
Dziecko na diecie 
bezglutenowej
W SZKOLE, NA WYCIECZCE, NA URODZINACH

PRAKTYCZNY PORADNIK DLA RODZICÓW
Opracowanie: Małgorzata Źródlak

Polskie Stowarzyszenie Osób z Celiakią  
i na Diecie Bezglutenowej





Polskie Stowarzyszenie Osób z Celiakią  
i na Diecie Bezglutenowej

Dziecko na diecie 
bezglutenowej
W SZKOLE, NA WYCIECZCE, NA URODZINACH

PRAKTYCZNY PORADNIK DLA RODZICÓW
Opracowanie: Małgorzata Źródlak



Copyrights ©: Polskie Stowarzyszenie Osób z Celiakią  
i na Diecie Bezglutenowej

ul. Villardczyków 8 lok. U-1
02-793 Warszawa

tel.: +48 22 253 04 97

ISBN: 978-83-931335-6-7

Projekt i skład: Łukasz Piotrowski
Druk: EFEKT

Druk poradnika sfinansowano ze środków z 1% podatku

Warszawa 2018
www.celiakia.pl



3

M
oje dziecko ma celiakię i będzie na diecie bezglutenowej przez całe życie – przed tym 
trudnym wyzwaniem staje bardzo wielu rodziców. Wkrótce po diagnozie pojawia się 
szereg problemów związanych z życiem codziennym dziecka i całej rodziny, także emo-

cjonalnych, między innymi związanych z jego funkcjonowaniem w grupie. Z większością tych 
problemów można sobie poradzić, o ile najbliższe otoczenie dziecka będzie świadome diety 
bezglutenowej, otwarte, nastawione przyjaźnie i zaakceptuje jego szczególne potrzeby żywie-
niowe. I to jest zadanie dla rodziców.

Jednym z większych wyzwań w kontekście diety bezglutenowej jest szkoła i kontakty z rówie-
śnikami. Dla prawidłowego rozwoju dziecka niezwykle ważne jest, aby czuło się ono dobrze 
i bezpiecznie w swojej szkole i klasie, uczestniczyło w wycieczkach i zielonych szkołach i aby 
dieta bezglutenowa nie była w tym przeszkodą. Powinno także móc brać aktywny udział we 
wszelkich imprezach klasowych i spotkaniach poza szkołą, chodzić na urodziny swoich kole-
gów i koleżanek. Dziecka z celiakią nie wolno wykluczać z żadnych aktywności, a szkoła powin-
na zrobić wszystko, aby mu to umożliwić i aby nie było dyskryminowane, tylko traktowane tak, 
jak jego rówieśnicy, którzy nie mają żadnych ograniczeń żywieniowych. 

Równie istotne jest, głównie ze względów zdrowotnych, aby dziecko na diecie jadło w szko-
le bezpieczne bezglutenowe posiłki. Jest to przecież miejsce, w którym spędza wiele godzin 
dziennie przez kilkanaście lat swojego życia.

Tak być powinno. Niestety nie zawsze możemy liczyć na otwartość placówek szkolnych, zrozu-
mienie i chęć współpracy. Wielu z nas, rodziców dzieci z celiakią, boleśnie przekonało się o tym, 
jak trudne mogą być doświadczenia naszych bezglutenowych dzieci. 

Ja także jestem mamą. Towarzyszyłam Michałowi podczas kilkunastu lat jego „kariery” szkol-
nej, najczęściej przecierając szlak dla innych bezglutenowców, gdyż mój syn zawsze był jedy-
nym dzieckiem na diecie bezglutenowej w klasie. Przeżyliśmy wiele trudnych momentów, jed-
nak zazwyczaj spotykaliśmy się z otwartością ze strony wychowawców czy też organizatorów 
zielonych szkół. Mój syn skorzystał ze wszystkich szkolnych wyjazdów, w tym zagranicznych, 
jeździł na kolonie i obozy bezglutenowe. Wymagało to z mojej strony wiele wysiłku i cierpliwo-
ści, nieraz pomysłowości i uporu, ale jestem pewna, że było warto. 

Niniejszy poradnik jest zbiorem wskazówek i porad wynikających z wielu lat doświadczeń nie 
tylko moich, ale także innych osób pracujących w Stowarzyszeniu, które jednocześnie są rodzi-
cami dzieci z celiakią. Zachęcam do lektury i kontaktu ze Stowarzyszeniem, jeśli ktoś chciałby 
wzbogacić poradnik o dodatkowe informacje przydatne innym rodzicom.

Małgorzata Źródlak
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Trochę psychologii 
W przypadku dzieci z celiakią lub alergią na gluten jednym z najczęstszych problemów jest 
niedostatek wiedzy na temat choroby i diety bezglutenowej oraz brak empatii u osób z ich 
bliższego lub dalszego otoczenia. Jak sprawić, aby nasze dziecko nie czuło się gorsze i dys-
kryminowane?

Przede wszystkim nie postrzegajmy go jako problemu dla nas i innych. Dziecko z celiakią czy 
alergią na gluten powinno być traktowane tak samo, jak inne dzieci. Nie można go izolować 
lub tworzyć wokół niego atmosfery poważnej choroby i niepełnosprawności. Mały bezglute-
nowiec trzymany pod kloszem i w ten sposób „chroniony” przed złym, „glutenowym” świa-
tem będzie odbierał swoją chorobę jako kalectwo. A przecież zależy nam na tym, aby nie czuł 
się gorszy od rówieśników tylko dlatego, że nie może jeść glutenu. Oto kilka rad psychologa, 
Marii Jaworskiej, które mogą pomóc. Należy:

 � konsekwentnie, ale spokojnie wymagać od dziecka bezwzględnego przestrzegania die-
ty, wyjaśniając jej konieczność w sposób dla niego zrozumiały;

 � nigdy nie krytykować „innego” smaku bezglutenowych potraw, nie uznawać jedzenia 
dziecka za gorsze czy mniej smaczne, starać się przygotowywać jak najwięcej bezglute-
nowych potraw dla wszystkich domowników i nakłonić bliskich, krewnych i znajomych 
do podobnej postawy;

 � przystosować dziecko (uwzględniając jego wiek) do przestrzegania ograniczeń w jadło-
spisie w oparciu o przemyślany system nagród i kar, oczywiście z przewagą nagród, pa-
miętając, że wyrazy uznania i pochwały także są nagrodami;

 � dyskretnie uczestniczyć w przeżyciach (i kłopotach) swojego dziecka, okazując goto-
wość do rozmowy, wysłuchania i zrozumienia bez krytyki i pouczeń;

 � przezwyciężać tendencję do nadopiekuńczości i ochrony dziecka przed rówieśnikami 
i przed trudnymi sytuacjami;

 � nie ograniczać dziecku kontaktów z rówieśnikami, starać się, aby uczestniczyło w miarę 
możliwości w wyjazdach, zielonych szkołach, spotkaniach, urodzinach, koloniach i obo-
zach z wyżywieniem bezglutenowym itd.;

 � unikać specjalnego, ulgowego traktowania dziecka dla wynagrodzenia „złego losu”, nie 
użalać się nad nim, starać się nie wytwarzać wokół dziecka atmosfery choroby, raczej 
wspólnie uznać konieczność stosowania diety za specyfikę organizmu i przejaw dbałości 
o zdrowy styl życia;

 � nie ulegać manipulacjom dziecka, jeśli próbuje wykorzystywać chorobę dla osiągnięcia 
swoich celów;

 � wzbudzać w dziecku poczucie odpowiedzialności za własne zdrowie i życie, stopniowo 
uczyć zasad przygotowywania bezpiecznych posiłków;

 � zachęcać do wspólnego przygotowywania bezglutenowych potraw;
 � konsekwentnie wzmacniać w dziecku poczucie własnej wartości.

Dziecko musi wiedzieć na czym polega jego schorzenie, co wolno jeść a czego unikać, żeby 
czuć się dobrze. Musi też wiedzieć, że nie wolno mu częstować się posiłkami kolegów i po-
winno umieć im wytłumaczyć, dlaczego tak jest. Podstawową wiedzę na ten temat powinni 
posiadać nie tylko członkowie najbliższej rodziny, ale także wszystkie osoby stykające się 
z dzieckiem na co dzień, przede wszystkim w szkole. 
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Szkoła
 
Jeśli dziecko zaczyna naukę w nowej szkole, klasie lub jest świeżo po diagnozie, należy ko-
niecznie poinformować placówkę o chorobie, diecie bezglutenowej dziecka i odbyć szereg 
rozmów, przede wszystkim z wychowawcą, dyrekcją oraz szkolnym psychologiem. Ponadto 
ważny jest kontakt z rodzicami dzieci z klasy oraz rozpoznanie szkolnej stołówki. Zajmijmy 
się teraz po kolei wszystkimi etapami tych działań. 

Współpraca z wychowawcą
Wychowawca jest odpowiedzialny za bezpośrednią opiekę nad dzieckiem i jego prawidłowe 
funkcjonowanie w środowisku klasy. Kluczową sprawą jest dobra komunikacja pomiędzy 
nim a rodzicami. Oto najważniejsze sprawy, które trzeba omówić z wychowawcą: 

 � Co to jest celiakia, gluten i dlaczego tak ważne jest, aby dziecko ściśle przestrzegało diety 
bezglutenowej (można opowiedzieć o objawach, jakie dziecko miało przed diagnozą, ale 
ważne jest by nie straszyć, a rzeczowo i spokojnie wyjaśnić sprawę). Pomocne są mate-
riały Stowarzyszenia – zachęcamy do korzystania z ulotek na temat celiakii i diety bez-
glutenowej (kontakt w tej sprawie na końcu poradnika). Wychowawca musi wiedzieć, co 
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stanie się, jeśli dziecko przypadkowo spożyje gluten i jak mu wtedy pomóc. Powinien też 
mieć wiedzę na temat możliwości zanieczyszczenia glutenem posiłku bezglutenowego, 
na przykład podczas lekcji kulinarnych czy szkolnych imprez. 

 � Dieta bezglutenowa – jakie produkty są zabronione, a które dziecku wolno jeść, jak pra-
widłowo rozpoznać produkty bezpieczne i gdzie się w nie zaopatrzyć. O tym co dozwo-
lone i zabronione piszemy na stronie 24. Polecamy także Wykaz produktów ze Znakiem 
Przekreślonego Kłosa, dostępny na www.celiakia.pl. 

 � Należy omówić sprawę przekazania informacji na temat diety bezglutenowej naszego 
dziecka rodzicom dzieci z klasy – najlepiej zrobić to podczas zebrania klasowego, po 
wcześniejszym ustaleniu tego z wychowawcą. Pamiętajmy, że nasze dziecko będzie 
uczestniczyć w urodzinach kolegów, będzie zapraszane do ich domów – warto podpo-
wiedzieć rodzicom, jak w prosty sposób mogą ugościć małego bezglutenowca. Piszemy 
o tym na stronie 11.

 � Trzeba również w mądry i dostosowany do wieku dzieci sposób opowiedzieć o proble-
mie naszego dziecka jego rówieśnikom. Może to zrobić wychowawca, np. przeprowa-
dzając lekcję edukacyjną na temat różnego rodzaju alergii i nietolerancji pokarmowych. 
Można zorganizować bezglutenowe warsztaty kulinarne w klasie, podczas których dziec-
ko (jeśli wyrazi taką chęć), rodzic lub wychowawca opowie o diecie bezglutenowej, a ko-
ledzy dziecka będą mogli spróbować jego smakołyków. Problem nietolerancji pokarmo-
wych staje się coraz powszechniejszy i z pewnością część dzieci się z nim zetknęła. Po 
takiej lekcji edukacyjnej lub wspólnych warsztatach kulinarnych rówieśnicy wykazują 
zazwyczaj dużą empatię i sami pomagają dziecku przestrzegać diety.

 � Przygotowanie dla wychowawcy zapasów na „czarną godzinę” – bardzo ważne jest, aby 
nasze dziecko nie czuło się pokrzywdzone w sytuacji, gdy np. któryś z kolegów ma urodzi-
ny i częstuje wszystkich cukierkami. Jeśli nie są one bezglutenowe, nauczyciel może wów-
czas dać naszemu dziecku coś słodkiego z zapasów. Najlepiej by były to smakołyki niezbyt 
często spożywane w domu, aby dziecko miało poczucie, że dostało coś specjalnego. 

 � Wyjścia klasowe, wyjazdy na zielone szkoły i wycieczki – nasze dziecko ma pełne prawo 
w nich uczestniczyć, wymaga to jedynie życzliwości otoczenia i dobrego wcześniejszego 
przygotowania. Nie bójmy się tego wyzwania i nie pozbawiajmy dziecka radości z wyjaz-
du z rówieśnikami. Jak wysłać naszego bezglutenowca na zieloną szkołę? Piszemy o tym 
w dalszej części poradnika. 

 � Wspólne posiłki klasowe, lekcje kulinarne, spotkania wigilijne i inne tego rodzaju wyda-
rzenia również powinny być wcześniej zaplanowane. Rodzice mają wówczas możliwość 
zaopatrzyć dziecko w odpowiednie bezglutenowe produkty spożywcze. Przed spotka-
niem wigilijnym mogą np. kupić opłatek bezglutenowy, którym podzielą się wszystkie 
dzieci. Zakupu opłatka można dokonać przez internet. 

Szkoła – dyrekcja, psycholog, pielęgniarka
Warto dowiedzieć się czy w szkole naszego dziecka są inne dzieci na diecie bezglutenowej. 
Raźniej będzie nie tylko jemu, ale również nam, możemy bowiem połączyć siły, np. w celu 
zapewnienia swoim dzieciom bezglutenowych posiłków w szkole. 
O celiakii i diecie bezglutenowej dziecka powinna wiedzieć dyrekcja szkoły, a także szkol-
ny psycholog, pomocny w przypadku problemów emocjonalnych, które mogą się pojawiać 
w życiu naszego bezglutenowca oraz szkolna pielęgniarka. 
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Stołówka szkolna 
Niestety z doświadczeń bardzo wielu rodziców wynika, że zazwyczaj zapewnienie bezpiecz-
nej diety bezglutenowej w warunkach zbiorowego żywienia się nie udaje. Dzieci z celiakią 
czy alergią na gluten najczęściej zabierają do szkoły kanapki, sałatki, owoce lub inny posiłek, 
a po powrocie ze szkoły jedzą ciepły obiad w domu. Nie jest to sytuacja dobra, zwłaszcza 
w przypadku młodszych dzieci, które po lekcjach zostają na kilka godzin w szkolnej świetlicy. 
Warto zatem spróbować porozmawiać z osobami odpowiedzialnymi za wyżywienie w szko-
le i sprawdzić stołówkę. Jeśli posiłki są przygotowywane na miejscu, zapytajmy czy istnieje 
możliwość przygotowywania ich dla naszego dziecka w wersji bezglutenowej i jaka jest wie-
dza personelu na ten temat. 

Trzeba mieć świadomość, że w dużych szkołach, przy wydawaniu kilkuset obiadów dziennie, 
pracownicy stołówki mogą zwyczajnie nie być w stanie przygotować bezpiecznego bezglu-
tenowego posiłku. Potrzebne są przecież oddzielne receptury, bezpieczne składniki potraw, 
wydzielone czyste blaty, deski i garnki oraz wiedza i duża świadomość personelu. Stosujmy 
zatem zasadę ograniczonego zaufania zawsze, gdy kuchnia zapewnia nas, że nie ma żadnego 
problemu z przygotowywaniem bezglutenowych posiłków. Jeśli mamy szczęście i trafiliśmy 
na wyjątkowo przyjazne bezglutenowcom osoby, możemy pokusić się o przeszkolenie kuch-
ni według zasad programu MENU BEZ GLUTENU. Praktyczne porady na ten temat znajdują 
się w dalszej części poradnika. Jeśli szkoła wyrazi chęć wzięcia udziału w programie, zachę-
camy do kontaktu z nami: p.sabak@celiakia.pl. Nie ufajmy jednak w to, że kuchnia bez od-
powiedniego przeszkolenia zapewni naszemu dziecku w pełni bezpieczne wyżywienie. 

Część szkół zgadza się na udostępnienie kuchenki mikrofalowej w celu podgrzewania 
dziecku posiłków przygotowywanych przez rodziców. Warto zapytać o tę możliwość w na-
szej szkole, ale należy to wcześniej przedyskutować z dzieckiem. Nie wszystkie dzieci chcą 
jeść inne, przynoszone z domu i odgrzewane w szkole obiady, nie chcą się w ten sposób 
wyróżniać. 

Często w szkołach posiłki przygotowują firmy cateringowe. Należy wówczas sprawdzić, czy 
oferują one obiady w wersji bezglutenowej. Jeśli firma cateringowa jest w programie MENU 
BEZ GLUTENU, mamy pewność, że jest przeszkolona i nie powinno być żadnego problemu 
z dietą. Jeśli nie – stosujmy zawsze zasadę ograniczonego zaufania i sprawdzajmy firmę. 
W większych miastach może być szansa zamówienia posiłków z innej firmy cateringowej 
– być może uda się wybrać taką z programu MENU BEZ GLUTENU. Przeszkodą jednak są za-
zwyczaj duże koszty takiego rozwiązania. 

Zachęcamy do skorzystania z materiałów Stowarzyszenia w celu przeszkolenia per-
sonelu szkolnej stołówki nawet wtedy, jeśli oferuje jedynie podgrzewanie posiłków 
przyniesionych z domu. Większa wiedza i świadomość personelu daje szansę unik-
nięcia błędów i pomyłek przy podawaniu posiłków.
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Bezglutenowa śniadaniówka 
Nasze bezglutenowe dziecko spędza w szkole wiele godzin każdego dnia. Bardzo ważne jest 
nie tylko, aby czuło się w niej dobrze i bezpiecznie, ale także by nie było głodne. Niestety naj-
częściej nie udaje się bezpiecznie korzystać ze szkolnej stołówki, dlatego dziecko na diecie 
bezglutenowej powinno zostać każdego zaopatrzone w bogate i dobrze przemyślane drugie 
śniadanie. Oto nasze pomysły: 

Kanapki 
Przygotowane z pełnoziarnistego, ciemnego chleba bezglutenowego, wypełnione sałatą 
i innymi warzywami, najlepiej z wędlinami domowej produkcji czy własnoręcznie zrobio-
nymi pastami. To jest ideał, do którego będziemy dążyli. Przygotowując kanapkę pamiętaj-
my jednak, że naszym głównym celem jest by została zjedzona a nie porzucona w koszu. 
Dlatego wspólnie z dzieckiem wybierzmy to pieczywo bezglutenowe, które lubi, nawet jeśli 
będzie to biały chleb tostowy. Chleb (lub bułka) powinien być smaczny, nie rozpadać się 
po kilkugodzinnym pobycie w śniadaniówce i nie wysychać, dlatego zadbajmy o jego odpo-
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wiednie przygotowanie i zapakowanie. Na naszym rynku jest już na szczęście spory wybór 
bezglutenowego pieczywa. Z pewnością każde dziecko znajdzie produkty, które mu sma-
kują. Pamiętajmy, że niektóre rodzaje pieczywa wymagają obróbki po wyjęciu z opakowa-
nia – odświeżenia nad parą, w kuchence mikrofalowej, piekarniku czy tosterze. Na rynku są 
również dostępne bardzo dobre mieszanki do samodzielnego wypieku chleba. Zachęcamy 
do zapoznania się z ofertą producentów licencjonowanych zawartą w Wykazie produktów ze 
znakiem Przekreślonego Kłosa, dostępnym na naszej stronie www.celiakia.pl. 

Pieczywo wzbogacamy o wcześniej uzgodnione z dzieckiem dodatki – wędlinę, ser czy też 
różnego rodzaju pasty i smarowidła. Możemy sami przygotować je w domu (najlepiej), np. 
z wędzonego łososia lub innych ryb, z różnych kombinacji twarożkowych, hummusu z do-
datkami, albo kupić. 

Część dzieci woli chleb z samym masłem, a do tego dołączone osobno: kawałki kabanosów, 
sera, małe kiełbaski czy ugotowane wcześniej parówki, oczywiście bezglutenowe. Do tego 
dokładamy warzywa. Spytajmy czy nasz uczeń chce je w samej kanapce czy w pojemniku 
obok. Dla wielu dzieci np. rozgnieciony w kanapce pomidor dyskwalifikuje całą kanapkę. 
Idealne są więc małe pomidorki, rzodkiewki, listki sałaty, pokrojone ogórki, papryka, mar-
chewka czy kalarepka – najważniejsze, aby do ich spożycia nie był potrzebny nóż i widelec 
i by były „na jeden gryz”. Wybierajmy te warzywa, które dziecko lubi, ale starajmy się propo-
nować nowe smaki. Warto też mieć w domu rezerwowe opakowanie wafli ryżowych lub ku-
kurydzianych. Na rynku dostępne są bezglutenowe wafle w lekkich i małych opakowaniach 
w wielu smakach, które są wygodnym dodatkiem do dziecięcej śniadaniówki. 

Sałatki 
Jeśli nasze dziecko nie chce jeść kanapek, być może zje sałatkę? Z ryżem, komosą ryżową, 
z makaronem, z kaszą jaglaną, warzywami. Na słono lub na słodko z owocami. Dawniej sa-
łatki jako składnik drugiego śniadania były rzadkością, teraz są bardzo popularne, zwłaszcza 
wśród starszych dzieci i młodzieży, dlatego nasz bezglutenowiec nie będzie się specjalnie 
wyróżniał. Warto zacząć od sałatek już znanych i akceptowanych przez dziecko, a najlepiej 
namówić je, aby przygotowało sobie taką ulubioną sałatkę samodzielnie. 

Słodycze, owoce, nabiał 
Oprócz kanapki do śniadaniówki możemy dołożyć coś słodkiego. Cukry proste są dobre dla 
pracy mózgu i przydadzą się w szkole. Najlepiej sprawdzają się owoce: banany, jabłka, grusz-
ki, winogrona, borówki, śliwki i inne akceptowane przez dziecko. Jabłka czy gruszki warto 
pokroić na ćwiartki i usunąć gniazda nasienne a następnie znowu złożyć w całość – w ta-
kiej formie są bardzo wygodne do zjedzenia. Możemy też dodać pojemniczek z różnego 
rodzaju bakaliami, np. orzechami, migdałami, pestkami dyni i suszonymi owocami. Sporo 
dzieci lubi takie przekąski, a są one dodatkowo bardzo zdrowe. Można również dodać kost-
kę bezglutenowej czekolady (najlepiej gorzkiej). W sklepach możemy kupić gotowe musy 
owocowe w małych pojemnikach lub jogurty. Z jogurtami smakowymi trzeba jednak uważać 
– niestety większość producentów dodaje do nich duże ilości cukru lub syropu glukozowo-
-fruktozowego, a owoce można znaleźć w ilościach śladowych. Najlepiej jest używać jogurtu 
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naturalnego i samodzielnie dołożyć bezglutenowe müsli czy owoce. Na rynku produktów 
bezglutenowych jest mnóstwo słodyczy o długim terminie przydatności do spożycia – ba-
toników, chipsów, chrupek. Można też kupić zapakowane pojedynczo bezglutenowe droż-
dżówki, jagodzianki czy muffinki. Co jakiś czas można je dać dziecku do szkoły, ale starajmy 
się by naprawdę nie było to zbyt często. Słodycze bezglutenowe pod kątem zawartości cukru 
i tłuszczu nie różnią się od tradycyjnych słodyczy, a polskie dzieci już i tak są w czołówce 
najbardziej otyłych dzieci w Europie. 

Jeśli nasze dziecko domaga się jednak słodkości, warto zrobić je w domu. Zajrzyjmy np. 
do książek Mama Alergika Gotuje – tam znajdziemy ciekawe pomysły na superbatoniki 
(z bezglutenowej mąki owsianej i rozmaitych ziaren), krakersy i różnego rodzaju ciasteczka, 
w których autorka przemyca wartościowe składniki. Warto również skorzystać z pomysłów 
Weroniki Madejskiej (www.natchniona.pl), czy Marty Szloser i Wandy Gąsiorowskiej, au-
torek wielu bezglutenowych książek kucharskich. A przy okazji warto zaprosić dziecko do 
wspólnego przygotowania domowych wypieków i zastanowienia się razem, co przygotować 
na następny dzień do szkoły. 

Napoje 
Pamiętajmy by do kanapek i innych produktów dołożyć dziecku także coś do picia. W tym 
wypadku akurat dieta bezglutenowa nie stanowi większego problemu. Najlepiej przyzwy-
czaić dziecko do picia wody. Na rynku dostępnych jest mnóstwo soków i napojów, jednak 
starajmy się unikać produktów gazowanych i słodzonych.

Czy wiesz, że..?
W Wykazie produktów ze znakiem 
Przekreślonego Kłosa dostępnym  
na www.celiakia.pl znajduje się aktualna  
lista bezpiecznych i certyfikowanych 
wyrobów bezglutenowych. 

stan na 01.12.2017

Wykaz ProduktóW 
ze znakiem  Przekreslonego 
Kłosa

PANTONE 355

C: 94%
M: 0%

Y: 100%
K: 0%
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Urodziny i imprezy w gronie kolegów 
Warto wychodzić z inicjatywą i zapraszać koleżanki i kolegów dziecka do domu, gdzie zaser-
wujemy bezglutenowe posiłki dla wszystkich. Warto zadbać o to, aby były smaczne i atrak-
cyjnie podane. Jeśli to nasze dziecko jest zaproszone, np. na urodziny, trzeba skontaktować 
się z rodzicami jubilata i zapytać o planowane posiłki. Jeśli wcześniej wyjaśnimy zasady 
diety bezglutenowej, prawdopodobnie część potraw nasze dziecko będzie mogło bezpiecz-
nie zjeść. Jeśli nie, powinniśmy przygotować podobne dania i przekazać rodzicom jubilata 
z prośbą o podanie naszemu dziecku. 

Jeśli planowany jest tort, dobrze jest przygotować dla naszego dziecka mały torcik bezglute-
nowy. Jest duża szansa, że będzie cieszył się zainteresowaniem nie mniejszym niż oficjalny 
tort urodzinowy. A może rodzice jubilata zdecydują się na tort bezglutenowy dla wszystkich 
dzieci? Spróbujmy o to zapytać. 

Mamy nadzieję, że poniższe rady pomogą rodzicom, ale także pozostałym członkom rodziny, 
znajomym, rodzicom kolegów i koleżanek z klasy oraz wszystkim tym, którzy będą gościć 
bezglutenowe dziecko. Pamiętajmy, że pozwalając dziecku na uczestniczenie w normalnym 
życiu towarzyskim sprawiamy, że będzie prawidłowo funkcjonowało w środowisku, uczyło 
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się nawiązywania relacji oraz traktowania swojej diety jako elementu życia, a nie uciążliwej 
choroby. Dlatego warto prosić osoby goszczące nasze dziecko o przygotowanie mu bezglu-
tenowego posiłku z wykorzystaniem naszych poniższych wskazówek. 

Zawsze warto podkreślać, że w przypadku dziecka na diecie bezglutenowej nawet najmniej-
sza ilość glutenu (np. okruchy chleba lub ciasta) jest szkodliwa i może spowodować niepo-
trzebne cierpienie. Nie należy jednak nadmiernie straszyć gospodarzy, a raczej spokojnie 
i rzeczowo wyjaśnić zasady diety bezglutenowej. 

Zasady ogólne 
 � Przekażmy osobom, które będą gościć nasze dziecko, materiały Stowarzyszenia: niniej-

szy poradnik oraz ABC diety bezglutenowej i Wykaz produktów ze znakiem Przekreślo-
nego Kłosa dostępne na www.celiakia.pl.

 � Dobrze jest skonsultować z osobą, która zaprasza nasze dziecko zaplanowane przez nią 
menu. Jeśli gospodarz chce przygotować danie bezglutenowe, podpowiedzmy mu do-
kładne nazwy bezglutenowych produktów (podając ich marki), co zdecydowanie ułatwi 
mu zadanie. Podkreślajmy by kontaktował się z nami w razie wątpliwości co do danego 
produktu lub użył tylko tego, którego jest pewny, najlepiej ze znakiem Przekreślonego 
Kłosa. 

 � Zachęcajmy do tego, aby używać produktów możliwie nieprzetworzonych, gdyż w ich 
przypadku nie musimy sprawdzać składu pod kątem zawartości glutenu. Jako bazę po-
traw bez obaw możemy zaproponować świeże lub mrożone mięso i ryby, wszystkie wa-
rzywa i owoce, ryż, ziemniaki, jajka, mleko i inne produkty (tabelę produktów dozwolo-
nych, zabronionych i takich, które mogą być zanieczyszczone glutenem, przedstawiamy 
w dalszej części poradnika). W przypadku produktów przetworzonych warto korzystać 
z Wykazu produktów ze znakiem Przekreślonego Kłosa. Pamiętajmy, aby nie używać 
mąk naturalnie bezglutenowych (kukurydzianej, ryżowej, gryczanej itp.) bez znaku Prze-
kreślonego Kłosa z racji ich możliwego zanieczyszczenia glutenem. 

 � Specjalistyczną żywność bezglutenową można kupić w większości popularnych sieci 
handlowych (LIDL, Biedronka, Piotr i Paweł, Netto, Auchan, Tesco, Carrefour itp.), w skle-
pach ze zdrową żywnością oraz przez internet. 

 � Duży kłopot stanowią przyprawy. Niemal wszystkie przyprawy popularnych marek po-
siadają na opakowaniu ostrzeżenie o glutenie. Jeśli gospodarzowi nie uda się znaleźć 
przypraw bez takiego napisu, najlepiej użyć po prostu soli i świeżych ziół. 

 � Przedstawmy gospodarzowi podstawowe zasady gwarantujące bezpieczeństwo na-
szego bezglutenowego dziecka. Powiedzmy o tym, że należy zawsze używać osobnych 
sztućców, jeśli jednocześnie przygotowywana jest potrawa glutenowa i bezglutenowa 
(nie wolno mieszać tą samą łyżką makaronu pszennego i bezglutenowego), osobnej de-
ski do krojenia chleba bezglutenowego, odsączać makaron na czystym sitku. Nie wolno 
także kłaść na tej samej tacy pieczywa czy ciasta zawierającego gluten i bezglutenowe-
go. Dla nas te zasady są oczywiste, jednak osoby, które na co dzień nie stosują diety 
bezglutenowej, mogą zupełnie nie mieć tej świadomości.
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Gdy dziecko jest zaproszone na obiad 
 � Aby zaoszczędzić czasu i wysiłku gospodarzowi, warto go zachęcić do przygotowania 

bezglutenowego posiłku dla wszystkich gości, tak jest wygodniej. Zwłaszcza, że różni-
ca w smaku np. zupy zagęszczanej mąką pszenną i zupy zagęszczanej bezglutenowym 
odpowiednikiem jest praktycznie niewyczuwalna, podobnie z sosem. Do zagęszczania 
zup i sosów zamiast mąki pszennej można stosować mąkę ziemniaczaną, kukurydzianą 
lub ryżową (ze znakiem Przekreślonego Kłosa). Można też po prostu zrezygnować z za-
gęszczania. 

 � Do panierowania, zamiast zwykłej bułki tartej zawierającej gluten, można użyć bułki tar-
tej bezglutenowej, mąki kukurydzianej, bezglutenowych płatków kukurydzianych (np. 
Nestlé), sezamu, migdałów, utłuczonych lub zmielonych orzechów lub w ogóle zrezy-
gnować z panierki. 

 � Nie należy smażyć bezglutenowej porcji np. kotleta w tym samym tłuszczu, w którym 
wcześniej smażyły się produkty zawierające mąkę pszenną, żytnią, jęczmienną lub zwy-
kłą bułkę tartą (np. kotlety w glutenowej panierce). 

 � Jest wiele dań obiadowych, które z łatwością można przyrządzić bezglutenowo. Na przy-
kład większość tradycyjnych polskich zup, opartych na mięsie i warzywach, będzie bez-
glutenowych, jeśli nie dodamy do nich makaronu, grzanek, kaszy pszennej lub jęczmien-
nej, zasmażki ze zwykłej mąki, kostek rosołowych (które zawierają informacje o glutenie 
na etykiecie) i mieszanek przyprawowych. Krupnik można ugotować na kaszy jaglanej 
(jest bardzo smaczny), do rosołu można podać makaron ryżowy lub ryż, ewentualnie 
podać gościom rosół z makaronem bezglutenowym (np. dostępny bez problemu w su-
permarketach w bardzo atrakcyjnej cenie makaron kukurydziany ze znakiem Przekre-
ślonego Kłosa). Można przyrządzić każde pieczone, smażone lub duszone mięso i ryby 
(pamiętając o właściwej panierce i zagęszczaniu sosu dozwoloną mąką), gołąbki, placki 
ziemniaczane (zagęszczane mąką ziemniaczaną zamiast pszennej), ryż z warzywami, za-
piekanki z ziemniaków, warzyw i mięsa i wiele innych potraw, które są bezglutenowe 
z natury. 

Zimny bufet 
 � W maśle, dżemie, kremie, pastach kanapkowych nabieranych ze wspólnego naczynia 

mogą znaleźć się okruchy chleba – najbezpieczniej jest podać te produkty dziecku nieto-
lerującemu glutenu w osobnych naczyniach. 

 � Jeśli nie wszystkie dania na stole są bezglutenowe, należy pamiętać o podaniu osobnej 
łyżki do każdej potrawy i uczuleniu innych gości, aby nie zamieniali sztućców do ich na-
kładania. 

 � W przypadku sałatek warto wykorzystać ryż, ziemniaki lub kaszę jaglaną, gryczaną z wa-
rzywami (uwaga na sos sojowy i gotowe sosy sałatkowe). Sałatki z pszennym makaro-
nem i kaszą kuskus są niedozwolone na diecie bezglutenowej. 

Impreza urodzinowa/podwieczorek
 � Jeżeli nie ma możliwości zakupu gotowych słodkości bezglutenowych, w zależności od 

możliwości gospodarza i zaopatrzenia pobliskich sklepów można zaproponować dziec-
ku: świeże owoce lub sałatkę owocową, galaretkę z owocami, orzechy, migdały, rodzyn-
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ki i inne suszone owoce, bakalie, żelki, batoniki (wszystkie produkty należy wcześniej 
sprawdzić pod kątem składu). 

 � Jeśli gospodarz czuje się na siłach, może własnoręcznie przygotować bezglutenowe cia-
sto lub tort na bazie mąki bezglutenowej (uwaga – należy użyć bezglutenowego proszku 
do pieczenia!), ale także ciasto z natury niezawierające glutenu, np. sernik bez spodu, 
sernik na zimno, bezę (słynny tort Pavlovej), biszkopt na mące ziemniaczanej lub tort 
lodowy (z lodów o składzie wolnym od glutenu). Ważne, aby użyć czystych blach i pa-
miętać o przygotowywaniu bezglutenowego smakołyku bez kontaktu z glutenem.

 � Jeśli na stole pojawi się ciasto glutenowe i bezglutenowe, ważne by to bezglutenowe 
zostało pokrojone czystym nożem, położone osobną łopatką, na osobny talerz, nigdy 
razem z ciastem glutenowym na jednym wspólnym talerzu.

Parę pomysłów na bezglutenowe „kąski” idealne na imprezę:
 � Bezglutenowe nugetsy, pieczone skrzydełka lub nóżki kurczaka
 � Bezglutenowe kabanosy, parówki, małe kiełbaski
 � Bezglutenowe kulki z mięsa mielonego (na patyczkach szaszłykowych, upieczone w pie-

karniku)
 � Bezglutenowe szaszłyki z kostek mięsa (z warzywami lub bez)
 � Bezglutenowe smażone kulki mięsne
 � Bezglutenowe chipsy ziemniaczane
 � Bezglutenowe chrupki kukurydziane
 � Bezglutenowe paluszki
 � Popcorn
 � Bezglutenowe krakersy ryżowe
 � Bezglutenowe kukurydziane trójkąciki – nachosy z bezglutenowymi dipami (domowymi 

zimnymi sosami w różnych smakach)
 � Warzywa pokrojone w słupki podane z bezglutenowymi dipami
 � Bezglutenowe pianki marshmallows
 � Bezglutenowe ptasie mleczko
 � Bezglutenowe bezy
 � Bezglutenowe żelki
 � Szaszłyki ze świeżych owoców (świeże owoce pokrojone w kostkę i nabite na patyczki)
 � Świeże owoce w polewie czekoladowej
 � Talerz z obranymi, pokrojonymi i pięknie ułożonymi owocami
 � Tort naturalnie bezglutenowy o ulubionym smaku
 � Tort Pavlova
 � Sernik z polewą bez spodu
 � Sernik z serków homogenizowanych z kolorową galaretką na biszkopcie z mąki ziem-

niaczanej
 � Kolorowa galaretka z owocami (domowej roboty)
 � Bezglutenowe lody lub bezglutenowy tort lodowy (własnoręcznie zrobiony)
 � Ciasto mrożone Almondy z IKEA (bezglutenowe)
 � Ciasteczka z kleiku ryżowego
 � Ciasteczka z masła orzechowego
 � Kulki rafaello (domowej roboty)
 � Szyszki z ryżu preparowanego
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Poniżej przedstawiamy kilka sprawdzonych przepisów na bezglutenowe smakołyki, które 
z pewnością sprawdzą się podczas dziecięcego przyjęcia.

Tort Pavlova

Beza:                                                                    
 � 5 białek
 � 220 g cukru pudru
 � 1 łyżeczka mąki  

ziemniaczanej
 � 1 łyżeczka octu

Jajka, których uży-
jemy do upieczenia 
bezy, powinny mieć 
temperaturę pokojo-
wą, kilka godzin wcze-
śniej należy je wyjąć 
z lodówki. 
Białka ubijamy na 
sztywną pianę. Powo-
li dodajemy cukier puder. Pod koniec miksowania dodajemy także mąkę ziemnia-
czaną i łyżeczkę octu. Na blasze z piekarnika układamy arkusz papieru do pieczenia 
i zaznaczamy na nim okrąg. Najłatwiej jest odrysować go od dużego talerza o śred-
nicy około 22 cm. Na okrąg ten powoli wykładamy łyżką masę białkową, starając się 
uformować ją tak, aby boki były nieco wyższe niż środek. Tak przygotowaną bezę 
wstawiamy do nagrzanego do 180°C piekarnika, a po 5 minutach zmniejszamy tem-
peraturę do ok. 140°C. Pieczemy około 1,5 godziny, po czym uchylamy piekarnik 
i studzimy.

Krem:
 � 150 ml śmietany 36%
 � 250 g serca mascarpone
 � 3 łyżki cukru pudru
 � maliny (lub ew. inne owoce)

Schłodzoną śmietanę ubijamy z cukrem pudrem, a następnie łączymy z serkiem 
mascarpone. Mieszamy jeszcze chwilę i dodajemy kilkanaście zmiksowanych malin. 
Krem wykładamy na wystudzoną bezę i dekorujemy dowolnymi owocami, np. tru-
skawkami, malinami, borówkami, jagodami itd. 
A teraz najważniejsze: bezę możemy upiec dzień wcześniej, jednak należy pamiętać, 
aby krem i dekorację wyłożyć na nią tuż przed podaniem, żeby nie rozmiękła. Nie 
należy się martwić, jeśli beza w jakimś miejscu pęknie bądź się ukruszy. Taki już jej 
urok i nie ma to większego znaczenia dla odczuć wizualnych i smakowych.
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Kurczakowe kąski

Składniki na około 25 sztuk:                                                                     
 � 1 podwójna pierś kurczaka
 � 1 jajko
 � 1 łyżka tartej bułki 

bezglutenowej
 �  ok. 2 łyżki mąki 

bezglutenowej  
(może być ziemniaczana  
lub kukurydziana)

 � 1 łyżka bezglutenowego 
keczupu

 � 1 łyżeczka soli
 � 1 łyżeczka pieprzu
 � 1/2 łyżeczki czosnku 

w proszku, szczypta chili

Do panierowania:
 � 2–3 jajka
 � 2/3 szklanki zmielonych lub drobno posiekanych migdałów, orzechów, płatków 

kukurydzianych lub nachosów
 � olej do smażenia

Zmielić mięso w maszynce do mięsa. Dodać bułkę tartą, jajko i mąkę, a także przy-
prawy. Masa powinna być lepka, dość gęsta i zwarta. W razie potrzeby dodać troszkę 
mąki. Łyżeczką nabierać masę mięsną, formować wałeczek i obtaczać go w jajku, 
a następnie w zmielonych migdałach (orzechach, płatkach). Smażyć na średnim 
ogniu na oleju, aż zrumienią się z obydwu stron. Odsączyć z tłuszczu na ręczniku 
papierowym. 

Sos majonezowo-keczupowy do nugettsów, nachos

Składniki na jedną szklankę sosu:
 � 1/2 szklanki bezglutenowego majonezu
 � 1/2 szklanki bezglutenowego ketchupu (łagodnego dodajemy więcej, ostrego 

mniej)

Opcje:
 � dodać po szczypcie słodkiej i ostrej papryki w proszku
 � dodać łyżeczkę bezglutenowej musztardy

Majonez mieszać z ketchupem, aż będzie miał jednolity, różowy kolor. Sos jest najlep-
szy świeży, dlatego najlepiej zrobić go w ostatniej chwili.
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Pizza bezglutenowa

 � 300g mąki bezglutenowej 
uniwersalnej lub chlebowej

 � 1 opakowanie drożdży 
instant (Dr. Oetker)

 � 200–220 ml wody
 � 1–2 łyżki oleju
 � 1 łyżeczka soli
 � ulubione bezglutenowe 

dodatki
 � oregano
 � sos pomidorowy
 � ser żółty

Mąkę wymieszać z drożdżami suszonymi i solą, dodać letnią wodę. Wyrabiać, najle-
piej mikserem, około 5 minut. Na końcu dodać olej, krótko wyrobić (tylko tyle, aby 
olej połączył się z ciastem). Przygotować okrągłą foremkę do pieczenia o średnicy  
ok. 27–28 cm, posmarować tłuszczem i oprószyć np. mąką ryżową lub wyłożyć papie-
rem do pieczenia.
Ciasto przełożyć do foremki i odstawić w ciepłe miejsce do wyrośnięcia. Gdy podwoi 
swoją objętość (ok. 30-40 minut), posmarować sosem pomidorowym (ew. keczupem 
niezawierającym glutenu), wyłożyć przygotowane dodatki, posypać oregano i startym 
żółtym serem. Do rozgrzanego piekarnika włożyć naczynie z niewielką ilością wody 
(do zaparowania). Pizzę piec w temp. 200–220°C przez ok. 20–25 minut.

Ciasteczka z masła orzechowego i Nutelli   

Składniki na 32 sztuki:
 � 1 szklanka bezglutenowego masła orzechowego (gładkiego)
 � ok. 1 szklanki cukru
 � 1 duże jajko
 � 1 łyżeczka bezglutenowego proszku do pieczenia
 � 1 mały cukier waniliowy (sprawdzić skład!)
 � 1/2 łyżeczki cynamonu
 � Nutella

Masło orzechowe wymieszać z lekko roztrzepanym jajkiem, cukrem, cukrem wa-
niliowym, proszkiem do pieczenia i cynamonem. Nabierać łyżeczką porcje ciasta, 
uformować kulkę, układać na blaszce wyłożonej papierem do pieczenia. Każdą kul-
kę ucisnąć palcem, formując dziurkę. Piec 7 minut w piekarniku nagrzanym uprzed-
nio do 180ºC. Wyjąć z piekarnika, w każdą dziurkę nałożyć pół łyżeczki Nutelli, wsta-
wić do piekarnika jeszcze na 4–5 minut. Studzić na kratce.
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Wycieczki i zielona szkoła
Bardzo często w rozmowach z rodzicami dowiadujemy się, że dzieci z celiakią nie 
uczestniczą w wyjazdach na zielone szkoły i wycieczkach. „Przecież moja córka jest 
na diecie bezglutenowej, nie poradzi sobie”, „Nie mogę zaufać nikomu obcemu, mój 
syn jeszcze nigdy nie był dłużej poza domem”, „Co ona tam będzie jeść?”… Zdarzają się 
czternasto-, piętnastolatki z celiakią, które nie spędziły nawet kilku dni poza domem  
i nigdy nie wyjeżdżały na wycieczki z klasą. Czy powinniśmy odbierać dzieciom przyjemność 
z wyjazdów z rówieśnikami tylko dlatego, że boimy się o ich dietę? Absolutnie nie. 

Szkolny wyjazd da się tak zaplanować, aby mógł w nim uczestniczyć młody bezglutenowiec. 
Jest to zadanie wykonalne, choć wymaga wysiłku rodziców oraz zrozumienia ze strony szko-
ły i ośrodka, w którym zaplanowany jest pobyt dzieci. Rodzice powinni zrobić wszystko, aby 
ich dziecko mogło wyjechać z rówieśnikami i nie czuć się inne, chore, „na dziwnej diecie”, 
która wyklucza je z życia klasowego. A zatem jak się do tego zabrać? Oto sprawdzone pod-
powiedzi: 

 � Jeśli np. zielona szkoła jest w fazie planów i nie wybrano jeszcze miejsca, w którym 
się odbędzie, warto spróbować zaproponować któreś z miejsc z programu MENU 
BEZ GLUTENU, prowadzonego przez Stowarzyszenie (www.menubezglutenu.pl).  
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Do programu należy sporo ośrodków wypoczynkowych i pensjonatów przyjmujących 
grupy szkolne. Personel tych miejsc jest przeszkolony pod kątem przygotowywania bez-
glutenowych posiłków, więc gdyby się udało, sprawę mielibyśmy załatwioną – wystarczy 
odpowiednio wcześniej zgłosić w ośrodku, że przyjedzie dziecko na diecie bezglutenowej. 

 � Jeśli miejsce jest już wybrane, musimy odpowiednio wcześniej skontaktować się z wła-
ścicielem lub menedżerem ośrodka i „wybadać teren” – zacząć od pytania, czy goszczo-
no już w nim osoby na diecie bezglutenowej. Zdarza się, że jest to dla ośrodka zupełne 
novum. Jednak osób nietolerujących glutenu jest w Polsce coraz więcej, więc najczęściej 
dowiadujemy się, że „tak, zdarzają się takie osoby”. Jest to dla nas optymistyczna infor-
macja, choć nie może uśpić naszej czujności, bo to jeszcze nie koniec starań o zabezpie-
czenie diety dziecka. 

 � Ważne jest, aby nie poprzestać na rozmowie z kierownictwem ośrodka, ale koniecznie 
poprosić o kontakt do osoby, która przygotowuje posiłki. I z tą osobą ustalać wszelkie 
szczegóły. Z rozmowy z kucharzem/kucharką łatwo wywnioskujemy, jaką ma wiedzę 
na temat diety bezglutenowej. Znajomość zasad bezglutenowej kuchni jest przeróżna, 
warto jednak podkreślić, że zdecydowanie częściej spotkamy się z życzliwością i chęcią 
współpracy, jeśli podczas rozmowy nie będziemy żądać, ale uprzejmie prosić. Nie ma nic 
gorszego, niż postawa „płacę, więc wymagam”. Warto o tym pamiętać. 

 � Bez względu na to, jak bardzo jesteśmy zapewniani o wiedzy personelu kuchni – a tym 
bardziej, jeśli dowiemy się, że dieta bezglutenowa jest dla kucharza nowością – powin-
niśmy przesłać do ośrodka mailem kilka informacji i poprosić, żeby się z nimi zapoznały 
osoby, które przygotowują posiłki, a następnie za jakiś czas zadzwonić i o nich porozma-
wiać. Zachęcamy do skorzystania z informacji zawartych w tym poradniku oraz innych 
dostępnych na www.celiakia.pl.

 � Aby podkreślić wagę problemu, musimy opowiedzieć (krótko, ale obrazowo) o dole-
gliwościach dziecka po spożyciu glutenu. Nie straszmy, ale rzeczowo wyjaśnijmy, że 
w przypadku celiakii ważne są nie tylko bezpieczne bezglutenowe produkty do przygo-
towywania dań, ale także warunki ich przyrządzania – czyste ręce, patelnia, nóż, osobny 
garnek, deska itd. Wyjaśnijmy, że w przypadku błędów personelu nasze dziecko będzie 
cierpieć. Pamiętajmy, że kucharze zwykle też są rodzicami, zrozumieją naszą troskę 
o zdrowie dziecka i będą się starać przygotowywać mu bezpieczne posiłki. 

 � Aby ułatwić pracę kuchni, można porozmawiać o planowanym podczas wyjazdu menu 
i przesłać propozycje dań obiadowych naturalnie bezglutenowych, które nie wymagają 
specjalnych zamienników i mogą się znaleźć w jadłospisie całej grupy, np. zupa pomi-
dorowa z ryżem zamiast makaronu (niezagęszczona mąką), pieczony kurczak i surów-
ka. Takie przykładowe dania warto spisać i wysłać kuchni wraz z wyżej wymienionymi 
instrukcjami. 

 � W przypadku bezglutenowych niejadków warto też przesłać gotową listę z pomysłami 
na dania, które dziecko na pewno zje. Kucharz będzie nam wdzięczny, a dziecko zado-
wolone, że je to, co lubi. 

 � Starajmy się nie wymagać od ośrodka zakupu wszystkich bezglutenowych zamienni-
ków – niech dziecko przywiezie swój chleb, makaron, bułkę tartą, płatki śniadaniowe czy 
müsli. To bardzo ułatwi pracę kuchni, a my będziemy pewni, że nasza pociecha je chleb, 
który mu smakuje. 

 � Najwięcej błędów kuchnia może popełnić w przypadku przygotowywania bezgluteno-
wych zastępników dań mącznych, więc warto poprosić o to, aby nasze dziecko jadło 
potrawy naturalnie bezglutenowe – zupy bez mącznych dodatków, mięso, warzywa, 
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ziemniaki, ryż. Nie prośmy, aby specjalnie dla niego lepiono bezglutenowe pierogi czy 
pieczono ciasto. Zdarza się jednak, że kucharz bardzo chce usmażyć naszemu dziecku 
bezglutenowe naleśniki czy przygotować inny zastępnik tradycyjnego dania – podpo-
wiedzmy, jak to zrobić, żeby danie się udało, ale przede wszystkim by było bezpieczne. 

 � Możemy się też umówić, że część potraw dziecko przywiezie z domu – gotowe pulpety, 
pyzy czy inne danie, które w kuchni zostanie mu odgrzane. 

 � Koniecznie pozostawmy do siebie kontakt, tak aby w razie jakichkolwiek wątpliwości 
kucharz mógł do nas zadzwonić. Sami nie narzucajmy się przesadnie często, czasem po 
prostu trzeba zaufać osobom, które zajmują się naszym dzieckiem. Warto, aby podczas 
wyjazdu wychowawca czuwał nad przygotowaniem i serwowaniem bezglutenowych po-
siłków.

 � Młodzi bezglutenowcy zwykle doskonale znają zasady przygotowywania bezgluteno-
wych potraw i związane z tym pułapki, warto więc dziecko uczulić, aby samo pilnowało 
diety i nie bało się pytać o dania czy składniki, których nie jest pewne. 

 � Jeśli mimo szczerych chęci natrafiamy na opór ze strony ośrodka lub nie potrafimy sami 
sobie poradzić z umówieniem się w kwestii bezglutenowej diety dziecka – dzwońmy po 
pomoc do Stowarzyszenia. 

I jeszcze jedno: jeśli wyjazd się uda i kuchnia sprosta zadaniu, podziękujmy za podjęty wysi-
łek. Zachęcimy tym do jeszcze większej życzliwości wobec bezglutenowców, którzy przyjadą 
do ośrodka w przyszłości. Czy zawsze podczas wyjazdu na zieloną szkołę uda się uniknąć 
błędów dziecka czy personelu? Być może nie. Mimo szczerych chęci osobom pracującym 
w kuchni mogą się zdarzyć wpadki. Warto jednak pamiętać, że nie jesteśmy w stanie uchro-
nić naszych dzieci przed wszystkim. A izolowanie ich od wspólnych wyjazdów z kolegami jest 
dla nich dużo bardziej szkodliwe niż jednorazowe przypadkowe spożycie glutenu.

Czy wiesz, że..?
W ramach programu MENU BEZ GLUTENU nasze 
Stowarzyszenie szkoli restauracje, ale także hotele, 
pensjonaty i inne obiekty, które oferują dania dla osób  
na diecie bezglutenowej.

www.menubezglutenu.pl
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Zasady przygotowywania  
posiłków bezglutenowych 
Poniżej zebraliśmy podstawowe zasady przygotowywania posiłków bezglutenowych, które 
mogą zostać wykorzystane w każdej stołówce żywienia zbiorowego (przedszkolu, szkole, ca-
teringu szkolnym, ośrodku goszczącym wycieczki szkolne lub zielone szkoły).

Wprowadzenie 
Co to jest gluten? To białko, które jest składnikiem powszechnie spożywanych przez nas 
produktów ze zbóż. Znajduje się w chlebie, mące, makaronach, ciastach i wszystkich pro-
duktach wytworzonych z pszenicy, jęczmienia, żyta i owsa. Jest obecny także w niewielkich 
ilościach w wyrobach, w których się go w ogóle nie spodziewamy, takich jak słodycze, wędli-
ny czy nabiał. Niektóre osoby cierpią na nietolerancję glutenu – po spożyciu nawet najmniej-
szych jego ilości mogą mieć biegunki, bóle i wzdęcia brzucha, zaparcia i cały szereg innych 
problemów zdrowotnych. Najpoważniejszą chorobą związaną z nietolerowaniem glutenu 
jest celiakia. W tym przypadku gluten musi być wykluczony na całe życie, a osoba chora nie 
może spożywać nawet najmniejszych jego ilości. Musi też przeorganizować swoją kuchnię, 
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kupować tylko bezglutenowe produkty i nauczyć się przygotowywać z nich potrawy w bez-
pieczny sposób, aby nie zanieczyścić ich przypadkowo glutenem. 

Dlatego przygotowując dania bezglutenowe dla takiej osoby, należy zachować szczególną 
ostrożność i pamiętać, że jej dieta nie jest dietą z wyboru, nie jest fanaberią lub sposobem na 
odchudzanie, ale jest formą leczenia. 

Zasady bezpiecznej kuchni bezglutenowej w warunkach żywienia zbiorowego: 
 � Podstawową sprawą w diecie bezglutenowej są bezpieczne bezglutenowe produkty. 

Zachęcamy do zapoznania się z materiałami Stowarzyszenia zawartymi w niniejszym 
poradniku oraz na www.celiakia.pl.

 � Wszystkie składniki potraw bezglutenowych muszą być surowcami naturalnie bezglu-
tenowymi lub produktami oznaczonymi jako bezglutenowe (najlepiej znakiem Prze-
kreślonego Kłosa przedstawionym obok lub napisem „produkt bezglutenowy”). Jeśli 
produkt nie jest oznaczony w taki sposób, należy dokładnie przeczytać 
jego skład i sprawdzić czy nie zawiera glutenu. Nawet niewielka ilość 
glutenu szkodzi osobie chorej na celiakię, dlatego należy zwrócić szcze-
gólną uwagę na napisy – „może zawierać gluten”, „w zakładzie używany 
jest gluten (pszenica, żyto, jęczmień)” itp. Tak opisanych produktów nie 
wolno używać. 

 � Jeżeli nie jesteśmy pewni, czy dany produkt jest bezglutenowy, nie na-
leży go używać. Zawsze można skontaktować się ze Stowarzyszeniem (kontakt podany 
na końcu poradnika) w celu zweryfikowania informacji na temat danego produktu lub 
wybrać surowiec, którego jesteśmy pewni. 

 � Produkty bezglutenowe mogą zostać wtórnie zanieczyszczone glutenem podczas ich prze-
chowywania (otwarte opakowanie mąki, bułki tartej bezglutenowej itp.), dlatego należy 
zapewnić im wydzielone miejsce (najlepiej jeśli będzie to osobna zamykana szafka, naj-
wyższa półka regału itp.). Produkty bezglutenowe, które powinny być trzymane osobno to 
mąka, bułka tarta, makaron, proszek do pieczenia, kasza gryczana i jaglana itp. 

 � O ile jest to możliwe, warto przygotowywać część posiłków dla wszystkich gości/dzieci 
w wersji bezglutenowej (np. zupa pomidorowa z ryżem zamiast makaronu, mięso pie-
czone w sosie własnym zamiast smażonego w panierce, kasza gryczana zamiast jęcz-
miennej, sos na bazie mąki ziemniaczanej zamiast pszennej itp.). 

 � Podczas serwowania śniadań czy kolacji należy pamiętać o wydzieleniu i podpisaniu 
osobnego słoika dżemu, miodu, Nutelli, past kanapkowych czy masła dla osoby bezglu-
tenowej, gdyż niewielkie okruchy zwykłego chleba (np. na wspólnym nożu do smaro-
wania) także jej szkodzą. Jeśli nie ma możliwości podania osobnych produktów, należy 
zadbać o to, aby osoba na diecie wzięła swoją porcję jako pierwsza. 

 � Używając kasz naturalnie bezglutenowych (gryczana, jaglana) należy je przejrzeć przed 
gotowaniem, czy nie zawierają zanieczyszczeń ziarnami glutenowymi.

Należy pamiętać, że sprawdzony surowiec bezglutenowy to dopiero połowa sukcesu. Rów-
nie ważny jest sposób przygotowania bezglutenowego dania, aby nie zanieczyścić go glute-
nem. Przygotowując danie dla osoby na diecie bezglutenowej należy: 

 � Dokładnie umyć powierzchnie kuchenne, z których będziemy korzystać. 
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 � Sprawdzić czy wszystkie naczynia, których będziemy potrzebowali (blachy, patelnie, 
garnki, deski do krojenia, sztućce, szklanki, talerze, itp.) są czyste (uwaga - naczynia 
myte w zmywarce lub ręcznie z płynem do mycia naczyń są całkowicie bezpieczne dla 
osób nietolerujących glutenu). 

 � Myć ręce przed i w trakcie przygotowywania potraw bezglutenowych. Szczególnie wte-
dy, kiedy dotykaliśmy produktów glutenowych – chleba, panierki glutenowej, mąki, buł-
ki tartej itp. 

 � Mieć zawsze czyste ubranie, wolne od śladów produktów zawierających gluten (spraw-
dzić czy np. nie jest zabrudzone mąką po zagniataniu glutenowego ciasta itp.). 

 � Podczas przygotowania potraw uważać, aby w pobliżu nie znajdowała się zwykła mąka, 
okruchy chleba na blacie/desce do krojenia. Dlatego nie wolno w tym samym czasie 
(w bliskim sąsiedztwie), kiedy przygotowuje się tradycyjne dania mączne, przygotowy-
wać porcji bezglutenowych. 

 � Używać zawsze osobnej frytkownicy, patelni, itp. do przyrządzania potraw bezglute-
nowych smażonych na głębokim tłuszczu. Porcje bezglutenowe muszą być smażone 
w czystym tłuszczu, którego nie używano wcześniej do smażenia porcji glutenowych. 
Ewentualnie można najpierw usmażyć porcję bezglutenową, potem glutenową, ale ni-
gdy jednocześnie na tej samej patelni. 

 � Zawsze używać czystych łopatek, łyżek, deski, sita do makaronu oraz innych narzędzi 
kuchennych, czyli takich, które nie miały kontaktu z produktami zawierającymi gluten. 

 � Korzystając z jednego piekarnika i foremek do pieczenia, należy się upewnić, że nie za-
wierają zanieczyszczeń glutenowych (resztki ciast, pieczywa). Ważny jest także osobny 
toster do pieczywa bezglutenowego.  

 � Wszyscy pracownicy kuchni powinni być powiadomieni o zasadach dotyczących prze-
chowywania i przygotowywania produktów i potraw bezglutenowych, nie tylko osoby 
gotujące, ale również serwujące potrawy bezglutenowe. 

 � Aby uniknąć pomyłki i nie podać osobie bezglutenowej dania glutenowego dobrze jest 
danie bezglutenowej oznaczyć (np. inny kolor talerza, wbita w danie wykałaczka z ozna-
czeniem itp.).

www.domowyobiadek.pl – catering szkolny i przedszkolny z certyfikatem MENU BEZ GLUTENU
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Produkty dozwolone, niedozwolone  
i takie, które mogą zawierać gluten

Grupa 
produktów Nie zawierają glutenu Mogą zawierać gluten Zawierają gluten

Produkty 
zbożowe

Zboża naturalnie 
niezawierające glutenu: 
ryż biały i brązowy, 
kukurydza, gryka, proso, 
amarantus, quinoa, mąki 
i kasze ze zbóż naturalnie 
bezglutenowych (np. kasza 
jaglana z prosa, gryczana), 
gotowe mieszanki 
mączne bezglutenowe, 
pieczywo i makarony 
z mąk bezglutenowych 
wykonane samodzielnie 
oraz kupne oznakowane 
znakiem Przekreślonego 
Kłosa, kaszki dla dzieci 
ryżowe i kukurydziane, 
chrupki kukurydziane ze 
znakiem Przekreślonego 
Kłosa, popcorn, 
owies bezglutenowy 
certyfikowany ze znakiem 
Przekreślonego Kłosa, 
bułka tarta bezglutenowa

Płatki śniadaniowe 
kukurydziane mogą 
zawierać słód jęczmienny, 
mąka kukurydziana, 
gryczana, jaglana, ryżowa, 
płatki ryżowe, skrobia 
kukurydziana, ryżowa 
i z tapioki, dostępne 
w sprzedaży ogólnej mogą 
zawierać śladowe ilości 
glutenu

Pszenica (i jej dawne 
odmiany: orkisz, kamut, 
płaskurka), pszenżyto, 
jęczmień, żyto, owies,
mąka pszenna, żytnia, 
jęczmienna, seitan,
płatki pszenne, jęczmienne, 
żytnie, owsiane, kasza 
manna, kuskus, kasza 
jęczmienna (pęczak, 
mazurska, perłowa), müsli, 
kasze owsiane,
kaszki błyskawiczne 
zbożowe i mleczno 
– zbożowe, makaron 
pszenny, makaron żytni, 
pierogi, pyzy, kopytka, 
naleśniki,
pieczywo – każde, które 
nie jest wypieczone 
przez specjalistycznego 
producenta (chleb biały 
i razowy, bułki, bagietki, 
maca, pumpernikiel, 
pieczywo chrupkie, precle), 
pieczywo cukiernicze 
suche (herbatniki, ciastka, 
wafle, biszkopty, pierniczki, 
sucharki, paluszki itp.), 
ciasta, ciastka, drożdżówki
pizza, bułka do 
hamburgera, bułka tarta

Mięso,  
ryby, jaja

Świeże nieprzetworzone 
mięso, ryby, jaja, wędliny 
ze znakiem Przekreślonego 
Kłosa

Wędliny (także te 
wysokogatunkowe typu 
szynka), zwłaszcza tzw. 
wędliny wysokowydajne,
konserwy rybne i mięsne, 
wędliny podrobowe 
(kaszanka, pasztetowa, 
pasztet), wyroby 
garmażeryjne mięsne 
(parówki, kotlety mielone, 
pulpety, hamburgery)

Panierki do mięs i ryb oraz 
potrawy panierowane
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Mleko 
i produkty 
mleczne

Mleko świeże, mleko  
w kartonie, mleko 
zagęszczane, mleko 
w proszku, kefir, maślanka, 
jogurt naturalny, 
nieprzetworzony ser biały, 
żółty

Jogurty owocowe, maślan-
ki smakowe, napoje czeko-
ladowe, produkty mleczne 
o obniżonej zawartości 
tłuszczu, serki topione, 
śmietana (zagęstnik), tanie 
sery żółte (tzw. wyroby 
seropodobne), gotowe sery 
białe do serników  
(niektórzy producenci 
dodają błonnik pszenny)

Napoje mleczne 
z dodatkiem słodu 
jęczmiennego

Tłuszcze Masło, smalec, margaryna, 
olej roślinny, oliwa z oliwek

Majonezy, gotowe sosy 
(dresingi)

Warzywa  
i przetwory 
z warzyw

Wszystkie warzywa 
(świeże, konserwowane 
bez dodatków), strączkowe 
(groch, fasola, soczewica), 
ziemniaki, skrobia 
ziemniaczana

Sałatki z majonezem 
i dresingami, przeciery 
pomidorowe, niektóre 
fasole w puszkach, placki 
ziemniaczane, produkty 
wegetariańskie typu kotlety 
sojowe, pasztety i majonezy 
sojowe, warzywa mrożone

Warzywa smażone, 
panierowane

Owoce Wszystkie owoce (świeże, 
konserwowane)

Owoce suszone, wsady 
owocowe, owoce mrożone

Cukier, 
słodycze, 
desery

Cukier, dżem, miód, 
landrynki, ciasta i ciastka 
upieczone z dozwolonych 
produktów, kisiele 
i budynie domowe z mąki 
ziemniaczanej, ciasta 
i ciastka bezglutenowe

Guma do żucia, żelki, 
nadziewane cukierki, 
batony, budynie, 
kisiele, lody, czekolada 
i czekoladki, chipsy

Ciasta i ciastka upieczone 
z niedozwolonych mąk lub 
ze zwykłym proszkiem do 
pieczenia, słód jęczmienny

Napoje Herbata, kawa naturalna, 
kawa Inka bezglutenowa, 
soki owocowe, wody mi-
neralne, kompoty, napary 
z ziół, czyste alkohole, cydr, 
wino, piwo bezglutenowe

Niektóre kawy 
rozpuszczalne, zwłaszcza 
aromatyzowane, napoje 
owocowo-warzywne, 
alkohole z dodatkami 
smakowymi

Kawa zbożowa, kakao 
owsiane, napoje słodzone 
słodem jęczmiennym, piwo

Przyprawy Sól, pieprz, zioła, ocet 
winny, ocet jabłkowy

Jarzynki typu vegeta, 
przyprawy, mieszanki 
przypraw (np. curry), 
musztardy, keczupy, sosy 
w proszku gotowe dipy 
i dresingi, sosy sojowe
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Grupa 
produktów Nie zawierają glutenu Mogą zawierać gluten Zawierają gluten

Zupy Zupy domowe 
z dozwolonych produktów,
Kostki bulionowe 
bezglutenowe 
(z Przekreślonym Kłosem)

Zupy w proszku (instant), 
kostki bulionowe

Zupy zaprawiane mąką, 
zupy z makaronem, z lanym 
ciastem

Inne Proszek do pieczenia 
bezglutenowy, soda 
spożywcza, drożdże, 
żelatyna (bez ostrzeżenia 
o glutenie), komunikanty 
niskoglutenowe

Preparaty do odchudzania, 
niektóre leki i preparaty 
wielowitaminowe,
niektóre aromaty

Zwykły proszek do 
pieczenia,
hydrolizowane białko 
roślinne, komunikanty 
z mąki pszennej

Czy wiesz, że..?
Jeśli na etykiecie znajdujemy napis „skrobia”, „skrobia modyfikowana” lub „syrop 
glukozowo-fruktozowy”, nie trzeba się takiego dodatku obawiać, gdyż nie zawiera 
on glutenu. Gdyby zawierał, producent musi dodać sformułowanie typu: „skrobia 
modyfikowana (zawiera gluten)” lub „syrop glukozowo-fruktozowy (z pszenicy)”. 

Poza tym producenci mają obowiązek wyróżnić na etykiecie, np. za pomocą czcion-
ki, stylu lub koloru tła, wszystkie składniki alergenne, w tym zawierające gluten. 
 
 
Dodatki do żywności dozwolone na diecie bezglutenowej: agar, guma guar, guma 
ksantanowa, karagen, karob, mączka chleba świętojańskiego, pektyna, syrop klo-
nowy, syrop glukozowo-fruktozowy, dekstroza, maltodekstryny, skrobia modyfi-
kowana, glutaminian sodu (o ile nie jest wyraźnie napisane, że jest produkowany 
z pszenicy), acetylowany adypinian dwuskrobiowy. 
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Stowarzyszenie 

Imprezy stowarzyszeniowe 
Nasze dzieci bardzo często nie mają w szkole kontaktu z innymi osobami na diecie bezglu-
tenowej i mogą się czuć nieco wyobcowane. Dlatego dla wielu małych bezglutenowców 
bardzo ważne są spotkania z innymi dziećmi, które nie mogą jeść glutenu. Nasze Stowa-
rzyszenie od lat organizuje w kilkunastu miastach w Polsce mikołajki, Dni Dziecka, pikniki, 
warsztaty i inne imprezy, podczas których dzieci poznają rówieśników na diecie, bawią 
się, cieszą prezentami i niespodziankami. W czasie takich imprez poczęstunek, często za-
pewniany przez rodziców, jest zawsze w wersji bezglutenowej, dlatego dzieci mogą poznać 
nowe smaki i nacieszyć się stołem pełnym smakołyków, których nie trzeba sprawdzać, czy-
tać składów i pytać mamę czy tatę, czy wolno je zjeść. Dla wielu dzieci jest to bezcenne do-
świadczenie, które wielokrotnie z przyjemnością i wzruszeniem obserwowaliśmy podczas 
naszych spotkań.

Dlatego zapraszamy rodziców wszystkich dzieci na diecie bezglutenowej do zapisania się do 
Stowarzyszenia i korzystania z bezpłatnej oferty imprez, które organizowane są w naszych 
oddziałach. A jeśli ktoś mieszka w miejscowości, w której jeszcze nic się nie dzieje, serdecz-
nie zapraszamy do współpracy – podpowiemy jak zorganizować pierwsze spotkanie i pomo-
żemy na każdym etapie jego realizacji.
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Wakacje bez glutenu 
Szkoła szkołą, ale są jeszcze wakacje! Nasze dziecko, mimo że na diecie bezglutenowej, po-
winno mieć możliwość wypoczynku na koloniach czy obozach. Korzystanie ze standardowej 
oferty może być jednak dla dziecka na diecie bezglutenowej dużym zagrożeniem i barierą, 
gdyż nie wszystkie miejsca goszczące dzieci i młodzież są w stanie zapewnić bezpieczne bez-
glutenowe wyżywienie.

Można oczywiście spróbować skorzystać z doświadczeń zdobytych podczas wyjazdów na-
szego dziecka na wycieczki czy zielone szkoły i porozmawiać z organizatorem wypoczynku, 
jednak nie namawiamy nikogo do takiego rozwiązania. Zdecydowanie bezpieczniej jest wy-
słać dziecko na obóz z dietą bezglutenową, do przeszkolonego ośrodka i pod opiekę wy-
chowawców, którzy również przeszli odpowiednie szkolenie w zakresie diety bezglutenowej.

Nasze Stowarzyszenie trzykrotnie organizowało wyjazdy kolonijne dla dzieci i młodzieży na 
diecie bezglutenowej. Od 2014 roku obejmujemy takie wyjazdy patronatem. Aktualna lista 
obozów, które możemy polecić znajduje się na www.celiakia.pl.

Rodziców zachęcamy także do wspólnego wypoczynku z dziećmi w którymś z ośrodków 
przeszkolonych przez Stowarzyszenie w ramach naszego programu MENU BEZ GLUTENU: 
www.menubezglutenu.pl.

Bezglutenowa komunia
Warto też przypomnieć, że zarówno dzieci, jak i dorosłe osoby na diecie bezglutenowej mogą 
korzystać z niskoglutenowych komunikantów. Ich nazwa („niskoglutenowe”) wynika z zasad 
prawa kanonicznego, są one całkowicie bezpieczne dla osób z celiakią czy też alergią na glu-
ten, zawierają poniżej 20 ppm (miligramów na kilogram) glutenu. Komunikanty są dostępne 
dzięki staraniom naszego Stowarzyszenia (od 2006 roku). Na stronie www.celiakia.pl pu-
blikujemy listę parafii, w których jest możliwość przyjęcia bezglutenowej komunii (należy 
jednak zawsze przed mszą skontaktować się z księdzem).

Zachęcamy szczególnie rodziców dzieci, które przygotowują się do Pierwszej Komunii, aby 
odpowiednio wcześniej skontaktowały się z księdzem i omówiły sprawę niskoglutenowych 
hostii. Jednocześnie przypominamy, że przyjmowanie tradycyjnej komunii przez osoby z ce-
liakią jest bezwzględnie zabronione – nawet tak mała ilość glutenu szkodzi i powoduje stan 
zapalny w jelitach.

We wszelkich sprawach związanych z problemami dzieci na diecie bezglutenowej w szkole 
prosimy pisać na info@celiakia.pl.

Punkt Informacyjno-Konsultacyjny Stowarzyszenia: 
ul. Villardczyków 8 lok. U-1  02-793 Warszawa

tel. 22 253 04 97 
info@celiakia.pl     |     www.celiakia.pl     |     www.facebook.com/celiakia

www.przekreslonyklos.pl     |     www.menubezglutenu.pl 
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