 
napisałem coś swojego… 

PS. Najlepiej całe to z celiakią zamieszanie przechodzi sam 
celiaktyk. Buły mu smakują, rosół z nowym makaronem 
też, cieszy się, że będzie miał ferie i przywiezie babci mnó-
stwo dobra bezglutenowego, ze spodami do pizzy włącznie, 
i matę do ćwiczeń na kręgosłup, bo ma zalecenie lekarza, 
a babcia… gruba… poćwiczy przy okazji. Czyli ogólnie już 
jest lepiej. 
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W latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku panowała moda 
na bardzo wczesne wprowadzanie kaszy manny do diety nie-
mowląt. Zalecenia pediatryczne wskazywały, że czteromie-
sięczne dziecko ma mieć już w swoim menu w pełni glute-
nową, siermiężną kaszę. Niestety, dla mnie nie okazała się 
ona zdrowym urozmaiceniem diety.  Miałam typowy pełno-
objawowy wykwit celiakii, książkowy wręcz, tylko, że jeszcze 
w książkach wówczas nic na ten temat nie było napisane… 
Uciekały kolejne miesiące, kolejni lekarze i profesorzy nie 
umieli powiedzieć, dlaczego dziecko ginie w oczach, traci na 
wadze i ostatecznie nie wygląda, by zbyt długo miało zagrzać 
miejsce na ziemskim padole. Muszę dodać, że rzecz cała miała 
miejsce w stołecznym mieście Warszawie, więc trudno o do-
stęp do potencjalnie lepszych specjalistów, diagnostyki i opie-
ki medycznej. Moja mama dostawała coraz to nowe, sprzeczne 
informacje, leki, a kierunek tych przemyśleń zawsze obfitował 
w nieszczęsną kaszę mannę, biszkopty, czy skórki od chleba. 
Sytuacja pogarszała się dość gwałtownie, spędziłam kilka ład-
nych miesięcy w szpitalu, gdzie w ówczesnych czasach rodzic 
nie mógł odwiedzać dziecka; nie miał doń praktycznie żadnego 
dostępu, poza informacją od lekarzy i pielęgniarek. Dzisiaj 
taka sytuacja jest nie do wyobrażenia – kilkumiesięczny brak 
kontaktu z własnym dzieckiem, pozbawienie go naturalnego 
otoczenia rodzinnego i społecznego. Później lekarze przyznali, 
że nie wierzyli w moje przeżycie… Przełomowe okazały się 
próby odstawienia produktów z mleka, na które wpadł jeden 
z lekarzy mający kontakt z zachodnią medycyną. Późniejszy 
brak dalszej poprawy skłonił lekarzy do odstawienia glutenu, 
co nie było zbyt popularną metodą leczenia. 
Wreszcie można było zacząć życie na nowo, ubogie żywienio-
wo, ale zdecydowanie w lepszym zdrowiu i samopoczuciu. 
Dominowały mało jadalne wyroby z kaszy kukurydzianej 
i mąki ziemniaczanej. W zasadzie nic innego nie było do-
stępne, poza całą gamą warzyw, owoców, mięs. Na diecie 
bezmlecznej byłam z przerwami do pełnoletności. Do dziś 
pamiętam smak prosobee – mleka sojowego, które miało 
mi zastąpić mleko krowie i wszystkie jego przetwory. Dziś 
wachlarz artykułów mlekozastępczych jest znacznie bogatszy 
i łatwiej znaleźć jakiś smak dla siebie. 
Z żywnością bezglutenową było tak… Tak chyba powinnam 
zatytułować ten cały wywód, by uzmysłowić Czytelnikowi, 
jak daleką drogę przeszliśmy przez te 40 lat. Czasy nie były 
łaskawe, ogólnie wybór w sklepach nie był, delikatnie mó-
wiąc, zbyt duży. Większość pożywienia przygotowywało się 
w domu. Wchodziły w to produkty od pieczywa, po wędliny, 
przetwory, aż po np. majonez. W takim kontekście można 

było mieć większą kontrolę nad tym, co się spożywa i czy nie 
zawieruszyły się tam jakieś okruchy „chleba powszedniego”.  
Żywność była bardzo nisko przetworzona, z małą ilością do-
datków i raczej nie było problemu z tym, co producent mógł 
„dorzucić” do środka. O ile dobrze pamiętam, mięso było 
wówczas mięsem, a szynka, jak już pojawiła się w okresie 
świątecznym, była szynką, a nie mieszanką wszelakich skrobi 
i cukrów z dodatkiem mięsa. 
W sklepach świeciły puste półki i stał przysłowiowy ocet. 
Przyszły czasy kartek żywnościowych. Dla chorych na ce-
liakię, wówczas głównie dzieci, istniały specjalne kartki na 
mięso – dużo większe ilościowo niż dla przeciętnego śmier-
telnika. Miało to tę zaletę, że z własnych kartek mogłam wy-
żywić całą familię, bo sama chyba bym padła, zjadając takie 
ilości mięsa. Poza tym mieliśmy talony na banany i soki typu 
bobo-frut.  Inna sprawa, że zrealizowanie tych kartek nie 
było prostą sprawą. Staliśmy w  kolejkach, w lepiej lub gorzej 
zaopatrzonych  sklepach. Do dziś pamiętam, że wyznaczono 
w Warszawie miejsca, gdzie takie kartki można było łatwiej 
zrealizować, a stojąc w tasiemcowej kolejce w jednym z nich, 
stałam się „ofiarą” japońskiej wycieczki robiącej masowo fotki 
tłumowi szturmującemu sklep… spożywczy.  Ogólnie jednak, 
dążę do konkluzji, że istniały jakieś przebłyski zrozumienia 
dla innych potrzeb żywieniowych dzieci z chorobą trzewną, 
choć czasy nie były łatwe, a żywność reglamentowana. 
Podobnie jak dziś inicjatywa zrzeszania się osób chorych 
wynikła z potrzeby i determinacji rodziców chorych dzieci. 
Takie osoby są zwykle najbardziej zmotywowane i zaintere-
sowane, by zmieniać rzeczywistość i poprawić perspektywę 
funkcjonowania swoich dzieci, a przy okazji zrobić coś poży-
tecznego dla innych. Powstało koło chorych na celiakię przy 
TPD w Warszawie i jako takie starało się docierać do wszyst-
kich zainteresowanych w całym kraju. Po stanie wojennym 
zaczęły napływać do Polski dary zagraniczne z całego świata, 
w tym docierały także produkty ze znakiem przekreślonego 
kłosa. Już wówczas miałam okazję zasmakować w ciastkach, 
ciasteczkach i słodyczach specjalnie oznakowanych, które 
u nas po prostu nie istniały. Cenowo te rzeczy były poza za-
sięgiem naszych kieszeni, ale jako dary rozdzielane były rów-
no pomiędzy wszystkich zarejestrowanych na listach TPD. 
To był przedsmak tego, że może i powinno być inaczej, że 
istnieje coś poza mało jadalnymi własnoręcznymi wyroba-
mi z mąki kukurydzianej, że bezglutenowy świat obfituje 
w produkty, które cieszą oko, mają estetyczne opakowania, 
fantastycznie smakują i są… bezglutenowe (specjalnie przy 
tym oznakowane).  Moje ciastka bywały obiektem zazdrości 

Dieta bezglutenowa w Polsce 
z perspektywy weterana 
Tekst: Alicja Kamińska

Nie chcąc specjalnie przyznawać się do własnego wieku, bo jak wiadomo, kobiecie lat się nie 
liczy, muszę powiedzieć , że dieta bezglutenowa jest ze mną od zawsze, czyli od ponad 40 lat. 
Patrząc z tej perspektywy, chciałabym podzielić się z Czytelnikiem swoimi doświadczeniami 
i wspomnieniami z funkcjonowania „celiaka” na diecie przez tak długi czas. 
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koleżanek, bo estetyka opakowań zagranicznych znacząco 
przewyższała to, co było dostępne w naszych sklepach, jako 
normalna żywność. 
Jako dziecko nie chodziłam do przedszkola, bo nie było wów-
czas możliwości stosowania jakichkolwiek diet eliminacyj-
nych w przedszkolach, nawet w Warszawie. W szkole nie 
korzystałam z obiadów, choć wówczas sporo dzieci stołowało 
się w domach, więc nie byłam wyjątkiem. Nie jeździłam na 
kolonie i obozy. Na szczęście nie dotknęła mnie alienacja spo-
łeczna z tytułu rozpowszechnionej dzisiaj zielonej szkoły (po 
prostu nie było czegoś takiego), z oczywistych względów także 
i tu nie byłoby możliwości stosowania diety bezglutenowej.
Inicjatywa rodziców obejmowała więc także organizację wy-
poczynku dla dzieci z dietą bezglutenową, o którym mogły 
jedynie pomarzyć. Skutkiem tej inicjatywy były pierwsze zor-
ganizowane formy wypoczynku – zimowisko i kolonie letnie. 
Pierwszy raz mogłam poznać większą grupę młodzieży na 
diecie, głównie bezglutenowej, ale też bezmlecznej, bezjajecz-
nej itp. Rodzice pełnili funkcje zarówno personelu kuchni, 
jak i wychowawców na takich wyjazdach. Później można było 
pozwolić sobie na zaufanie fachowej kadrze po odpowied-
nim przeszkoleniu. Dieta bezglutenowa nawet dziś jest dla 
wielu osób bardzo egzotyczna, a 25-30 lat temu mało kto 
miał o niej jakiekolwiek informacje. Wśród rówieśników na 
diecie na pewno czuliśmy się znacznie swobodniej, niż w swo-
im codziennym środowisku rówieśniczym. Zawiązywały się 
przyjaźnie, letnie zauroczenia, a wspomnienia utrwalaliśmy 
na kliszach fotograficznych (o fotografii cyfrowej wówczas 
jeszcze nikt nie słyszał). 
Dzieci wyrosły, zmienił się system polityczny, był Okrągły 
Stół, Solidarność, nowe czasy i doświadczenia. Dawne grono 
działających aktywnie rodziców rozeszło się w swoje stro-
ny, a swego rodzaju pustka była do zagospodarowania już 
w nowej rzeczywistości, która rodziła inne wyzwania i inne 
problemy niż dotychczas. Powinnam jeszcze dodać, że w tym 
czasie powstała pierwsza w Polsce piekarnia z bezgluteno-
wym chlebem i asortymentem piekarniczo-cukierniczym. 
Dla mnie osobiście to pewna cezura czasowa, gdzie w jakimś 
sensie skończyło się pieczenie chleba w domu, a z dużym 
zapałem kupowało gotowce. Później, po latach powstawa-
ły kolejne firmy, które wprowadziły element konkurencji, 
zwiększały asortyment produktów bezglutenowych i zwięk-
szały ich dostępność. 

Niepostrzeżenie jedne problemy dla bezglutenowców zamie-
niły się w inne. W miarę bezpieczne otoczenie rynku spożyw-
czego wzbogaciło się w setki nazw, które są niezbędne do 
sprawnego funkcjonowania w obecnych czasach. Wszystkie 
zagęszczacze, emulgatory, konserwanty, barwniki, substancje 
słodzące, w setkach wariantów, kryją nowe zagrożenia. Mu-
siałam nauczyć się od nowa, że śmietana to nie zawsze jest 
śmietana, że szynka to wyrób złożony z co najmniej 20 ele-
mentów, że niebezpieczna może być oranżada, bo posłodzono 
ją słodem jęczmiennym.  Zupełnie inna rzeczywistość, w któ-
rej pojawiały się jak grzyby po deszczu kolorowe opakowania 
zapamiętane z zachodnich darów. Wraz z całym tym kolorem 
dostaliśmy w spadku setki niebezpiecznych substancji popra-
wiających konsystencję, kolor, wydłużających termin spoży-
cia, uatrakcyjniających wygląd, cudownie rozmnażających ki-
logram mięsa w pięć kilogramów wędliny. Na każdym kroku 
jesteśmy bombardowani reklamą i co tu dużo mówić, często 
wprowadzani w błąd co do prawdziwej wartości, jakości, 
a zwłaszcza składników dla nas niebezpiecznych – glutenu 
pod różnymi postaciami. Różnorodność określeń, pod jakimi 
gluten może się dziś znajdować, po prostu poraża. Spotkałam 
się z określeniami „aromaty (w tym gluten)”; „przyprawy 
(zawierają gluten)”;  „syrop skrobiowy (z pszenicy)” itp. Idąc 
w tym kierunku, szybko doszliśmy do czasów powszechnej 
alergizacji społeczeństwa, a zwłaszcza najsłabszego ogniwa, 
czyli najmłodszych. Paradoksalnie dzięki temu dziś diety 
eliminacyjne już mniej dziwią, nie wzbudzają takiej sensacji 
i niezdrowej ciekawości jak kiedyś.
Umiejętność poruszania się w tym gąszczu wymaga nie lada 
determinacji, wiedzy i wsparcia. Dobrze też nie być w tym 
wszystkim samemu. W czasach, które opisuję powyżej, utwo-
rzenie organizacji zrzeszającej chorych na celiakię, wynikło 
z determinacji rodziców, dla których pustka w opiece i do-
stępie do normalnego życia chorych na celiakię dzieci była 
nie do zaakceptowania.  W podobnym kontekście, z ogrom-
nej niezgody na niewiedzę, ignorancję, brak zrozumienia 
i możliwości normalnego funkcjonowania bezglutenowców, 
powstało w obecnych czasach Polskie Stowarzyszenie Osób 
z Celiakią i na Diecie Bezglutenowej.  
Z mojego punktu widzenia bardzo ważne jest, by Stowa-
rzyszenie działało globalnie, maksymalnie skupiało wszyst-
kich zainteresowanych problemem diety bezglutenowej, bez 
względu na to, z jakich powodów jest ona stosowana. Dziś 

Kolonia letnia Sól k. Żywca w Beskidzie Żywieckim lato 1987 r.

Fot. archiwum własne



Nie jesteś sam

wiadomo, że dietę bezglutenową wprowadza się w różnych 
schorzeniach, zarówno przewlekle (w celiakii, nietolerancji 
glutenu), ale też czasowo – w rekonwalescencji, przy an-
tybiotykoterapii itp. Jest nas coraz więcej, jesteśmy coraz 
bardziej liczącym się klientem, który wymaga prawidłowego 
(i zgodnego z obowiązującym prawem) oznakowania pro-
duktów, dostępności do różnorodnej i nie najdroższej żyw-
ności, oznakowanej symbolem przekreślonego kłosa. Nasze 
Stowarzyszenie już od kilku lat jednoczy setki osób skon-
centrowanych na problemach diety bezglutenowej. Wiele 
spraw już dziś wygląda zupełnie inaczej niż kilka lat temu, gdy 
nie było prężnej organizacji rozwiązującej nasze problemy.  
Przede wszystkim zostaliśmy zauważeni, że istniejemy, że 
dieta bezglutenowa nie jest tylko dla małych dzieci, że nie 
wymaga wyłączenia jedynie pieczywa, a żywienie się poza 
domem jest trudne, że producenci muszą ujawniać zastoso-
wane w produkcie alergeny, a poza tym chcemy bezpiecznych 
i prawidłowo oznakowanych produktów na półkach zwy-
kłych sklepów w całym kraju.  W dzisiejszych czasach na-
wet w sprawach zdrowotnych liczy się „bycie zauważonym”, 
„wybicie się z tłumu” ze swoimi potrzebami, inaczej nikt za 
nas naszych problemów nie będzie rozwiązywał. Nie da się 
tego zrobić bez zorganizowania się i sprawnego wspólnego 
działania. Może to zakrawa na paradoks historii, ale w tym 
wypadku „czyn społeczny”, pogardliwie potraktowany jako 
relikt komunistycznych czasów, jest dziś najprostszą drogą 
do osiągnięcia demokratycznych celów, z których korzystać 
będą całe kolejne pokolenia osób na diecie bezglutenowej. 

Stowarzyszenie jest w jakimś sensie czynem społecznym, bo 
nie da się osiągnąć wszystkiego, co już zostało osiągnięte bez 
zaangażowania dużej grupy osób, działających w modniej-
szym dziś akcie wolontariatu.  
Zarówno to, co już osiągnęliśmy, jak i perspektywy dalszego 
rozwoju zależą od zaangażowania i pomysłowości członków 
Stowarzyszenia. Czasem czyjaś kreatywność pozwoli na do-
strzeżenie nowego problemu, wymagającego rozwiązania, 
czasem pozwoli go rozwiązać. Możemy już dziś spokojnie 
zaopatrywać się w wielu specjalistycznych sklepach, zjeść 
bezpiecznie w licznych jadłodajniach i przygotować przyjęcie 
z odpowiedzialną firmą cateringową. Możemy wysłać dzieci 
na kolonie, obóz, samemu wyjechać na wczasy, w miejsca 
z bezpieczną dietą bezglutenową. Katolicy mają dostępną 
bezglutenową Komunię świętą. Producenci coraz częściej 
wiedzą, że jesteśmy liczącym się klientem, dla którego war-
to nieco zmodyfikować swoje produkty, by zwiększyć także 
zyski. Lekarze i dietetycy szkolą się w zakresie pomagania 
chorym z celiakią i samego wykrywania choroby. Wszystko 
to jest możliwe dzięki wspólnemu zaangażowaniu i ogrom-
nej pracy stałego grona pracowników i współpracowników 
Stowarzyszenia. 
Mając świadomość jak wiele zmieniło się na przestrzeni 
ostatnich kilku lat dzięki zapałowi i zaangażowaniu grupy 
osób, życzyłabym wszystkim, byśmy dalej krok po kroku szli 
w dobrym kierunku. Jestem spokojna, bo nasze bezglutenowe 
sprawy są w dobrych rękach.  



Wzięłam ślub, a po ślubie pojechałam na swoje wesele. 
Z mężem oczywiście. Zjadłam kilka ciepłych posiłków, czę-
stowałam się przekąskami na zimno, najadłam się ciastami 
i owocami. Jestem na diecie bezglutenowej. Bezglutenowe 
przyjęcie – da się? Da się!
Moment, w którym musiałam powiedzieć pani Monice, me-
nedżerce przyjęć i bankietów w hotelu Dedek Park, że dwie 
osoby nie tolerują glutenu (w tym panna młoda), był… jak 
by to określić… niepewny w skutkach. Wiadomo, dieta bez-
glutenowa to sporo problemów, a przygotowanie bezglute-
nowych posiłków to w przypadku masowej produkcji (dla 
ponad 80 osób trochę tego jedzenia trzeba zrobić) naprawdę 
nie lada sztuka.
Zaczęło się od tortu. Pani Monika zaproponowała, że ich 
cukiernicy (czy ktokolwiek tam się tortem zajmuje) mogą 
przygotować tort bezglutenowy. Standardowo tort jest w ce-
nie przyjęcia, za wersję bezglutenową musielibyśmy nieco 

dopłacić, ale bez dramatu. Przemyślałam sprawę i doszłam 
do wniosku, że ponieważ nie mogę spróbować tego tortu 
wcześniej, to nie chcę ryzykować, że wyrób bezglutenowy 
będzie niesmaczny dla pozostałych gości (bo, powiedzmy 
to otwarcie, tak właśnie często bywa). Zdecydowałam, że 
w cukierni bezglutenowej zamówię mały tort dla mnie i dla 
koleżanki nietolerującej glutenu.
W cenie przyjęcia nie było ciast, które musieliśmy dodat-
kowo zamówić. Dla wszystkich gości przygotowaliśmy dużo 
różnych wypieków, a ja razem z bezglutenowym tortem za-
mówiłam też kilka kawałków ciasta – dla dwóch osób. Tuż 
przed weselem okazało się, że bezglutenowa koleżanka ma, 
niestety, cukrzycę ciążową, co zmusza ją do ograniczania 
spożywania cukru. Ostatecznie anulowałam więc zamówienie 
na bezglutenowy tort i pozostałam tylko przy ciastach.
Ustalenie bezglutenowego menu było dla mnie o tyle pro-
blematyczne, że nie wiedziałam, jaką wiedzę mają kucharze, 

Moje bezglutenowe wesele
Tekst: Marta Tittenbrun

Bezglutenowe wesele brzmi jak coś nieprzyzwoicie niemożliwego. Czy da się zrobić tak, 
żeby na dużym przyjęciu w obcym miejscu bezglutenowiec czuł się bezpiecznie? Ano da się!
Miejsce akcji: sala weselna Hotelu Dedek Park, w Warszawie
Bohaterowie: ponad 80 gości, w tym 2 na diecie bezglutenowej
Happy End: był!

Fot. www.kasiachomicz.pl
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którzy będą przygotowywać posiłki. Pani Monika na wstę-
pie poinformowała nas, że będzie możliwość przygotowania 
posiłków w wersji bezglutenowej, jednak takie zapewnienie 
mi nie wystarczało. Czy kucharze wiedzą, że gluten może 
być w śmietanie lub majonezie? Czy nie użyją niepewnych 
przypraw? Czy nie wymieszają zupy tą samą łyżką, którą 
wcześniej mieszali zupę „glutenową”?
Czułam się niekomfortowo, męcząc panią Monikę mailami 
– nie chciałam być naprzykrzającym się klientem, a jedno-
cześnie musiałam mieć pewność, że wszystko, co bezglute-
nowe, NAPRAWDĘ jest bezglutenowe. Ostatecznie popro-
siłam panią Monikę o podanie dokładnego składu każdego 
ciepłego posiłku serwowanego gościom do stołów. Bardzo 
szybko dostałam pełną listę składników, które będą użyte do 
przygotowywania poszczególnych dań. Dzięki temu mogłam 
każdy z posiłków dostosować do potrzeb bezglutenowca – 
napisać, które składniki nie powinny być użyte, które można 
wymienić na inne itd. Pani Monika zapewniła, że na przyję-
ciu, na bufecie z zimnymi przekąskami, będzie wydzielone 
i oznaczone miejsce z przekąskami w wersji bezglutenowej.
No dobra, wizja piękna, ale jak było naprawdę? Naprawdę 
było jeszcze lepiej! Ciasta z bezglutenowej cukierni dowie-
zione wcześniej zostały ułożone nieco z boku przy bufecie 
kawowym i oznaczone napisem „Ciasta bezglutenowe”. Po-
dobnie zrobiono na bufecie z zimnymi przekąskami – były to 
te same przekąski, co dla innych gości, tyle że przygotowane 
w wersji bezglutenowej i również opatrzone stosownym napi-
sem. Dodatkowo okazało się, że pani Monika zadbała o chleb 
bezglutenowy, który również był odpowiednio oznaczony 
i leżał w osobnym koszyczku.
Ciepłe posiłki ja i koleżanka dostawałyśmy jako pierwsze. 
Od razu było widać, że są dla nas bezpieczne. Mięsa były 
bez panierek i bez sosów (tak jak poprosiłam), wszystko było 
zgodne z moimi wcześniejszymi wytycznymi. Krem ze świe-
żych pomidorów w podstawowej wersji był z makaronem, 
więc poprosiłam o wersję bez makaronu. Razem z koleżanką 
dostałyśmy jednak porcje z makaronem, ale… bezgluteno-
wym! I zostałyśmy  uprzejmie poinformowane, że możemy 
jeść zupę bez obaw. Makaron był w kształcie różnych zwie-
rzątek, więc jadłyśmy ze smakiem! Wszystkie posiłki w wersji 
bezglutenowej były ciepłe i podawane jednocześnie z innymi.

Podsumowanie? Niech posłużą tu słowa mojej bezglutenowej 
koleżanki, która po weselu wysłała mi taką wiadomość:

Marto,
jeszcze raz bardzo, bardzo Ci dziękuję, że 
o mnie zadbałaś.
Jeszcze nigdy na żadnym weselu nie zjadłam 
tak dużo i równolegle ze wszystkimi.
Serdecznie Ci dziękuję, tym bardziej, że udało 
mi się podporządkować do zaleceń 3 różnych 
wykluczających się diet (ciężarnych, bezglu-
tenowej, cukrzycowej).

Jestem przekonana, że gdybym zażyczyła sobie całe wesele 
w wersji bezglutenowej, to pani Monika wraz z resztą per-
sonelu stanęłaby na głowie, żeby nam dogodzić. Obsłuże-
ni byliśmy profesjonalnie, zostały uwzględnione wszystkie 
nasze prośby i modyfikacje menu (były też trzy osoby na 
diecie wegetariańskiej), potrawy bezglutenowe smakowały 
wyśmienicie i nie można było im nic zarzucić.
Przy organizacji tego typu przyjęć nie możemy się bać przed-
stawiać swoich wymagań, zwłaszcza że tu gra toczy się o nasze 
zdrowie. Życzę wszystkim, aby personel miejsca, w którym 
chcecie zorganizować przyjęcie/obiad/cokolwiek, nie trak-
tował waszych próśb jako uciążliwego widzimisię, ale jako 
możliwe do spełnienia wskazówki zdrowotne. Tak właśnie 
było w naszym przypadku! Pamiętajcie, że w gruncie rzeczy 
chodzi o wasze bezpieczeństwo, dlatego nie bójcie się spytać 
o każdy składnik. Osobie, która będzie z wami rozmawiać, 
powinno zależeć na tym, żeby obsłużyć was na najwyższym 
poziomie.

W razie jakichkolwiek pytań o bezglutenowe wesele zapraszam 
do wysłania maila: kontakt@przepisybezglutenowe.pl 

Fot. Aleksander Tondos

Fot. Aleksander Tondos

76 

Życie na diecie



77 Nr 6

Życie na diecie

Choć Londyn przywitał nas po swojemu, deszczowo i wietrz-
nie, mieliśmy mało czasu i nie mogliśmy pozwolić sobie na 
wegetowanie w mieszkaniu. Codziennie przemierzaliśmy 
metrem miasto, by zaliczyć najważniejsze punkty programu, 
a ja z aparatem szukałam miejsc, gdzie mogę zjeść.
Bezglutenowa kuchnia w dziesiątkach odsłon, miasto tęt-
niące życiem o każdej porze dnia i nocy, pozytywna energia 

i innowacje na każdym kroku. Podczas pobytu w Londynie 
nie musisz martwić się o zapasy pieczywa, lunch czy kolację. 
W niemal każdej dzielnicy znajdziesz popularne lokale mają-
ce w pogotowiu bezglutenowe menu. Wszystkie restauracje 
i bary, które odwiedziłam, mają kilka lub kilkanaście adresów 
w całym mieście. Trasa, którą odbyłam nie jest jednak jedyną 
z możliwych. W stolicy Zjednoczonego Królestwa znajdziesz 
ich mnóstwo!

ZIZZI RISTORANTE
Rozsiana po całym Londynie sieciówka oferująca dania kuch-
ni włoskiej. Obowiązkowa na liście osób, które z łezką w oku 
wspominają czasy, kiedy zamawiały makaron w restauracji. 
Tutaj jest to możliwe, bo chociaż na klasycznym menu przed 
wejściem nie ma oznaczeń gluten free, wystarczy wejść do 
środka i zapytać o specjalny wykaz. My odwiedziliśmy Zizzi 
na Wembley, gdzie obsługa zasługiwała na piątkę z plusem! 
Bardzo pozytywny pan drapał się po głowie nad moim za-
mówieniem, bo przecież mamy poczuć się jak we Włoszech 
i w końcu skonstruował makaron bez glutenu i mięsa, ale 
z grzybami i szpinakiem. Pani polewająca napoje i trąca nam 

Londyn bezglutenowo
Tekst i zdjęcia: Weronika Madejska
autorka bloga www.natchniona.pl

Londyn, ośmiomilionowa mieszanka 
kultur, wyznań i przekonań. Miejsce pełne 
pomysłów, innowacji i pozytywnej energii, 
tętniące życiem o każdej porze. Wniosek 
płynie jeden - tutaj zjesz to, co lubisz, chcesz 
i  możesz, bo tolerancja dotyczy również 
talerza. Zapraszam na mały przewodnik 
po stolicy Zjednoczonego Królestwa.
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parmezan na talerze, mimo że przez dłuższy czas zapomniała 
o jednej szklance, dosłownie w podskokach przemierzyła 
lokal, kłaniając się w geście przeprosin. Kelner nie trzymał 
kurczowo notesika i długopisu, ale prowadził otwarty dialog, 
to lubię!

PIZZA EXPRESS
Pozostając w klimacie włoskim, zajrzeliśmy do pizzerii serwu-
jącej również ciasto bezglutenowe. Przyznam, że marzyłam 
o nim już w samolocie, a na miejscu jednak się zawiodłam. 
Zamówiona pizza przybędzie w wersji bez glutenu, do tego 
w menu znajdziecie pilsnera oraz cydr z przekreślonym kło-
sem. Jednak wiem, że sama zrobiłabym lepszą. Spód był 
zbyt suchy, a dodatki płynęły tłuszczem. Siostra za to za-
mówiła sałatkę, która, jak mówiła, była jedną z najlepszych, 
jakie jadła. Na szczęście mile zaskoczył nas kelner, który na 
podstawie ściereczki do przecierania okularów (z Biedronki) 
zorientował się, z kim ma do czynienia i wrócił z szerokim 
uśmiechem, pytając Jak tam, po zakupach? Zadowolony Po-
lak mimo późnej pory miał naprawdę dużo energii i obsłużył 
rodaków jak należy. Duży plus.

HUMMUS BROS
Mój faworyt. Klasyczna knajpka serwująca michy kremo-
wego hummusu z dodatkami. Zamówiłam do niego świe-
że warzywa, falafele, bezglutenowe nachosy i herbatkę ze 
świeżej mięty i chociaż zażyczyłam sobie mniejszą porcję, 
byłam syyyta do końca dnia. Oto, co czyni z nami ciecierzy-
ca! Jako że moje dziewczyny nie miały już ochoty niczym 
uzupełniać swoich żołądków, a ja nie mogłam przejść obok 
Hummus Brosa obojętnie, kelner przyniósł im szklaneczki 
z napojem z aloesu, tak na spróbowanie, od lokalu. Pan 
uroczo plątał się w dodatku między angielskim i polskim, 

choć urodę miał zdecydowanie południową. W Hummusie 
możecie zjeść też na słodko, a przy wyjściu kupić ichnią 
książkę z przepisami.

ABOKADO
Oprócz pizzy, w drodze marzyłam też o bezglutenowej tortilli. 
Szczęśliwa dotarłam do Abokado na Baker Street i automa-
tycznie spytałam przy ladzie, które wrapy są gluten free. No 
i się dowiedziałam – żadne. Próbowałam przekonać samą 
siebie i sprzedawcę w zielonej koszulce, że któreś muszą 
być, więc zakłopotany kursował między kuchnią a lokalem 
i w końcu okazało się, że bezglutenowe owszem są wrapy 
z sushi. Za rybę dziękuję, więc na pocieszenie kupiłam sa-
łatkę z dzikim ryżem i awokado. Ku mojemu zaskoczeniu 
była naprawdę smaczna i syta. Pyszny był też gęsty jogurt. 
Brunch zaliczony!
Abokado też ma swoją sieć sklepów w całym mieście.  Wy-
szukiwarka adresów- abokado.com/stores

LEON
Największe zaskoczenie. W Leonie wszystkie ciasta piętrzące 
się za ladą upieczone zostały z bezglutenowej mąki! Możecie 
spróbować klasycznego Bilionaire’s Shortbread albo Pecan 
Pie zupełnie gluten free. My zamówiłyśmy Lemon Ginger 
Crunch i ciastko z żurawiną.
W Leonie podobało mi się wszystko: kawa (Flat White), cia-
sta, wystrój, klimat i obsługa.
Lokale znajdziecie tutaj: leonrestaurants.co.uk/restaurants

ZAKUPY
W Londynie znajdziesz też wiele sklepów oferujących szeroki 
asortyment artykułów bezglutenowych. Poza centrum szukaj 
marketów takich jak Asda, gdzie bez problemu kupisz pieczy-
wo, mąkę czy słodycze. W większych dzielnicach na pewno 
natkniesz się na sklepy sieci Marks & Spencer, w których 
zawsze znajdziesz kilka półek z chlebem, makaronem, ory-
ginalnymi angielskimi słodyczami, a nawet tortami na spe-
cjalne okazje. Dieta bezglutenowa to tutaj temat powszechnie 
znany, dlatego stojąc przy barze w kawiarni takiej jak Star-
bucks czy Costa bardzo często zauważysz popularne i bardzo 
słodkie ciastko brownie, będące przyjemnym dopełnieniem 
popołudniowej kawy.
Po kilku dniach bezglutenowych doznań nadszedł czas 
powrotu. Jakie było moje zaskoczenie, kiedy czekając na 
herbatę na lotnisku, dostrzegłam dwa rodzaje bezglute-
nowych ciasteczek. I chociaż wcale nie miałam ochoty na 
kolejne kalorie, kupiłam paczkę i podzieliłam się z siostrą. 
Niech świat wie, że my bezglutenowcy też lubimy schrupać 
coś pysznego. 



Od zeszłej jesieni marzyły mi się wakacje w Chorwacji. Za 
namową koleżanki wybrałam urocze miasteczko Rovinj na 
Istrii (po włosku Rovinio), zwane też Małą Wenecją. Przed 
wyjazdem pojawiło się klasyczne pytanie, czy będę tam mogła 
coś zjeść, kupić bezglutenowe pieczywo, makaron, ciastka, 
czy też będę musiała wszystko ze sobą zabrać? Problem był 
tym razem poważny, bo miejsce na każdy dodatkowy bagaż 
w samochodzie było mocno ograniczone. Były to bowiem 
nasze pierwsze wakacje z niespełna półrocznym bobasem, 
któremu należało zabrać m.in. łóżeczko turystyczne, wózek, 
że nie wspomnę o mleku, obiadkach, pieluchach, ciuchach na 
każdą pogodę i tak dalej. Na nasze rzeczy nie zostało już zbyt 
wiele miejsca. W związku z tym, przed wyjazdem próbowałam 
znaleźć jak najwięcej informacji o tym, gdzie można kupić 
bezglutenowe produkty pierwszej potrzeby. Bardzo pomocne 
okazało się forum na www.celiakia.pl. Znalazłam tam kilka 
starych, aczkolwiek w większości nadal aktualnych wpisów 
na ten temat. Teraz mogę śmiało powiedzieć, że najprościej 
bezglutenowe zakupy w Rovinj, a właściwie to w całej Chor-
wacji, zaplanować w drogeriach „dm”, gdzie według mnie 
jest największy wybór bezglutenowej żywności. Przeważają 
tam produkty pod marką Schär (pieczywo, mąka, ciastka, 
makarony), jest także spory wybór fantastycznych w mojej 
ocenie makaronów bezglutenowych marki Le Veneziane oraz 
ekologicznych włoskich ciastek. Pierwszy raz w życiu miałam 

możliwość spróbowania bezglutenowych ciastek cantuccini. 
Mam jeszcze jedną schowaną paczuszkę na specjalną oka-
zję. W Polsce, jak dotąd, nie znalazłam tych ciastek w wersji 
„gluten free”. 
W Rovinj sklep „dm” znajduje się w centrum handlowym pod 
adresem: Braće Božić 4c, 52210 Rovinj przy jednej z głów-
nych ulic miasteczka. Pod tym adresem znajduje się kilka 
innych marketów spożywczych (Merkator, Lidl, Plodine), 
w których z bezglutenowych produktów pojawiało się głównie 
pieczywo chrupkie ryżowe, czasem mąki  i makarony. Tam 
wybór był niewielki. Market Merkator znajduje się w tym 
samym budynku co drogeria „dm”. Udało mi się w nim kupić 
bezglutenową tradycyjną chorwacką wędlinę długodojrzewa-
jącą. Ku mojemu zaskoczeniu obsługa na dziale z wędlinami 
świetnie władała językiem angielskim. Od razu wskazano mi 
wędliny, które mogłam kupić. Cena, niestety, z górnej półki, 
ale nie mogłam się oprzeć, aby nie spróbować lokalnych pro-
duktów. W osobnym budynku, naprzeciw Merkatora znajduje 
się Lidl, gdzie można znaleźć bezglutenowe wędliny i pro-
dukty, takie jak sery, słodycze, te same co w Polsce. Znajduje 
się tam też sporo lokalnych produktów, ze składu których 
nie wynikało, aby zawierały gluten, jednak czytanie chor-
wackich etykiet nie należy do najłatwiejszych. Przydaje się 
w telefonie program do tłumaczenia lub słownik. Przyznam, 
że czasem brałam coś w ciemno, o maksymalnie krótkim 

Bezglutenowe wakacje
Rovinj i Praga na bezglutenowym 
celowniku
Tekst i zdjęcia: Ewa Kuta
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składzie i tłumaczyłam to dopiero na spokojnie w mieszkaniu. 
Za Lidlem znajduje się jeszcze jeden market, Plodine, gdzie 
według mnie zdecydowanie był najlepszy wybór owoców i wa-
rzyw, a ceny konkurencyjne w stosunku do tych na lokalnym 
targowisku, mieszczącym się przy nabrzeżu w starej części 
Rovinj. W Plodine warto kupić delikatną w smaku istriańską 
czy chorwacką oliwę z oliwek. 
Jeśli zaś chodzi o restauracje, ani w Rovinj, ani w okoli-
cach, które zwiedzaliśmy, nie znalazłam takich, w których 
oficjalnie byłaby informacja o dostępności bezglutenowych 
dań. W związku z tym, jeśli zdecydowaliśmy się na jedzenie 
na mieście, wybieraliśmy restauracje, gdzie w menu można 
było wybrać dania z grilla - ryby, owoce morza czy warzywa, 
bądź risotto (przy czym zawsze upewniałam się, czy risotto 
nie jest podlewane wodą z makaronu, co, niestety, może się 
zdarzać). Zaskoczyło mnie to, jak dobrze kelnerzy na Istrii 
znają język angielski. Sprawiło to, że nie musiałam długo 
tłumaczyć, że jestem na diecie bezglutenowej. W większości 
również dobrze orientują się w problemach naszej diety. 
Zawsze jednak prosiłam kelnerów, aby upewnili się u szefa 
kuchni, co mogą mi zaproponować do zjedzenia.  Zazwyczaj 
dodatkowo pokazywałam informację o diecie bezglutenowej 

w języku chorwackim, korzystając z programu Celiac Travel, 
który mam zainstalowany w telefonie. Zdarzyło się nawet, 
że kelner wraz z moją komórką wędrował do kuchni. Mimo 
moich dociekań co do sposobu przygotowywania posiłków, 
i przypominania, co nie może znaleźć się w moim daniu, 
nigdy nie poczułam, że jestem dziwnym czy uciążliwym 
klientem. 
W Rovinj mogę polecić uroczą włoską restaurację Giannino 
(Augusta Ferrija 38, Rovinj), która poza wybornym winem 
w ofercie ma m.in. ogromny talerz grillowanych ryb i owo-
ców morza. W miasteczku Motovun, położonym w centrum 
Istrii, słynącym jako stolica trufli w Chorwacji, znajduje się 
klimatyczna restauracja o nazwie Mondo Konoba (1 Barba-
can, Motovun, Croatia). Podają w niej fantastyczne risotto 
z truflami, a jej wyjątkowość dostrzegł nawet amerykański 
„New York Times”, który opisał ją na swoich łamach. Ponadto 
po drodze do Motovun, w lokalnych winnicach, można kupić 
m.in. pyszne białe wino malvazija, wytrawne, ale delikatne, 
z owocowymi nutami, a także lokalną oliwę, co może stanowić 
dodatkową atrakcję. 
Podsumowując, Chorwacja jest krajem całkiem przyjaznym 
celiakom. Tamtejsza kuchnia, zwłaszcza na Istrii, opiera się 
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między innymi na grillowanych potrawach oraz daniach wło-
skich. Osoba na diecie bezglutenowej zazwyczaj wybierze coś, 
co będzie mogła zjeść. Osobom kochającym Włochy Istria 
powinna zdecydowanie przypaść do gustu. 

PRAGA
Spragnieni wrażeń postanowiliśmy w te wakacje wybrać się 
jeszcze do Pragi. Pojechaliśmy na weekend, więc nie miałam 
zbyt dużo czasu, aby odkrywać to miasto pod kątem bezglu-
tenowości, mimo to pobyt w Pradze mogę uznać za bardzo 
udany. Może gdyby jeszcze Czesi wykazywali się większą 
sympatią wobec turystów, a także posiedli  umiejętność za-
parzenia choćby poprawnej kawy, to miejsce mogłoby stać 
się naszą stałą miejscówką wypadową. Po chorwackich wo-
jażach chyba mocno przyzwyczailiśmy się do permanentnie 
rozpromienionych twarzy południowców i pysznej kawy, 
która w najbardziej ponurej knajpce parzona jest jak w naj-
lepszych włoskich kawiarenkach. Praga natomiast punktuje 
innymi zaletami. 

Po pierwsze zacznijmy od zakupów. Całkiem pokaźne sto-
isko bezglutenowe znajdziecie w Tesco w centrum handlo-
wym Novy Smichov, położonym w samym centrum miasta, 
przy przystanku Andel (popularne miejsce przesiadko-
we na tramwaje czy metro, Plzeňská 8, 150 00 Praha 5, 
http://www.novysmichov.eu/en/). Na stoisku znajdują się 
głównie produkty marki Schär (pieczywo, makaron, ciast-
ka, mąki), a także kilka produktów czeskich producentów 
żywności bezglutenowej. Bezglutenowe produkty, w tym 
piwo i wędliny, można znaleźć w sklepach sieci Albert. Je-
den z nich znajduje się naprzeciwko Nowego Smichova, 
przy wejściu B do metra (Plzeňská 344/1, 15000 Praha 5, 
Smíchov). Poza tym w większości sklepów z nazwą BIO, 
których w samym turystycznym centrum Pragi jest mnóstwo, 
znajdziecie podstawowe bezglutenowe produkty, w tym 
również polskich producentów. Wybór jest naprawdę duży. 
Jedzenie na mieście także nie przysparza problemów, gdyż 
w Pradze jest wiele miejsc posiadających w menu bezglute-
nowe dania. Typową czeską kuchnię oferuje Svejk u Karla 
(Křemencova 7, Prague 1, http://www.svejk-restaurant.cz/
en/). Powaliły mnie ich bezglutenowe knedle. Bezglutenowe 
dania są oznaczone patyczkami z napisem gluten-free, co 
dało mi poczucie bezpieczeństwa, że dostałam właściwą po-
trawę. W ofercie mają bezglutenowe piwo Celia oraz Bernard 
(oba dostępne już w Polsce).
Jeśli będziecie mieć dosyć czeskiej, tłustej kuchni, możecie 
wybrać się do jednej z restauracji wegetariańskich w okoli-
cach Starego Miasta, Maitrea (Týnská lane 6/1064 Týnská 
ulička) 110 00 Praha 1, http://restaurace-maitrea.cz/en/ 
i Lehka Hlava (Boršov 2/280, Praha 1 - Staré Město, http://
www.lehkahlava.cz/cz_kontakt.htm).
Odwiedziłam Maitreę i nie żałuję, bo miałam okazję spró-
bować naprawdę dobrej wegetariańskiej kuchni. Obsługa 
bardzo miła i pomocna w wyborze dań. Na ich stronach 
internetowych, niestety, brakuje informacji o bezgluteno-
wych daniach, ale już w karcie dostępnej w lokalu Maitrea 
są specjalnie oznaczone dania bezglutenowe, wegańskie, 
wegetariańskie i inne bez alergenów. Wygląda to bardzo 
profesjonalnie. 
Moja koleżanka, która od jakiegoś czasu mieszka w Pradze, 
poleciła mi jeszcze dwa miejsca, z których usług, niestety, 
nie udało mi się skorzystać, czego bardzo żałuję. Pierw-
sze to sieć restauracji Pizza Coloseum, która obejmuje 
dziewięć lokali w obrębie Pragi. W jej ofercie jest m.in. 
bezglutenowa pizza, makarony, bezglutenowe piwo i, jako 
dodatek, pieczywo bezglutenowe marki Schär (http://
www.pizzacoloseum.cz/cz). Drugie miejsce to restaura-
cja o nazwie Mlsna Zirafa (Ke Strašnické 3304/5A, Praha 
10, http://www.mlsnazirafa.cz/jidelni_listek.pdf). W jej 
ofercie znajdziecie fantastyczne podobno bezglutenowe 
naleśniki, na słono, jak i na słodko.
Na koniec w kwestii dobrej kawy w Pradze - zupełnie przy-
padkiem trafiła nam się na drodze sieciowa kawiarnia Costa 
Coffee. Okazało się, że w ofercie jest czekoladowe bezglu-
tenowe brownie, dokładnie takie samo jak u nas w Polsce. 
Gdyby więc w Pradze złapała Was niespodziewanie ulewa, 
co jest podobno typowe dla tego miasta, możecie ją śmiało 
przeczekać w jednej z sieciowych kawiarni, w szczególno-
ści w Costa Coffee, delektując się kawą i bezglutenowym 
ciastkiem. 

Życzę udanych wojaży! 

Autorka prowadzi na Facebooku profil o bezglutenowych produktach i bezglu-
tenowych miejscach pod nazwą Free from Gluten 
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Fot. Fotolia.com 

Trudno, jadę! Perspektywa tygodnia na cudownych, pełnych 
bielusieńkiego śniegu, oświetlonych słońcem alpejskich sto-
kach zwyciężyła. W końcu nie samym jedzeniem człowiek 
żyje. Mam tę celiakię, to mam, ale nie dopuszczę, żeby ona mi 
nie pozwoliła jechać na narty z najlepszymi przyjaciółmi na 
świecie. Jest tyle fajnych rzeczy i jak mam okazję, to muszę 
tam być i poużywać, ile się da.
Na drogę szykuję kanapki z chlebka domowego wypieku 
i wędlinek, które moja mamcia gdzieś dla mnie zdobywa 

– wszystko bez glutenu, a jakże! Gluten to mój wróg, ale 
skoro już jest, to muszę się z nim zaprzyjaźnić, bo jak mawiał 
klasyk: „lepszy swój wróg niż obcy”. Droga minęła szybko 
i bez problemów, bo „kto swoje nosi, ten się nie prosi”. Pod 
wieczór byliśmy na miejscu. Jeszcze tylko herbatka i spać, bo 
jutro czeka na nas 200 kilometrów świetnie przygotowanych 
tras w alpejskim trójmieście, czyli Serfaus – Fiss – Ladis. 
Rano na śniadanko obowiązkowa kawa i zapasy z podróży, 
potem na góreczki (ha, ha – góry przeogromne z taką licz-
bą wyciągów, że w głowie mi się kręci). Po południu mamy 
w planie iść na zakupy, żeby reszta towarzystwa uzupełniła 
zapasy żywieniowe. Ja nie muszę, jestem przygotowany. Moja 
przepastna torba jest pełna bezglutenowego dobrodziejstwa.  
Ale tymczasem czeka nas pierwszy dzień zimowych wakacji. 
Widoki na stokach są oszałamiające. Rzucamy się na zjeżdża-
nie jak głodny wilk na owcę. Ale w końcu żołądek domaga 
się czegoś dla siebie. Po krótkim zastanowieniu wybieramy 
jedną z licznych restauracji, które wtulone w górskie zbocza 
zapraszają w swoje progi zmęczonych, głodnych i spragnio-
nych amatorów zimowego szaleństwa. Ja oczywiście na nic 
nie liczę oprócz gorącej herbatki z „małym prądem”, żeby 
naładować się aż do następnej przerwy. Wchodzimy i od razu 
czujemy przepyszny zapach smacznego jedzenia. No dobra, 

Jechać, nie jechać? Ale mam problem. 
Wszystko przez tę dietę. Jest piękna mar-
cowa zima. Słońce już wysoko, więc dni 
coraz dłuższe. Moi znajomi jadą na narty, 
więc ja też chcę! Ale znowu oprócz sprzętu 
narciarskiego muszę szykować całą furę 
żarcia. Chyba jednak nie chcę…

Wcale nie „austriackie gadanie” 
– tylko o tym, co gały widziały

Tekst i zdjęcia: Wojtek Nowak
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ssie mnie w brzuchu, ale co z tego. Muszę zadowolić się ka-
napkami. Są najlepsze, bo moje i niech nikt mi nie przeszka-
dza.  Nagle moim oczom ukazuje się widok niezwykły. Duża 
samoobsługowa sala, a na środku…. stanowisko z napisem, 
który jest dla mnie jak balsam na duszę, jak miód na serce 
etc.: GLUTEN FREE. Wiecie co? Było pysznie, normalnie 
jak u mamuni, ciepły, bezglutenowy obiad. Mało tego, na 
deser ciacho. O! Jest mi dobrze i wesoło, świat zmierza ku 
dobremu, ktoś myśli o bezglutkach.
Po południu zgodnie z planem idziemy na zakupy. To znaczy 
oni idą, a ja tylko dla towarzystwa, bo nie będę stać pod skle-
pem jak kwitnąca pelargonia.  Mieszkamy w małej, górskiej, 
turystycznej miejscowości to i sklep niewielki. Coś podobnego 
do naszych tak licznie ostatnio mnożących się dyskontów 
z małym robaczkiem w logo. Snuję się między półkami. Mój 
wzrok prześlizguje się po kolorowych opakowaniach i w pew-
nej chwili rejestruje coś znajomego: GLUTEN FREE. Co? 
Tu? Niemożliwe! A jednak. Cały długi regał od góry do dołu 
wypełniony wszystkim dla mnie. Chleby, bułki (gotowe i takie 
w proszku do upieczenia), makarony, dodatki piekarnicze, 
kremy czekoladowe, batony, ciastka, czekoladki, cukierki 
i mąki do wypieków różnych różności. Jak to zobaczyłem, 
nastąpił w tył zwrot po wózek sklepowy i dalej wymiatać 
z półki. To był drugi szok tego dnia!  Adrenalina i hormony 
szczęścia buzowały we mnie jak szalone, ale gdzieś w głębi 
serca zrodził się smutek i żal, dlaczego u nas tak nie ma? To 
dopiero pierwszy dzień, a tu tyle atrakcji. Strach pomyśleć, 
co będzie dalej. 
Życie potrafi zaskakiwać i wynagradzać. Przekonałem się 
o tym już następnego dnia. Znowu po porannych zjazdach 
szukamy miejsca, gdzie można by nakarmić ciało. Bo dusza 
i serce karmi się cudownymi widokami alpejskich szczytów 
skąpanych w słońcu. Lazurowe, bezchmurne niebo wyda-
je się być na wyciągnięcie ręki, a świerkowy las pachnie 
oszałamiająco. 
Jak wspomniałem, przebywamy w tzw. alpejskim trójmie-
ście, więc codziennie jeździmy gdzie indziej. Wczorajsza 
restauracja została więc gdzieś daleko. Są za to inne, każ-
da w odmiennym wystroju i klimacie. Warto wiec zobaczyć 
i spróbować czegoś nowego. Tym razem zdecydowaliśmy się 

na Tyrolską Heksę, czyli czarownicę. Wnętrze przypomina 
trochę bajkę o Jasiu i Małgosi, stara chata, baba Jaga, komi-
nek strzelający ciepłym ogniem. Tym razem jest to knajpka 
z obsługą kelnerską. Wszyscy ubrani są w tradycyjne tyrol-
skie stroje. Brakowało tylko, aby przyjmujący zamówienia 
jodłowali! Miła pani przynosi nam kartę, moi kompani coś 
tam zamawiają, ja cichaczem wyjmuję kanapki, bo w restau-
racjach raczej nie jest mile widziany własny wikt, chociaż po 
wytłumaczeniu, dlaczego tak robię, nigdy nie spotkałem się 
z aktem wyrzucenia mnie za drzwi. Nagle moja koleżanka 
krzyczy: Wojtek chowaj te swoje buły, patrz, co tu jest! A tu 
na jednej ze stron menu: GLUTEN UND LACTOSE FREI. 
Nie wierzę własnym oczom, kilka zup i dań do wyboru, a do 
tego kilka deserów!  Słuchajcie, to było na wysokości 2500 
m n.p.m. Można? Można, tylko trzeba chcieć. Błogość mnie 
dopadła nieziemska, powiedziałem, że się stamtąd nie ru-
szam, zamieszkam tam w górach, zostanę góralem, yeti czy 
czymkolwiek, tylko mnie tak karmcie.
Co dobre – szybko się kończy, tydzień minął jak z bicza strze-
lił. Czas wracać do domu. Długo by jeszcze opisywać atrakcje 
i wrażenia z moich najlepszych zimowych wakacji. Uchylając 
rąbka tajemnicy, zdradzę Wam, że oprócz nartowania można 
tam bardzo ciekawie spędzić czas. Czekają liczne atrakcje, 
takie jak aquapark z wodami termalnymi, Ötzi –czyli człowiek 
śniegu sprzed 3500 lat, wspaniały Innsbruck oraz Wioska 
Olimpijska z czasów zimowych igrzysk, skocznia narciarska 
Bergisel (na samej górze jest taras widokowy), a dla chętnych 
większej dawki emocji przejażdżka prawdziwym bobslejem 
po prawdziwym torze – polecam z całego bezglutenowego 
serca. Do zobaczenia na stokach w Austrii. 
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Fot. Sport Fun Błażej Kozaka

W 2014 roku nasze dzieci wyjechały na dwa obozy bez-
glutenowe, które Stowarzyszenie objęło swoim patrona-
tem. Nawiązaliśmy ścisłą współpracę ze sprawdzonymi 
organizatorami wypoczynku i ośrodkami, które po naszym 
skrupulatnym przeszkoleniu zapewniły bezpieczne bezglu-
tenowe wyżywienie. Na obozy pojechali też wychowawcy 
ze Stowarzyszenia, którzy dodatkowo czuwali nad dietą. 
W Debrzynie na Kaszubach młodzi bezglutenowcy wypo-
czywali od 11 do 20 lipca. Jeździli konno, pływali (można 
było zdobyć kartę pływacką i kartę „żółty czepek”), mieli 
mnóstwo zajęć sportowych, artystycznych i integracyj-
nych. Młodzież mieszkała w domkach nad jeziorem, młodsi 
uczestnicy obozu w ośrodku wypoczynkowym „Debrzyno”. 
Organizatorem obozu była firma Sport Fun Błażej Kozaka 
z Gdańska.

Na przełomie lipca i sierpnia odbył się drugi obóz, w Pod-
dąbiu nad morzem, zorganizowany przez firmę Hamak-tur 
Marek Wołkowycki z Warszawy. Tu również była moc atrak-
cji – różnorodne zajęcia sportowe, gry zespołowe, survival, 
taniec, plastyka, Neptunalia, ogniska i dyskoteki.
W sumie na oba obozy wyjechało prawie 130 osób, w tym 
spora grupa dzieci i młodzieży z katowickiego oddziału TPD. 
Już teraz zapraszamy wszystkich młodych celiaków na kolej-
ne obozy,  wakacje 2015 zapowiadają się równie atrakcyjnie. 
Wyjazdów będzie kilka, a oferta przeszkolonych przez nas 
miejsc jeszcze bogatsza. Prawdopodobnie odbędzie się rów-
nież specjalny turnus dla dzieci z celiakią i cukrzycą. Więcej 
informacji zamieścimy wiosną na stronie Stowarzyszenia, 
a wszyscy członkowie otrzymają informacje na temat obozów 
w wysyłanym przez nas newsletterze. Zapraszamy! 

Tekst: Małgorzata Źródlak

Bezglutenowe wakacje



87 Nr 6

Nasze dzieci

Podczas tegorocznych wakacji w Hiszpanii, w jednym z su-
permarketów Igor znalazł bezglutenowy makaron lasagne 
i załadował do koszyka z zakupami. Po powrocie do domu 
nalegał, by zrobić lasagne z sosem bolognese, a ja odkłada-
łam to danie z dnia na dzień, bo wydawało mi się bardzo 
pracochłonne. W końcu przygotowałam wyproszony przez 
mojego syna obiad. Podczas rozmowy okazało się, że po raz 
pierwszy w życiu jadł lasagne. Rzeczywiście, Igor od nie-
mal 6 lat ma celiakię i jakoś wcześniej nie wpadliśmy na 
pomysł przyrządzenia tego dania, a w wieku przedszkolnym 
(„przedceliakiowym”) w grupie dań ulubionych była raczej 
pizza lub spaghetti. W każdym razie sobotni obiad był okazją 
do rozmowy z moim synem na temat tego, jak się mu żyje 
z celiakią od niemal 6 lat.

Igor, czy pamiętasz, jak tłumaczyłam Ci, dlaczego 
nie możesz jeść bułek z osiedlowej piekarni i że 
musisz przestrzegać diety? Miałeś wtedy 6 lat i co 
myślałeś o wprowadzonych zakazach i zasadach, 
pamiętasz?

Szczerze, to nie rozumiałem do końca o co chodzi, ale czu-
łem, że jeśli nie będę stosował diety, to będą problemy ze 
zdrowiem. Chciałem być sportowcem, bo już grałem wtedy 
w piłkę i zależało mi na kondycji. Teraz już wiem, jakie są 
problemy, jeśli łamie się dietę, a poza tym specjalnie mi ta 
celiakia nie przeszkadza, a czasem nawet wydaje mi się, że 
to moje jedzenie jest jakieś lepsze. 

Co to znaczy lepsze? 

No, np. w tym roku na obozie piłkarskim wszyscy moi koledzy 
zazdrościli mi, jak była ryba w piątek na obiad. Ja dostałem 
rybę z grilla, a oni z patelni w grubej, tłustej panierce. Jak 

zeskrobali warstwę tłustej buły, to okazało się, że w środku 
jest niewielka ilość rybopodobnej masy. 

A ja pamiętam taki kinderbal, gdzie na stole stały 
2 torty: jeden śliczny, kolorowy, z wizerunkiem 
Kubusia Puchatka, arcydzieło zdobnictwa cu-
kierniczego i drugi taki zwykły, z napisem – imię 
jubilata, z masą z serka mascarpone i białą cze-
koladą. Ten drugi był wykonany przeze mnie, na 
szybko, jak się zorientowałam, że nie będzie dla 
Ciebie – zaproszonego gościa, czegoś bezglute-
nowego na stole. Nie zdążyłam zamówić ładnego 
tortu w bezglutenowej cukierni, więc naprędce 
skleciłam biszkopt z kremem. Pamiętam, że goście 
na imprezie przez grzeczność nakładali sobie po 
kawałku każdego tortu, a potem na talerzykach 

Moje jedzenie 
jest jakieś lepsze…
Rozmowa z Igorem
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dzieci i dorosłych zostawały niedojedzone resztki 
tortu kubusiowego. Wszyscy chwalili Twój – mój 
tort za smak i świeży, puszysty biszkopt. Tort ku-
busiowy był śliczny, ale kolorowe kremy w sma-
ku były mocno plastikowe, a biszkopt chyba nie 
najświeższy. 

Tak, to są takie momenty, kiedy jestem wygrany na tej mojej 
diecie. 

Ale nie zawsze tak jest, prawda? Czasami spoglą-
dasz na inne talerze z zazdrością, widzę to. 

OK. Wkurza mnie, że jak idziemy do pizzerii, gdzie mają 
spody bezglutenowe, to one są zawsze mniejsze niż dziecięca 
wersja pizzy mojego młodszego brata. To nie fair!

Myślę, że to kwestia czasu i będą pizzerie z ofertą 
w normalnym rozmiarze i ciastem robionym na 
miejscu. Pamiętasz jak byliśmy w Londynie w ubie-
głym roku? Poszliśmy do sieciówki Pizza Express 
i zamówiłeś pizzę z karty, która była tych samych 
rozmiarów co nasza i wrzuciłeś na nią, co Ci przy-
szło wtedy do głowy. Z kolei w tym hiszpańskim 
supermarkecie (od lasagne) większość produktów 
spożywczych miała oznaczenia „sin gluten”, czyli 
jest społeczna i rynkowa potrzeba zarówno infor-
macji, jak i takiego przygotowania produktów, by 
w ich składzie nie występował gluten, a tam gdzie 
normalnie jest, zastępowany był skrobią bezpiecz-
nego pochodzenia, np. z kukurydzy czy tapioki. 
Niestety, w Polsce jeszcze dania bezglutenowe nie 
są wszędzie dostępne, a wakacje na Helu czy na Ma-
zurach mogą okazać się przykre (kulinarnie). Twoje 
wyjazdy na obozy kosztują mnie i tatę 2 tygodnie 
przygotowań, czyli: rozmowy z trenerem, prosze-
nie o menu, przygotowanie menu alternatywnego 
dla Ciebie, zakupy, pakowanie „racji żywnościo-
wych” bezglutenowych na każdy dzień, rozmowa 
z kucharzem na temat konieczności oddzielnego 
gotowania i przyrządzania posiłków bez kontaktu 
z resztą pszenno-żytnią, uświadomienie personelu 
na stołówce itd. Ale warto wszystko perfekcyjnie 
przygotować, byś mógł się cieszyć z wyjazdu, upra-
wiać sport, a nie myśleć o jedzeniu i diecie.
A zdarzyło Ci się, że na obozie nie dostarczono Ci 
Twojej bezglutenowej wersji posiłku? 

Tak, kiedyś dostałem zupę z podejrzanie żółtym makaronem, 
który wyglądał identycznie jak na talerzu u mojego kolegi. 
Poszedłem do kuchni i poprosiłem o mój makaron. Innym 
razem, mój chleb „zagubił się w akcji” i musiałem też zgłosić, 
że potrzebuję bezglutenowe pieczywo. Normalnie dzieci nie 
wchodzą do kuchni i z obsługą kontaktują się poprzez opie-
kunów i trenerów, ale mi wolno, bo mam celiakię i wszyscy 
rozumieją, że wymagam specjalnego traktowania, ha! ;) Ale 
tak na poważnie, to jak Ciebie nie ma ze mną blisko, to wiem, 
że muszę sam o siebie zadbać. 

A co Twoi koledzy w szkole wiedzą na temat celia-
kii i czy jakoś komentują Twoją dietę? 

Hmm, oni chyba nie wiedzą, nie kojarzą. Bardzo chętnie na-
tomiast przysiadają się do mnie na długiej przerwie i zjadają 
moje krakersy bezglutenowe, suszone owoce i inne przekąski. 
Lubią moje snacki, bo są inne od tych, które znają i chcą ciągle 
ode mnie próbować. 

Ale przecież zawsze, kiedy umawiasz się z naj-
lepszymi kolegami na wspólną zabawę z dłuższą 
wizytą w ich domu, to ustalam z ich mamami, co 
możesz zjeść i wtedy ich mamy kupują dla Ciebie 
specjalne produkty albo przynosisz z sobą moje 
ciasto, przekąski i chleb. Czyli Twoi koledzy dobrze 
wiedzą, że jesteś na diecie. 

Chyba kompletnie ich to nie obchodzi, a ja nie mam z tym 
problemu. Ale coraz więcej osób dowiaduje się, że ma aler-
gię na gluten albo choruje na celiakię i wiem, że pierwsza 
reakcja to smutek, bo boją się, że będą musieli zrezygno-
wać z ulubionych pyszności. Ale wcale tak nie jest, to, co 
mi pieczesz albo gotujesz, jest bardzo dobre, a słodycze 
z mojej bezglutenowej szafki ciągle podjada mi brat i Ty 
chyba z tatą też? A jak jemy na mieście, to bardzo uważamy 
i dokładnie pytamy o skład i nikt nie odważy się mi wcisnąć 
niezdrowego jedzenia. 
Mamo, dobra ta lasagne. Zrobisz taką w następną sobotę? 
I ciasto dyniowe też proszę.  

Z Igorem rozmawiała mama 
Urszula Piasecka 



W niedzielę 5 października 2014 roku, przy okazji wielkiej impre-
zy biegowej „Biegnij Warszawo”, odbył się bieg dla dzieci o Puchar 
Fundacji Caroline B. Le Frak. W kategorii chłopców do 7 lat pierw-
sze miejsce zajął Marek Łada , pokonując nawet starsze od siebie 
dzieci . Marek od ponad trzech lat jest na diecie bezglutenowej, 
dzielnie jej przestrzega , choć oczywiście nie zawsze jest to łatwe. 

Zwycięstwo Marka bardzo nas cieszy! Pierwsze miejsce na podium, 
medal odbierany od Roberta Korzeniewskiego oraz statuetka wrę-
czana na scenie głównej „Biegnij Warszawo” to duży sukces i  mnó-
stwo pozytywnych emocji . Ale to także kolejny przykład na to, że 
celiakia nie oznacza wykluczenia z normalnego życia , nie przekre-
śla szans na sukcesy w wielu dziedzinach, również w sporcie. Ten 
medal to dowód tego, że odżywiając się bez glutenu można być zdro-
wym, w pełni sprawnym, spełniać swoje marzenia i realizować pasje. 
Marzeniem Marka jest „zawsze grać w piłkę nożną” – trzymamy 
kciuki!

No i  co tu kryć – dużo łatwiej zabrać się o  22.00 za przygoto-
wanie bezglutenowego obiadu do szkoły na kolejny dzień wspomi-
nając szczęśliwą twarz Marka stojącego na podium. Ten wysiłek 
naprawdę ma sens. 

Mariola Łada, mama Marka
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Wszystkim projektom prowadzonym przez Stowarzyszenie po-
święcamy dużo czasu i uwagi. Kiedy jednak w 2011 roku zaczy-
naliśmy prace nad programem MENU BEZ GLUTENU, wiedzie-
liśmy, że będzie on wymagał szczególnego traktowania i serca.

A BYŁO TAK
Początkowo chcąc zachęcić restauratorów, aby pochylili się 
nad tematem bezglutenowej kuchni, sami namawialiśmy, 
prosiliśmy. Chętnych nie było wielu. Zwykle ten, kto otarł się 
o dietę bezglutenową, mówił stanowcze nie. Dobór odpowied-
nich surowców, „reżim bezglutenowy” w kuchni - jak temu 
sprostać? Jednak z biegiem czasu, a być może także na fali 
mody na dietę bezglutenową, lista chętnych do otrzymania 
certyfikatu MENU BEZ GLUTENU sukcesywnie się wydłużała. 
Obecnie tygodniowo napływa do nas około 10 zgłoszeń z całej 
Polski. Z czego w efekcie tylko 2-3 miejsca zostają włączone 
do programu. Od czego to zależy?

SELEKCJA
Sito selekcji ma drobne oczka. Ważna jest dla nas przede 
wszystkim świadomość restauratora, że zadanie nie będzie 
należało do łatwych. Będzie musiał stale kontrolować surow-
ce - od najmniejszych, po te podstawowe i najważniejsze oraz 
przestrzegać wszystkich zasad w procesie bezglutenowego  
przygotowywania dań. 
Przed przyłączeniem do programu przeprowadzamy szkole-
nie całego personelu, audyt w kuchni i magazynie surowców. 
Wszystko po to, aby upewnić się, że dane miejsce jest rzeczy-
wiście przygotowane i bezpieczne dla osób na diecie bezglu-
tenowej. Cały proces trwa długo. Często nawet kilka miesięcy. 
Ale nie jest to czas zmarnowany. Restauratorzy, którzy przejdą 
wstępną selekcję, wiedzą już, do czego się zobowiązują. Wiedzą 

też, że nie będzie to bułka z masłem. Czas ten jest potrzebny, 
by wdrożyć wszystkie wytyczone przez nas zasady, oswoić 
kucharzy, pozwolić na eksperymenty z kuchnią bezglutenową. 
I działa na korzyść nas, bezglutenowców. Dopiero pod koniec 
odbywa się szkolenie i dokładna kontrola.

FUNKCJONOWANIE PROGRAMU
Niestety, mimo najlepszego przygotowania i determinacji re-
stauracjom zdarzają się błędy. Taką informację zawsze przyj-
mujemy z przykrością, bo chcielibyśmy, by błędy nie zdarzały 
się nigdy.  Każda sytuacja zgłoszona do nas jest traktowana 
jako sprawa priorytetowa i niesie za sobą konsekwencje dla 
danego miejsca. Osoby, które na własnej skórze doświadczyły 
pomyłki kelnera, kucharza i zatrucia glutenem, prosimy, aby 
w pierwszej kolejności zgłaszały się do nas, zanim umieszczą 
taką informację na Facebooku czy blogu. Jeśli informacja nie 
trafia bezpośrednio do nas, nie mamy szansy przeprowadzić 
interwencji, sprawdzić, kto zawinił, przeprowadzić kontroli 
i ponownego szkolenia. 
Obecnie w MENU BEZ GLUTENU uczestniczy ponad 100 róż-
nych obiektów gastronomicznych, od małych kawiarni po 
duże hotele i pensjonaty. Z radością witamy każde nowe 
miejsce. I apelujemy do wszystkich - korzystajmy z tego 
dobra, z otwartości restauratorów, wychodzenia naprzeciw 
nam bezglutenowcom. Wysiłek, jaki podejmują, aby ich lokal 
dołączył do programu, jest ogromny. Także nasz, osób, które 
przeprowadzają szkolenia i audyty.
W 2014 roku swoją działalność zakończyło kilka obiektów 
z MENU BEZ GLUTENU. Powodów ich zamknięcia jest wie-
le, ale łączy je wspólny mianownik - brak zainteresowania 
konsumentów. Tak było między innymi w uroczym miejscu 
w sercu Częstochowy, w La Haciendzie, gdzie zapach i pysz-
na hiszpańska kuchnia zapraszały już od progu. Szkoda, że 
z zaproszenia skorzystało tak niewielu…
Aktualny spis miejsc biorących udział w programie znajduje 
się na stronie www.menubezglutenu.pl

Kontakt do koordynatorek MENU BEZ GLUTENU:
l  Grażyna Konińska: g.koninska@celiakia.pl,  

tel.: 602 258 466
l  Paulina Sabak-Huzior: p.sabak@celiakia.pl,  

tel.: 513 666 035

Sito selekcji  
ma drobne oczka
Tekst: Paulina Sabak-Huzior
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Dlaczego Bieszczady? Skąd narodził się pomysł, 
aby opuścić miasto i wybudować pensjonat wła-
śnie tutaj?

TB: Przez pewien okres w swoim życiu dużo jeździliśmy 
konno. Nasz znajomy otworzył stadninę właśnie w tej okoli-
cy. Przyjechaliśmy tutaj raz, później drugi, dziesiąty, potem 
jeździliśmy już co weekend. Takie podróże w góry trwały 
przez kilka lat.  W pewnym momencie stwierdziliśmy, że 
chyba bardziej opłaca się być tutaj na miejscu, niż co weekend 
dojeżdżać z Warszawy.
MB: Po ślubie kupiliśmy działkę poleconą przez znajomych. 
Przyszliśmy „tutaj” po torach kolejki, nie znając drogi. Ale 
na początku działka sobie tutaj po prostu była, nie mieliśmy 
pomysłu na jej zagospodarowanie.
TB: W momencie kiedy nie było nas w kraju, moi rodzice 
postanowili, że świetnym pomysłem byłoby otworzenie pen-
sjonatu w Bieszczadach. Sprzedali wszystko w mieście, kupili 
tutaj dom i przeprowadzili się. Mieszkają 300 metrów od 
nas. Kiedy tylko dowiedzieliśmy się o tym, postanowiliśmy 
pójść w ich ślady. W ciągu miesiąca zwolniliśmy się z pracy 
za granicą, wróciliśmy do Polski, zamieszkaliśmy na począt-
ku z rodzicami i rozpoczęliśmy budowę. Jak się okazuje, 
przez ostatnie piętnaście lat domy w okolicy budowali pra-
wie wyłącznie przyjezdni. Są to osoby, które, jak my, uciekły 
od typowego życia miejskiego, pracy w korporacji, na rzecz 
bliższego kontaktu z naturą.

Rozumiem, że nigdy nie było wątpliwości co do 
przeprowadzki?

MB: Myśmy się tak naprawdę nie zastanawiali. Generalnie 
zwykle decyzje podejmujemy ad hoc: budujemy? Dobrze. 
Co budujemy? Pensjonat. Gdzie? W Bieszczadach. Kiedy? 
Jutro, okej.
TB: Dokładnie tak to wyglądało (śmiech).
MB: Moi rodzice byli troszkę zaskoczeni. „Nic nie przemy-
ślicie, robicie wszystko od ręki. Powoli!” mówili. A my nie 
zastanawiamy się długo nad tym, co robić. Kiedy budowali-
śmy Modrynę, nie roztrząsaliśmy czy warto, czy się opłaca, 
czy damy radę, czy będziemy mieć z czego żyć.
TB: Po prostu założyliśmy, że chcemy zbudować tu dom 
i tak zrobiliśmy. 
MB: Sam projekt powstawał rok, a my przygotowywaliśmy 
z Tomkiem działkę, aby mogła wjechać koparka – Tomek 
piłą, ja maczetą.
TB: Nie było drogi dojazdowej, więc od niej trzeba było 
zacząć.
MB: Tutaj zupełnie nic nie było oprócz wielkich krzaków, 
brzózek i paru jeżyn. Jak już wspominałam, przyszliśmy na 
to miejsce po torach. Musieliśmy wszystko przygotować, 
zanim ruszyła budowa.

Nie przeszkadza Państwu brak cywilizacji tak na 
dłuższą metę?

Bieszczady piękne 
nie tylko latem
Z Martą i Tomaszem Bałkowskimi, właścicielami 
pensjonatu Modryna w Bieszczadach rozmawia 
Małgorzata Źródlak
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MB: Na początku, kiedy nie były jeszcze tak popularne skle-
py internetowe, było trochę ciężko. Ale przez 9 lat wiele się 
zmieniło.  Teraz wszystko, czego potrzebujemy do funkcjo-
nowania, jest dostępne w Internecie. Dobrym przykładem 
jest choćby pieczywo bezglutenowe, które do nas przyjeżdża 
aż z Warszawy.

Powiedzmy zatem, co Modryna oferuje swoim go-
ściom? Bo to, że mają Państwo świetne jedzenie, 
właśnie po raz kolejny sprawdziłam.

MB: Noclegi w pokojach i apartamentach. Od tego roku 
jest także dużo atrakcji dla maluchów, gdyż zauważyliśmy, 
że większość naszych gości to rodziny z dziećmi. Mamy plac 
zabaw, stół do ping-ponga, piłkarzyki, boisko do piłki nożnej 
wymyślone przez naszego starszego syna. Powstało także 
specjalne miejsce na ognisko oddalone kawałek od domu, 
aby nie przeszkadzać śpiącym gościom, a jednocześnie umoż-
liwić dobrą zabawę innym. Można sobie posiedzieć, zjeść 
kiełbaskę, porozmawiać – po prostu czuć się swobodnie. Jest 
także staw wymuszony przez naszego młodszego syna, gdyż 
chciał mieć „dziurę na ryby”. W zeszłe lato było tak gorąco, 
że postanowiliśmy wybudować basen.
TB: Myśleliśmy o nim już od dłuższego czasu, ale były to 
raczej dalekosiężne plany. Tymczasem platforma pod ba-
sen zrobiła się sama po wykopaniu stawu. Więc podjęliśmy 
kolejną spontaniczną decyzję i w ciągu dwóch dni powstał 
nasz basen.
MB: Staraliśmy się, aby nasza oferta była bogata zarówno 
dla osób dorosłych, ale także i dla dzieci. Każda atrakcja dla 
maluchów jest przetestowana na naszych dzieciach.
TB: Zdecydowanie zapraszamy rodziny z dziećmi.

A skąd pomysł, aby zgłosić Modrynę do naszego 
programu MENU BEZ GLUTENU?

TB: Sam jestem na diecie bezglutenowej. Większość po-
siłków, jakie Marta przygotowuje w kuchni, od dawna było 
bezglutenowych.
MB: Skoro dla męża gotuję bezglutenowo, dlaczego nie 
mogłabym robić tego także dla naszych gości? Niepraktycz-
ne jest przygotowywanie osobno dań dla Tomka, osobno 
dla gości. U nas w zasadzie wszystkie posiłki są naturalnie 
bezglutenowe, nie licząc pieczywa i makaronu (opcje glu-
tenowe i bezglutenowe). Wszystkie wędliny, kiełbasy są 
drobiazgowo sprawdzone. Niedaleko jest mała masarnia. 
Poprosiliśmy właściciela o podanie składu wędlin, rozma-
wialiśmy z nim, wszystko dokładnie przepatrzyliśmy pod 
kątem ewentualnego zanieczyszczenia glutenem. Szynki czy 
polędwice kupione u nich są bardzo dobrej jakości, widać, 
że nie mają żadnych sztucznych konserwantów, nic z nich 
nie wycieka. Są nawet parówki bezglutenowe. Nikt z naszych 
bezglutenowych gości nie musi przywozić jedzenia ze sobą, 
wszystko dostaje u nas.

A co z chlebem? 

TB: Pieczywo mamy z piekarni Margita z Warszawy. Regular-
nie zgodnie z zamówieniem przysyłają nam świeże dostawy. 
Są to chleby, bułeczki, różne słodkości. 

A jeśli przyjedzie ktoś na dodatkowej diecie, np. 
bezmlecznej?

TB: Nie ma problemu, takie wyżywienie także oferujemy. 
Prosimy jednak o informowanie nas o tym przy składaniu 
rezerwacji, bo diety bywają przeróżne. 
MB: Warto też powiedzieć dokładnie, na czym dana dieta 
polega, bo ja nie na wszystkim się znam, a z chęcią poszerzę 
swoją wiedzę. Jeśli ktoś mi powie szczegółowo, czego nie 
może jeść, na pewno tego w posiłkach nie będzie. 
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TB: Mieliśmy niedawno pana, który był uczulony na wieprzo-
winę i gluten. Zapewniliśmy mu pełne wyżywienie.

A czy można u Państwa tylko zjeść, bez opcji 
noclegu?

MB: Tak, można, trzeba tylko wcześniej zadzwonić.

Czy osoba na diecie bezglutenowej goszcząca 
w Modrynie musi dopłacać do wyżywienia?

TB: Nie, wszystko jest wpisane w cenę. 

Ile dań dziennie oferują Państwo dla osób 
wypoczywających?

MB: Śniadanie i obiadokolację. Śniadania zwykle w formie 
szwedzkiego stołu i obiadokolacje wieczorem –  jedna zupa 
i dwa drugie dania do wyboru plus deser. Pierwsze danie 
zwykle tradycyjne, typowo polskie, np. ziemniaki z kotletem, 
a drugie lekkie, najczęściej wegetariańskie. 

A od kiedy są Państwo w MENU BEZ GLUTENU?

MB: Ponad dwa lata. Wysłaliśmy maila do Stowarzyszenia 
z informacją, że Tomek jest na diecie bezglutenowej, że pro-
wadzimy pensjonat i że mamy możliwość goszczenia osób 
z celiakią. Zostaliśmy przeszkoleni, sprawdzeni i włączeni 
do programu.

A teraz pytanie z innej beczki – czy Bieszczady są 
atrakcyjne tylko latem?

MB: Są bardzo atrakcyjne latem, ale nie tylko. Zimą także 
mają wiele atutów: jest biało, czysto, śnieżnie, bardzo cicho 
i pięknie. Rozwija się także narciarstwo biegowe.
TB: Jest coraz więcej dobrze przygotowanych tras. W pobliżu 
prężnie działa lokalne stowarzyszenie, które rozwija ten temat 
w naszych górach. Jest trasa w Wetlinie, przygotowywana 

jest trasa po torach kolejki bieszczadzkiej, przy współpracy 
z Polskimi Lasami Państwowymi. Tras z roku na rok będzie 
coraz więcej. 
MB: Są także bardzo fajne stoki do nauki jazdy na nartach 
dla maluchów. Krótkie, łagodne, nie ma na nich tłoku, jest 
bardzo bezpiecznie. 
TB: Zima zimą, lato latem, ale jest jeszcze piękna bieszczadz-
ka jesień. Żeby zrozumieć o co chodzi, trzeba to zobaczyć. Na 
zdjęciach i obrazach Bieszczady jesienią wyglądają być może 
jak wielki kicz, ale w naturze są zniewalające. 

Tak. Kiedy dziś rano jadłam na tarasie śniadanie, 
na polanę naprzeciwko przyszło stado koni, sta-
nęły pod jabłonią. Świeci słońce, w tle góry, przed 
nami pasą się koniki. Tylko tego przysłowiowego 
jelenia brakuje (śmiech).

MB: To zapraszamy jesienią. Mają wtedy rykowisko, u nas 
bardzo dobrze słychać wydawane przez nie dźwięki. My już 
wiemy, że to jeleń, ale dla turystów czasami mogą być to 
odgłosy mocno zaskakujące. Tutaj w ogóle przyroda pięknie 
wchodzi do domu. Widać biegające lisy, gronostaje, kuny, 
rysie, wiewiórki. Ostatnio spotkałam dwa jeże. 

A kiedy w Bieszczadach zaczyna się sezon? Lipiec? 
Sierpień?

MB: Na początku lipca jest zdecydowanie mniej turystów. 
Najbardziej oblegany jest przełom lipca i sierpnia, aż do 
długiego sierpniowego weekendu, kiedy odbywa się u nas 
festiwal Rozsypaniec, Stare Bieszczadzkie Anioły. Mamy wte-
dy solidny najazd turystów.  Zapraszamy zatem nie tylko 
w sierpniu!

Serdecznie dziękuję za rozmowę. 

Rozmawiała  
Małgorzata Źródlak
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Skąd pomysł żeby w zwykłej kanapkarni wprowa-
dzić kanapki bezglutenowe?

Pomysł wprowadzenia pieczywa bezglutenowego wziął 
się z oczywistej, jak dla mnie, konieczności zwrócenia 
szczególnej uwagi na osoby, które glutenu nie tolerują. 
Z powodu własnej alergii wiem, jak poważne zagrożenie 
dla zdrowia może sprawić spożycie glutenu oraz jakie wy-
rzeczenia wiążą się z koniecznością przestrzegania ścisłej 
diety. Obejmując stanowisko prezesa firmy, zmagałam się 
z problemem braku możliwości nawet spróbowania wła-
snego produktu, ograniczając się tylko do sałatek i własnej 
wiedzy o składnikach.
Początkowo spotkałam się ze sceptycznym nastawieniem 
zespołu, ale na szczęście nie całego. Pomimo początkowych 
przeszkód dzisiaj nikt już nie uważa, że to był kiepski po-
mysł, wręcz przeciwnie, niektórzy sceptycy pokochali ka-
napkę Amsterdam w pieczywie bezglutenowym.

Jak to się stało, że zainteresowała się Pani progra-
mem MENU BEZ  GLUTENU?  

Odkąd lekarze wykryli u mnie chorobę, musiałam regular-
nie poszerzać swoją świadomość dotyczącą żywności, aby 
ponownie nie stać się gościem szpitala z biletem w jedną 

stronę. Jak każdy dotknięty tą chorobą szukałam informacji 
w prasie specjalistycznej, w Internecie, na forach, trafiając 
między innymi na stronę Polskiego Stowarzyszenia Osób 
z Celiakią i na Diecie Bezglutenowej. Uznałam, że uczestni-
czenie w programie MENU BEZ GLUTENU będzie dla naszych 
klientów gwarancją zachowania najwyższych standardów, 
w końcu chodzi o ludzkie zdrowie.

Czy trudno było przekonać pozostałych wspólni-
ków do tego pomysłu?

Niestety, początkowo argumentem przeciw była za mała pro-
gnozowana sprzedaż. Uznałam jednak, że wartością dodaną 
całego tego projektu jest to, że ludzie skazani na kombino-
wanie z posiłkami w końcu mogą coś u nas zjeść. W takiej 
sytuacji przestaje się liczyć ilość, a zwraca uwagę na każdą 
szczęśliwą jednostkę. Oferta bezglutenowa, wkrótce po wpro-
wadzeniu, zdobyła fanów nawet wśród zdrowych ludzi, w tym 
i moich wspólników.

Ile czasu minęło od pomysłu do wystartowania 
z menu bezglutenowym?  

Chyba pół roku. Niestety, zbiegło się to z szeregiem innych 
zmian, które musieliśmy wprowadzić po przejęciu firmy.

Amsterdam  
smakuje 
najbardziej
z Martą Kuszczak 
z sieci barów sałatkowych 
Freshpoint rozmawia 
Grażyna Konińska

Sieć Freshpoint działa na rynku od 2005 roku, a od 2013, od momentu kiedy znalazła się 
pod kierownictwem Marty Kuszczak, oferuje klientom bezglutenowe kanapki.
Sieć dysponuje sześcioma lokalami, czterema w Warszawie i dwoma we Wrocławiu, 
wszystkie zlokalizowane są w tłumnie uczęszczanych miejscach. Docelowo sieć Freshpoint 
będzie mieć punkty  w całej Polsce.  



96 

MENU BEZ GLUTENU

A jak do pomysłu podszedł personel lokali? Czy 
ktokolwiek z obsługi miał wcześniej styczność z go-
towaniem  bezglutenowym?  
Personel przyjaźnie i otwarcie podszedł do wyzwania. Naj-
częściej słyszeliśmy, że dopiero szkolenia im uświadomiły, że 
są wśród nas osoby, które borykają się z takim problemem. 
Niektórzy pozytywnie podchodzili do pomysłu ze względu 
na ich wcześniejszą styczność z osobami zmagającymi się 
z nietolerancją.

Czy przystąpienie do programu MENU BEZ GLUTENU 
wiązało się z dużymi  zmianami? 

Owszem. Zaczęłam od składników kanapek. Uparcie szu-
kałam nowych dostawców, dopytywałam się u obecnych 
o oświadczenia o zawartości glutenu, testowałam wciąż nowe 
produkty. W tym samym czasie organizowaliśmy szkolenia 
i dostosowywaliśmy swoje standardy do standardów progra-
mu MENU BEZ GLUTENU.
Musieliśmy zadbać o miejsce, w którym kanapki bezglute-
nowe są przygotowywane, dlatego sam proces został rozbu-
dowany o specjalnie do tego celu przeznaczone noże, deski 
do krojenia, sposób przechowywania składników i zasady 
bezpieczeństwa podczas przygotowywania kanapki. 

Jak teraz, po roku, personel podchodzi do klientów 
bezglutenowych, czy  pojawienie się takiej osoby 
wzbudza zaniepokojenie? 

Tak jak do każdego klienta! Obsługa, zachowując wszystkie 
wytyczone normy, a są jasno określone, nie ma powodu 
do niepokoju. Personel posiada szczegółową wiedzę na 
temat wszystkich produktów, z których korzystamy i dba 
również o to, by klient, wybierając składniki, był właściwie 
poinformowany o zawartości glutenu lub jego śladowych 
ilościach.

Tak więc można u nas bezpiecznie zjeść kanapkę w bułce bez-
glutenowej, co więcej, kanapka taka ma równie duże walory 
smakowe co tradycyjna.

Ilu mniej więcej mają Państwo gości bezglute- 
nowych?  
Średnio dziennie w jednej restauracji mamy 11 klientów bio-
rących kanapkę bez glutenu. Spory procent klientów to mamy 
z dziećmi, przeszczęśliwymi, że mogą zjeść coś bezgluteno-
wego poza domem, np. w centrum handlowym.

Czy osoby bezglutenowe ufają wam, czy też sta-
rają się sprawdzać, np. etykiety używanych 
produktów?

Certyfikat programu pełni funkcję gwarancji, ale wiemy do-
skonale, że osoby bezglutenowe zwracają większą uwagę na 
to, co jedzą, dlatego jesteśmy przygotowani. Obsługa jest 
właściwie poinformowana: ma dostęp do szczegółowych wy-
kazów składników, posiada właściwą wiedzę oraz chętnie 
odpowie na każde pytanie. Wszystkie kanapki są przygotowy-
wane na oczach klienta, więc widać doskonale, jak i jakie są 
stosowane środki ostrożności. Mamy również sporo zapytań 
poprzez nasz fanpage i naszą stronę, na które szczegółowo 
odpowiadamy.

Czy klienci to osoby tylko bezglutenowe, czy też 
zdarzają się takie z  dodatkowymi nietolerancjami?

Zdarzają się klienci z różnymi preferencjami, ale trudno jest 
nam określić, czy wynikają one z nietolerancji pokarmowych. 
Do tej pory otrzymaliśmy tylko jedną informację, że z powodu 
nietolerancji kukurydzy klient nie mógł spróbować naszego 
pieczywa bezglutenowego.

Czy goście glutenowi interesują się i pytają o ka-
napki bezglutenowe? 

Oferta kanapki bezglutenowej jest bardzo dobrze widoczna 
i komunikowana w każdej restauracji, mamy dużo chętnych 
próbujących z ciekawości, wracających ze względu na smak 
oraz przede wszystkim tych, którzy mają nietolerancję. Każdy 
z klientów jest bardzo zadowolony z oferty.

Czy próbują?

Próbują i zwykle za każdym razem czegoś nowego, innych 
smaków.

 Jak po pół roku ocenia Pani decyzję przyłączenia 
się do programu?

Nie żałuję, wręcz przeciwnie. Nie jest to kwestia tylko tego, 
że sama mogę w końcu spróbować naszych kanapek. Przede 
wszystkim mamy ogromną satysfakcję, że zdobyliśmy klien-
tów, którzy wcześniej z powodów zdrowotnych po prostu nie 
mogli u nas zjeść. Dostajemy e-maile z podziękowaniami od 
osób cieszących się, że mogą zjeść na mieście oraz od mam 
opisujących ogromne szczęście ich pociech, które nie muszą 
się już czuć zapomniane przez inne sieciowe restauracje. Mamy 
klientów przyjeżdżających z drugiego końca miasta i cieszą-
cych się kanapką bezglutenową. Mogę z pewnością uznać, że 
jest to wielki i bardzo ważny krok w wypełnianiu naszej misji.

Dziękuję za rozmowę. 

Rozmawiała  
Grażyna Konińska 
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Ogromnie cieszą nas napływające deklaracje członkowskie 
oraz nowe osoby, które chcą się spotykać i pomagać w dzia-
łaniach lokalnych. Każdy z Was, Drodzy Członkowie, jest dla 
nas bardzo ważny. To dzięki Wam możemy realizować naszą 
wspólną misję dążenia do tego, aby żyło nam się w Polsce 
coraz lepiej. Natomiast dzięki naszym lokalnym liderom Wy 
możecie uczestniczyć w spotkaniach, warsztatach i konfe-
rencjach. Osoby działające w regionach to niezwykli ludzie, 
którzy poświęcają swój wolny czas, aby pomagać bezglu-
tenowcom. Odbierają od Was telefony, słuchają Waszych 
historii, wspierają i starają się pomóc. Pracują zawodowo, 
a w weekendy organizują dla Was imprezy. 
Takich imprez od grudnia 2013 r. do listopada 2014 r. od-
było się ponad 60 na terenie całego kraju. Były to przede 
wszystkim liczne spotkania, imprezy z okazji Dnia Dziecka 
czy mikołajek, a także zabawy plenerowe i pikniki (łącz-
nie 40). Ponadto zorganizowano 15 warsztatów kulinarnych, 
w których wzięło udział ponad 700 osób. Uczyliście się na 
nich wypiekać chleby i przygotowywać smaczne potrawy 
bezglutenowe. Wśród pozostałych imprez najważniejszy jest 
dla nas IX Międzynarodowy Dzień Celiakii, który obchodzi-
liśmy w 2014 roku w trzech miastach: Warszawie, Szczeci-
nie i Katowicach. Z tej okazji zorganizowaliśmy konferencje 
i zaprosiliśmy producentów żywności bezglutenowej, aby 
zaprezentowali swoje produkty. 
Konferencje dotyczące celiakii odbyły się również w Białym-
stoku oraz Augustowie. Innym bardzo ciekawym wydarze-
niem była wrześniowa Europejska Noc Naukowców w Olszty-
nie, gdzie można było bezpłatnie wykonać badania wstępnie 
diagnozujące celiakię. Natomiast osoby z celiakią i chorobą 
Hashimoto mogły wziąć udział w spotkaniu zorganizowanym 
specjalnie dla nich w Łodzi. Staramy się działać wielotorowo 
i nie zapominać także o Waszych szczególnych potrzebach. 
Odpowiedzią na nie były warsztaty psychologiczne w Sosnow-
cu oraz konsultacje z psychologiem w Warszawie i Gdańsku. 
Wiemy też, że członkami naszego Stowarzyszenia są osoby 
w różnym wieku, dlatego postanowiliśmy zwrócić uwagę na 
problemy osób starszych i po raz pierwszy wzięliśmy udział 
w obchodach Warszawskiego Tygodnia Seniora. W 2014 roku 
działo się naprawdę dużo. To wszystko dzięki wspólnej pracy 
wielu osób. Przyłączyły się do nas nowe miasta, tj. Kielce, 
Elbląg, Koszalin, Opole, Ostrowiec Świętokrzyski, Toruń 
i ponownie Rzeszów. Bardzo nas cieszy, że Stowarzyszenie 
rozrasta się i działa z coraz to większą siłą. Z całego serca 
dziękujemy Wam za to, że jesteście z nami. Dziękujemy na-
szym wspaniałym liderom za ogrom pracy, jaki wkładają 
w przygotowania spotkań dla Was, za organizację ciekawych 

i pomysłowych imprez oraz za pomoc, którą Wam służą. 
A Was, Drodzy Członkowie, prosimy o wsparcie naszych 
liderów. Oni tak samo jak Wy potrzebują dobrego słowa od 
Was, Waszego uśmiechu, ale także zwykłej pomocy w przy-
gotowaniu spotkania. Nie bójcie się pomagać, bo wspólne 
działanie daje ogromną satysfakcję. A Wasza pomoc może 
okazać się bezcenna. 
Jeśli w Twoim mieście brakuje spotkań, jeśli nie ma warsz-
tatów, a Twoje dziecko nie zna innych rówieśników na diecie 
bezglutenowej, to znaczy, że warto to zmienić. Zadzwoń do 
nas, pomożemy Ci zorganizować spotkanie. Jeżeli natomiast 
w Twoim mieście jest oddział Stowarzyszenia, ale uważasz, 
że za mało tam się dzieje, zadzwoń do osoby kontaktowej 
i porozmawiaj z nią o tym. Być może potrzebuje Twojej po-
mocy. Być może brakuje jej czasu albo straciła motywację, bo 
myśli, że nikogo takie działania nie interesują. Skontaktuj się 
z nią, bo razem na pewno Wam się uda. Gorąco zachęcamy 
do działania, tylko wspólnymi siłami możemy wpływać na 
otaczającą nas rzeczywistość. 
Zapraszamy do lektury relacji, które przygotowali nasi li-
derzy. Ponadto szczegółowy przegląd wydarzeń z poszcze-
gólnych miast znajduje się na naszej stronie internetowej 
www.celiakia.pl w zakładce „Miasta, w których działamy”. 

ODDZIAŁ BIAŁYSTOK
W Białymstoku działają Elżbieta Babicz i Wanda Łempicka,  
e-mail: bialystok@celiakia.pl; tel.: 698 035 173  

W 2014 roku w Białymstoku odbyła się już piąta edycja kon-
ferencji pt. „Żyj szczęśliwie z celiakią”. Jak zawsze można było 
wysłuchać interesujących wykładów dotyczących choroby, 
poznać zasady bezpiecznego stosowania diety bezglutenowej 
i dowiedzieć się, na co warto zwrócić szczególną uwagę. Była 
mowa również o aspektach psychologicznych związanych 
z celiakią i można było posłuchać o zmianach, jakie w ostat-
nim czasie mają miejsce w naszym bezglutenowym świecie. 
W 2014 roku w Białymstoku dołączyły do programu MENU BEZ  
GLUTENU dwie restauracje, z czego ogromnie się cieszymy. 
Wszystkich chętnych do działania zapraszam do kontaktu 
ze mną. 

Ela Babicz

ODDZIAŁ CZĘSTOCHOWA
W Częstochowie próbowała działać i integrować tamtejszych 
bezglutenowców Magdalena Płonka. Cały ostatni rok starała 
się zachęcać osoby z Częstochowy do wspólnych spotkań 
i wspólnego działania. Miała wiele pomysłów i jeszcze więcej 

Działamy w całej Polsce
Wstęp: Joanna Kostrubiec

W 2014 roku Polskie Stowarzyszenie Osób z Celiakią i na Diecie Bezglutenowej obchodziło 
swoje ósme urodziny. Był tort ze świeczkami oraz humorystyczny napis: „Koniec drogi 
przez mąkę” na znak tego, z iloma trudnymi sprawami daliśmy już sobie radę. I z każdym 
rokiem działamy skuteczniej, bo jest nas coraz więcej.
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dobrych chęci, aby działać na rzecz osób na diecie bezgluteno-
wej. Bardzo żałujemy, że starania Magdy okazały się bezcelo-
we. W związku z tym przyjmujemy jej prośbę o usunięcie jej 
danych ze strony internetowej Stowarzyszenia i tym samym 
Oddział Częstochowa przestaje istnieć. 
Magda napisała do nas bardzo przejmujący i przykry list, 
w którym zdała nam dokładną relację z jej działań w regio-
nie i braku odzewu od osób na diecie bezglutenowej tam 
zamieszkujących. Wysyłała wielokrotnie maile z informa-
cjami o możliwości uczestniczenia w różnych imprezach, 
np. ostatnio proponowała wspólny wyjazd na Śląski Dzień 
Celiakii i nie dostawała prawie nigdy informacji zwrotnej. 
W Częstochowie swoją działalność kończy również La Ha-
cienda – lokal z MENU BEZ GLUTENU. 
W związku z tym osoby z Częstochowy szczególnie zachęcamy 
do przeczytania informacji z innych miast, w których tak 
dużo się dzieje. Tam ludzie spotykają się na rozmowy przy 
kawie, organizują razem warsztaty, dzielą się przepisami, 
razem lepią pierogi, a ich dzieci dostają paczki od Świętego 
Mikołaja. Wielokrotnie przy opisach działalności oddziałów 
Stowarzyszenia pada stwierdzenie, że wzajemne wsparcie 
i bycie razem jest bardzo ważne i wręcz bezcenne. Trudno 
uwierzyć w to, że są miejsca w Polsce, gdzie ludzie tego nie 
potrzebują.
Magda – dziękujemy Ci z całego serca za Twoje zaangażowa-
nie i podejmowane działania. 

Zarząd Stowarzyszenia

ODDZIAŁ KRAKÓW
W Krakowie działa bardzo aktywna wieloosobowa gru-
pa, której przewodniczy Rafał Jasiński. Kontakt: e-mail: 
krakow@celiakia.pl; tel.: 505 321 085

Od kilku lat Stowarzyszenie działa w Krakowie bardzo pręż-
nie, organizuje wiele spotkań, warsztatów i innych ważnych 
wydarzeń dla osób na diecie bezglutenowej i ich rodzin. Nie 
inaczej było i w 2014 roku. Zdajemy sobie sprawę, że szcze-
gólnie trudno bywa dzieciom: wszelkie wycieczki, wyjazdy 
szkolne czy urodziny to prawdziwy sprawdzian wytrzymałości 
na pokusy (ten tort urodzinowy koleżanki wygląda wspaniale, 
a ja zamiast niego mogę skosztować najwyżej kilka chru-
pek kukurydzianych). Dlatego staramy się chociaż dwa razy 
w roku zorganizować imprezę dziecięcą całkowicie wolną od 
glutenu. Ostatnio były to mikołajki i Dzień Dziecka. Oczywi-
ście, poza zapewnieniem bezglutenowego poczęstunku (co 
bez zawsze życzliwej pomocy sponsorów nie byłoby takie 
proste) staramy się uatrakcyjnić te spotkania na wszelkie 
możliwe sposoby. Przygotowujemy rozmaite gry, zabawy 
i konkursy – nie tylko dla dzieci, np. w trakcie mikołajek 
dorośli startowali w konkursie na Najlepszą Pychotkę, a ju-
rorami były nasze pociechy. Zwykle przy takich okazjach 
panuje gwar, harmider i swawole, co najlepiej pokazuje, jak 
dobrze się bawimy. 

Wielu chętnych gromadzą też warsztaty kulinarne. Stycznio-
we zorganizowaliśmy pod hasłem „Chleb na cztery sposoby”, 
ale, jak to u nas często bywa, nie ograniczyliśmy się tylko 
do tego. Wielkim przebojem okazała się pizza (szczególnie 
entuzjastycznie przywitana przez osoby, które nie kosztowa-
ły tego przysmaku, odkąd przeszły na dietę bezglutenową). 
O efekcie niech świadczy fakt, że bardzo szybko nie pozostał 
nawet okruszek po naszych wypiekach, a notatniki, telefony, 
dyktafony, a przede wszystkim języki były w ciągłym ruchu. 
W czerwcu jako partner i patron medialny wzięliśmy udział 
w targach i warsztatach „Ugryźć alergię? Medycyna i rynek 
wobec alergii”. Na naszym stoisku goście mogli otrzymać 
bezpłatne materiały Stowarzyszenia, dowiedzieć się cze-
goś o celiakii czy diecie bezglutenowej, a czasem po prostu 
porozmawiać. 
Ale krakowski oddział Stowarzyszenia to nie tylko większe 
wydarzenia tematyczne. Spotykamy się również na tzw. po-
gaduchy, kiedy to przy kawie i własnoręcznie przygotowanym 
poczęstunku możemy podyskutować niemal o wszystkim: 
o czytaniu etykiet produktów spożywczych, o bezglutenowej 
literaturze (na jednym ze spotkań udało się nam wspólnymi 
siłami zgromadzić niemal 20 pozycji książkowych!), o leka-
rzach, o błędach dietetycznych, o miejscach, w których można 
szukać informacji i pomocy oraz o 999 innych sprawach, 
niekoniecznie bezglutenowych. 
Oprócz organizowania mniej lub bardziej oficjalnych spo-
tkań, zajmujemy się również innymi sprawami: prowadzimy 
krakowską grupę dyskusyjną, doradztwo telefoniczne oraz 
szkolimy krakowskie kawiarnie i restauracje pod kątem diety 
bezglutenowej. I tak w 2014 roku do programu MENU BEZ 
GLUTENU dołączył Lunch Bar Ancho oraz najmniejsza na 
świecie fabryka cukierków Ciuciu Cukier Artist. 
Dzięki regularnym spotkaniom nawiązują się stałe znajo-
mości i przyjaźnie i to właśnie uważamy za nasz największy 
sukces.

Łucja Jasińska

ODDZIAŁ LESZNO
W Lesznie mieszka i działa Marta Krzyżanowska-Sołty-
siak, na diecie bezglutenowej jest razem z córką, jej e-mail: 
m.soltysiak@celiakia.pl; tel.: 602 383 840

W rytmie warsztatów, z pachnącym chlebem
Leszczyński oddział Stowarzyszenia działa od półtora roku 
– od bezglutenowego Dnia Dziecka w 2013 r. Choć region 
leszczyński obejmuje niewielki obszar w środkowozachodniej 
Polsce, z miesiąca na miesiąc w naszym oddziale przybywa 
dzieci i dorosłych z celiakią i na diecie bezglutenowej. Lubimy 
się spotykać na bezglutenowych warsztatach kulinarnych, 
ale korzystamy też z okazji do bardziej kameralnych imprez. 
Rok 2014 rozpoczęliśmy noworoczną kawą oraz ciastem 
w sklepie Gluten-Free, który jest naszą stałą bazą do spotkań 
w mniejszym gronie. Świąteczny stół aż uginał się od słodkości 
– upiekliście tyle ciast, babeczek i ciastek! Degustacjom nie 
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było końca, podob-
nie jak rozmowom 
o diecie, dzieciach 
i bezglutenowych, 
bezpiecznych pro-
duktach. Wtedy 
zaplanowaliśmy też 
wstępnie kalendarz 
imprez na cały rok. 
Teraz, gdy nadszedł 

czas podsumowania, aż miło powspominać….
Udało nam się zorganizować warsztaty wędliniarskie, pełen 
atrakcji piknik dla dzieci i dorosłych z okazji Dnia Dziecka, 
a także bogate w program warsztaty dla dzieci i dorosłych 
z firmą Schär „Zdrowa kuchnia bez glutenu”. Na wszystkich 
naszych imprezach uczyli się i bawili celiacy z regionu lesz-
czyńskiego, ale również z Poznania, Wrocławia czy Zielonej 
Góry. Na zajęciach w 2014 roku powstawały w Lesznie m.in.: 
pasztety wołowe i amarantusowe, pieczenie z pomidorami, 
chleb z gryką, chleb witalny, bułeczki amarantusowe, pizza, 
racuchy, pierogi, drożdżówki z serem, makaron z cukinią, 
ciasteczka kokosowe, domowe mielonki, ciasteczka pełno-
ziarniste i trudno zliczyć, co jeszcze… 
Cieszymy się, że podczas pikniku gościliśmy panie technoloż-
ki z Glutenexu, które pokazały nam profesjonalny, a jedno-
cześnie bardzo domowy wypiek chleba witalnego bez skrobi 
pszennej. Atrakcją tej samej imprezy był spektakl „Jaś i Mał-
gosia” w wykonaniu Teatrzyku Pompon z Leszna. Najmłod-
si uczestnicy zajadali się również kiełbaskami domowego 
wyrobu, które ufundował będący na diecie bezglutenowej 
Jan Szkudlarczyk, wiceprezes Ośrodka Hodowli Zarodowej 
w Garzynie.
Wczesną wiosną nasz oddział wziął też udział w programie 
szkolenia młodzieży Technikum Żywienia i Gospodarstwa 
Domowego Zespołu Szkół Rolniczo-Budowlanych w Lesznie. 
Z ponad 30 uczniami przeprowadziliśmy warsztaty bezglu-
tenowe, na których powstał chleb buraczany i marchwiowy 
oraz muffinki z amarantusa. Zapoznaliśmy ich także z teorią: 
uczniowie poznali produkty bezglutenowe, zasady przygo-
towywania posiłków bez glutenu i bilansowania diety. Po 
zakończeniu warsztatów uczniowie otrzymali certyfikaty po-
twierdzające udział w szkoleniu. Gdy trafią na otwarty rynek 

pracy, będą mogli wykazać się dodatkowymi kwalifikacjami, 
a w restauracjach staną się ambasadorami osób na diecie 
bezglutenowej. 
W grudniu planujemy zabawę mikołajkową dla bezgluteno-
wych dzieci, na którą zaprosimy oczywiście także dorosłe 
osoby na diecie bezglutenowej. Dla nas wszystkich będzie to 
po prostu okazja do integracji i miłych rozmów przy kawie. 
Mogę już zdradzić, że zabawa odbędzie się w restauracji La 
Calma, która właśnie przystąpiła do programu MENU BEZ 
GLUTENU – jako jedyna w regionie leszczyńskim i jedyna na 
trasie Poznań–Wrocław. 

Działalność naszego oddziału w Lesznie jest możliwa dzięki 
niezwykłej otwartości i życzliwości kadry Zespołu Szkół 
Rolniczo-Budowlanych w Lesznie. Sprzyja nam dyrekcja, 
a na co dzień współpracujemy z nauczycielką Mirosławą 
Karpińską. Pani Mirka wspiera nas swoją wiedzą kulinarną 
i doświadczeniem organizacyjnym, a do każdego pomysłu 
podchodzi z serdecznością i otwartością. Nasze warsztaty 
sprawiły, że pani Mirka w znacznym stopniu wyeliminowała 
gluten ze swojej domowej kuchni. Z kolei podczas pikniku 
z okazji Dnia Dziecka nieocenionym zaangażowaniem wy-
kazał się Jakub Puślednik, kierownik gospodarstwa ogrod-
niczego ZSRiB w Lesznie-Grzybowie. Pan Kuba osobiście 
czuwał przy piecu chlebowym i trzymał pieczę nad wielo-
godzinną imprezą. 
Wiele naszych inicjatyw w regionie jest możliwych także 
dzięki współpracy z mediami: „Panoramą Leszczyńską”, 
radiem „Elka”, „Telewizją Leszno”, radiem „Merkury” i Ga-
zetą „ABC”. Gazety, portale, radia i telewizja zapowiadają 
na swoich łamach nasze imprezy, a potem je relacjonują. To 
sprawia, że osoby będące na diecie bezglutenowej dowiadują 
się o istnieniu w swojej okolicy oddziału naszego Stowarzy-
szenia i w którymś momencie dołączają do nas. 
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Jako oddział Stowarzyszenia promujemy również produkty 
z licencjonowanym Przekreślonym Kłosem. Od tego roku 
postawiliśmy sobie za cel współpracę z producentami, któ-
rzy mają licencję. A podczas warsztatów i spotkań stawiamy 
również na edukację: podkreślamy, że bezpieczeństwo pro-
duktów bezglutenowych to warunek konieczny zachowania 
zdrowia osób z celiakią. Dlatego w 2015 r. planujemy kolejne 
warsztaty, atrakcyjne imprezy dla dzieci, ale i spotkania z ga-
stroenterologiem dziecięcym i dietetykiem.
Prowadzenia bezglutenowych imprez uczyłam się od Mał-
gosi Jakubczyk z dolnośląskiego oddziału Stowarzyszenia. 
I od niej też zaczęłam się uczyć, by angażować do pomocy 
uczestników spotkań. Cieszę się bardzo, że podczas paździer-
nikowych warsztatów tak wiele osób odpowiedziało na moją 
prośbę. I obiecuję, że takich apeli będzie więcej. Myślę, że 
wtedy będziemy mieć jeszcze większe poczucie wspólnoty. 
Oczywiście czekam też na Wasze propozycje imprez, tematów 
warsztatów i spotkań. Dzwońcie i piszcie.
Stałymi partnerami naszego oddziału są również: sklep sta-
cjonarno-internetowy Gluten-free z placu Metziga w Lesznie, 
delikatesy „Wiem co jem” z ul. 55 Pułku Piechoty w Lesznie, 
Intermarché z Galerii Leszno, Agencja Reklamowa Turus 
z ul. Lipowej w Lesznie, prezydent Leszna, a także dietetyk 
Karol Mulczyński z Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego 
w Lesznie. Dziękujemy.

Marta Krzyżanowska-Sołtysiak

ODDZIAŁ ŁÓDŹ
W Łodzi aktywnie działają dwie osoby: Marlena Zbrojewska, 
e-mail: marlena.zbrojewska@wp.pl; tel.: 608 239 754, oraz 
Kamil Stranz, e-mail: lodzbezglutenowo@gmail.com; tel.: 
660 777 984 

W Łodzi odbywają sie cykliczne warsztaty kulinarne pod 
hasłem „Pieczemy chleb bezglutenowy”. Uczestnicy warsz-
tatów samodzielnie według przepisu przygotowują potrawy 
bezglutenowe: chleb bezglutenowy z różnymi dodatkami 
oraz ciasta. Na warsztatach dzieci pod okiem dorosłych 
przygotowują smaczne dania. Prowadzę również szkolenia 
i warsztaty kulinarne dla studentów ostatniego roku dietety-
ki WSBiNoZ w Łodzi. Na takich warsztatach oprócz wiedzy 
praktycznej studenci dietetyki zdobywają teoretyczną wie-
dzę o diecie bezglutenowej: dla kogo jest przeznaczona i m.
in. w jaki sposób czytać etykiety na produktach dostępnych 
w sklepach.
Cyklicznie odbywają się również spotkania dla dzieci, miko-
łajki, Dzień Dziecka. Dzieci otrzymują paczki, w których mogą 
znaleźć bezglutenowe smakołyki (za co gorąco w imieniu 

swoim i dzieci dziękuję firmom produkującym żywność bez-
glutenową). Animatorzy prowadzą zajęcia tematyczne. Spo-
tkania takie służą również rodzicom, gdyż mogą swobodnie 
porozmawiać na tematy związane z dietą bezglutenową.  
Udzielam także porad telefonicznych oraz spotykam się 
indywidualnie, odpowiadając na liczne pytania osób nowo 
zdiagnozowanych na temat diety, produktów bezgluteno-
wych, badań.
W 2014 roku w Łodzi odbyło się również spotkanie dla osób 
z chorobą Hashimoto, podczas którego można było między 
innymi poznać psychologiczne aspekty tej choroby. 

Marlena Zbrojewska

ODDZIAŁ OLSZTYN
W Olsztynie działają dwie osoby: Milena Chyczewska, e-mail: 
milena_chyczewska@op.pl; tel.: 517 147 636, oraz Beata 
Nehrebecka, e-mail: beata.neh@op.pl; tel.: 606 873 652

We wrześniu 2014 roku odbyła się w Olsztynie Europejska 
Noc Naukowców, podczas której dzięki dr inż. Urszuli Kru-
pie-Kozak można było uczestniczyć w badaniach wstępnie 
diagnozujących celiakię. Było to bardzo ciekawe wydarze-
nie, które cieszyło się sporym zainteresowaniem. W badaniu 
wzięło udział aż 300 osób. Poza tym w Olsztynie nie odbyło 
się w 2014 roku więcej imprez. Ale warto to zmienić. Jeste-
śmy w stanie zorganizować warsztaty czy spotkać się przy 
kawie, ale potrzebujemy Waszej pomocy. Zapraszamy więc 
serdecznie do współpracy. 

Beata Nehrebecka

ODDZIAŁ POMORSKI – TRÓJMIASTO
W Trójmieście działa bardzo aktywna wieloosobowa gru-
pa pod przewodnictwem Jaśminy Çetiner - Słowikowskiej. 
Kontakt do oddziału: e-mail: trójmiasto@celiakia.pl, tel.: 
503 345 764

To już trzeci rok 
naszej oficjal-
nej działalności 
w Trójmieście. 
Zależy nam na 
tym, aby celia-
cy mieszkający 
w naszym regio-
nie czuli, że nie 
są sami. Mimo że 
diagnoza i infor-
macja o przejściu na dietę jest często wstrząsająca dla wielu 
osób, to czujemy, że nasza obecność, możliwość kontaktu 
z nami jest pomocna. Przekonujemy się o tym podczas roz-
mów telefonicznych oraz na spotkaniach z osobami świeżo 
zdiagnozowanymi. My również chcemy podziękować za to, 
że czujemy się potrzebni, że możemy być wsparciem dla Was. 
W Trójmieście organizujemy spotkania dla dzieci, miko-
łajki, imprezy z okazji Dnia Dziecka. Na imprezach dzieci 
cieszą się z tego, że wszystko jest bezglutenowe, nie muszą 
się ograniczać, a rodzice mają chwilę wytchnienia – nie mu-
szą wszystkiego sprawdzać i kontrolować. Miło jest również 
porozmawiać z innymi rodzicami i z dorosłymi z celiakią. 
Oprócz spotkań dla najmłodszych organizujemy również 
imprezy rodzinne, takie jak pikniki rodzinne, na których 
staramy się zadbać również o kulturę fizyczną. Na ostatnim 
pikniku było przeciąganie liny, konkurs rzutu do kosza, bańki 
mydlane, dorośli rozegrali turniej siatkówki, był pokaz sprzę-
tu nurkowego i pieczenie kiełbasek.



Ogromnym zainteresowaniem cieszą się warsztaty kulinarne, 
które organizujemy dla dorosłych i dzieci – uczymy się, jak 
zrobić dobry chleb, pierogi, naleśniki, ciasta. Na spotkania 
zapraszamy specjalistów, którzy dbają o to, aby celiacy byli 
na bieżąco z informacjami na temat celiakii i diety bezglute-
nowej. Jesteśmy im wdzięczni za to, że poświęcają nam swój 
czas i dzielą się wiedzą. 
Największym atutem naszego Pomorskiego Oddziału są wspa-
niali ludzie, otwarci i pomocni, którzy tworzą atmosferę naszej 
grupy. Zachęcamy Was do dzielenia się pomysłami i informa-
cjami z regionu, w tym celu założyliśmy grupę na Facebooku 
– celiakiatrojmiasto – tylko dla stowarzyszonych. Dzięki 
sprawnej komunikacji będziemy w stanie więcej zdziałać 
w naszym regionie. Zapraszamy na kolejne spotkania!

Jaśmina Çetiner-Słowikowska

ODDZIAŁ RADOM
W samym Radomiu i regionie stara się integrować tam-
tejszych bezglutenowców Joanna Struzik, kontakt: e-mail: 
j.struzik@celiakia.pl; tel.: 606 990 507

Rok 2014 rozpoczął się dla radomskich bezglutenowców bar-
dzo miło, bo już na początku stycznia odbyło się pierwsze 
spotkanie w radomskiej restauracji Mammaleo. Ze względu 
na trwający jeszcze czas poświąteczny udało się zrobić frajdę 
przybyłym i obdarować każdego przy choince paczką od spóź-
nionego św. Mikołaja, w której były słodycze i pieczywo bez-
glutenowe. Choć grupa uczestników była nieliczna, atmosfera 
była bardzo ciepła i prawie rodzinna. Po spotkaniu jeszcze 
przez kilka dni otrzymywałam telefony z podziękowaniami 
za miło spędzony czas.
Radomscy bezglutenowcy spotykają się dość regularnie, bo 4 
miesiące po pierwszym spotkaniu odbyło się kolejne. W maju 
do naszego grona oprócz stałych uczestników spotkań do-
łączyły nowe twarze. Nasze spotkanie uświetniła obecność 
trenera wellness p. Agaty Skrzypczyńskiej, która wygłosiła 
wykład na temat zdrowego żywienia, celiakii i diety bez-
glutenowej. Restauracja wrzała od rozmów. Widać było, że 
obecni tam rodzice dzieci na diecie bezglutenowej potrze-
bowali takiego spotkania, by móc wyrazić swoje problemy 
ze stosowaniem diety bezglutenowej, a także z brakiem zro-
zumienia przez szkoły i szkolne stołówki. Od uczestników 
spotkania wyszła inicjatywa, by jako Stowarzyszenie zacząć 
wpływać na władze oświatowe, by te przyjaźniej spojrzały 
na dzieci bezglutenowe i ich problemy. We wrześniu 2014 
r. odbyły się w Radomiu w restauracji Mammaleo pierwsze 
warsztaty kulinarne. Zainteresowanie przed spotkaniem było 
duże. Uczestnikami warsztatów byli nowo zdiagnozowani, ale 
i tacy, którzy na diecie bezglutenowej są od kilku lat. Ku mojej 
uciesze wraz z rodzicami na spotkanie przybyło siedmioro 
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dzieci na diecie bezglutenowej, które z ogromnym zapałem 
pomagały przy przygotowywaniu wypieków i z wielkim za-
angażowaniem zabrały się do pracy. Obiecujemy, że to nie 
ostatnie warsztaty kulinarne w Radomiu.
Poza tym coraz częściej otrzymuję telefony z regionu radom-
skiego od osób, które szukają pomocy i kontaktu do dobrych 
gastrologów dla siebie lub dla swoich dzieci.
Radomski oddział Stowarzyszenia zaprasza serdecznie na 
kolejne spotkania integracyjne i warsztaty kulinarne osoby, 
które mierzą się codziennie z dietą bezglutenową. Nie ukry-
wamy, że liczymy na obecność Państwa i pomoc w organizacji 
spotkań. Byłoby nam miło, gdyby dołączające osoby kre-
atywnie włączały się w działalność oddziału Stowarzyszenia.
Radomscy bezglutenowcy kierują gorące podziękowania do 
pani Doroty, właścicielki radomskiej restauracji Mammaleo 
za chętne i czynne włączanie się w działalność radomskiego 
oddziału Stowarzyszenia.

Joanna Struzik

ODDZIAŁ SZCZECIN
W Szczecinie niezwykle aktywnie działa Jola Meller, a poma-
gają jej Aldona i Magda, kontakt: e-mail: j.meller@celiakia.pl; 
tel.: 664 475 636 (po 18.00)

W Szczecinie staramy się, żeby nasze spotkania były różno-
rodne. Aby uniknąć rutyny, organizujemy imprezy: nauko-
wo-informacyjne, edukacyjne, kulinarne, turystyczne oraz 
integrujące. Chcemy, aby dla każdej grupy wiekowej były 
spotkania adresowane właśnie do niej. Na wszystkich można 
zaopatrzyć się w bezpłatne materiały Stowarzyszenia i do nas 
przystąpić, zawsze są też nowe osoby, ale mamy też stałych 
bywalców, na których obecność zawsze możemy liczyć. Mam 
również wiele telefonów z pytaniami o lekarza dla dziecka 
czy dla osoby dorosłej, gdzie się udać na badania czy pytania 
o dietę bezglutenową.
Od kilku lat organizujemy imprezy dla dzieci: Dzień Dziecka 
i mikołajki – każde spotkanie jest w innym miejscu, z innym 
programem. Z okazji Dnia Dziecka organizujemy pikniki 
rodzinne, aby choć raz w roku, przed wakacjami, spotkać się 
całymi rodzinami – jest to spotkanie integracyjne w plenerze. 
W 2014 roku zorganizowaliśmy dodatkowo dla dzieci „Bez-
glutenowy początek ferii zimowych”, zwiedzaliśmy piękny 
i niepowtarzalny gmach urzędu wojewódzkiego, który w ogól-
nopolskim konkursie Głównego Konserwatora Zabytków 
za utrwalanie wartości zabytkowych zdobył tytuł „Zabytek 
zadbany 2014”. Po zwiedzaniu wspólnie wybraliśmy się na 
naleśniki i pyszny sernik do „5 smaków”, restauracji należącej 
do programu MENU BEZ GLUTENU. 

Wielkim zain-
teresowaniem 
cieszą się 
warsztaty ku-
linarne, które 
organizujemy 
od 2010 roku. 
Zaczynaliśmy 
od wypieku 
bezgluteno-
wego pieczy-
wa, potem 
t e m a t ó w 
warsztatów 
było wiele, 
dla dorosłych 
i dla dzieci. 

W styczniu zgłosiło się tak dużo uczestników, że były dwie grupy. 
Pierwszą grupę stanowili rodzice (przeważnie mamy) z dziećmi, 
które zawsze chętnie pomagają w przygotowywaniu potraw, ale 
również nakrywają do stołu czy zajmują się dekoracją. Druga 
grupa, oprócz zrealizowania zaplanowanych zadań, oglądała 
pokaz przygotowywania potraw koreańskich zaprezentowany 
przez panią Mik Yung Lee, która po raz kolejny odwiedziła nasze 
warsztaty. 
Konferencja z okazji Międzynarodowego Dnia Celiakii od-
była się w 2014 roku w Szczecinie po raz piąty. Wykładowcy 
prezentowali bardzo szerokie spektrum specjalności medycz-
nych, każdy z wykładów poruszał inny obszar objawów czy 
dolegliwości związanych z celiakią. Patronatem honorowym 
konferencję objęła między innymi Światowa Organizacja 
Gastroenterologii, która w swoim newsletterze zamieściła 
obszerną relację z wydarzenia. Również lokalna telewizja 
zaprezentowała relację z konferencji wzbogaconą materiałem 
o celiakii, rozmowami z dr. Wojciechem Marliczem (współ-
organizatorem konferencji) i chorymi na celiakię. Wiele firm 
oferowało swoje produkty do degustacji. Muszę też napisać, 
że co roku mamy większą liczbę uczestników, staramy się, 
aby z informacją o wydarzeniu trafić do wielu środowisk me-
dycznych, co owocuje uczestnictwem w konferencji lekarzy 
gastrologów, endokrynologów, dermatologów oraz pielę-
gniarek, farmaceutów, studentów medycyny, no i oczywiście 
chorych na celiakię i ich rodzin.
Współpracujemy również z Wydziałem Zdrowia Urzędu Wo-
jewódzkiego w Szczecinie, gdzie z dużą życzliwością przyj-
mowane są działania i inicjatywy naszego Stowarzyszenia, 
jesteśmy zapraszani do przedstawiania problemów uczniów 
z celiakią podczas konferencji organizowanych przez wojewo-
dę zachodniopomorskiego, w których uczestniczą dyrektorzy 
szkół, pedagodzy i pielęgniarki szkolne z naszego wojewódz-
twa. W materiałach tych konferencji udostępniamy poradniki 
Stowarzyszenia. Na tym forum nawiązujemy współpracę ze 
szkołami, w 2014 roku ze szkołą gastronomiczną, co zaowo-
cowało przeprowadzeniem w maju warsztatów dla uczniów 
starszych klas technikum gastronomicznego. Warsztaty skła-
dały się z części teoretycznej i praktycznej, uczniowie i na-
uczyciele zawodu obecni na zajęciach wysłuchali informacji 
dla kogo jest dieta bezglutenowa, gdzie gluten można znaleźć 
i jak prawidłowo przygotować bezglutenowy posiłek. W części 
drugiej uczestnicy przekonali się, że można teorię zastosować 
w praktyce i nie jest to takie trudne. Na koniec była wspólna 
degustacja bezglutenowych potraw – uczniowie stwierdzili, 
że nie różnią się one wyglądem i smakiem od tradycyjnych.
Współpracujemy również z Oddziałem Zachodniopomor-
skim Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, zapraszani 
jesteśmy na doroczne spotkania Oddziału, mamy możli-
wość przedstawiania działań Stowarzyszenia, wysłuchania 
ciekawych wykładów. Przewodniczący Oddziału dr n. med. 
Wojciech Marlicz od dwóch lat wspólnie z nami organizuje 
konferencje z okazji MDC.
Na spotkaniu we wrześniu wręczyliśmy uroczyście stosow-
ne dokumenty przyjętym w poczet członków honorowych 
Stowarzyszenia trzem paniom ze Szczecina: dr n. med. Mał-
gorzacie Mokrzyckiej i dr n. med. Aleksandrze Zalewskiej-
-Szymanowicz z I Kliniki Pediatrii Pomorskiego Uniwersytetu 
Medycznego w Szczecinie, które współpracują z nami od lat 
(jesteśmy w stałym kontakcie, uczestniczą w spotkaniach, 
przedstawiają prezentacje, odpowiadają na pytania), a także 
pani mgr Marii Wójcikowskiej z Pracowni Gospodarstwa 
Domowego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Techno-
logicznego w Szczecinie, która jest naszym niezawodnym 
przewodnikiem w diecie bezglutenowej podczas warsztatów 



kulinarnych. Na spotkaniu wysłuchaliśmy wykładu pt. „Wykorzystanie i cha-
rakterystyka bezglutenowych zbóż” przedstawionego przez dr. hab. inż. Marka 
Burego z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. 
Następnie uczestnicy zadawali pytania naszym gościom. Przedstawiłam również 
najnowsze działania Stowarzyszenia.
W 2014 roku planujemy jeszcze warsztaty kulinarne oraz mikołajki dla dzieci. 
Jest to kolejny rok działalności w Szczecinie, każdy następny jest bogatszy od 
poprzedniego, mamy nowe pomysły, pojawiają się nowe możliwości, kontakty, 
wyzwania. Staramy się je podejmować i realizować – raz lepiej, raz gorzej. Zapra-
szamy gorąco do współpracy nowe osoby, tak bardzo potrzebne w przygotowaniu 
kolejnych spotkań. 

Jola Meller

ODDZIAŁ ŚLĄSK
Na Śląsku organizatorką spotkań jest Iwona Burzawa, tel.: 692 475 602

W rejonie śląsko-dąbrowskim od kilku lat spotykamy się co kwartał w grupie, 
która co roku systematycznie się poszerza. Większość osób przychodzi na spo-
tkania regularnie, więc zdążyły się już ze sobą poznać, co powoduje, że atmosfera 
jest bardzo sympatyczna, a dzieci wspaniale się ze sobą bawią. Każde nasze spo-
tkanie staramy się zorganizować w innej formie, tak aby stale zaskakiwać i móc 
zainteresować dzieci i dorosłych. Dla dzieci ważne jest spotkanie bezglutenowych 
rówieśników, zaś rodzice w tym czasie mają okazję na wymianę doświadczeń i czas 
na rozmowy. Spotkania są dla uczestników także sposobnością do pochwalenia się 
własnymi wypiekanymi słodkościami, które można wspólnie degustować. Każde-
go roku zimą organizujemy bezglutenowe mikołajki, a w okresie wiosenno-letnim 
pikniki na świeżym powietrzu. Ostatnie spotkanie przybrało formę warsztatów 

z psychologiem, które nie tylko bardzo się podobały, ale okazały się jednocześnie 
bardzo potrzebne. W planach mamy już kolejne spotkania i warsztaty, a nawet 
pojawiła się propozycja bezglutenowego wyjazdu weekendowego… Zapraszamy!

Iwona Burzawa

TORUŃ
W Toruniu mieszka i działa Ludmiła Bagińska, e-mail: l.baginska@celiakia.pl;
tel.: 606 199 345

Pierwsze spotkanie toruńskiego oddziału naszego Stowarzyszenia odbyło się 
24 kwietnia 2014 roku w bistro „Celia Cooking”. Skorzystaliśmy z obecności 
w Toruniu Małgosi Źródlak i Pauliny Sabak-Huzior z Zarządu Stowarzysze-
nia, które przyjechały przeszkolić personel restauracji do programu MENU BEZ  
GLUTENU, a także mnie, abym w przyszłości mogła sama prowadzić takie szko-
lenia w Toruniu. Audyt przebiegł pomyślnie. „Celia Cooking” spełniła wszelkie 
wymagania stawiane przez Stowarzyszenie i uzyskała certyfikat programu MENU 
BEZ GLUTENU jako pierwszy lokal gastronomiczny w regionie.
Podczas tego spotkania prawie 40 osób z zainteresowaniem obejrzało prezentację 
na temat działalności Stowarzyszenia przedstawioną przez gości z Warszawy. Przy 
kawie i herbacie oraz bezglutenowym poczęstunku od bistro „Celia Cooking” tak 
dobrze nam się rozmawiało, że trudno było się rozstać tego dnia. Ustaliliśmy, 
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że pierwszą naszą wspólną imprezą w Toruniu będzie Dzień 
Dziecka. Zorganizowaliśmy go w „Toluniu”. Dzieci bawiły 
się wspaniale, a rodzice mogli sobie porozmawiać przy ka-
wie i pysznych wypiekach Małgosi (mamy Maćka) oraz Ani 
(mamy Ignacego).
Wakacje toruńskiego oddziału były bardzo pracowite. Uczest-
niczyliśmy w cyklicznej imprezie pod wspólną nazwą „Spor-
towe Lato” – „Niedziela dla Zdrowia”. Organizatorem cyklu 
imprez był Urząd Miasta Torunia i redakcja toruńskiego 
dziennika „Nowości”. „Niedziele dla zdrowia” cieszyły się 
dużym zainteresowaniem mieszkańców Torunia oraz tury-
stów odwiedzających miasto. Pełniliśmy dyżur 9 czerwca na 
Rynku Staromiejskim, 3 sierpnia przy basenach na Rubin-
kowie i w deszczu 24 sierpnia na Bulwarze Filadelfijskim. 
Również dzięki uprzejmości „Nowości” 6 września wzięliśmy 
udział w Targach Rozwoju Dziecka w CH Bielawy.
Podczas tych imprez zarówno prowadzący, jak i goście pytali 
o wszystko: „celiakia – a co to takiego?”, jak ją rozpoznać, jak 
to się leczy, do jakiego lekarza pójść itd. Mam nadzieję, że 
mogłam pomóc, udzielając odpowiedzi na wszystkie pytania 
i choć w części wyjaśnić, na czym polega działalność naszego 
Stowarzyszenia.
Żałuję bardzo, że w Toruniu, chociaż jest tyle wspaniałych re-
stauracji, nikt więcej nie chce przystąpić do programu MENU 
BEZ GLUTENU. Ja jednak wciąż czekam na zgłoszenia.
Korzystając z okazji, chciałabym podziękować Beacie, Małgo-
si i Ani, które pomagały mi przy organizacji imprez, a także 
wszystkim, którzy poświęcili swój czas i sprawili, że nasze 
spotkania były ciekawe: panu Adamowi Banszkiewiczowi 
„Sataniano”, firmie RAJ Nalaskowscy, firmie Rubicon, bistro 
„Celia Cooking”, firmie Galileusz. Specjalne podziękowania 
należą się paniom z toruńskiego dziennika „Nowości”, dzięki 
którym byliśmy widoczni w Toruniu.
Odkąd na stronie internetowej pojawił się kontakt do mnie, 
udzielam też informacji telefonicznych, często osobom ano-
nimowym. Byłoby mi bardzo miło móc poznać i spotkać inne 
osoby z Torunia, bo wciąż jest nas tylko garstka. Zapraszam 
serdecznie do kontaktu, jestem otwarta na Wasze pomysły 
i będę wdzięczna za pomoc w organizacji imprez.

Ludmiła Bagińska

ODDZIAŁ WARSZAWA 
W Warszawie mieści się biuro Zarządu Stowarzyszenia, 
w którym działa również Punkt Informacyjno-Konsultacyj-
ny. Każdego dnia pracuje w nim pięć osób, zajmujących się 
stałymi projektami Stowarzyszenia (licencje na znak Przekre-
ślonego Kłosa, program MENU BEZ GLUTENU, wydawnictwo 
specjalistycznych materiałów, porady dietetyczne, obsługa 
stron internetowych, interwencje i wiele innych bieżących 
spraw) oraz koordynacją działań w regionach. Kontakt do 

każdej z nas znajduje się w zakładce Kontakt na stronie in-
ternetowej www.celiakia.pl, ponadto można do nas dzwonić 
na numer (22) 253 04 97 lub pisać na adres info@celiakia.pl. 
Na miejscu można skorzystać z porady dietetycznej (po 
uprzednim umówieniu się), otrzymać materiały Stowarzy-
szenia lub po prostu odwiedzić nas z miłą wizytą i zobaczyć 
na czym polega nasza praca. Ale oczywiście nie jesteśmy 
same w Warszawie. Mamy wspaniałą grupę ludzi, na których 
zawsze możemy liczyć – na co dzień oraz przy organizacji 
konferencji, warsztatów czy spotkań. Korzystając z okazji, 
chciałybyśmy serdecznie podziękować za tę dyspozycyjność, 
za uśmiechy, za wsparcie i pomoc, kiedy tylko jej potrze-
bujemy. Dziękujemy obu Alom, Ewie, Kasi, Oli, Ani, Lili, 
Piotrkowi, Darii, Jerzemu oraz naszym dzieciom. 
W regionie mazowieckim do Stowarzyszenia należy kilkaset 
osób. Zatem organizowane przez nas imprezy zawsze cieszą 
się ogromnym zainteresowaniem. Gdy ogłaszamy nabór 
na warsztaty kulinarne, w ciągu kilku dni mamy już zapeł-
nione listy uczestników (zwykle jest to kilkadziesiąt osób). 
Dlatego stale staramy się poszerzać i uatrakcyjniać naszą 
ofertę aktywności dla członków Stowarzyszenia. Organizu-
jemy warsztaty dla dorosłych w podziale na dwie tury: dla 
osób świeżo zdiagnozowanych i początkujących w bezglu-
tenowym gotowaniu, pieczeniu oraz dla zaawansowanych 
w tajnikach diety, których interesują wypieki naturalnie 
bezglutenowe. Zwróciliśmy też szczególną uwagę na po-

trzeby dzieci i młodzieży na diecie bezglutenowej. Chcąc 
wyjść im naprzeciw, organizujemy dla nich warsztaty, aby 
przekonali się, że sami są w stanie przygotować w prosty 
sposób swoje ulubione bezglutenowe przysmaki. Bardzo 
nas cieszy, gdy dostajemy informacje zwrotne, że dzieci 
po takich warsztatach zmieniają nastawienie do diety lub 
z chęcią włączają się w prace w kuchni. Ale wiemy i sta-
le pamiętamy o tym, że oprócz bezglutenowego jedzenia, 
wszystkim nam brakuje wzajemnego wsparcia i świado-
mości bycia razem. Dlatego zapraszamy do uczestnictwa 
w naszych pozostałych imprezach. Na „stowarzyszeniowe” 
dzieci co roku czeka Święty Mikołaj z workiem pełnym 
prezentów, a wraz z nim sympatyczne panie animatorki, 
które czas oczekiwania wypełniają ciekawymi zabawami. 
Dorosłych w tym dniu zapraszamy na poczęstunek, wy-
mianę doświadczeń i oczywiście wspólne rozmowy. W 2014 
roku przygotowaliśmy również specjalną ofertę spotkania 
przedświątecznego dla naszej młodzieży, która bardziej niż 
Świętego Mikołaja potrzebuje w tym wieku wzajemnego 
kontaktu. Mamy nadzieję, że będzie to początek aktywności 
grupy młodzieżowej w naszym Stowarzyszeniu. Staramy 
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się, żeby dzieci i młodzież w Stowarzyszeniu miały szansę 
się integrować, dlatego obejmujemy patronatem wyjazdy 
kolonijne i obozy dla bezglutenowców. Ich ofertę będziemy 
stale poszerzać.
Widzimy i czujemy, że takie wspólne spotkania są potrzeb-
ne nam wszystkim. Wciąż miło wspominamy letni piknik 
rodzinny z przejażdżką Piaseczyńską Kolejką Wąskotorową, 
pieczonymi kiełbaskami, rozegranym meczem piłki nożnej 
i akrobacjami na linie. Ale w Warszawie organizujemy też 
większe imprezy, takie jak IX Międzynarodowy Dzień Ce-
liakii, na który w 2014 roku przybyło ok. 300 osób. Można 
było wysłuchać ciekawych wykładów, zapoznać się z ofertą 
producentów żywności bezglutenowej i po prostu pobyć ra-
zem. W 2015 roku obchody tego święta będą miały jeszcze 
większy rozmach – już dziś możemy zaprosić wszystkich 
na trzecią edycję największych w Polsce targów żywności 
bezglutenowej Gluten Free EXPO, które będą trwały aż dwa 
dni. Będzie mnóstwo niespodzianek i atrakcji. 
Wszystkich, którzy chcieliby włączyć się w naszą działalność, 
którzy mają jakieś pomysły, zapraszamy do kontaktu z nami. 
Szczególnie zapraszamy młodzież i dzieci wraz z rodzicami, 
abyśmy wspólnie spotykali się i pomagali sobie nawzajem. Za-
praszamy także seniorów, dla których chcielibyśmy przygoto-
wać specjalną propozycję, mamy pomysły, ale na razie brakuje 
nam chętnych… Mamy również nadzieję na wznowienie war-
szawskich spotkań stowarzyszeniowych przy kawie i ciastku, 
które będą prowadziły nasze przemiłe koleżanki Ewa i Kasia. 

Joanna Kostrubiec

ODDZIAŁ WROCŁAW 
Na Dolnym Śląsku od dawna działa Małgorzata Jakubczyk, 
jedna z założycielek Stowarzyszenia. Kontakt do niej: e-mail: 
m.jakubczyk@celiakia.pl; tel.: 506 358 884

W czasie od ukazania się numeru 5 naszego magazynu „Bez 
glutenu” we Wrocławiu wydarzyło się kilka spotkań, o któ-
rych szczegółowo można przeczytać na naszej stronie interne-
towej. Pokrótce przypomnę, że były to zeszłoroczne mikołajki, 
gdzie nasze bezglutenowe pociechy uczestniczyły w zabawach 
prowadzonych i przygotowanych przez Agnieszkę. Tegorocz-
ny Dzień Dziecka również prowadziła Agnieszka, więc są 
dzieci, które ją doskonale znają i lubią. Naszym dzieciom 
wspólnie spędzony czas zawsze szybko mija podczas zabaw, 
zaś rodzicom przy kawie i herbacie. Zawiązują się wówczas 
nowe znajomości, a nawet przyjaźnie, nie tylko wśród do-
rosłych, ale przede wszystkim wśród dzieci. Potem te nasze 
dzieci wyjeżdżają razem na obozy i kolonie. Wszystkie te 
spotkania są tym ważniejsze, że każdy może zobaczyć, że 
nie jest sam. A my, dorośli, szczególnie wiemy, jak ważna 
jest to sprawa dla naszych pociech. Imprezy dla najmłod-
szych są dla nich miłym przeżyciem, gdyż oprócz zabawy na 
koniec każdego spotkania otrzymują paczki od sponsorów, 
producentów artykułów bezglutenowych współpracujących 
ze Stowarzyszeniem.
W marcu 2014 r. we Wrocławiu odbyły się pierwsze długo 
wyczekiwane kulinarne warsztaty pieczenia bezglutenowego 
chleba, mazurka i muffinek. Warsztaty odbyły się dzięki Eli, 
Darkowi oraz Marcie, gdyż to oni zdecydowali się je popro-
wadzić i odpowiedzieć na różnego rodzaju pytania z zakresu 
pieczenia i gotowania. Na warsztaty obowiązywały zapisy, 
a lista została zamknięta w ciągu dwóch dni. Bardzo przykre 
było to, że niektórzy zapisali się i nie powiadomili, że nie mogą 
przyjść, zaś z ich wolnego miejsca nie mogli w takiej sytuacji 
skorzystać inni chętni. Na warsztatach w trakcie pieczenia 
można było porozmawiać z panią doktor Ewą Waszczuk, która 

jest honorowym członkiem Stowarzyszenia i która zawsze bar-
dzo chętnie uczestniczy w spotkaniach organizowanych we 
Wrocławiu. Ponadto można było również wysłuchać wykładu 
dietetyka. Wszyscy uczestnicy warsztatów zgodnie stwierdzi-
li, że są one nam bardzo potrzebne. Niestety, brakuje nam 
we Wrocławiu miejsca, gdzie można byłoby je zorganizować. 
Brakuje pomieszczenia z kilkoma stanowiskami i kuchenkami 
elektrycznymi do przygotowania, upieczenia czy ugotowania 
danej potrawy. Jeśli ktoś we Wrocławiu ma możliwość udo-
stępnić takie miejsce, bardzo proszę o kontakt.
W minionym roku w kwietniu przedstawiciele naszego Sto-
warzyszenia wzięli udział w konferencji „XVIII Wrocławska 
Wiosna Gastroenterologiczna”, organizowanej we Wrocła-
wiu przez Katedrę i Klinikę Gastroenterologii i Hepatologii 
Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich, na której 
jeden z tematów był ściśle związany z dietą bezglutenową.
Na łamach „Bez glutenu” pragnę podziękować Natalii, która 
pomaga mi przy organizowaniu wszystkich spotkań oraz za 
to, że jest i działa tutaj we Wrocławiu w programie MENU BEZ 
GLUTENU. Patrząc na mapę miejsc, gdzie w Polsce można 
bezglutenowo zjeść – może ktoś powiedzieć, że we Wrocławiu 
tych miejsc nie jest dużo. Wszystkich zainteresowanych taki-
mi miejscami, jeśli już gdzieś byli i jedli bezpiecznie, zachę-
cam do zainteresowania właściciela oraz szefa kuchni naszym 
programem. Jeśli właściciel nie zniechęci się spełnieniem 
określonych wymagań, to miejsc we Wrocławiu przybędzie.
Jeżeli we Wrocławiu w działalności naszego Stowarzyszenia 
ktoś chciałby czuć się bardziej potrzebny i aktywny, to za-
chęcam do kontaktu ze mną. 
Za pomoc na spotkaniach dziękuję również Magdzie i mojej 
córce Asi, a mężowi za cierpliwość.
 

Małgorzata Jakubczyk

POZOSTAŁE MIASTA
Miło nam poinformować, że do grona naszych oddziałów 
stopniowo dołączają następujące miasta:
Elbląg, Kielce, Koszalin, Opole, Ostrowiec Świę-
tokrzyski i po dłuższej nieobecności Rzeszów. Odbyło 
się w nich kilka spotkań, czasem warsztaty i mamy na-
dzieję na kontynuację działalności na rzecz osób na diecie 
bezglutenowej. 
Widzimy duży potencjał w ludziach, którzy chcą poświęcać 
swój czas, organizować spotkania i dzielić się z innymi swoimi 
doświadczeniami. Aby tak się stało, aby oddziały w Waszych 
miastach mogły funkcjonować i rozwijać się, zwracamy się 
do Was, Drodzy Członkowie, o wparcie osób, które już coś 
robią, bądź do samodzielnego podjęcia działań. Zaproponuj-
cie swoją pomoc, powiedzcie o Waszych potrzebach i pomy-
słach. Razem znaczy raźniej i efektywniej. Zapraszamy Was 
do współpracy! 
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CO MOGĘ ZROBIĆ, JEŚLI CHCĘ SIĘ PRZYŁĄCZYĆ?
Zaczęło się w Warszawie, tutaj Stowarzyszenie jest zarejestro-
wane i prowadzi Punkt Informacyjno-Konsultacyjny, będą-
cy jednocześnie naszym biurem i miejscem koordynowania 
wszystkich wiodących projektów. Ale Stowarzyszenie to nie 
tylko stolica – mamy oddziały w większych miastach w całej 
Polsce (o ich działalności piszemy na str. 97). Jeśli ktoś chce 
się włączyć w organizację spotkań, warsztatów, konferencji 
w mieście, w którym już działamy, wystarczy skontaktować 
się z osobą z tego miasta. Wszystkie dane kontaktowe do 
oddziałów są podane na naszej stronie www.celiakia.pl w za-
kładce Kontakt. 
A co zrobić, jeśli w naszym mieście nie ma oddziału, a chcie-
libyśmy żeby coś zaczęło się dziać? Należy skontaktować się 
z nami, a my pomożemy zorganizować pierwsze spotkanie. 
Potrzeba do tego naprawdę niewiele – zarezerwowany stolik 
w restauracji na konkretny dzień i godzinę, czy też wynajęta 
sala w szkole lub w lokalnym domu kultury. Nagłośnimy 
spotkanie, przekażemy bezpłatne materiały na temat celiakii 
i diety bezglutenowej, pomożemy zorganizować bezgluteno-
wy poczęstunek. W taki sposób zaczynało swoją działalność 
większość naszych oddziałów, które obecnie skupiają wielu 
bezglutenowców, często bliskich przyjaciół. A wzajemny kon-
takt w przypadku osób będących na tej wciąż „dziwnej” dla 
wielu diecie jest przecież bezcenny. Szczególnie dla dzieci 
czy młodzieży.
Gorąco zachęcamy, żeby zamiast pytać nas na forum lub na 
naszym profilu na Facebooku, kiedy zorganizujemy spotkanie 
w mieście X, zapytać siebie – a może ja zorganizuję takie 
spotkanie? Naprawdę w tym pomożemy. 

NIE CHCĘ NICZEGO ORGANIZOWAĆ, ALE CHCĘ COŚ ZROBIĆ, 
CHOĆ NIE MAM POMYSŁU
Co można zrobić w takiej sytuacji? Na początku dobrze 
zorientować się w działalności Stowarzyszenia. Prowadzi-
my projekty, w których pomóc może każdy, np. MENU BEZ 
GLUTENU czy  program licencji na znak Przekreślonego 

Chcesz pomóc, a nie wiesz jak?
Tekst: Małgorzata Źródlak

Grupa Młodzi w Stowarzyszeniu

Młodzi w Stowarzyszeniu to nowopowstała grupa 
młodych członków Stowarzyszenia (lub dzieci 
zapisanych członków). Naszym głównym celem jest 
wsparcie świeżo zdiagnozowanej młodzieży i wza-
jemna integracja. Chcemy organizować spotkania 
i wyjazdy dla młodych. Na dobry początek założy-
liśmy grupę na Facebooku: www.facebook.com/
groups/mlodzi.w.stowarzyszeniu, zapraszamy!

Podobne grupy istnieją przy stowarzyszeniach 
w wielu krajach Europy, a ich wspólną organizacją 
jest CYE (Młodzież Celiaków z Europy), która pro-
wadzi swoje własne projekty, stronę internetową 
(www.cyeweb.eu) oraz magazyn online (Beat the 
Wheat). Przedstawiciele krajów spotykają się co 
roku w tym samym czasie co członkowie AOESC 
(Zrzeszenie Stowarzyszeń Celiaków z Europy).

W 2014 roku głównym projektem CYE jest stworzenie 
książki z bezglutenowymi przepisami narodowych 
dań. W grudniu 2014 trwa konkurs z nagrodami na 
najlepsze polskie przepisy do tej książki. Zostaną 
w niej zamieszczone zwycięskie dania. 

W planach mamy kolejne konkursy.
Gorąco zapraszamy do nas gimnazjalistów, liceali-
stów i studentów! 
Kasia Meller – lider Grupy (kontakt przez Facebooka)

W codziennej pracy na rzecz Stowarzyszenia kontaktujemy się z dziesiątkami osób 
– naszymi nowymi członkami, tymi, którym pomogliśmy w Punkcie Informacyjno-Kon-
sultacyjnym, znajomymi dziennikarzami, dietetykami, lekarzami. Część z nich chętnie 
włącza się w przeróżne działania, chce z nami współpracować zarówno zawodowo, 
jak i zwyczajnie prywatnie pomagać innym. Przez ostatnie lata do Stowarzyszenia 
przyłączyło się mnóstwo wspaniałych osób, które organizują spotkania, warsztaty we 
wszystkich zakątkach Polski. Nie każdy ma jednak żyłkę społecznika i chęć oraz pomysły 
na działanie. To zrozumiałe. Być może jest jednak wiele osób, które obserwując jak bardzo 
Stowarzyszenie zmienia naszą bezglutenową rzeczywistość, chciałyby jakoś w tym pomóc, 
ale nie wiedzą jak.



Kłosa. Prowadzimy szkolenia w szkołach, przedszkolach, na uczelniach, 
rozdajemy bezpłatne materiały, mówimy o celiakii i diecie bezglutenowej 
wszędzie gdzie to możliwe. Jest wiele rzeczy, które można zrobić 
w swoim otoczeniu, oto nasze propozycje:
1.  Można poprosić nas o bezpłatne materiały i zorganizować mniejszą bądź 

większą akcję uświadamiającą w swoim otoczeniu na temat celiakii i die-
ty – w pracy, w gronie rodziny czy przyjaciół, w szkole swojego dziecka, 
w przedszkolu itp. Prześlemy nie tylko materiały i wskazówki, ale nawet 
prezentację, która mogłaby w takiej sytuacji pomóc.

2.  Można zrobić rozpoznanie wśród ulubionych lokali gastronomicznych 
w swoim mieście i zapytać czy któryś z nich nie chciałby należeć do progra-
mu MENU BEZ GLUTENU, przekazać informacje na ten temat, a chętnych 
skierować do nas.

3.  Dobrym pomysłem jest też przejrzenie oferty sklepów w swoim otoczeniu 
– często niektóre z nich nie mają pełnego asortymentu produktów bezglu-
tenowych, bo zwyczajnie nie widzą zainteresowania ze strony klientów. 
Bezglutenowe produkty są już dostępne w stałej ofercie w większych 
sieciach handlowych, wystarczy odpowiednio często o nie pytać kierow-
nictwo swoich lokalnych sklepów.

4.  Jeśli ktoś wypoczywał w Polsce czy zagranicą w miejscu szczególnie 
przyjaznym bezglutenowcom, również warto nas o tym poinformować. 
A najlepiej zachęcić takie miejsce do bezpośredniego kontaktu z nami, 
gdyż sprawdzone hotele, pensjonaty, ośrodki wypoczynkowe wpisujemy 
na listę polecanych przez naszych członków miejsc na stronie Stowarzy-
szenia w zakładce Wypoczynek.

5.  Jeśli ktoś ma wśród znajomych lekarzy (pierwszego kontaktu, gastrologa, 
pediatrę, endokrynologa itd.), warto mu powiedzieć o Stowarzyszeniu, 
chętnie wyślemy mu bezpłatne materiały na temat celiakii i diety bez-
glutenowej dla pacjentów.

6.  Jeśli ktoś zna dziennikarzy, osoby z mediów – prosimy o zainteresowanie 
ich tematem celiakii i diety bezglutenowej, odesłanie na stronę Stowarzy-
szenia i po nasze materiały. Rozgłos medialny jest szczególnie przydatny 
celiakii, która wciąż pozostaje w świadomości społecznej chorobą dzie-
cięcą o trudnej do wymówienia nazwie.

7.  A może ktoś ma dobry kontakt z producentem żywności, który wytwarza 
bezglutenowe produkty i byłby zainteresowany licencją na znak Przekre-
ślonego Kłosa? Prosimy wtedy o skontaktowanie go z nami. 

8.  Niektóre osoby posiadają umiejętności czy wiedzę, którą chciałyby się 
podzielić ze Stowarzyszeniem – chętnie zapoznamy się z każdym cieka-
wym pomysłem na usprawnienie naszej pracy, zaproponowanie nowych 
materiałów, uświadomienie kolejnych osób, pozyskanie nowego partnera 
do współpracy. Prosimy tylko o konkretne i przemyślane pomysły.

9.  Sprawą, która nic nie kosztuje jest też polubienie nas na Facebooku 
i aktywne wspieranie Stowarzyszenia poprzez prowadzonego przez sie-
bie bloga, stronę, forum dyskusyjne itp. Przekazywanie dalej ciekawych 
informacji, które zamieszczamy, jest doskonałą akcją uświadamiającą 
i dużym wsparciem dla naszych działań.

Jest wiele spraw, które udało się zrealizować dzięki kreatywności naszych 
członków i sympatyków. Czasem wystarczy tylko dostęp do maila, żeby 
zrobić coś dla innych. Satysfakcja murowana!

CHCĘ WSPOMÓC STOWARZYSZENIE MATERIALNIE  
Najprostszą metodą jest przekazanie 1% podatku na rzecz naszego Sto-
warzyszenia przy okazji składania rocznego PITu. Nasz numer KRS: 0000 
27 37 81. Przychody z tytułu 1% podatku są wykorzystywane do prowadze-
nia ogólnopolskiego Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego z bezpłatnymi 
poradami dietetycznymi, wspierają akcję konsumencką badania produktów 
na zawartość glutenu (o wynikach ostatniej piszemy na str. 37) oraz druk 
i wysyłkę bezpłatnych materiałów na temat celiakii i diety bezglutenowej 
(tysiące naszych poradników i ulotek trafiają dzięki temu we właściwe ręce). 
Akcję przekazywania 1% podatku na rzecz Stowarzyszenia można przeprowa-
dzić wśród bliższej i dalszej rodziny, znajomych, w pracy – chętnie prześlemy 
ulotki i materiały na ten temat każdej osobie, która chce nas wesprzeć w ten 
sposób. Kwoty otrzymywane z tytułu 1% stanowią dla nas bardzo istotne źró-
dło dochodu, z którego skrupulatnie się rozliczamy zgodnie z obowiązującym 
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prawem. Sprawozdania merytoryczne i finansowe są co roku 
publikowane na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecz-
nej oraz na www.celiakia.pl. Ale 1% to nie wszystko. 

Jak wesprzeć finansowo Stowarzyszenie:
1.  Regularnie opłacając swoją składkę członkowską, naj-

lepiej w pierwszym kwartale każdego kolejnego roku.
2.  Jeśli mamy takie życzenie, możemy przekazać Stowarzy-

szeniu darowiznę w dowolnej kwocie, należy jedynie 
pamiętać, żeby w tytule przelewu napisać „darowizna na 
cele statutowe”. Można ją przekazać jednorazowo lub robić 
to regularnie.

3.  Można ustanowić comiesięczny stały przelew na rzecz 
Stowarzyszenia – nawet najdrobniejsze kwoty, których 
ubytku w domowym budżecie poszczególne osoby nawet 
nie zauważą, zsumowane stanowią na naszym rachunku 
kwotę niebagatelną, z którą można zrobić już coś poży-
tecznego dla bezglutenowców.

4.  Poprosić swojego pracodawcę, aby końcówkę pensji (np. 
4,50 zł) przekazywał w naszym imieniu przelewem na 

cele statutowe Stowarzyszenia. Podobnie - jeśli ktoś sam 
jest pracodawcą może taką akcję zaproponować swoim 
pracownikom.

5.  Ufundować dar rzeczowy na rzecz Stowarzyszenia, który po-
zwoli nam sfinansować działania na rzecz bezglutenowców. 

Największym i najcenniejszym zasobem naszego Stowarzy-
szenia są ludzie. Ci, którzy aktywnie działają lokalnie w swo-
ich społecznościach, ale także ci, którzy są pomocni w każdy 
inny sposób. Wszystkim należą się wielkie brawa i wdzięcz-
ność ze strony nas, Zarządu Stowarzyszenia.
Pamiętajmy, że nikt nie zrobi nic za nas samych. Naszymi 
sprawami nie są szczególnie zainteresowane urzędy, instytu-
cje państwowe, duże koncerny czy politycy. Zmienianie bez-
glutenowej rzeczywistości na lepsze leży na naszych barkach. 
Nie bójmy się wspierać Stowarzyszenie - ludzi, którym chce 
się codziennie podejmować to wyzwanie i skutecznie realizo-
wać kolejne przedsięwzięcia. Pomagając Stowarzyszeniu 
pomagamy sobie. 

Fot. Piotr Jafiszow
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Dwa lata temu pewien dobry duch naszego Stowarzyszenia 
powiedział: „A może by tak wystąpić w Familiadzie?”. Słowo 
„wystąpić” jest warte podkreślenia. Dlaczego? O tym później. 
Pomysł jak pomysł, ciągle wpadamy na coś fajnego, co jest 
mniej lub bardziej trudne w realizacji. Ale Familiada? Chociaż 
w zasadzie czemu nie? Tam jeszcze nas nie było. A warto 
dodać w tym miejscu, choć zabrzmi to może nieskromnie, że 
w kilku ciekawych miejscach związanych ze światem mediów 
już byliśmy obecni. Taka misja, praca u podstaw - mówić 
o celiakii, o diecie bezglutenowej, gdzie tylko się da.
Podczas ubiegłorocznego Walnego Zgromadzenia Człon-
ków Stowarzyszenia trochę pół żartem, pół serio wytypo-
waliśmy śmiałków Drużyny Stowarzyszenia. Nasz cel był 
jeden – drużyna ma po pierwsze reprezentować w telewizji 
polskich bezglutenowców, po drugie ma oczywiście sięgnąć 

po zwycięstwo. Cóż, podstawa działania w naszym Stowa-
rzyszeniu to mierzyć wysoko. Nie inaczej było i tym razem. 
Zatem uwieczniliśmy nasze uśmiechnięte twarze na wspól-
nym zdjęciu, które zostało wysłane do redakcji Familiady. 
Od naszego zgłoszenia mijały dni, tygodnie. Aż zadzwoniono 
do nas z zaproszeniem na casting. I chyba reszta Drużyny 
zgodzi się ze mną, że lekkie przerażenie dało znać o sobie po 
raz pierwszy właśnie w tym momencie.

CASTING
Dobre humory zabraliśmy tak na wszelki wypadek, gdyby się 
okazało, że casting to coś strasznie poważnego. W oczekiwa-
niu na naszą kolej przysłuchiwaliśmy się innym potencjalnym 
drużynom, może naszym rywalom? Atmosfera w ich zespo-
łach była gęsta, pełna powagi. Ale nie u nas…  Daliśmy z siebie 

Pomysły trzeba realizować
Tekst: Paulina Sabak-Huzior

Praca dla Stowarzyszenia jest świetną okazją do realizacji mniej lub bardziej szalonych 
pomysłów. Bo czym jest sam pomysł, jeśli nie idzie za nim konkretne działanie, czy choćby 
postanowienie: tak, zróbmy to! My to zrobiliśmy.
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wszystko, na luzie i z humorem. Wtedy też, przy okazji pytań 
o hobby, po raz kolejny uświadomiliśmy sobie, że prawie 
wszystkie nasze zainteresowania wiążą się z celiakią, dietą 
bezglutenową, Stowarzyszeniem i wszystkim wokół tego. 
Bo i ten casting przecież dla Sprawy. A czy go przeszliśmy 
nie było pewne. Pozostało tylko czekać na wiadomość, która 
wkrótce nadeszła – „Zapraszamy do programu”!

PROGRAM
Nasza cierpliwość dosyć szybko tym razem została zaspo-
kojona, a tygodnie oczekiwań wynagrodzone. Zostaliśmy 
mianowani „Drużyną rezerwową”, co znaczy mniej więcej 
tyle, że w dniu nagrania możemy wystąpić, ale równie dobrze 
z braku czasu nagraniowego będziemy do końca „grzać ławę” 
na widowni. To był bardzo długi dzień. Każdy z nas spędził 
go na swoich obowiązkach zawodowych, popołudnie nale-
żało do Familiady. Spotkaliśmy się wszyscy przed studiem 
nagraniowym i pewnym krokiem przekroczyliśmy jego próg. 
W środku tłum ludzi, emocje wręcz unosiły się w powietrzu. 
A w tym wszystkim my, Drużyna Stowarzyszenia, niczym 
sławetna Drużna Pierścienia. Może to zabawne porównanie, 
ale tego dnia czuliśmy się naprawdę wyjątkowo! Nagrywa-
no kolejne odcinki, którym bacznie się przyglądaliśmy z wi-
downi, w myślach odpowiadaliśmy na zadawane pytania. 

W pamięci chyba wszyscy zrobiliśmy przegląd informacji 
geograficzno-historyczno-przyrodniczych. I jeszcze co na to 
wszystko „ankietowani”… Mijały godziny, zbliżał się wieczór, 
a zmęczenie i głód dawały znać o sobie. Catering w studio 
daleki był od marzeń bezglutenowca. Aż tu nagle informacja 
od ekipy nagraniowej – „Występujecie dziś”! Obowiązkowy 
szybki make-up, podpinanie kabli, mikrofonów. OK, nagło-
śnienie działało. A zatem akcja, nagrywamy!

AKCJA!
Z widowni kibicował nam bezglutenowy widz. Przypadek? 
Nasza bezglutenowa brać jest wszędzie. To miłe. Wystąpili-
śmy pod nazwą „Bezglutenowcy”. „Głowa rodziny” (prezes 
Stowarzyszenia) w rozmowie z prowadzącym opowiedziała 
o celiakii i glutenie - kilka słów, kilka zdań, ale wszystko idzie 
w eter. Nasz dobry przekaz. Główny cel został osiągnięty: 
powiedzieliśmy o celiakii. 
Potem już tylko gra - pytanie za pytaniem. Trochę szczęścia, 
trochę wiedzy, refleks. Pytanie raz prostsze, raz trudniejsze. 
Uczucie stania twarzą w twarz z rywalem przy czerwonym 
grzybku jest absolutnie bezcenne. Każdy chce być pierwszy. 
Szczęśliwie złożyło się tak, że nasza Drużyna przejmowała 
kolejne z rzędu pytania rywali. Mieliśmy zatem czas na nara-
dę, chwilę zastanowienia. Czas nie biegł chyba nigdy równie 
szybko, jak w trakcie gry. Naradzaliśmy się, absolutna burza 
mózgów. Fakt, że pokonaliśmy drużynę przeciwną dotarł 
do nas dużo później. Czekał nas jeszcze finał. Uda się czy 
nie? W finale dzielnie walczyła nasza „głowa rodziny” i Ala. 
Trzymaliśmy kciuki bardzo mocno, w myślach staraliśmy się 
podpowiadać prawidłowe odpowiedzi. Nie było łatwo, ale się 
udało, wygraliśmy o włos. Dostaliśmy 15 000 zł! Niebagatelna 
suma. Już wtedy wiedzieliśmy, co zrobimy z wygraną.
Do naszych domów wracaliśmy z wypiekami na twarzach, 
wymieniając uwagi, szukając nowych odpowiedzi na zadane 
nam pytania. Choć było dobrze, zawsze przecież mogło być 
lepiej. Jesteśmy perfekcjonistami.
Nasza wygrana oznaczała kolejne podejście do gry w na-
stępnym terminie. I znowu trochę tremy, ale znacznie mniej 
niż za pierwszym razem. Niestety, tym razem zabrakło nam 
szczęścia, przegraliśmy. Był żal i okropny smutek. Bo można 
było lepiej, inaczej, szybciej. Ale przecież to tylko zabawa, 
a 15 000 zł jest nasze, nie straciliśmy ich! I z największą sa-
tysfakcją podczas MDC całą kwotę przeznaczyliśmy na cele 
statutowe Stowarzyszenia. 
Słusznie zauważyła pewna osoba komentująca na profilu 
facebookowym Stowarzyszenia to wydarzenie: wystąpić w te-
lewizji, powiedzieć o celiakii i diecie bezglutenowej w porze 
najlepszej oglądalności i jeszcze dostać za to pieniądze – to 
się nazywa marketing!

SŁOWO PODZIĘKOWANIA:
W tym miejscu dziękuję wspaniałej drużynie: „głowie rodzi-
ny” Małgorzacie Źródlak, Ali Kamińskiej i Jerzemu Kalecie 
(pomysłodawcy tego szalonego przedsięwzięcia) oraz Darii 
Kostrzewskiej. Dziękuję Wam za waleczność, odwagę (występ 
tego wymagał, wielu już skończyło jako pośmiewisko w Inter-
necie), poczucie humoru i przeżycie razem czegoś absolutnie 
wyjątkowego, co na zawsze pozostanie w naszej pamięci.
A tych, którym nie udało się zobaczyć Drużyny Stowarzy-
szenia w boju, pocieszam, że nic straconego. Linki do obu 
odcinków dostępne są na naszej stronie www.celiakia.pl.  

Paulina Sabak-Huzior 
(szczęśliwa członkini Drużyny)
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Z okazji obchodów minionego MDC przy-
gotowaliśmy konkurs, którego celem było 
z jednej strony wybranie przez konsumen-
tów najlepszych wędlin  bezglutenowych 
z licencjonowanym znakiem Przekreślo-
nego Kłosa. Z drugiej zaś zwrócenie uwagi 
producentów na stale powiększającą się 
grupę konsumentów bezglutenowych i ich 
potrzeby.  
Konkurs odbywał się za pośrednictwem In-
ternetu i trwał od 14 kwietnia do 12 maja 
2014 r. Wzięło w nim udział 13 firm wę-
dliniarskich: Bartlowizna, ZM NOVE, 
Strawa, Drosed, Staropolskie Wędli-
ny, Tradycyjne Jadło, Konspol, ZM 
Nowak, Olewnik, Drobimex, Profi, 
Nowicki Naturalnie, Intermarchè. 

Firmy zgłosiły do konkursu łącznie 46 produktów. W su-
mie oddano 2963 głosy na produkty w czterech kategoriach. 
Cztery produkty zwyciężyły, a nagrodzone firmy otrzyma-
ły pamiątkowe statuetki, kolejne cztery produkty zdobyły 
wyróżnienia. Uroczyste wręczenie statuetek oraz losowanie 
nagród odbyło się podczas konferencji z okazji IX Między-
narodowego Dnia Celiakii w Warszawie, 15 maja 2014 r. 

Oto wyniki:

Kategoria: Wędliny
W tej kategorii rywalizowało 10 produktów (szynki, polę-
dwica, schab).
Zwycięzca: Szynka wędzona Konspol Natura  
(Konspol) – 18,82% głosów
Wyróżnienie: Szynka delikatesowa z kurcząt  
(Drobimex) – 18,56% głosów

Kategoria: Kiełbasy
W tej kategorii rywalizowało 15 produktów (kiełbasy, 
kabanosy)
Zwycięzca: Kabanosy z kurczaka Konspol Natura 
(Konspol) – 24,83% głosów
Wyróżnienie: Kiełbasa biała luksusowa  
(Drobimex) – 10,79% głosów

Kategoria: Parówki
W tej kategorii rywalizowało 14 produktów.
Zwycięzca: Parówki z filetem (Drobimex)  
– 19,28% głosów
Wyróżnienie: Drobisiowe paróweczki z kurcząt 
z dodatkiem wieprzowiny (Drobimex)  
– 16,96% głosów

Kategoria: Pasztety
W tej kategorii rywalizowało 7 produktów 
Zwycięzca: Pasztet dworski z kaczką (Profi)  
– 19,62% głosów
Wyróżnienie: Pasztet dworski z jeleniem (Profi) 
– 18,91% głosów

Jeszcze raz gratulujemy firmom, których produkty zwyciężyły 
i tym, których produkty zostały docenione i wyróżnione przez 
konsumentów. 
Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w głosowaniu i za-
praszamy do udziału w kolejnych konkursach. Warto było głoso-
wać na ulubioną wędlinę, ponieważ 10 osób spośród głosujących 
stało się szczęśliwymi zwycięzcami bardzo atrakcyjnych paczek 
z bezglutenową żywnością. Dziękujemy Piotrowi Jafiszowowi 
za przygotowanie techniczne i obsługę konkursu. 

Konkurs  
na Najsmaczniejsze  
Bezglutenowe  
Wędliny 2014 
Tekst: Joanna Kostrubiec

Fot. Piotr Jafiszow
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Głównym celem Stowarzyszenia jest stworzenie w Polsce przy-
jaznych warunków do życia dla osób na diecie bezglutenowej. 
Przez te wszystkie lata działalności wiele już udało się nam 
zmienić. Dzięki programowi MENU BEZ GLUTENU możliwe 
jest korzystanie z bezpiecznych restauracji, pensjonatów czy 
domów wypoczynkowych. Międzynarodowy system licencjo-
nowania produktów bezglutenowych znakiem Przekreślonego 
Kłosa daje nam pewność, że produkty nim opatrzone nie za-
wierają glutenu i są dla nas bezpieczne. Obejmowanie patro-
natem kolonii i obozów pozwala na wakacyjne wyjazdy dzieci 
i młodzieży. Liczne warsztaty i spotkania sprzyjają wzajemnej 
integracji, dają poczucie wsparcia i wspólnoty oraz pomagają 
przystosować się do nowej bezglutenowej rzeczywistości. Wy-
dawnictwa Stowarzyszenia, konferencje i wystąpienia medial-
ne wpływają na poszerzenie świadomości społecznej w temacie 
choroby, jaką jest celiakia i diety bezglutenowej. Ale to nie 
wszystko. W 2014 roku dodatkowo zajęliśmy się zwiększeniem 
dostępności komunii niskoglutenowej. Dalej walczymy także 
o bezpieczne wyżywienie w szpitalach i sanatoriach.  

BEZGLUTENOWCY W SZPITALACH I SANATORIACH
Temat braku odpowiedniego wyżywienia w szpitalach i sa-
natoriach został bardzo obszernie opisany w numerze 5 „Bez 
glutenu”. Pisaliśmy tam o pułapkach czekających na osoby 
na diecie bezglutenowej, które trafiają do szpitala i wska-
zywaliśmy różne możliwości rozwiązania tego problemu. 
Informowaliśmy również o podjętej przez nas współpracy 
z panią minister Krystyną Barbarą Kozłowską, rzecznikiem 
praw pacjenta. Na koniec zaapelowaliśmy do Państwa o listy, 
maile i telefony, abyśmy wspólnie mogli zmieniać tę trudną 
rzeczywistość. 

CO SIĘ WYDARZYŁO OD TAMTEGO CZASU?
Z jednej strony nie wydarzyło się wiele. Nie było stosów li-
stów ze skargami na szpitale, nie urywały się telefony i nie 
zapchano nam skrzynki mailowej z tego powodu. Było na-
tomiast kilka znaczących telefonów. Jeden z nich bardzo 
osobiście mnie poruszył. Pewnego dnia zadzwoniła do nas 

bardzo młoda dziewczyna z celiakią. Była sama w szpitalu, 
miała zagrożoną ciążę i musiała zostać tam kilka dni. Oka-
zało się, że personel szpitala nie tylko nie wie, na czym po-
lega dieta bezglutenowa, ale dodatkowo jest bardzo niemiły 
i nieuprzejmy w stosunku do tej osoby. Dziewczyna prosiła 
choćby o kaszę gryczaną do jedzenia, na co odpowiadano 
jej, że kuchnia już jest zamknięta i kaszy nie dostanie. A ona 
była tam zupełnie sama, bez jedzenia i z zagrożoną ciążą. 
Była bardzo wystraszona, nie chciała zgodzić się na żadną 
formę pomocy i nie chciała podać nazwy szpitala, w którym 
przebywała. Bała się, że lekarz będzie niezadowolony. Nie 
chciała nawet porozmawiać z dyrektorem szpitala. Nie miała 
odwagi zawalczyć o swoje prawa oraz zadbać o swoje zdrowie. 

CZY JEJ OBAWY BYŁY SŁUSZNE?
Nie. Już w poprzednim numerze pisaliśmy o tym, że lekarze 
zajmują się leczeniem pacjentów, a nie ich wyżywieniem 
i tym, w jakich warunkach przebywają. Za całą organizację 
w szpitalu odpowiada dyrektor, nie zaś ordynator oddziału 
czy lekarz. W przypadku problemów z dietą bezglutenową 
nie trzeba iść od razu na skargę do dyrektora, lecz starać się 
sprawę wyjaśnić na każdym szczeblu organizacyjnym w da-
nym szpitalu. Dopiero wówczas, gdy starania nie przynoszą 
efektów, należy udać się do dyrekcji. 
Aby lepiej wyjaśnić Państwu tę sprawę, posłużę się tutaj au-
tentycznym przykładem obrony własnych praw w sanato-
rium, do którego pojechała pani Beata, należąca do naszego 
Stowarzyszenia. Pani Beata zadzwoniła do nas w paździer-
niku z prośbą o pomoc w sprawdzeniu, czy w sanatorium, 
do którego się wybiera, będzie miała zapewnioną dietę bez-
glutenową. Wykonałam kilka telefonów, rozmawiałam z pa-
nią dietetyk oraz z kierownikiem sanatorium. Otrzymałam 
słowne i pisemne zapewnienie, że z dietą bezglutenową nie 
będzie żadnych problemów. Dodatkowo wysłałam potrzeb-
ne materiały i poprosiłam o wydrukowanie ich dla kuchni. 
W dniu, kiedy pani Beata dotarła na miejsce, okazało się, że 
dieta istnieje tylko w teorii. Zaczęły się wówczas prawdziwe 
problemy. Brak podstawowej wiedzy pracowników kuchni 

Walczymy o nasze prawa
Tekst: Joanna Kostrubiec

Fot. Fotolia.com
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oraz ich niechęć do prawidłowego przygotowywania posiłków 
dla osoby z celiakią. Zmusiło nas to do natychmiastowej in-
terwencji. Były telefony do Rzecznika Praw Pacjenta, a pani 
Beata udała się do dyrekcji sanatorium. Po rozmowie z pa-
nią dyrektor pani Beata natychmiast otrzymała zakupione 
w sklepie pieczywo bezglutenowe, a kuchnia w mig pojęła 
specyfikę diety bezglutenowej. Okazało się, że dyrekcja sa-
natorium nie wiedziała o takim postępowaniu pracowników. 
W czasie kiedy powstaje ten artykuł, pani Beata korzysta 
jeszcze z pobytu w sanatorium i regeneruje tam swoje siły. 
Korzystając z okazji, dziękujemy jej za podjęcie działań oraz 
współpracę z nami w tej sprawie i życzymy dużo zdrowia. 
Mamy dla Państwa również drugą historię, która nie miała 
takiego dobrego zakończenia. W 2014 roku w innym sana-
torium przebywał też członek naszego Stowarzyszenia, pan 
Sławomir. Pan Sławomir spędził tam trzy tygodnie. Był sys-
tematycznie karmiony pożywieniem z glutenem, co bardzo 
źle wpłynęło na jego zdrowie. Zamiast dochodzić do siebie, 
czuł się coraz gorzej, jego stan z dnia na dzień się pogarszał. 
Dla pana Sławomira pobyt w sanatorium okazał się być trau-
mą, którą zdecydował się z nami podzielić. Nie chciałyśmy, 
aby ta sprawa pozostała niewyjaśniona i wystosowałyśmy 
z ramienia Stowarzyszenia oficjalną skargę do Narodowego 
Funduszu Zdrowia na to sanatorium. Sprawa jest w toku, co 
jakiś czas otrzymujemy pisma informujące o podejmowanych 
działaniach. Jednak z całą odpowiedzialnością możemy obie-
cać, że zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby doprowadzić 
do wyjaśnienia zaistniałej sytuacji.

NASZA PROPOZYCJA DLA PAŃSTWA
Ponieważ Stowarzyszenie działa na rzecz swoich członków, 
w ich interesie i w obronie ich praw, mamy dla Państwa 
propozycję współpracy w omawianym obszarze. Jeśli wiecie 
Państwo, że wybieracie się do szpitala czy sanatorium i macie 
wątpliwości co do tego, czy będzie tam dieta bezglutenowa, 
możecie do nas zadzwonić lub napisać w tej sprawie. My 
wówczas wystąpimy z zapytaniem o warunki pobytu w da-
nym miejscu. Porozmawiamy z dietetykami, kierownikami, 
a jeśli będzie trzeba, dotrzemy również do dyrekcji. Proszę 
wierzyć, że taki telefon czasem potrafi wiele zmienić. Będzie-
my interweniować również, kiedy na miejscu okaże się, że 
są problemy z dietą. Możemy i chcemy występować w Pań-
stwa imieniu i stawać w Państwa obronie. Bo zależy nam na 
każdym członku naszego Stowarzyszenia i na poprawie tej 
trudnej sytuacji szpitalno-sanatoryjnej. Wierzymy, że małymi 
kroczkami osiągniemy sukces. 
Jesteśmy również w trakcie przygotowywania ogólnopolskiej 
akcji informowania dyrektorów szpitali o problemach z dietą 
bezglutenową. Chcemy uświadomić im, przez co przechodzi 
wielu pacjentów przebywających w szpitalach, z jakimi pro-
blemami muszą się stykać i mamy nadzieję zachęcić ich do 
pomocy bezglutenowcom. 

Zachęcamy do kontaktu: Joanna Kostrubiec tel. 501 057 133, 
email: j.kostrubiec@celiakia.pl 
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CO TO JEST ELS
Licencjonowanie znaku Przekreślonego Kłosa jest dużym 
programem międzynarodowym prowadzonym przez AOECS 
(Europejskie Zrzeszenie Stowarzyszeń Osób z Celiakią, więcej 
na: www.aoecs.org). Biorą w nim udział Stowarzyszenia 
z takich krajów, jak:
Austria, Belgia, Dania, Finlandia, Niemcy, Grecja, Węgry, 
Irlandia, Włochy, Łotwa, Holandia, Norwegia, Rumunia, 
Francja, Szwecja, Serbia, Hiszpania, Szwajcaria, Wielka 
Brytania i my, czyli Polska. Stowarzyszenia z pozostałych 
krajów są w trakcie prac przygotowawczych do wdrażania 
tego programu.
Głównym celem ELS jest wprowadzenie jednego, 
wspólnego, dobrze rozpoznawalnego znaku sym-
bolizującego żywność bezglutenową. Jego obecność 
na etykiecie oznacza, że produkt jest bezpieczny, 
regularnie kontrolowany, a zakład produkcyjny au-
dytowany. Zasady ELS:
l  Procedury i wymagania są takie same we 

wszystkich krajach;
l  Produkt musi spełniać normę zawartości 

glutenu dla produktu bezglutenowego, 
czyli zawierać poniżej 20 ppm glutenu, 
co jest potwierdzone odpowiednimi badaniami;

l  Audytorzy Stowarzyszenia z kraju producenta starają-
cego się o licencję przeprowadzają audyt w zakładzie 
produkcyjnym;

l  Po pozytywnym wyniku audytu zostaje podpisana umowa 
licencyjna;

l  Każda umowa licencyjna jest podpisywana na rok, przez ten 
rok licencjobiorca zobowiązuje się, że będzie produkował 
bezglutenowo; 

l  Po roku procedura jest powtarzana, a licencja przedłużana.
Co ważne: każde Stowarzyszenie udziela licencji 
producentom ze swojego kraju, a licencja przez nie 
podpisana jest uznawana w pozostałych krajach.

SIECI HANDLOWE
W poprzednim roku badaliśmy, jak wygląda dostępność 
produktów bezglutenowych w dyskontach i hipermarke-
tach. Analizy i wnioski z tej akcji zostały przesłane do 
sprawdzanych sklepów. I chyba dały do myślenia, bo 

wkrótce skontaktowały się z nami centrale kilku sieci 
handlowych. W jednej z największych podpowiadaliśmy, 
jaki asortyment bezglutenowy powinien być na półkach 
prowadzonych przez nią hipermarketów. Zmiany są już 
stopniowo wprowadzane.

Dwie kolejne sieci zdecydowały się na oznakowanie pro-
duktów sprzedawanych pod swoją marką licencjonowanym 
Przekreślonym Kłosem. Ciągle prowadzimy też rozmowy z in-
nymi sklepami, ale już teraz możemy powiedzieć, że w ostat-
nim czasie radykalnie poprawiła się dostępność produktów 
bezglutenowych.

INTERMARCHÉ  

Wiosną 2014 r. w ponad 200 sklepach sieci Intermarché po-
jawiły się bezglutenowe licencjonowane wędliny pod marką 
Wiejskie Pyszności Naturalne. Możemy kupić parówki wie-
przowo-drobiowe Heroski, parówki Natura, różne kiełbasy, 
schab i szynkę.

W sklepach Intermarché możemy także kupić bezgluteno-
we mąki, chleby i słodycze firmy Schär oraz owocowe musy 
Menii. 

Europejski System Licencyjny  
(ELS) – nowe produkty w 2014 roku
Tekst: Anna Marczewska (listopad 2014)

To był kolejny dobry, choć dla nas bardzo pracowity, rok. Mamy już podpisanych ponad 
40 umów licencyjnych. Co też ważne, praktycznie większość producentów z roku na rok 
przedłuża swoje umowy, czyli ich bezglutenowe wyroby są stale obecne na rynku. Jest 
też sporo nowości.
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BIEDRONKA

Licencjonowany Kłos jest już obecny dosłownie wszędzie, po-
nieważ naszą licencję ma Biedronka! To ponad 2300 sklepów 
w całej Polsce. W Biedronce zaczynamy od makaronów, pie-
czywa chrupkiego, wędlin i chrupek pod marką własną sieci.

Bardzo się cieszymy, że wreszcie bezglutenowe produkty są 
tak dobrze dostępne, a do tego jeszcze w bardzo przystęp-
nych cenach. 

BEZGLUTENOWE WĘDLINY I PRZETWORY MIĘSNE
W 2014 roku polski rynek wzbogacił się w kolejne bezglute-
nowe wędliny i przetwory mięsne. Naprawdę mamy już ich 
spory wybór – od produktów niskoalergicznych, poprzez 
tradycyjne kiełbaski, wędliny drobiowe czy też tak lubiane 
przez wszystkie dzieci (i niektórych dorosłych też) parówki.

DROSED

W kwietniu 2014 r. na rynku pojawiły się drobiowe parówki 
Smakowite i Filet wędzony z kurczaka firmy ROLDROB S.A. 
wchodzącej w skład Grupy DROSED. Można je znaleźć w sie-
ciach: Real, Selgros, Carrefour, Netto, Topaz oraz w sklepach 
firmowych grupy Drosed. 

KONSPOL
Jednym z najważniejszych celów Eu-
ropejskiego Systemu Licencyjnego jest 
oznaczanie żywności bezglutenowej 
wspólnym międzynarodowym zna-
kiem. Dlatego bardzo cieszymy się, gdy 
producenci popierają naszą inicjatywę 
i wymieniają stworzony przez siebie 

dawniej znak na ten licencjonowany. W 2014 roku na taki 
krok zdecydowała się firma Konspol. Jeden z najbardziej 
zasłużonych producentów wędlin bezglutenowych. Od po-
nad 20 lat mający w swojej ofercie bezglutenowe wyroby. 
Licencjonowany Przekreślony Kłos jest na kilkudziesięciu 
produktach firmy Konspol: różnego rodzaju kabanosach, 
polędwicach, szynkach i parówkach.

Bezglutenowe wyroby Konspolu znajdziemy w większości 
sieci handlowych (m.in. w supermarketach REAL, TESCO, 
sklepach ALMA, Piotr i Paweł, hurtowniach MAKRO Cash 
and Carry) i w bardzo wielu sklepach na terenie całej Polski. 
Są także w Biedronce. 

CHRZANOWSKA MANUFAKTURA WĘDLIN

Chrzanowska Manufaktura Wędlin produkuje kiełbaski De-
gustino w różnych smakach. Kiełbaski przygotowywane są wg 
domowych receptur, z wyselekcjonowanego mięsa. Oprócz 
glutenu nie mają także w swoim składzie fosforanów ani glu-
taminianu sodu. Można je smażyć, gotować, przygotowywać 
w mikrofalówce albo jeść na zimno.
Wyroby Chrzanowskiej Manufaktury Wędlin można kupić 
m.in. w sklepach: E.Leclerc, Eurocash, Euro Sklep, Groszek, 
sklepach firmowych Unimięs, Rabat, Lewiatan Śląsk, Le-
wiatan Opole.

PUYDTJES POLSKA

Latem 2014 roku do grona producentów z licencją dołączyła 
polsko-belgijska firma PUYDTJES POLSKA, która przygoto-
wuje specjalistyczne, niskoalergiczne posiłki – mięsne, wege-
tariańskie i wegańskie. Wyroby firmy nie zawierają glutenu, 
mleka, a także innych alergenów, takich jak: skorupiaki, jaja, 
ryby, nasiona soi, orzechy, seler, gorczyca, nasiona sezamu.  
Można je kupić w Polsce pod marką Noglut (np. w sklepie 
internetowym firmy Glutenex).  Licencja dotyczy różnego 
rodzaju pasztetów, pulpetów i hummusu. 
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SŁODYCZE, DESERY, KASZKI

MENII

Firma MENII produkuje desery owocowe pod marką Just! 
Mousse. Są to w 100% naturalne musy owocowe, bez dodat-
ku środków konserwujących, polepszaczy smaku czy sztucz-
nych barwników, zawierające wiele wartości odżywczych 
naturalnych owoców. Obecnie oferowane są smaki: jabłko, 
truskawka, wiśnia, gruszka, brzoskwinia, wkrótce dołączą 
nowe.

Desery owocowe można kupić w hipermarketach sieci Au-
chan, Real, sklepach sieci Intermarché i Simply Market, 
delikatesach Alma i Centrum oraz w innych sklepach deta-
licznych na terenie województwa mazowieckiego i łódzkiego.

DOTI MANUFAKTURA DRAŻY CZEKOLADOWYCH 

Ta informacja z pewnością ucieszy wielbicieli prawdziwej 
czekolady. DOTI Manufaktura Draży Czekoladowych przygo-
towała całą serię bezglutenowych słodyczy pod marką Berry 
Allure. Są to bardzo smaczne kandyzowane owoce i orzechy 
w czekoladzie. Mają tylko jedną wadę – za szybko się kończą…
Oferta firmy skierowana jest głównie do tradycyjnego rynku 
specjalistycznego, kawiarni i herbaciarni, butików czekolado-
wych i cukierni. Lista miejsc stacjonarnych, gdzie można ku-
pić produkty z Kłosem, jest na naszej stronie www.celiakia.pl.

Bezglutenowe słodycze DOTI można kupić także w sklepach 
internetowych:
www.urbandog.pl/sklep, www.vitanatura.pl, www.eko-wital.pl

ITALMEX

Firma Italmex od wielu lat popularyzuje w Polsce dietę śród-
ziemnomorską. Sprowadza do Polski m.in. bezglutenowe 
makarony z kukurydzy SamMills. Tym razem przygoto-
wała własne polskie produkty. Są to chrupki kukurydzia-
ne i kaszka kukurydziana bez gotowania pod marką Chru-
poFitki. Na razie można je kupić w sklepie internetowym: 
www.idelikatesy24.pl

EUROPEJSKI SYSTEM LICENCYJNY – FIRMY ZAGRANICZNE
Na polskim rynku obecne są też firmy zagraniczne, które 
swoje produkty oznaczają licencjonowanym Przekreślonym 
Kłosem. Pewnie wszyscy bezglutenowcy znają wyroby firmy 
Schär. Są dobrze osiągalne w wielu dyskontach czy hiper-
marketach, a w 2014 roku pojawiły się także w większości 
drogerii sieci Rossmann. 
Od kilku lat możemy kupić owsiane mąki, płatki i müsli z Fin-
landii  marki Provena, kukurydziane makarony SamMills 
czy ekologiczne produkty z Niemiec firmy Schnitzer.
W 2014 roku przybył nam nowy, ale wszystkim znany 
producent.

NESTLÉ

Już od września możemy jeść płatki 
kukurydziane Nestlé CORN FLA-
KES, w których słód jęczmienny zo-
stał zastąpiony cukrem. Po raz pierw-
szy na polskim rynku bezglutenowe 
płatki śniadaniowe są tak powszech-
nie dostępne zarówno w lokalnych 
sklepach spożywczych, jak i hiper-
marketach. Co równie ważne – cena 
nie uległa zmianie. A wszystkie opa-
kowania są pięknie ozdobione licen-
cjonowanym Przekreślonym Kłosem!
Bezglutenowe są również płatki Gold Flakes tej firmy.
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MIRAN WAFEL

Do grona polskich firm z licencją ELS dołączył Miran Wa-
fel. To doświadczony producent wysokogatunkowych wafli 
do lodów. Niedawno w swoim zakładzie w Stęszewie pod 
Poznaniem rozpoczął wyrób wafli bezglutenowych. Ma już ich 
spory wybór – od różnych rozmiarów rożków i miseczek do 
lodów, po klasyczne wafle tortowe. Niedługo zostaną wpro-
wadzone nowe etykiety, już z licencjonowanym znakiem 
Przekreślonego Kłosa. 

Każdy rożek do lodów jest osobno zapakowany. Jest to ważne, 
gdyż cukiernie czy lodziarnie mogą zamówić jeden lub dwa 
kartony takich rożków, sprzedawać po jednym, a reszta spo-
kojnie może czekać na następnego bezglutenowego klienta. 
Przepyszne rożki do lodów będą pewnie przebojem lata 2015. 
My na naszej stronie www.celiakia.pl będziemy informować 
o możliwościach ich zakupu. Także Wy też, drodzy Czytelnicy, 
namawiajcie zaprzyjaźnione lodziarnie, by zamówiły dla Was 
bezglutenowe rożki do lodów.

LIBELLA

Mamy dobrą wiadomość dla osób, które lubią piec ciasta. 
Możemy spokojnie korzystać z aromatów i cukru wanilino-
wego firmy Libella. Są dla nas bezpieczne. Zostały przeba-
dane, przeprowadzono audyt, umowa też jest już podpisana. 
Na początku 2015 roku powinny pojawić się nowe etykiety 
z licencjonowanym Przekreślonym Kłosem. 
Licencją zostały objęte aromaty: arakowy, migdałowy, cytry-
nowy, wanilinowy, pomarańczowy, śmietankowy, rumowy, 
cynamonowy oraz cukier wanilinowy.

Libella to zasłużony producent dodatków spożywczych do 
pieczenia i gotowania. Produkowane od ponad 50 lat trady-
cyjne aromaty Libella są jedynymi na rynku aromatami na 
bazie spirytusu sprzedawanymi w fiolkach. Można je sto-
sować w wyrobach cukierniczych (ciastach, ciasteczkach, 
deserach, lodach, kremach, polewach), napojach (bezalko-
holowych, mlecznych), a także w deserach i serkach (twaro-
gowych, mlecznych typu pudding).

Produkty firmy Libella można kupić w sieciach: Makro 
(C&C), Eurocash i Auchan. W E. Leclerc – Bielany Warsza-
wa, na Allegro i w wielu sklepach detalicznych.

PRZEKREŚLONY KŁOS I ZAKUPY
Już wkrótce przybędą nam kolejne licencje, właśnie wybiera-
my się na audyty. Niestety, nie zdążymy o nich napisać w tym 
numerze „Bez glutenu”, ale zapraszamy na naszą stronę in-
ternetową www.celiakia.pl. Tam na bieżąco zamieszczane są 
informacje o najnowszych licencjach i nowych produktach, 
warto regularnie zaglądać. 

Zachęcamy do wybierania i kupowania produktów z licen-
cjonowanym znakiem. Wspierajmy firmy, które pokazały, że 
im na nas jako konsumentach zależy.

Namawiajmy także kolejnych producentów żywności, aby 
zainteresowali się znakiem Przekreślonego Kłosa. 

W tej akcji może pomóc każdy – dzwoniąc, pisząc i wysyłając 
maile do firm i kierując ich do Stowarzyszenia – kontakt:
Anna Marczewska
a.marczewska@celiakia.pl
tel.: 509 305 875
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Poniżej przedstawiamy listę producentów posiadających w swej ofercie produkty licencjonowane*

Nr Producent Asortyment

1 Bartlowizna wędliny

2 Cinna - Produkty Zdrowia napoje likopenowe

3 Christiana Dąbrowscy opłatki i komunikanty

4 Chrzanowska Manufaktura Wędlin wędliny

5 Cukiernio - Piekarnia Margita producent specjalistyczny

6 Doti bakalie w czekoladzie 

7 Drobimex wędliny

8 Drosed wędliny

9 Eurohansa bakalie w czekoladzie, dżemy, chrzan

10 Eurosnack chrupki kukurydziane

11 Geomax krówki

12 GH Olewnik wędliny

13 GH Staropolskie Wędliny wędliny

14 Good Food pieczywo chrupkie

15 Grupa BGK (Flipsy) chrupki kukurydziane

16 Healthy Food Production (Sonko) pieczywo chrupkie

17 Intermarché wędliny

18 Italmex chrupki kukurydziane

19 Jeronimo Martins Polska S.A. (Biedronka) różne produkty

20 Jogo Łódzka Spółdzielnia Mleczarska jogurty

21 KIM Ligęza producent specjalistyczny

22 Konspol Holding wędliny

23 Kubara (dawniej Ekoprodukt) produkty z amarantusa, len

24 Kupiec pieczywo chrupkie

25 Libella aromaty, cukier wanilinowy 

26 Menii desery owocowe

27 Miran Wafel wafle do lodów

28 PUYDTJES POLSKA (Noglut) przetwory mięsne

29 Nowicki Naturalnie wędliny

30 Piekarnia Cukiernia B&J Jarzębińscy producent specjalistyczny

31 Profi pasztety, dania gotowe

32 Przetwórstwo Spożywcze Borowik chrupki kukurydziane

33 Roleski musztardy, ketchupy, majonez

34 Sante chrupki kukurydziane

35 Strawa wędliny

36 Tradycyjne Jadło wędliny

37 Zakład Piekarniczo - Cukierniczy Glutenex producent specjalistyczny

38 Zakład Produkcji Cukierniczej “Bulik” cukierki

39 Zakłady Mięsne Nove wędliny

40 Zakłady Mięsne Nowak wędliny

*stan na listopad 2014


