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Drodzy Czytelnicy,
Cieszę się, że możemy przekazać Wam 
czwarty numer naszego czasopisma. 
Jak zawsze liczę, że spotka się ono 
z życzliwym przyjęciem, a zamieszczo-
ne teksty wzbudzą Wasze zaintereso-
wanie. Tym razem polecamy ciekawe 

wywiady, zarówno o tematyce medycznej (o roli probioty-
ków w diecie bezglutenowej oraz nowych wytycznych doty-
czących diagnostyki celiakii), jak również z osobami, które 
są bezpośrednio związane z dietą bezglutenową i zdrowym 
odżywianiem. Udzielając porad w naszym Punkcie Informa-
cyjno-Konsultacyjnym zawsze podkreślamy, że ograniczenia 
związane z dietą nie powinny być przeszkodą w aktywnym 
życiu. Stąd w „Bez glutenu” rozmowy z właścicielami restau-
racji, którzy umożliwiają nam jedzenie poza domem, przyłą-
czając się do programu MENU BEZ GLUTENU i zaproszenie 
do odwiedzenia kolejnych krajów, tym razem Litwy, Łotwy 
i Estonii. A ponieważ celiakia nie oznacza niepełnosprawno-
ści, namawiając do czynnego uprawiania sportu zachęcamy 
do lektury tekstu „Dieta a sport”. Rodzicom małych bezglu-
tenowców polecam także relację z naszych bezglutenowych 
kolonii nad morzem.

W dziale kulinarnym rozpoczynamy cykl artykułów dotyczą-
cych niezwykle zdrowej diety śródziemnomorskiej – w tym 
numerze przedstawiamy kuchnię włoską. Mamy nadzieję, że 
zaprezentowane dania spodobają się smakoszom i nawet oso-
by czujące się mniej pewnie w kuchni spróbują przygotować 
tiramisu czy cantucci w wersji bezglutenowej, bo naprawdę 
warto. W tematykę śródziemnomorską wpisuje się również 
ciecierzyca, bardzo wartościowa roślina, którą warto wyko-
rzystywać planując bezglutenowe posiłki. 

Polecamy także lekturę tekstów, które zwyciężyły w konkursie 
literackim ogłoszonym przed wakacjami. Warto poczytać 
o przygodach z dietą, które są udziałem innych osób bez-
glutenowych. Niech będą dla nas inspiracją i pomogą nam 
spojrzeć na dietę bardziej optymistycznie.
A co nowego w Stowarzyszeniu? Tym razem przedstawiamy 
bliżej naszą codzienną pracę. Miło jest obserwować, że przy-
nosi kolejne pozytywne efekty. Zapraszam do twórczego i ak-
tywnego udziału w życiu naszej bezglutenowej społeczności.

Życzę przyjemnej lektury i do zobaczenia na Gluten Free 
EXPO 2013. 
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Medycyna

W diagnostyce celiakii brane są pod uwagę następujące 
kryteria:
1.  obecność w surowicy krwi przeciwciał swoistych dla celiakii,
2.  charakterystyczne zmiany histopatologiczne w błonie ślu-

zowej jelita cienkiego (biopsja),
3.  podłoże genetyczne – haplotyp DQ2/DQ8,
4.  poprawa objawów klinicznych po wprowadzeniu diety 

bezglutenowej.

Wśród badań serologicznych stosowanych w diagnostyce 
celiakii wyróżnia się szereg testów, począwszy od oznaczeń 
przeciwciał przeciwko gliadynie (AGA – tzw. „stara gliady-
na”), poprzez przeciwciała przeciwendomyzjalne (EMA), 
po przeciwciała skierowane przeciw transglutaminazie 
tkankowej (tTG) i odkryte niedawno przeciwciała przeciw 
deamidowanym peptydom gliadyny (DPG – tzw. „nowa 
gliadyna”).
 
Obecnie za najbardziej czułe i swoiste dla celiakii uważa 
się przeciwciała tTG oznaczane w klasie IgA (tTG-IgA), po-
nieważ zarówno pozytywna, jak i negatywna wartość pre-
dykcyjna tTG-IgA wynosi ponad 98%. Można też oceniać 
przeciwciała EMA-IgA, które cechują się porównywalną 
czułością i swoistością, zwłaszcza w grupie najmłodszych 
dzieci poniżej 3 roku życia. Ze względu na niską swoistość 
(ok. 70%) w diagnostyce celiakii nie rekomenduje się nato-
miast wykonywania testów oceniających AGA.

W klasie IgG ocenia się przeciwciała jedynie u pacjentów, 
u których stwierdzamy niedobór immunoglobulin w klasie 
IgA (u chorych na celiakię często współistnieje defi cyt IgA). 
U osób z niedoborem IgA zaleca się wówczas badanie prze-
ciwciał DPG w klasie IgG. Jeżeli laboratorium nie wykonuje 
takich badań, można oceniać tTG lub EMA w klasie IgG.

Badania genetyczne mają na celu ustalenie genotypu w za-
kresie genów układu zgodności tkankowej klasy II, kodują-
cych cząsteczki DQ2 i DQ8. Geny HLA-DQ2/DQ8 występują 
u ponad 98% chorych na celiakię, tak więc ich brak prak-
tycznie wyklucza rozpoznanie. Należy jednak pamiętać, 
że 30% ogólnej populacji posiada takie geny i obecność 
haplotypu HLA DQ2/DQ8 nie świadczy o chorobie. Badanie 
genotypu HLA-DQ2/DQ8  jest pomocne w rozpoznaniu ce-
liakii głównie w przypadkach trudnych diagnostycznie, np. 
u pacjentów z nietypową celiakią, u których badanie biopta-
tów (wycinków) wykazuje zanik kosmków jelita cienkiego, 
natomiast badania serologiczne przeciwciał są negatywne. 
W takiej sytuacji brak genów kodujących HLA DQ2/DQ8 
wyklucza celiakię, natomiast ich obecność przemawia za 

rozpoznaniem choroby trzewnej. Ocena genów HLA klasy II 
jest również przydatna w rozpoznaniu celiakii potencjalnej, 
tj.  u pacjentów z dodatnimi testami serologicznymi, u któ-
rych nie stwierdza się charakterystycznych zmian histolo-
gicznych błony śluzowej jelita cienkiego. Obecność genotypu 
HLA DQ2/DQ8 u takich chorych potwierdza rozpoznanie 
celiakii potencjalnej. Zgodnie z nowymi rekomendacjami 
ESPGHAN badania genetyczne są niezbędne, jeżeli zde-
cydujemy się na odstąpienie od biopsji jelitowej i badania 
histopatologicznego. Dotyczy to pacjentów z  objawami 
celiakii, u których stwierdzamy bardzo wysokie stężenie 
przeciwciał tTG w klasie IgA (powyżej 10-krotności górnej 
granicy normy). Z naszej praktyki leczniczo-diagnostycznej 
wiemy jednak, że takie sytuacje są raczej rzadkością niż 
normą. 

Badania genetyczne mają również duże znaczenie w grupach 
ryzyka rozwoju celiakii (np. krewni chorych na celiakię, 
chorzy na cukrzycę typu I i inne choroby współistniejące 
z celiakią). U osób z grup ryzyka celiakia rozwija się znacz-
nie częściej niż w ogólnej populacji (odsetek chorych sięga 
nawet 10%). Dlatego w grupach ryzyka należy systematycz-
nie, przynajmniej raz na kilka lat, wykonywać serologiczne 
testy przesiewowe w kierunku celiakii (tTG-IgA i DPG-IgG). 
Zgodnie z nowymi rekomendacjami, aby zmniejszyć koszty 
ekonomiczne badań przesiewowych zaleca się w pierwszej 
kolejności ocenę haplotypu HLA-DQ2/DQ8, a następnie 
u pacjentów, u których stwierdza się taki haplotyp, wyko-
nywanie testów serologicznych.  

Literatura:
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Współczesna (Gastroenterol Helatol Żyw Dziec) 2009; 11(3): 93-7.

Badania serologiczne 
i genetyczne 
w diagnostyce celiakii
Tekst: prof. dr hab. n. med. Bożena Cukrowska
Kierownik Pracowni Immunologii Zakład Patologii Instytut  „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”
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Anna Marczewska: Wiemy, że jeśli przyjmujemy antybiotyk 
powinniśmy jednocześnie chronić nasze jelita, stosując osło-
nowo odpowiednie bakterie. Panuje też ogólne przekonanie, 
wytworzone przez liczne reklamy produktów takich jak np. 
Actimel, że probiotyki to coś zdrowego. Jednak niewiele osób 
tak naprawdę wie, na co wpływają probiotyki i czy rzeczywi-
ście warto je stosować.

Hanna Szajewska: W praktyce najlepiej udokumento-
wane jest stosowanie probiotyków w leczeniu ostrej bie-
gunki. Probiotyki, w porównaniu z placebo, skracają czas 
trwania biegunki o średnio 1 dzień. Biorąc pod uwagę, że 
czas trwania ostrej biegunki zwykle nie przekracza 5–7 dni, 
taki efekt można uznać za istotny klinicznie. Stosowanie 
probiotyków w leczeniu ostrej biegunki infekcyjnej u dzieci 
jest zgodne z aktualnymi wytycznymi europejskimi, ale 
należy stosować jedynie szczepy o udowodnionym dzia-
łaniu i w odpowiedniej dawce. Do szczepów probiotycz-
nych o najlepiej udokumentowanym działaniu w leczeniu 
ostrej biegunki u dzieci należą np. L. rhamnosus GG oraz 
S. boulardii. Dane dotyczące skuteczności probiotyków 
w leczeniu ostrej biegunki infekcyjnej u dorosłych są zde-
cydowanie bardziej ograniczone i nie pozwalają na sfor-
mułowanie zaleceń. 
Drugim dobrze udokumentowanym wskazaniem do stoso-
wania probiotyków jest zapobieganie biegunce związanej ze 
stosowaniem antybiotyków. W Polsce są dostępne następu-
jące probiotyki o udokumentowanym działaniu: S. boular-
dii (dorośli i dzieci), Lactobacillus GG (wyłącznie u dzieci), 
L. rhamnosus E/N, Oxy, Pen (dzieci), Str. thermophilus & 
B. lactis Bb12 (dzieci). U dorosłych skuteczny jest również na-
pój probiotyczny zawierający Lactobacillus casei DN 114 001 
(znany w Polsce pod handlową nazwą Actimel). 

Czy nie jest tak, że większość badań dotyczy działania pro-
biotyków in vitro (w warunkach laboratoryjnych), natomiast 
trudno ocenić, jak probiotyki działają in vivo, już w samym 
jelicie człowieka?

Faktycznie, bardzo często twierdzenia o korzystnych dzia-
łaniach probiotyków są formułowane na podstawie prze-
słanek patofi zjologicznych, ekstrapolacji wyników badań 
in vitro lub na zwierzętach. Bywa że odnoszą się do tzw. 
zastępczych punktów końcowych (np. parametrów laborato-
ryjnych czynności układu immunologicznego), niemających 
bezpośredniego znaczenia lub o niewiadomym znaczeniu 

dla zdrowia pacjenta, a nie klinicznie istotnych punktów 
końcowych (np. wyzdrowienie, zachorowanie, hospitaliza-
cja, czas trwania choroby). Wiele potencjalnych korzyści dla 
zdrowia człowieka przypisywanych probiotykom w mediach 
i niektórych artykułach przeglądowych na łamach prasy fa-
chowej nie znalazło potwierdzenia w obiektywnych danych 
z badań z randomizacją, czyli takich, w których pacjentów 
kwalifi kuje się losowo do grupy eksperymentalnej podda-
wanej ocenianej interwencji lub do grupy kontrolnej. Tylko 
ten rodzaj badania powszechnie uważany jest za najbardziej 
wiarygodny w ocenie skuteczności i bezpieczeństwa różnych 
metod leczenia lub profi laktyki.

Jeśli probiotyki pomagają przy różnego rodzaju biegunkach, 
to czy podaje się je również w przypadku biegunek spowodo-
wanych celiakią? Czy tuż po diagnozie, obok wprowadzenia 
diety bezglutenowej, powinno się też zalecać kurację probio-
tykami? Zwłaszcza, że są doniesienia, iż probiotyki łagodzą 
objawy nietolerancji laktozy, która pojawia się u niektórych 
chorych, a jest związana z zanikiem kosmków. Czy są prowa-
dzone badania w tym kierunku?

Pojawiają się publikacje sugerujące związek pomiędzy zabu-
rzeniami składu fl ory przewodu pokarmowego a występowa-
niem niektórych chorób przewlekłych, w tym celiakii. Zbyt 
wcześnie jednak, aby mówić o związku przyczynowo-skutko-
wym. Aktualnie nie ma podstaw naukowych do stosowania 
któregokolwiek z probiotyków w leczeniu celiakii. 
Odnośnie nietolerancji laktozy, w wielu badaniach wykazano, 
że laktoza zawarta w jogurcie wywołuje mniejsze objawy 
nietolerancji, niż podawanie takiej samej dawki laktozy w for-
mie mleka. Korzystne działanie jogurtu wynika z uwalniania 
przez obecne w nim bakterie (Streptococcus themophilus 
i Lactobacillus bulgaricus) laktazy, co powoduje częściowy 
lub całkowity rozkład laktozy do glukozy i galaktozy. 

A jak jest w przypadku dzieci i osób dorosłych z alergiami 
pokarmowymi? 

Wprawdzie wyniki badań dowodzą, że stosowanie niektórych 
drobnoustrojów probiotycznych zmniejsza ryzyko wystą-
pienia chorób alergicznych, zwłaszcza atopowego zapalenia 
skóry, lub jest pomocne w ich leczeniu, ale wyniki badań 
są niespójne. W rezultacie żadne towarzystwo naukowe nie 
zaleca stosowania probiotyków w leczeniu lub zapobieganiu 
chorobom alergicznym. 

Probiotyki 
a dieta bezglutenowa 
Probiotyki (gr. pro bios – dla życia) są to podawane doustnie drobnoustroje  (wyselekcjo-
nowane szczepy bakteryjne lub drożdżaki), których zadaniem jest korzystne dla zdrowia 
działanie w przewodzie pokarmowym człowieka. Jak działają i czy warto je stosować 
u alergików i osób z celiakią? O odpowiedź na te i inne pytania dotyczące probiotyków 
poprosiliśmy panią profesor Hannę Szajewską z Kliniki Pediatrii Warszawskiego Uniwer-
sytetu Medycznego:
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U osób z celiakią, które nie przestrzegają diety bezgluteno-
wej mówi się o większym ryzyku zachorowania na nowotwory 
przewodu pokarmowego. Czy probiotyki mogą działać w tym 
zakresie profi laktycznie? 

Nie ma podstaw naukowych do takiego stosowania probiotyków. 

Czy możliwe jest przedawkowanie probiotyków? 

W zasadzie nie jest znane zjawisko przedawkowania probioty-
ków, są one powszechnie uważane za bezpieczne. Na obecnym 
etapie wiedzy odstąpienie od stosowania probiotyków, a na 
pewno ostrożność przy ich ew. stosowaniu, jest uzasadniona 
u wcześniaków, pacjentów z niedoborem odporności, cho-
robami przewlekłymi lub wyniszczającymi, ciężko chorych 
w stanie krytycznym, leczonych na oddziałach intensywnej 
opieki medycznej, z cewnikiem wprowadzonym do dużych 
żył oraz u chorych, którzy mają na stałe założone urządzenia 
medyczne. Czynnikiem ryzyka może być również podawanie 
probiotyków przez jejunostomię oraz stosowanie antybiotyków 
o szerokim spektrum działania, na które oporne są probiotyki. 
Szereg wyżej wymienionych sytuacji uznawanych jest przez 
producentów probiotyków za przeciwwskazanie. 

Na co zwrócić uwagę przy kupowaniu probiotyków, oprócz 
oczywiście kryterium ich bezglutenowości i ceny?

Obecnie bardzo podkreśla się, że właściwości probiotyków 
są szczepozależne. Parafrazując George’a Orwella, można 
powiedzieć, że wszystkie probiotyki są równe, ale niektóre są 
„równiejsze”. W praktyce, aby racjonalnie stosować probioty-
ki, niezbędna jest znajomość działania konkretnego szczepu 
probiotycznego, a nie tylko rodzaju lub gatunku. 

Czy nie wystarczy w większości przypadków regularne picie 
kefi ru albo jedzenie naturalnego jogurtu?

W celach żywieniowych oczywiście tak. Kefi r, jogurt to dobre 
źródła białka i wapnia. Jeżeli mówimy natomiast o zastoso-
waniach medycznych, trzeba wybrać produkt zawierający 
drobnoustroje o udokumentowanym działaniu. Każdy ze 
szczepów wymaga oddzielnych badań w celu określenia jego 

właściwości probiotycznych i skuteczności w ściśle określonej 
sytuacji klinicznej. Nie ma podstaw naukowych do ekstra-
polacji danych o szczepach, nawet blisko spokrewnionych; 
wyniki badań przeprowadzonych z określonym szczepem 
probiotycznym nie mogą być wykorzystywane jako dowód 
skuteczności innych, niepoddanych ocenie szczepów. Wyniki 
dokumentujące skuteczność danego szczepu probiotyczne-
go w określonej dawce nie są wystarczającym dowodem, że 
podobny efekt można osiągnąć, stosując mniejszą dawkę. 
Dokumentacja efektów zdrowotnych musi odnosić się do 
szczepu obecnego w danym produkcie.  

Dziękuję za rozmowę. 

Anna Marczewska

Probiotyki w celiakii
Przeprowadzono obiecujące doświadczenia, 
w których do uzyskania zaczynu fermentacyjne-
go, służącego do przygotowywania żywności, 
użyto szczepy pałeczek z  rodzaju Lactobacillus 
i  innych bakterii probiotycznych. Zaczyn ten 
został wykorzystany w  celu obniżenia ryzyka 
zanieczyszczenia glutenem produktów bezglute-
nowych. Wyniki badań w warunkach in vitro i in 
vivo u pacjentów z celiakią wskazują na dobrą 
tolerancję przygotowanych tą metodą różnych 
wypieków, w tym chleba.

Cytat z pracy: „Działanie probiotyków na organizm człowieka. 
Cz. II. Zastosowanie probiotyków w leczeniu i profi laktyce chorób.” 
dr hab. Anna Kędzia, Zakład Mikrobiologii Jamy Ustnej, Katedra 
Mikrobiologii Akademii Medycznej w Gdańsku

(AM)
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Małgorzata Źródlak: Jakie wprowadzono zmiany?

Hanna Szajewska: Aktualne wytyczne, opracowane przez 
Europejskie Towarzystwo Gastroenterologii, Hepatologii 
i Żywienia Dzieci (ESPGHAN) na podstawie wiarygodnych 
i aktualnych danych naukowych, uwzględniają wszystkie 
najważniejsze osiągnięcia medyczne, zwłaszcza w zakresie 
diagnostyki serologicznej i genetycznej celiakii. Najważniej-
sza zmiana dotyczy sytuacji, w której można rozważyć 
odstąpienie od biopsji jelita cienkiego. 
W wytycznych ESPGHAN przedstawiono algorytmy postępo-
wania diagnostycznego dotyczące dwóch grup osób. Pierwsza 
grupa to chorzy z objawami klinicznymi charakterystycznymi 
dla celiakii. Jeżeli stwierdza się u nich obecność przeciwciał 
przeciwko transglutaminazie tkankowej (w stężeniu >10 
× górnej granicy normy), przeciwciał przeciwendomyzjal-
nach oraz dodatni wynik badania genetycznego (wszystko 
razem), można rozważyć odstąpienie od wykonania biopsji 
jelita cienkiego. Możliwość ewentualnej rezygnacji z biopsji 
jest największą zmianą w porównaniu z poprzednimi wytycz-
nymi, które obowiązywały do końca 2011 roku. 
Druga grupa to osoby z grupy ryzyka zachorowania na ce-
liakię. Diagnostykę rozpoczyna się, jeżeli jest to możliwe, od 
wykonania badania genetycznego (HLA DQ2/DQ8). Ujemny 
wynik praktycznie wyklucza celiakię i na tym etapie można 
zakończyć diagnostykę. W przypadku dodatniego wyniku 
HLA DQ2/DQ8, zaleca się oznaczenie przeciwciał przeciwko 
transglutaminazie tkankowej. Następnie, w zależności od wy-
niku badania, prowadzi się dalszą diagnostykę serologiczną 
i histopatologiczną. W tej grupie chorych w dalszym ciągu 
istotną rolę w diagnostyce odgrywa badanie histopatologicz-
ne błony śluzowej jelita cienkiego. 

Czy konieczna jest prowokacja glutenem? 

Jeśli celiakia została rozpoznana na podstawie wiarygodnych 
kryteriów diagnostycznych, to według aktualnych wytycz-
nych ESPGHAN nie ma konieczności przeprowadzania próby 
prowokacji glutenem. Wykonuje się ją jedynie w przypadku 
wątpliwości co do rozpoznania. Prowokacja glutenem po-
winna być poprzedzona wykonaniem badania genetyczne-
go, a ocena badania histopatologicznego dokonana przez 
doświadczonego specjalistę. 
Zalecane jest unikanie wykonywania prowokacji glutenem 
u dzieci poniżej 5 roku życia oraz w okresie skoku pokwitanio-
wego, chyba że wynik badania genetycznego (HLADQ2/DQ8) 
jest ujemny lub jeżeli wprowadzono dietę bezglutenową bez 
właściwej diagnostyki w kierunku celiakii. W czasie prowokacji 
zaleca się normalne spożycie glutenu, wynoszące ok. 15 g/dobę. 

Stwierdzenie obecności przeciwciał typowych dla celiakii (prze-
ciwko transglutaminazie tkankowej i/lub antyendomyzjalnych) 
oraz charakterystycznych zmian histopatologicznych oznacza 
dodatni wynik próby prowokacji glutenem i potwierdza rozpo-
znanie celiakii. W przypadku niestwierdzenia obecności prze-
ciwciał typowych dla celiakii oraz braku objawów klinicznych 
po 2 latach prowokację można uznać za zakończoną. Ponieważ 
ujawnienie się celiakii może wystąpić też w późniejszym okresie 
życia, konieczne może być ponowne wykonanie badania histo-
logicznego błony śluzowej jelita cienkiego.

U kogo należy wykonać badania diagnostyczne? 

Diagnostyka wskazana jest w dwóch grupach: (1) u chorych 
z objawami klinicznymi charakterystycznymi dla celiakii 
(w obrębie przewodu pokarmowego lub poza nim) oraz (2) 
u osób z grupy ryzyka zachorowania na celiakię (np. z cu-
krzycą typu 1, zespołami Downa, Turnera lub Williamsa, 
autoimmunologiczną chorobą tarczycy) oraz u krewnych 
pierwszego stopnia chorego na celiakię. 

Czy zmiany wytycznych dotyczą tylko diagnostyki dzieci, czy 
także dorosłych?

Dotychczas nie było podstaw naukowych do odmiennego 
sposobu rozpoznawania celiakii u dzieci i dorosłych. To samo 
dotyczy aktualnych wytycznych.  

Jak Pani Profesor ocenia po kilku miesiącach skutki wprowa-
dzenia tych zmian?

Z dyskusji z lekarzami wynika, że problemem jest dostępność 
diagnostyki genetycznej. Dodatkowym problemem są wątpli-
wości odnośnie wiarygodności badań serologicznych. Autorzy 
wytycznych zwrócili uwagę, że badania powinny być wyko-
nywane w uznanych laboratoriach, podlegających kontroli. 

O czym powinni pamiętać lekarze diagnozujący celiakię u dzie-
ci i dorosłych?

Po pierwsze, diagnostyka jest miarodajna tylko wtedy, gdy 
była poprzedzona dostatecznie długim spożyciem glutenu 
(bez glutenu nie ma celiakii). Po drugie, nie ma pojedyn-
czego badania, na którego podstawie można jednoznacznie 
rozpoznać celiakię. 

Dziękuję za rozmowę. 

Małgorzata Źródlak

Nowe wytyczne 
w diagnostyce celiakii
W styczniu 2012 roku zostały ofi cjalnie opublikowane nowe wytyczne dotyczące diagno-
styki celiakii (Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition 2012). O komentarz 
i wyjaśnienie niektórych kwestii związanych z wytycznymi poprosiliśmy panią profesor 
Hannę Szajewską. 
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Tekst: dr Joanna Rachtan-Janicka, Małgorzata Źródlak

Konferencję zorganizowało Fińskie Stowarzyszenie Osób 
z Celiakią oraz Ośrodek Badań nad Celiakią Uniwersytetu 
Tampere. Jej uczestnikami byli lekarze i naukowcy (wielu 
przyjechało spoza Europy – z Australii, Nowej Zelandii, 
USA, Kanady, Indii, a nawet Arabii Saudyjskiej), diete-
tycy, żywieniowcy, technolodzy żywności oraz przedsta-
wiciele pacjentów reprezentowani przez stowarzyszenia 
z poszczególnych krajów zrzeszone w AOECS. Podczas kon-
ferencji odbyło się także coroczne Walne Zgromadzenie 
AOECS, na które przybyli przedstawiciele kilkudziesięciu 
stowarzyszeń, w tym także naszego (prezes Stowarzysze-
nia, Małgorzata Źródlak oraz dr Joanna Rachtan-Janicka, 
naukowiec z SGGW i członkini Stowarzyszenia). Poza oso-
bami z branży medycznej i przedstawicielami pacjentów 
w konferencji uczestniczyły fi rmy medyczne oraz producenci 
żywności bezglutenowej (polskim akcentem była obecność 
fi rmy Ekoprodukt). Warto podkreślić, że konferencja była 
najważniejszym w tym roku naukowym spotkaniem, na 
którym przedstawiano najnowsze badania naukowe doty-
czące diagnostyki, leczenia i zapobiegania celiakii, alergii, 
nietolerancji i nadwrażliwości na gluten. W sumie wzięło 
w niej udział około 300 osób z 40 krajów. 

W ramach konferencji prowadzono równolegle kilka sesji. 
Jedna z nich to spotkanie młodych CYE (Coeliac Youth of 
Europe), na którym omawiano projekty i prace dotyczące 
poprawy jakości życia młodych ludzi na diecie bezgluteno-
wej. Kolejne sesje to wykłady dla członków stowarzyszeń 
zrzeszonych w AOECS oraz oddzielne dla przedstawicieli 
nauki, a na koniec wspólna sesja naukowa dla wszystkich. 
Program zaproponowany przez organizatorów był niezwykle 

„Better Life for Coeliacs 2012” 
–  o celiakii podczas konferencji 

w Finlandii

Lek na celiakię? Dowiemy się o tym najwcześniej za kilka lat, choć w laboratoriach na całym 
świecie od dłuższego czasu trwają intensywne badania nad alternatywnymi wobec diety 
sposobami leczenia celiakii. Równolegle naukowcy starają się zgłębić genetyczne oblicze 
choroby. Międzynarodowa konferencja naukowa na temat celiakii „Better Life for Coeliacs”, 
która odbyła się w Helsinkach w dniach 6–9 września 2012, była okazją do zapoznania się 
z najnowszymi osiągnięciami naukowców i aktualnym stanem wiedzy na temat choroby. 
A wszystko pod hasłem „Lepsze życie dla osób z celiakią”. Czy faktycznie będzie lepsze? 

Sinuhe Wallinheimo, członek Parlamentu Finlandii, na diecie 
bezglutenowej
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bogaty i różnorodny. Każda z sesji tematycznych miała pro-
wadzącego, który zapowiadał kolejnych wykładowców oraz 
prowadził dyskusję (czasem budzącą wiele emocji i mobi-
lizującą do spojrzenia na znane tematy z zupełnie innego 
punktu widzenia). 

COŚ NOWEGO NA TEMAT CELIAKII? 
Jednym z głównych nurtów prezentowanych badań były 
nowe metody i techniki diagnostyki genetycznej oraz immu-
nologicznej w celiakii i nadwrażliwości na gluten. Podsumo-
wano aktualną wiedzę na temat przeciwciał oraz testów gene-
tycznych. Niezwykle ciekawe badania zostały przedstawione 
przez dr Yolandę Sanz, a dotyczyły ochronnej roli mikrofl ory 
jelitowej w zapobieganiu występowania objawów celiakii. 
W tym kontekście poruszono także temat znaczenia karmie-
nia piersią dzieci z grupy ryzyka, jako jednej z możliwości 

ochrony społeczeństwa przed epidemią chorób zależnych od 
glutenu (Prevent CD). 

Nowe spojrzenie na dolegliwości pacjentów przedstawił 
dr Pekka Collin, omawiając rosnące znaczenie nietypowych 
(pozajelitowych) objawów celiakii. Omówił m.in. współwystę-
powanie choroby z zespołem Sjögrena, chorobą Hashimoto, 
cukrzycą typu 1 oraz osteoporozą, polineuropatiami, ataksją, 
chorobami zębów i dziąseł, chronicznymi schorzeniami wą-
troby czy bezpłodnością. Dr Collin zwrócił szczególną uwagę 
na konieczność szkolenia lekarzy innych specjalności na temat 
celiakii. Po raz kolejny także zaprezentowano rosnący problem 
nadwrażliwości na gluten, schorzenia, które może dotyczyć 
jeszcze większego odsetka populacji niż celiakia (więcej na ten 
temat pisaliśmy w 3 numerze „Bez glutenu”). Równie ciekawe 
jak wykłady były prezentowane postery (plakaty). Naukowcy 
z całego świata przedstawili wyniki badań dotyczących jako-
ści produktów bezglutenowych oraz wielu psychologicznych 
i społecznych aspektów towarzyszących chorobie.

LEK NA CELIAKIĘ? 
Często poruszanym zagadnieniem były alternatywne sposoby 
leczenia celiakii, w tym prace nad farmaceutykami i szcze-
pionkami. Jak się jednak okazuje, poszukuje się leku, który 
nie tyle zastąpiłby leczenie dietą bezglutenową, co raczej 
wspomógł/osłonił w sytuacji „glutenowej wpadki” osoby 
z celiakią w podróży czy stołujące się poza domem. Testo-
wane są na przykład sposoby zastosowania transglutaminazy 
tkankowej, przydatnej w diagnostyce celiakii, do jej leczenia. 
Pierwsze, wstępne wyniki  doświadczeń będą znane pod ko-
niec obecnego dziesięciolecia.

Kolejna sfera zainteresowania badaczy to sam gluten – czy 
można tak zmienić jego strukturę, aby stał się bezpieczny dla 
celiaka, zanim zostanie wchłonięty przez jego kosmki jelitowe? 
Amerykański koncern Alvine Pharmaceutical Inc  stworzył 
preparat enzymatyczny, który potrafi  rozbić gluten na bardzo 
małe cząsteczki, jak twierdzi fi rma, nieszkodliwe dla celiaków. 
Produkt o nazwie ALV3, zaprezentowany przez przedstawiciela 
fi rmy Alvine, jest obecnie w drugiej fazie badań, a wstępne 
wnioski są obiecujące – preparat znacząco redukuje stopień 
zniszczenia kosmków przez gluten. Badania trwają.
Z kolei dr Patrick Griffi n z Uniwersytetu Columbia zaprezen-
tował szczepionkę na celiakię. Druga faza badań klinicznych 
nad preparatem właśnie rozpoczyna się w USA i Australii. dr Joanna Rachtan-Janicka i Małgorzata Źródlak 
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Ogólnopolskie Laboratorium Genetyczne

Z pewnością upłynie jednak jeszcze wiele czasu zanim na 
rynku pokaże się jakakolwiek tabletka czy szczepionka na 
celiakię. Na razie wniosek jest jeden – zamiast niecier-
pliwie czekać na cudowny lek, lepiej skupić się na tym, 
aby w prawidłowy i urozmaicony sposób odżywiać się 
bezglutenowo.

PSZENICA, KTÓRA NIE SZKODZI CELIAKOM? 
Jedna ze ścieżek, jakimi podążają badacze, wiedzie ku psze-
nicy, naszemu najgorszemu wrogowi. Dr Frits Köning z Ho-
landii od lat pracuje nad nową odmianą zbóż, w tym pszeni-
cy, która dzięki odpowiednim manipulacjom genetycznym 
byłaby nieszkodliwa dla celiaków. Gluten w niej zawarty 
zachowałby jednocześnie wszystkie swoje dotychczasowe 
właściwości, dzięki którym jest tak użyteczny w piekarnic-
twie. Dokąd zaprowadzą te badania? Tego również nieprędko 
się dowiemy, doświadczenia z pszenicą wymagają jeszcze 
sporych nakładów fi nansowych i czasu.

CELIAKIA A UKŁAD NERWOWY  
Dr Marios Hadjivassiliou z Wielkiej Brytanii jest lekarzem 
i naukowcem interesującym się szczególnie neurologiczny-
mi aspektami celiakii. Podkreślił, iż symptomy z centralnego 
i obwodowego układu nerwowego mogą być jedynymi ob-
jawami choroby. Wśród nich najczęstsza jest ataksja glu-
tenowa oraz różnego rodzaju neuropatie. Niestety wciąż 
niewielu lekarzy neurologów jest tego świadomych i zleca 
pacjentom badania w kierunku celiakii. Udowodniono po-
nadto, iż pacjenci z chorobą trzewną częściej niż inni cier-
pią na lęki i depresje. Ostatnie badania wskazują, iż osoby 
z celiakią chorują na zanik istoty szarej w tych rejonach 
mózgu, które odpowiadają za rozwój depresji. Dodatko-
wo stany depresyjne u tych pacjentów mogą się pogłębiać 
w związku z nieprawidłowościami struktury centralnego 
systemu nerwowego.

NOWE KRYTERIA DIAGNOSTYKI CELIAKII
Europejskie Stowarzyszenie Gastroenterologii, Hepatologii 
i Żywienia Dzieci (ESPGHAN) opublikowało w styczniu nowe 
wytyczne w diagnostyce celiakii. Zaprezentował je profesor 

Steffen Husby z Danii. Według nowych kryteriów dopuszcza 
się w pewnych określonych okolicznościach odstąpienie od 
biopsji jelita i oparcie się jedynie na wynikach badań gene-
tycznych oraz serologicznych (więcej na ten temat piszemy 
w tekście na str. 7). 
Już teraz pojawiają się jednak poważne wątpliwości wobec 
wprowadzonych zmian – nie wszystkie testy serologiczne są 
standaryzowane. Laboratoria stosują różne testy i techniki 
diagnostyczne, często ich wyników nie sposób porównać. 
Poza tym w wielu krajach wynik biopsji jelitowej, jako po-
twierdzenie celiakii, jest wymagany przy refundacji kosztów 
diety, dlatego odstąpienie od niej, jak się okazuje, wciąż nie 
jest zbyt częste. 

Podsumowując – świat naukowy intensywnie zajmuje się 
celiakią, co z pewnością jest ważne dla nas, osób na diecie 
bezglutenowej i stowarzyszeń, które te osoby reprezentują. 
W Helsinkach właśnie stowarzyszenia wzbogaciły dyskusję 
naukowców o wiedzę praktyczną na temat choroby i potrzeb 
osób z celiakią. A potrzeb tych jest wiele, co doskonale widać, 
kiedy przebywa się w kraju, który jest rajem dla bezglutenow-
ców. Finlandia przoduje na świecie zarówno jeśli weźmiemy 
pod uwagę wykrywalność, jak i  jakość życia celiaków (wysoka 
świadomość społeczna, bardzo dobry dostęp do żywności bez-
glutenowej, szczególnie w restauracjach, refundacja kosztów 
diety, itp.). Niestety nie wszędzie na świecie jest tak dobrze 
(my wiemy o tym najlepiej...), w wielu krajach dostęp do 
bezpiecznej żywności bezglutenowej jest bardzo utrudniony, 
a wiedza na temat celiakii prawie nie istnieje. Jak pokazu-
ją lata praktyki, ten stan rzeczy da się zmienić tylko ciężką 
pracą stowarzyszeń, dobrze jeśli wspieranych przez mądrych 
lekarzy i dietetyków.

Warto dodać, że podczas dyskusji w ramach spotkania 
AOECS okazało się, że nasze Stowarzyszenie nie tylko czer-
pie z doświadczeń większych i starszych „kolegów”, ale także 
służy pomocą i przykładem mniejszym. Miło widzieć, że 
nasze własne doświadczenia i osiągnięcia robią już wrażenie 
na innych.  
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Bardzo dobre wyniki osiągane w turnie-
jach tenisowych przez Novaka Djokoviča 
(przez ostatni rok był liderem w rankingu 
ATP) przypisuje się zastosowaniu przez 
sportowca diety bezglutenowej, tuż po 
zdiagnozowaniu u niego alergii na gluten. 

Nie jest to przypadek odosobniony, na 
diecie bezglutenowej jest również 
m.in. Mike Bryan – amerykański te-

nisista, który tworzy ze swoim bratem 
Bobem najlepszy debel tenisowy świata. Dobre rezultaty po 
zastosowaniu diety bezglutenowej uzyskują inni sportowcy 
nietolerujący glutenu, wśród nich panie: Sabine Lisicki – 
tenisistka, Dana Vollmer – pływaczka czy Terra Castro – 
triatlonistka. Wydaje się, że stosowanie diety bezglutenowej 
może pomóc w osiąganiu lepszych wyników i większej wy-
dolności sportowej osobom, które cierpią na nadwrażliwość 
na gluten, alergię na gluten lub celiakię. 

ŻYWIENIE W SPORCIE A CHOROBA
Uprawianie sportu zarówno amatorskie, jak i wyczynowe 
wiąże się ze zwiększonym zapotrzebowaniem energetycznym, 
które w przypadku sportowców wyczynowych może wynosić 
nawet 3500–6000 kcal. Osoby intensywnie trenujące, nieza-
leżnie od dyscypliny sportowej, potrzebują więcej składników 
budulcowych (białka, składników mineralnych, wody), ener-
getycznych (węglowodanów i tłuszczów) oraz składników 
regulujących (witamin i składników mineralnych). Większe 
zapotrzebowanie energetyczne wynika ze zwiększonej pracy 
mięśni szkieletowych, układu oddechowego i krążenia. 
Wydolność fi zyczna i osiągnięcia sportowe w dużej mierze 
zależą od składu ilościowego i jakościowego diety. Jednak 
zalecenia żywienia dla sportowców chorych na celiakię, alergię 
lub nadwrażliwość na gluten nie różnią się znacząco od zaleceń 
dla zdrowych. O ile na samym wstępie warto zaznaczyć, że 
powyższe schorzenia nie są przeciwwskazaniem do uprawia-
nia sportu, o tyle większa dbałość o stan zdrowia oraz wybór 
odpowiedniej dyscypliny sportowej mają ogromne znaczenie. 
Objawy towarzyszące chorobie mogą w przypadku nieprze-
strzegania diety bezglutenowej utrudniać uprawianie sportu. 
U chorych na celiakię – niezdiagnozowanych lub nieprze-
strzegających diety, mogą występować objawy zespołu złego 
wchłaniania, niedokrwistość, kurcze i atrofi a mięśni, które 
mają negatywny wpływ na wydolność fi zyczną i osiągnięcia 
sportowe. Biegunka, chudnięcie, niedokrwistość czy niedo-
bory białka mogą przeszkadzać lub uniemożliwiać osiągnięcie 
dobrych wyników sportowych.
Niezdiagnozowana nietolerancja glutenu może pogarszać 
pracę mięśni, powodować łatwą męczliwość, pogarszać 
koncentrację i ogólną sprawność psychofi zyczną. Ogromnie 
ważne jest więc ścisłe przestrzeganie diety bezglutenowej, 

które jako jedyne warunkuje maksymalne wykorzystanie 
potencjału własnego organizmu. Jak się zatem prawidłowo 
odżywiać, uprawiając sport?

PIRAMIDA ŻYWIENIOWA

Słodycze, słone przekąski i napoje słodzone

Oleje, tłuszcze, orzechy

Mleko, produkty mleczne, mięso, 
ryby oraz jaja

Produkty z pełnego ziarna zbóż
i nasiona roślin strączkowych

Warzywa i owoce

Napoje

Grafi czne przedstawienie w formie piramidy żywieniowej 
ułatwia orientację w ilościowym wyborze poszczególnych 
grup produktów spożywczych. 

Płyny
Dół piramidy zajmują płyny, jako niezbędny element diety 
każdego sportowca. Dzienne spożycie powinno wynosić około 
1–2 litrów, plus 400–800 ml na każdą dodatkową godzinę 
aktywności fi zycznej. Inne zalecenia mówią o spożyciu 1 litra 
płynów na każde 1000 kcal diety. 
Należy pamiętać, że niedostateczne spożycie płynów może 
powodować przedwczesne zmęczenie i spadek wydolności 
fi zycznej. Zwiększone zapotrzebowanie na płyny związane jest 
z występowaniem strat wody z potem i wydychanym powie-
trzem. W trakcie wykonywania ćwiczeń fi zycznych nie zaleca 
się spożywania alkoholu w żadnej postaci (zarówno zawiera-
jącego gluten, np. piwo, jak i bezglutenowego, np. czerwone 
wino), ponieważ zawarty w nim etanol ma działanie odwadnia-
jące. Napoje zawierające kofeinę, m.in. kawa czarna i herbata, 
powinny być spożywane w umiarkowanych ilościach. Głów-
nym źródłem płynów dla osoby ćwiczącej powinna być woda 
mineralna oraz owocowe i ziołowe herbaty bez dodatku cukru.
Zalecane jest spożycie niegazowanej wody mineralnej, o ile 
ćwiczenia nie są zbyt intensywne i trwają krócej niż godzinę. 
Jeśli aktywność fi zyczna jest większa i trwa ponad godzi-
nę, oprócz wody zalecane są również napoje izotoniczne. 
Zawierają one odpowiednie dawki witamin i składników 
mineralnych, które tracimy wraz z potem w czasie inten-
sywnego wysiłku. Napoje izotoniczne dostępne są w sklepach 
w postaci gotowych płynów lub proszku do rozpuszczenia 
w wodzie. Jednak uzupełnianie w ten sposób strat płynów 
może się okazać bardzo kosztowne. Lepszym rozwiązaniem 

Dieta bezglutenowa
w sporcie

Tekst: Mariusz Rajczakowski, dietetyk
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jest przygotowanie takiego napoju samodzielnie, ponieważ 
jego najważniejszym składnikiem jest łatwo dostępny cukier 
(w postaci sacharozy, glukozy lub jako składnik soku) i sód 
(pod postacią soli kuchennej).

PRZEPIS NA NAPÓJ IZOTONICZNY:

Wersja 1 40–80 g sacharozy (cukier stołowy)
(8–16 łyżeczek)
1 litr ciepłej wody
1–1,5 g (1/4 łyżeczki soli kuchennej)
sok z cytryny dla smaku (niewielka ilość)

Wersja 2 200 ml zagęszczonego soku owocowego
800 ml wody
1–1,5 g (1/4 łyżeczki soli kuchennej)

 Wersja 3 500 ml dowolnego soku owocowego
500 ml wody
1–1,5 g (1/4 łyżeczki soli kuchennej)

Warzywa i owoce
Codziennie należy spożywać 3 porcje warzyw (1 porcja = 
120 g) w całości, w postaci surówek, sałatek lub zupy i 2 porcje 
owoców (1 porcja = 120 g owoców). Wszystkie warzywa świe-
że, mrożone i konserwowe są dozwolone, uważać należy za 
to na sosy warzywne, sałatki z sosami o nieznanym składzie, 
niektóre warzywa w puszkach i marynaty, ponieważ mogą 
zawierać gluten.
Wszystkie owoce świeże i mrożone są dozwolone w diecie 
bezglutenowej. Uważać należy na owoce suszone i wsady 
owocowe, bo w ich składzie może występować gluten. 
Warzywa i owoce są bardzo istotne w żywieniu sportowców. Są 
źródłem wody, składników mineralnych i witamin, błonnika 
oraz wielu innych składników o działaniu prozdrowotnym 
(m.in. karotenoidów i fl awonoidów). Woda, która jest istot-
nym składnikiem warzyw i owoców, uzupełnia straty płynów 
związanych z wysiłkiem fi zycznym. Składniki mineralne – jako 
składniki enzymów – regulują wiele procesów metabolicz-
nych zachodzących w naszym organizmie. Warzywa i owoce są 
istotne również z innego względu – powodują alkalizację, czyli 
odkwaszanie naszego organizmu. O jego zakwaszeniu mogą 
świadczyć ciemne kręgi pod oczami, bóle i zawroty głowy, 
zmiany skórne, obłożony język czy osłabienie fi zyczne. 
Warzywa i owoce są także źródłem cennych przeciwutlenia-
czy: β-karotenu, witaminy C, fl awonoidów i antocyjanów. 
Przeciwutleniacze zwane również antyoksydantami poma-
gają zwalczać wolne rodniki (cząsteczki, które powodują 
starzenie organizmu oraz mogą przyczyniać do wystąpienia 
nowotworów). Wolne rodniki powstają również w czasie 
intensywnego wysiłku fi zycznego (tzw. stres oksydacyjny), 
dlatego tak ważne jest odpowiednie spożycie owoców i wa-
rzyw w celu zabezpieczenia organizmu przed tym zjawiskiem. 
 
Produkty zbożowe bezglutenowe i nasiona roślin 
strączkowych
Codziennie powinno się spożywać 3 porcje produktów zbożo-
wych (przy czym 1 porcja = 75–125 g pieczywa bezglutenowego 
lub 60–100 g suchych nasion strączkowych, lub 180–300 g 
ziemniaków, lub 45–75 g suchych produktów zbożowych: 
płatków bezglutenowych, makaronu bezglutenowego, ryżu). 
Na każdą dodatkową godzinę treningu należy dodać 1 porcję 
produktów z tej grupy. W przypadku wysiłku trwającego po-
wyżej 2 godzin na dobę można zastosować jako ekwiwalent 
1 porcję 60–90 g batonu energetycznego bezglutenowego lub 
50–70 g żelu węglowodanowego bezglutenowego.

Osoby uprawiające czynnie sport nie powinny rezygnować 
z bezglutenowego chleba, bułek i makaronów. Są one źró-
dłem węglowodanów złożonych, niezwykle istotnych w diecie 
sportowca i powinny stanowić główne źródło energii. Należy 
jednak pamiętać, że chleb, bułki, makarony i produkty mącz-
ne przygotowane na bazie skrobi bezglutenowej pod wzglę-
dem zawartości składników odżywczych (białko, witaminy 
i składniki mineralne) są dużo uboższe od ich glutenowych 
odpowiedników. Niezmiernie ważne jest więc, aby spożywać 
także przetwory zbożowe pełnoziarniste, o wyższej zawarto-
ści błonnika, takie jak: kasza gryczana, ryż brązowy i dziki, 
amarantus, gryka, proso, kasza jaglana, quinoa, tapioka, 
płatki owsiane (bezglutenowe, z przekreślonym kłosem), 
będące źródłem cennych witamin, składników mineralnych 
i błonnika. 
W diecie sportowca bezglutenowego powinny się znaleźć 
również nasiona roślin strączkowych: fasola, groch, soja, 
soczewica i ciecierzyca. Grupa ta stanowi cenne źródło białka, 
witamin z grupy B i błonnika pokarmowego. Należy pamiętać, 
że produkty zawarte na tym piętrze piramidy żywieniowej po-
winny stanowić wraz z warzywami i owocami podstawę diety.

Mleko, produkty mleczne, mięso, ryby oraz jaja
Każdego dnia powinno się spożywać 1 porcję produktów 
białkowych (1 porcja = 100–120 g mięsa/ryby lub 2–3 jaj-
ka, lub 200 g serka wiejskiego, lub 60 g sera żółtego, lub 
100–120 g tofu). Wymienione produkty stanowią cenne 
źródło pełnowartościowego białka (niezbędnego do budowy 
mięśni), składników mineralnych i witamin oraz w przy-
padku mięsa i ryb – żelaza hemowego. Odpowiednia podaż 
produktów białkowych wspomaga proces odbudowy tkanek, 
który zachodzi po treningu, chroni układ nerwowy i zwięk-
sza wydolność organizmu (białko jest głównym budulcem 
mięśni). Należy pamiętać, aby w diecie sportowca znalazły 
się produkty mięsne i ryby, ponieważ odpowiednia podaż 
żelaza i witaminy B12 zapobiega niedokrwistości i podnosi 
wydolność tlenową. 
Nie zaleca się natomiast spożywania konserw mięsnych, pa-
rówek, hamburgerów czy pasztetów z uwagi na możliwość ich 
zanieczyszczenia glutenem oraz dużą zawartość niekorzyst-
nych tłuszczów zwierzęcych. Wybierając przetwory mięsne 
(np. wędliny) i rybne (np. ryby w puszkach), powinno się 
zwracać szczególną uwagę na skład (mogą zawierać gluten). 
W diecie sportowca powinny dominować mięso i produk-
ty mięsne chude (niższa zawartość tłuszczów zwierzęcych) 
oraz tłuste ryby (łosoś, śledź, makrela), które zawierają dużo 
kwasów tłuszczowych omega3, korzystnie wpływających na 
układ nerwowy i sercowo-naczyniowy.
Oprócz typowych produktów białkowych zalecane jest spoży-
cie 3 porcji produktów mlecznych (1 porcja = 200 ml mleka 
lub 150–180 g jogurtu naturalnego, lub 200 g serka wiej-
skiego, lub 30–60 g sera żółtego). Nabiał, o ile jest dobrze 
tolerowany (nie stwierdzono alergii na białka mleka lub nie-
tolerancji laktozy), powinien stanowić codzienny składnik 
menu sportowca. Produkty mleczne zawierają pełnowarto-
ściowe białko, witaminy z grupy B i przede wszystkim wapń 
(niezbędny do prawidłowego stanu układu kostnego). Jeśli 
osoba na diecie bezglutenowej nie może spożywać mleka 
i produktów mlecznych, powinna stosować suplementację, 
zapewniającą odpowiednią podaż wapnia. 

Oleje, tłuszcze i orzechy
W diecie sportowca bezglutenowego powinny znaleźć się 
również zdrowe tłuszcze roślinne. Zaleca się spożywanie 
codzienne 1–2 porcji tłuszczów (1 porcja = 10–15 g t.j. 2–3 
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łyżeczki oleju roślinnego rzepakowego lub oliwy z oliwek 
z pierwszego tłoczenia) najlepiej na surowo, w postaci do-
datku do sałatek i surówek. Oleje te są przede wszystkim 
źródłem wielonienasyconych kwasów tłuszczowych (ole-
inowego, linolowego i linolenowego). W okresie wzmożonej 
aktywności fi zycznej dozwolone jest stosowanie dodatkowo 
ok. 10 g/dobę (2 łyżeczki) tłuszczów, np. do smarowania 
pieczywa: masła lub margaryny miękkiej. Należy zwrócić 
uwagę na skład majonezów i wszelkiego rodzaju dresingów, 

ponieważ mogą zawierać gluten. Oprócz tłuszczów dodatko-
wych zaleca się spożywanie od 20 do 30 g orzechów na dobę 
(o ile osoba trenująca nie jest alergikiem). Stanowią one 
bardzo dobre źródło białka, jedno- i wielonienasyconych 
kwasów tłuszczowych, błonnika, magnezu, fosforu, żelaza 
oraz witamin z grupy B. 
Na każdą dodatkową godzinę treningu możemy do naszej 
racji pokarmowej dołożyć ½ porcji produktów tłuszczowych.
 
Słodycze i napoje słodzone
Produkty z tej grupy powinno się spożywać w umiarkowa-
nych ilościach. Regularnie ćwiczący mogą sobie pozwolić na 
dodatkowe 200–300 kcal w postaci przekąsek w ciągu dnia. 
Przykładowe bezpieczne produkty dla sportowca bezglute-
nowego to: dżemy, miód, galaretki, ciasta bezglutenowe, 
batony i żele energetyczne bezglutenowe, desery ryżowe, 
kisiele i budynie – tylko z mąki ziemniaczanej, landrynki. 
Produkty, które mogą zawierać gluten to: czekolady, na-
dziewane cukierki, batony i wafl e, budynie instant, lody, 
gumy do żucia i chipsy – powinno się zwracać uwagę na 
skład produktu. 
Najbezpieczniejszą porą spożycia produktów z tej grupy, 
czyli tzw. „pustych kalorii”, jest okres po treningu, kiedy 
zapasy glikogenu (magazyn węglowodanów w organizmie) 
ulegną obniżeniu, a dodatkowo spożyte kalorie będą najmniej 
uciążliwe dla organizmu.

SPORT TO ZDROWIE
Powyższe zalecenia żywieniowe nie różnią istotnie się od za-
leceń dla zdrowych osób ćwiczących. Należy jednak stosować 
wyłącznie produkty bezglutenowe, zgodnie z zasadami diety 
bezglutenowej. Celiakia i alergia na gluten nie oznaczają nie-
pełnosprawności, tym bardziej ruchowej. Wyczynowe upra-
wianie sportu również nie jest zakazane, czego najlepszym 
przykładem są zawodnicy osiągający znakomite rezultaty po 
zastosowaniu diety. Bezglutenowy sposób odżywiania się nie 
jest przeszkodą w uprawianiu większości dyscyplin sporto-
wych. Warto zatem wziąć sprawy w swoje ręce, zastosować się 
do zaleceń dietetycznych, założyć odpowiednie buty i np. iść 
pobiegać – bo przecież sport to zdrowie!  

O CZYM MUSI PAMIĘTAĆ SPORTOWIEC BEZGLUTENOWY? 

– zawsze należy czytać etykiety produktów spożywczych

–  dbać o odpowiednie nawodnienie organizmu (1 litr/1000 
kcal diety)

–  spożywać 4–6 posiłków dobę (mniejsze objętościowo, ale 
częste – co 3–4 h, regularne)

–  koniecznie spożywać I śniadanie (najważniejszy posiłek dnia)

–  dbać o odpowiednią ilość węglowodanów w diecie, któ-
re są najważniejszym źródłem energii (produkty zbożowe 
bezglutenowe, warzywa i owoce jako podstawa piramidy 
żywieniowej)

–  spożywać produkty białkowe i mleczne (białko jest budulcem 
dla mięśni)

–  dbać o obecność w diecie zdrowych tłuszczy (oleje roślinne 
tłoczone na zimno i orzechy)

–  większość posiłków powinna składać się z produktu zbożo-
wego bezglutenowego, dodatku białka pełnowartościowego, 
dodatku warzyw lub owoców i niewielkiej ilości tłuszczu

–  niewskazany jest alkohol (bezglutenowy także), mocna kawa 
i herbata, ponieważ sprzyjają odwodnieniu organizmu

–  w okresie intensywnych treningów i rekonwalescencji można 
stosować suplementację witamin i składników mineralnych

5% zniżki na pierwsze zakupy z kodem: bez glutenu
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Spaghetti po bolońsku, z sosem grzybowym, serowym lub 
makaron na słodko, podawany z różnego rodzaju powidła-
mi, marmoladami. Brzmi smakowicie i zachęca do natych-
miastowego spożycia. Nasuwa się jednak pytanie, czy osoba 
stosująca dietę bezglutenową może pozwolić sobie na tego 
typu dania? Poniższy artykuł pomoże przybliżyć tematykę 
makaronów oraz ułatwi poruszanie się na bezglutenowym 
rynku wśród makaronowego asortymentu. Ale zacznijmy 
od początku.

TROCHĘ MAKARONOWYCH FAKTÓW
Trudno mówić o makaronie bez wyjaśnienia, czym jest, z ja-
kich surowców się go wytwarza oraz jakich się do tego używa 
metod.
Makaron to, z technologicznego punktu widzenia, koncen-
trat, czyli produkt o obniżonej zawartości wody. W tym 
przypadku zawartość wody nie powinna przekraczać 13%. 
Podstawowym surowcem zwykłego makaronu jest wyso-
kobiałkowa pszenica odmiany durum, stosowana w postaci 
drobnej kaszki, tzw. semoliny, bądź gruboziarnistej mąki.  
Powodem wyboru tego surowca jest stosunkowo duża za-
wartość białka glutenowego, które odpowiada za utworzenie 
stabilnej struktury produktu odpornej na urazy mechaniczne 
lub termiczne, zarówno w trakcie procesów produkcyjnych, 
jak i po ugotowaniu. Oprócz mąki pszennej w skład makaronu 
mogą wejść, w zależności od receptury: woda, jaja (najczęściej 
w ilości od 1 do 4 sztuk/1 kg) oraz barwniki naturalne, np. 
kurkuma, szpinak, sok z buraka.
Bezglutenowy makaron różni się od tradycyjnego przede 
wszystkim rodzajem użytej mąki oraz obecnością substancji 
zagęszczającej, która zastępuje gluten. Dzięki niej produkt 
będzie mógł uzyskać trwałą strukturę. Do surowców, z któ-
rych wytwarza się makarony bezglutenowe, należą między 
innymi mąki: ryżowa, kukurydziana, gryczana, sojowa, jagla-
na, grochowa, fasolowa itp. oraz substancje zagęszczające: 
guma guar, pektyna roślinna, hydroxypropylometyloceluloza 
(E464) itp. Raczej nie spotyka się bezglutenowych makaro-
nów zawierających w swoim składzie jajka.

Produkcja makaronu tradycyjnego składa się z następują-
cych etapów: przygotowanie surowców według receptury, 
sporządzenie ciasta, formowanie i wytłaczanie pod określoną 
temperaturą i ciśnieniem, suszenie, sortowanie i pakowanie 
w opakowania jednostkowe bądź hurtowe.
Makaron bezglutenowy możemy wytworzyć albo metodą 
tradycyjną z modyfi kacją poszczególnych etapów produk-
cyjnych, albo też metodą ekstruzji.
W produkcji metodą tradycyjną modyfi kacja dotyczy najczę-
ściej procesu suszenia (czas oraz temperatura) i/lub zastoso-
wania dodatku skleikowanej skrobi zbożowej (kukurydzia-
nej, pszennej bezglutenowej) bądź ziemniaczanej, powstałej 
w czasie wstępnego jej podgrzewania.
W metodzie ekstruzji wykorzystane jest zintegrowane działa-
nie temperatury, ciśnienia oraz oddziaływań mechanicznych. 
Pod wypływem tych parametrów następują zmiany fi zyko-
chemiczne, które umożliwiają uzyskanie produktu odpornego 
termicznie i mechanicznie. Makarony wytwarzane tą metodą  
najczęściej nie potrzebują już dodatków substancji zagęszcza-
jących. Jest to dobre szczególnie dla osób, które są wrażliwe 
na działanie gumy guar i innych substancji zagęszczających.

RODZAJE MAKARONÓW BEZGLUTENOWYCH
Na rynku bezglutenowym mamy dostępnych kilka rodza-
jów makaronów, które zostały wyprodukowane z surowców 
bezpiecznych dla osoby stosującej dietę bezglutenową. Do-
stępne są zarówno produkty oznaczone symbolem przekre-
ślonego kłosa, jak i jego nieposiadające. Osobiście nie zale-
całabym stosowania produktów wytworzonych z surowców 
wolnych od glutenu nieopatrzonych dodatkowo znakiem 
przekreślonego kłosa.  W tym przypadku producent nie 
ponosi odpowiedzialności za wystąpienie ewentualnych 
skutków negatywnych po spożyciu takiego wyrobu. Gluten 
może w takich produktach znaleźć się przypadkiem w trak-
cie kolejnych etapów procesu technologicznego.  Nie każdy 
producent decyduje się na odrębną linię technologiczną, 
więc w takim wypadku istnieje realne ryzyko zanieczysz-
czenia produktu.

Kilka słów o makaronie…
Tekst: Agnieszka Weychan, technolog żywności
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MAKARON RYŻOWY
Makaron ryżowy występuje w postaci cienkich półprzeźro-
czystych bądź brązowych nitek, wstążek lub rurek różnej 
grubości. Głównym surowcem jest mąka ryżowa biała lub 
brązowa, przy czym ta druga odznacza się większą wartością 
odżywczą. W kuchni możemy wykorzystać makarony ryżowe 
jako dodatek do zup, mięs oraz sałatek. Zwarta struktura 
pozwala również na jego smażenie (np. w woku), bez ryzyka 
rozklejenia się. Makaron ryżowy wytwarza się najczęściej 
z wykorzystaniem procesu ekstruzji, który nadaje produk-
towi niezwykle trwałą strukturę. W tym wypadku również 
nie jest potrzebny dodatek środka zagęszczającego.

MAKARON GRYCZANY
Makaron gryczany może być wytwarzany zarówno z mąki 
gryczanej, jak i kaszy gryczanej. Posiada jasnobrązową 
barwę oraz bardzo charakterystyczny smak. Jest lekko-
strawny, a przy tym bardzo wartościowy. Stanowi dobre 
źródło białka (8 podstawowych aminokwasów), błonnika, 
magnezu, potasu, żelaza, wapnia, cynku, miedzi, witamin: 
B6, B1, PP. Jego kaloryczność jest stosunkowo niska w po-
równaniu z innymi makaronami. Skrobia gryczana jest 
wolno trawiona. Makaron gryczany może być stosowany 
przez osoby na diecie bezglutenowej, chore na cukrzycę, 
a także przez kobiety w ciąży i rekonwalescentów. Osoby 
z poważnymi dolegliwościami jelitowymi powinny go uni-
kać ze względu na dość wysoką zawartość błonnika, który 
w tym przypadku działa niekorzystnie na ściany jelit. Ma-
karon gryczany, podobnie jak makaron ryżowy, zazwyczaj 

produkuje się wykorzystując jedynie surowiec główny oraz 
metodę ekstruzji. 

MAKARON SOJOWY
Makaron sojowy w rzeczywistości jest wytwarzany z mąki fa-
soli mung. Jest koloru białego, a po ugotowaniu staje się prze-
źroczysty. Makaron ten jest produktem wysokobiałkowym, 

Poniższa tabelka przestawia wartość odżywczą makaronów jednoskładnikowych
Skład odżywczy 

w 100g produktu
Makaron 
ryżowy

Makaron 
gryczany

Makaron 
kukurydziany

Makaron 
sojowy

Energia (kcal/kJ) 346/1447 350/1465 357/14958 371/1552

Białko (g) 6,6 7,4 7 15,3

Tłuszcz (g) 1,1 1 2 5

Węglowodany ogółem (g) 78,4 78,4 79 67,1

Błonnik pokarmowy(g) 2,3 1,8 1,1 2

Sód (mg) 2 2 3 2

Potas (mg) 97 264 294 520

Wapń (mg) 17 26 4 51

Fosfor (mg) 69 228 253 215

Magnez (mg) 14 111 119 65

Żelazo (mg) 1 0,3 0,93 2,7

Cynk (mg) 0,66 1,91 1,79 1

Miedź (mg) 0,09 0,04 0,202 0,38

Mangan (mg) 0,28 0,95 0,483 0,87

Wit. A (μg) 0 0 0 0

Wit. E (mg) 0,28 0,15 0 0,5

Wit B1 (mg) 0,119 0,299 0,231 0,08

Wit B2 (mg) 0,046 0,62 0,087 0,04

Wit. PP (mg) 0,42 2,37 2,43 0,7

Wit. C (mg) 0 0 0 0
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zawierającym aż 10% wartościowego białka, oraz niskotłusz-
czowym, nie zawiera cholesterolu i tłuszczów nasyconych. 
Produkowany jest wyłącznie z surowca głównego, bez do-
datku środków zagęszczających, metodą ekstruzji. Mogą 
go stosować osoby na diecie bezglutenowej, z cukrzycą, 
odchudzającej. 

MAKARON KUKURYDZIANY
Makaron kukurydziany jest produkowany ze specjalnej 
odmiany mąki kukurydzianej białej poddanej wstępnej 
żelatynizacji. Zazwyczaj jest on produkowany z wykorzy-
staniem metody ekstruzji, bez dodatków zagęszczających. 
Ten rodzaj makaronu charakteryzuje się intensywną barwą, 
wyglądem, smakiem oraz gładką powierzchnią. Ponadto, 
podczas gotowania występują niewielkie ubytki skrobi 
(skrobia ulega rozklejeniu i przechodzi do wody, tworząc 
zawiesinę). Produkt ten po obróbce termicznej nie skleja się 
i nie jest rozciągliwy jak w przypadku wyrobów z pszenicy 
zwyczajnej. Makaron kukurydziany ma jednolitą burszty-
nową barwę, jest niełamliwy i bardzo przypomina makaron 
z pszenicy durum. Dostępny jest w wielu postaciach: nitek 
różnej grubości, rurek, świderków czy spaghetti. Ze względu 
na swą wartość odżywczą polecany jest osobom na diecie 
bezglutenowej oraz z cukrzycą.

Oceniając makarony bezglutenowe pod względem odżyw-
czym (tabela str. 17), szczególnie jeśli chodzi o zawartość 
składników odżywczych defi cytowych w diecie bezgluteno-
wej, możemy powiedzieć, że:
  makaron ryżowy ma w swoim składzie odżywczym nie-

wielką ilość witamin, składniki mineralne znajdują się na 
średnim poziomie, jest on też dobrym źródłem błonnika; 

  makaron gryczany charakteryzuje niewielka ilość mie-
dzi, żelaza, nie posiada on witaminy C oraz A, natomiast 
jest dobrym źródłem magnezu, cynku, wapnia i błonnika 
pokarmowego;

  makaron kukurydziany nie ma zbyt dużo wapnia, wita-
min C, A czy E, natomiast jest bardzo dobrym źródłem 
magnezu;

  makaron sojowy charakteryzuje się niewielką ilością wi-
tamin (najmniej w porównaniu z pozostałymi makarona-
mi), nie posiada wcale witaminy C oraz A, natomiast jest 
dobrym źródłem białka, żelaza, magnezu oraz błonnika. 

  
MAKARONY WYTWARZANE Z RÓŻNYCH MĄK
Na rynku produktów bezglutenowych mamy, oprócz maka-
ronów składających się wyłącznie z jednego rodzaju mąki, 
wyroby mające w swoim składzie więcej niż jeden składnik 
dominujący. Przeważnie są to skrobie (pszenna bezglute-
nowa, kukurydziana, ziemniaczana) oraz mąki (ryżowa, 
gryczana, kukurydziana), które wraz ze składnikami do-
datkowymi, spełniającymi funkcję zagęstnika (guma guar, 
pektyna roślinna, hydroxypropylometyloceluloza) tworzą 
surowiec podstawowy makaronu bezglutenowego. Tego 
rodzaju makarony mogą być produkowane zarówno metodą 
tradycyjną z wykorzystaniem tłoczni makaronowej oraz mo-
dyfi kowaniem poszczególnych etapów linii technologicznej, 
jak i metodą ekstruzji.
Przykładem makaronu składającego się z kilku rodzajów 
mąk i wytworzonego metodą ekstruzji, są produkty linii 
„Al Dente” fi rmy Bezgluten. Odpowiednie parametry procesu 
ekstruzji, specjalna mieszanina mąk oraz modyfi kacja pro-
cesu suszenia decydują o wytworzeniu produktu złożonego 
wyłącznie z dwóch rodzajów mąk i odpornego termicznie 
oraz mechanicznie. 

ZALETY SPOŻYWANIA MAKARONÓW:
  Makarony bezglutenowe charakteryzują się obecnością 

węglowodanów złożonych, dzięki czemu są wolniej trawio-
ne, a co za tym idzie uczucie sytości utrzymuje się przez 
dłuższy czas.

  Indeks glikemiczny (IG) tych produktów jest na poziomie 
średnim, co sprawia, że po ich spożyciu nie następuje szybki 
wzrost poziomu cukru we krwi.

  Dzięki obecności węglowodanów złożonych makarony bez-
glutenowe są stosunkowo niskokaloryczne.

  Makarony charakteryzują się niską zawartością sodu oraz 
cholesterolu.

  Produkty wytworzone z nietypowych surowców (innych 
niż pszenica), np. gryki posiadają w swoim składzie istotne 
mikro- i makroelementy, co czyni je bardziej wartościowy-
mi pod względem odżywczym od produktów tradycyjnych.

Makarony stanowią świetne urozmaicenie jadłospisu osób na 
diecie bezglutenowej. Pozwalają na szybkie przygotowanie 
ciepłego i smacznego posiłku. Warto je wprowadzić na stałe 
do swego menu.  
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Makarony bezglutenowe – gdzie kupić:

  u  specjalistycznych polskich producentów: 
Balviten, Bezgluten, Glutenex;

  importowane – makarony fi rm: Schär (Włochy), 
Doves Farm (Anglia), Naturata (Niemcy), 
Schnitzer (Niemcy), Divella (Włochy), Pova 
Special (Czechy), Pekarstvi Rytynovi (Czechy), 
Probios (Włochy), Sam Mills (Rumunia), Le 
Veneziane (Włochy) i inne – są dostępne w skle-
pach ze zdrową żywnością, supermarketach.

Bezglutenowe sosy do makaronów (w słoiku lub 
w proszku) w swojej ofercie mają fi rmy: Bezgluten, 
Sam Mills, Rossmann (Marka EnerBio), Althea 
(Włochy), AB Foods Polska, Otma (Czechy), Seitz 
(Niemcy), Meridian (Anglia) i  Zwergenwiese 
(Niemcy).

Przepisy na sprawdzone potrawy z makaronem 
są na forum dyskusyjnym www.forum.celiakia.pl 
oraz na www.kuchniabezglutenowa.pl 
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Od parunastu już lat specjaliści zwracają uwagę na fakt, że 
na naszą kondycję fi zyczną i psychiczną ogromny wpływ wy-
wiera to, co znajduje się na naszym talerzu. 
Nieprawidłowe odżywianie jest powodem wielu chorób (m.in. 
alergii, nadciśnienia, miażdżycy, a nawet nowotworów). 
Mówi się, że w problemach ze zdrowiem pomóc może zmia-
na trybu życia, sposobu odżywiania oraz większa dawka co-
dziennego ruchu. Zarówno lekarze, jak i dietetycy namawiają 
nas na kuchnię śródziemnomorską. Cóż to jest ta kuchnia 
śródziemnomorska? Dlaczego uważa się ją za panaceum na 
dolegliwości współczesnego człowieka? 
Otóż zaobserwowano, że mieszkańcy basenu Morza Śród-
ziemnego rzadziej niż inni ludzie zapadają na choroby ser-
ca oraz inne choroby cywilizacyjne trapiące współczesnego 
człowieka. Uważa się, że jednym z czynników przyczyniają-
cych się do tych lepszych wyników jest ich dieta. Kuchnia 
śródziemnomorska wzmacnia system odpornościowy oraz 
pozwala zachować doskonałą kondycję fi zyczną i psychiczną. 
Dla nas, osób na diecie bezglutenowej, kuchnia ta ma jeszcze 
jedną ogromną zaletę – pełno w niej pysznych, naturalnie 
bezglutenowych dań lub takich, które w łatwy sposób można 
do naszej diety przystosować.
Kuchnię śródziemnomorską zwykle opisuje się za pomocą 
kilku przymiotników: smaczna, lekka, prosta i bardzo zdrowa. 
Narodziła się w krajach basenu Morza Śródziemnego i jest bar-
dzo różnorodna – kuchnia włoska różni się przecież od greckiej 
czy prowansalskiej, hiszpańska od marokańskiej; mało tego 
– w samych Włoszech inaczej jada się na południu, a trochę 
inaczej w północnej części kraju. Ale wszystkie one wywodzą 
się ze wsi, gdzie gotowało się proste, smaczne i zdrowe potra-
wy, których przygotowanie nie zajmowało dużo czasu. 
Pomimo regionalnych i narodowych różnic, kuchnia śród-
ziemnomorska wykazuje szereg cech wspólnych. Charaktery-
styczne jest częste stosowanie warzyw – zarówno surowych, 
jak i gotowanych – przede wszystkim pomidorów, papryki, 
cukinii, bakłażanów, cebuli i czosnku. Wszystkie dania przy-
rządzane są na dobrej jakości oliwie z oliwek, a dzięki dodat-
kowi świeżych ziół potrawy są bardzo aromatyczne, a jedno-
cześnie lekkostrawne. Używa się dużo ryb i owoców morza, 
mało czerwonego mięsa, unika tłustych sosów. W ogóle mięso 
gra tutaj rolę drugoplanową. Nic więc dziwnego, iż dieta 
śródziemnomorska jest uznawana za jedną z najzdrowszych.
Każdy kraj basenu Morza Śródziemnomorskiego jest znany 
z przynajmniej kilku charakterystycznych dań lub produk-
tów. Wiele spośród nich zadomowionych jest już na stałe 
na stołach całego świata: grecka feta i gyros, włoska pizza, 
spaghetti, tortellini i risotto, marokański kebab, hiszpańska 
paella, francuskie croissanty i tarty, włoskie i francuskie sery, 
no i przede wszystkim wino. Nikt nie wyobraża sobie dania 
włoskiego czy francuskiego bez lampki tego trunku.
Postanowiliśmy więc przybliżyć Państwu kuchnię śródziem-
nomorską w bezglutenowym wydaniu. W tym numerze pre-
zentujemy kuchnię włoską. 
Włochom udało się dokonać bardzo trudnej rzeczy – stworzy-
li kuchnię prostą, tanią, a zarazem pełną wdzięku. Opanowali 
do perfekcji sztukę przyrządzania niezliczonych wariantów 
tanich i prostych potraw, udowadniając, że kuchnia „biedna” 
nie musi być monotonna.
Włosi przywiązują dużą wagę do jakości produktów, dlatego 
wybierają zwykle produkty sezonowe i to takie, które uprawia 
się w ich regionie. Smaku składników nie podkreślają wyszu-
kane sosy czy zestawienia – potrawy są bardzo proste, ale za-
wsze wykonane z najlepszych i najświeższych składników, np. 
świeżo złowioną rybę smaży się po prostu z paroma listkami 
ziół, a następnie skrapia aromatyczną oliwą z oliwek i podaje 

z dojrzałymi na słońcu pomidorami, listkami jędrnej sałaty 
i rukoli skropionymi octem balsamicznym. Z doskonałości 
składników wynika doskonałość gotowej potrawy.
Każdy znajdzie w kuchni włoskiej coś dla siebie. Oto nasze 
propozycje:

Sałatka Caprese 

Sałatka Caprese to klasyka kuchni włoskiej. Można jej spró-
bować w każdej włoskiej restauracji. Caprese to „tylko” po-
midory z mozzarellą i bazylią, ale jeśli użyjemy świeżych, 
dobrej jakości składników, to ta prosta, ale rewelacyjna sa-
łatka ukaże cały swój czar. 

Przygotowanie: 10 minut

Składniki na 2 porcje:
• 2–3 duże dojrzałe pomidory
• 2 kulki mozzarelli (po 125 g)
• 6 łyżek oliwy z oliwek z pierwszego tłoczenia
• duża garść świeżych listków bazylii
• 1 łyżeczka octu balsamicznego (opcjonalnie)
• świeżo zmielony pieprz, ew. sól do smaku

Sposób wykonania:
Odsączyć mozzarellę i pokroić w grube plastry. Pomidory 
umyć i również pokroić w grube plastry. Umyć i osuszyć 
listki bazylii. Plasterki pomidorów i mozzarelli układać na 
przemian na półmisku, opierając jeden o drugi. Pomiędzy 
plasterki powkładać listki bazylii.
Skropić pomidory i mozzarellę oliwą, posypać grubo zmielo-
nym pieprzem i udekorować pozostałą bazylią.

Bruschetta z dwóch rodzajów 
pomidorów
A oto przykład, jak z pospolitych składników wyczarować coś 
pysznego, a zarazem łatwego do wykonania.

Przygotowanie: 15 min | Pieczenie: 6–7 min 

Składniki na 10–12 kromeczek:
• 6 podłużnych mięsistych pomidorów 
• ok. 1/2 szklanki suszonych pomidorów w oleju
• 2–3 ząbki czosnku
• ok. 1/4 szklanki oliwy z oliwek
• 1–2 łyżki octu balsamicznego
• 2 kulki (ok. 250 g) sera mozzarella – opcjonalnie
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• garść świeżych listków bazylii
• sól i świeżo zmielony pieprz do smaku
• bezglutenowe pieczywo pokrojone w kromeczki

Sposób wykonania:
Nagrzać piekarnik, włączając funkcję „ruszt” lub „grill”. Po-
kroić pomidory w kostkę, listki świeżej bazylii w paseczki, 
a suszone pomidory w drobną kosteczkę. W dużej misce 
połączyć oba rodzaje pomidorów, przeciśnięty przez praskę 
czosnek, oliwę, posiekaną bazylię, doprawić solą, pieprzem 
i octem balsamicznym. Odstawić na 10 minut, aby w pełni 
rozwinął się smak. 
Kromki bezglutenowego chleba ułożyć w jednej warstwie na 
blasze do pieczenia. Piec przez 2 minuty, aż lekko się zaru-
mienią. Zetrzeć ser na tarce na grube wiórki.
Nakładać równomiernie mieszaninę pomidorową na przy-
gotowane tosty. Można podawać tosty w tej formie. Można 
też wierzch każdej kromeczki posypać startym serem i zapiec 
(3–5 minut), aż ser się roztopi. Podawać gorące.

Focaccia z oliwkami

Przygotowanie: 20 min | Pieczenie: 30 min

Składniki:
• ok. 2 szklanki mieszanki mąki bezglutenowej na chleb lub 

uniwersalnej
• 1,5 łyżeczki suchych drożdży
• 1 i 1/3 szklanki ciepłej wody (40°C)
• 3 łyżki oliwy z oliwek
• 1/2 łyżeczki soli
• 1/3 szklanki czarnych oliwek pokrojonych w plasterki lub 

suszonych pomidorów (z zalewy)
• 1 łyżeczka suszonego oregano lub rozmarynu
• oliwa z oliwek do foremki oraz posmarowania wierzchu 

ciasta

Sposób wykonania:
Wymieszać mąkę bezglutenową z drożdżami i solą (nie sypać 
soli bezpośrednio na drożdże). Do miski wlać ciepłą wodę, 
wyrabiać ciasto mikserem, wsypując partiami mąkę z droż-
dżami. Ciasto będzie miało luźną konsystencję. Dodać pokro-
jone w plasterki oliwki lub pomidory, wymieszać.
Przygotować okrągłą formę do tarty o średnicy 25–26 cm. 
Wysmarować obfi cie oliwą, wlać ciasto do foremki, odstawić 
do rośnięcia. Gdy ciasto prawie podwoi objętość, obfi cie, ale 
ostrożnie, posmarować oliwą i natychmiast wstawić do na-
grzanego do 200°C piekarnika (nie czekać dłużej, bo przero-
śnięte opadnie w piecu). Piec około 30 minut, aż się zrumieni. 
Można sprawdzić patyczkiem, czy upieczone.
Aby otrzymać cieńszą i bardziej chrupiącą focaccię, upiec 
w foremce o średnicy 27–30 cm.

Sałatka śródziemnomorska 
z pieczonych warzyw

Przygotowanie: 15 min | Oczekiwanie: 30 min | 
Pieczenie: 45 min

Składniki na 3–4 porcje:
• 1 bakłażan
• 1 czerwona papryka

• 1 żółta papryka
• 2 młode cukinie 
• 4 łyżki oliwy z oliwek
• 5 fi letów anchois
• 1–2 ząbki czosnku
• ½–1 łyżki świeżego rozmarynu (lub oregano)
• sól, świeżo zmielony pieprz

Sos: 2 łyżki oliwy z oliwek, 2 łyżki czerwonego octu win-
nego, 2 łyżeczki miodu, 2 łyżeczki musztardy Dijon (lub 
innej ostrej)

Sposób wykonania 
Warzywa umyć. Bakłażana pokroić w plastry grubości 1 cm, 
posypać solą i odstawić na pół godziny. Szybko opłukać i osu-
szyć. Cukinię pokroić wzdłuż na plastry grubości ok. 1,5 cm. 
Obie papryki przekroić na połówki, oczyścić z nasion. Po-
siekać drobno fi lety anchois, czosnek i rozmaryn. Wszystkie 
warzywa ułożyć na dużej blasze, posmarować obfi cie oliwą, 
posypać posiekanymi anchois, czosnkiem i rozmarynem, 
doprawić świeżo zmielonym pieprzem oraz solą. Wstawić 
do gorącego piekarnika na 35–45 minut. Pod koniec, jeśli 
warzywa zbyt mocno się zrumieniły, można przykryć folią 
aluminiową.
Przygotować sos: zmiksować lub ubić wszystkie składniki. 
Upieczone warzywa wyłożyć na półmisek, skropić sosem, 
przykryć, ostudzić, odstawić na 2–3 godziny w chłodne miej-
sce. Na godzinę przed podaniem wyjąć z lodówki. Podawać 
w temperaturze pokojowej do pieczonych mięs i ryb. 

Bezglutenowa pizza Margarita

Pizza Margarita to najprostsza i najtańsza wersja pizzy – mo-
głoby się wydawać, że to po prostu placek z mąki i drożdży, 
posmarowany sosem pomidorowym z ziołami i posypany 
serem. Ale tak nie jest. Suma tych 5 składników daje niesa-
mowity efekt wizualny i smakowy.

Przygotowanie: 15 min | Wyrastanie: 30 min| 
Pieczenie: 20 min

Składniki na dwie pizze:
• 300 g mąki bezglutenowej uniwersalnej lub chlebowej
• pół opakowania drożdży instant (Dr. Oetker)
• 200 – 220 ml wody
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• 1–2 łyżki oleju
• 1 płaska łyżeczka soli

Dodatki: 200 ml pulpy pomidorowej, 1–2 kulki mozza-
relli, ½ szklanki startego żółtego sera, 1–2 ząbki czosnku 
(opcjonalnie), 1 łyżeczka suszonego oregano, 1–2 podłużne 
mięsiste pomidory, parę listków świeżej bazylii do dekoracji, 
sól i pieprz do smaku

Sposób wykonania:
Mąkę wymieszać z solą i drożdżami (nie sypać soli na droż-
dże). Dodać letnią wodę. Krótko wyrobić mikserem (około 
3–4 minuty). Na koniec dodać olej, wymieszać (tylko tyle, 
aby olej połączył się z ciastem). 
Ciasto podzielić na dwie części, przełożyć każdą z nich 
na papier do pieczenia rozłożony na stolnicy i rozciągnąć 
(lub raczej „rozklepać”) natłuszczonymi olejem rękami na 
okrągły placek grubości około 1 cm. Spód powinien być 
cienki. Brzegi należy lekko unieść i ukształtować tak, aby 
dodatki nie spadały. Przykryć ściereczką lub papierem do 
pieczenia i odstawić do wyrośnięcia. 
Gdy ciasto rośnie, przygotować dodatki. Czosnek obrać 
i drobniutko posiekać. Pulpę pomidorową posolić, po-
pieprzyć, wymieszać z oregano i czosnkiem. Mozzarellę 
zetrzeć na tarce o grubych oczkach, wymieszać z przygo-
towanych startym żółtym serem. Pomidory sparzyć, obrać 
ze skórki i pokroić w plasterki. 
Gdy ciasto podwoi swoją objętość (po ok. 30–40 mi-
nutach), delikatnie posmarować sosem pomidorowym, 
posypać mieszanką startych serów. Na wierzchu ułożyć 
plasterki pomidora i oprószyć całość solą i świeżo zmie-
lonym pieprzem.
Wyrośniętą pizzę najlepiej zsunąć wraz z papierem do 
pieczenia wprost na rozgrzaną blachę (jeśli położymy pizzę 
wcześniej na blasze i z tą blachą wsuniemy do pieca, nie 
uda nam się uzyskać kruchego spodu). 
Pizzę piec w temp. 220°C przez ok. 15–25 minut, zerkając 
na nią od czasu do czasu. Brzegi powinny mieć złotobrą-
zową barwę (jeśli zaczną czernieć, oznacza to, że pizza 
się przypala i trzeba ją szybko wyjmować z piekarnika). 
Podawać gorącą prosto z pieca, udekorowaną świeżymi 
listkami bazylii.

Makaron z gorgonzolą i orzechami

Czas przygotowania 15–20 minut

Składniki na 2–3 porcje:
• 250 g bezglutenowego makaronu (kokardki, muszelki, 
świderki, rurki)

• 100 g sera gorgonzola 
• 1 pudełeczko (200 g) śmietanki 30%
• 1 duża garść rozdrobionych orzechów włoskich

Sposób wykonania:
Makaron wrzucić do osolonego wrzątku i ugotować al dente. 
W tym czasie na patelni podgrzewać pokruszoną gorgonzolę 
ze śmietanką, aż ser się rozpuści. Gotować, mieszając parę 
minut, aż masa serowa lekko zgęstnieje, dodać rozdrobnione 
orzechy. Gotować jeszcze 2 minuty, doprawić pieprzem, jeśli 
trzeba ostrożnie posolić (uwaga, ser jest już słony). Ugotowa-
ny makaron odcedzić i gorący wymieszać z sosem. Podawać 
natychmiast. 

Warianty: Zamiast orzechów do sosu można dodać:
• garść posiekanych listków rukoli (nie gotować)
• 2–3 pokrojone plasterki włoskiej szynki prosciutto
• 2–3 plasterki wędzonego łososia (i dodatkowo 1 plasterek 

dla ozdoby na wierzch dania)
• 1–2 liście świeżej szałwii pokrojone w paseczki i podsmażo-

ne na łyżce masła. Warto spróbować, bo efekt jest ciekawy 
(nie da się zastąpić suszoną szałwią).

Uwaga: Gorgonzolę można próbować zastąpić serem Rok-
pol, Lazur lub innym z niebieską pleśnią – ważne, aby były 
dojrzałe.

Makaron z łososiem i mascarpone

Składniki na 4 porcje:
• 250 g serka mascarpone 
• 100–150 g wędzonego łososia
• 3 pomidory
• 1 średnia cebula
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• sok z połowy cytryny
• sól, pieprz czarny, pieprz Cayenne
• 2 łyżki oliwy z oliwek
• 400 g bezglutenowego makaronu (wstążki, kokardki, 

rurki)

do dekoracji: 2 plasterki wędzonego łososia, listki świeżego 
tymianku 

Sposób wykonania:
Makaron wrzucić do osolonego wrzątku i ugotować al dente. 
W tym czasie pomidory sparzyć w gorącej wodzie, zdjąć skór-
kę i pokroić w kostkę. Cebulę obrać i posiekać w kosteczkę, 
podsmażyć na oliwie na złoty kolor. Dodać sparzone pomi-
dory i dusić przez 3 minuty na małym ogniu. Dodać serek 
mascarpone, doprawić solą, pieprzem Cayenne oraz sokiem 
z cytryny. Wymieszać z odcedzonym gorącym makaronem. 
Podawać natychmiast, posypane świeżo zmielonym czarnym 
pieprzem, udekorowane paseczkami wędzonego łososia i ty-
miankiem lub bazylią. 

Babeczki ze spaghetti z sałatką z kopru 
włoskiego i sycylijskim pesto

Przygotowanie: 30 min | Pieczenie: 25 min

Składniki na 4 porcje:
• 1 bulwa kopru włoskiego
• 200 g bezglutenowego spaghetti
• 125 g sera ricotta
• 1 jajko

• 150 g sera pecorino
• 2 łyżki aromatyzowanej oliwy o smaku migdałowym
• sól i pieprz
• sycylijski sos pesto (przepis na następnej stronie)
• 4 żaroodporne foremki do muffi nek o pojemności 150 ml

Sposób wykonania:
Ugotować makaron w lekko osolonej wodzie al dente. Roz-
grzać piekarnik do 200°C. Zmiksować serek ricotta z jajkiem. 
Dodać starty ser pecorino. Doprawić do smaku pieprzem. 
Wymieszać z odcedzonym makaronem. Nakładać masę do 
wysmarowanych foremek. Wygładzić wierzch łyżką. Wsta-
wić do gorącego piekarnika i piec na środkowej półce około 
20–25 minut.
Umyć bulwę kopru, przekroić na pół i posiekać w cieniutkie 
płatki. Wymieszać z oliwą, doprawić solą i pieprzem. Rozło-
żyć na 4 talerze, skropić sycylijskim sosem pesto, na środku 
ułożyć wyjętą z foremki babeczkę makaronową. Podawać od 
razu, gdy makaron jest gorący.

Uwaga: jeśli ktoś zdecydowanie nie lubi smaku kopru 
włoskiego, może podać babeczki makaronowe na sałatce 
z rukoli.

Sycylijski sos pesto

Przygotowanie: 15 min |Oczekiwanie: 30 min

Składniki:
• 25 g orzeszków pinii 
• 2 ząbki czosnku 
• 2 posiekane fi lety anchois 
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• 2 szklanki liści bazylii 
• 1 łyżka rodzynek. 
• 5 łyżek oliwy z oliwek

Sposób wykonania:
Wszystkie składniki zmielić w maszynce do mięsa lub zmik-
sować. Dodać 5 łyżek oliwy z oliwek i wymieszać na krem. 
Odstawić pesto na 30 minut (w temperaturze pokojowej), 
aby w pełni rozwinął się jego smak.

Ciasteczka Amaretti

To klasyczne włoskie makaroniki migdałowe. Zaraz po upie-
czeniu są chrupiące na zewnątrz i lekko ciągnące w środku. 
Kiedy trochę poleżą, stają się całe chrupiące. We Włoszech 
dodaje się je do deserów.

Przygotowanie: 10 min. |Pieczenie: 30 min.

Składniki na 40 sztuk:
• 320 g migdałów (całych lub w płatkach)
• 300 g (ok. 1 i 1/2 szkl.) cukru
• 3 białka
• 1 łyżka miodu (opcjonalnie)
• 2 łyżeczki likieru migdałowego amaretto (lub opcjonalnie 

4–5 kropelek aromatu migdałowego niezawierającego 
glutenu)

• 2 duże blachy 

Wykonanie:
Nagrzać piekarnik do 150°C. W robocie kuchennym zemleć 
drobno migdały. Dodać cukier i nadal mleć przez 10 sekund. 
Na koniec dodać białka, aromat migdałowy i kontynuować 
miksowanie, aż wokół ostrza powstanie gładkie ciasto. 
Łyżeczką nakładać ciasto na blachę wyłożoną papierem do 
pieczenia. Aby ciasteczka nie skleiły się ze sobą, układać je 
w odległości około 5 cm. Piec w piekarniku nagrzanym do 
150°C przez około 20 minut. Pod koniec pieczenia pilnować, 
aby się nie przypaliły. Pozostawić do ostygnięcia na blasze. 
Gotowe, porządnie ostudzone ciasteczka amaretti można 
przechowywać w szczelnej puszce co najmniej 3 tygodnie.

Rada: Jeśli ciasteczka zrobimy z obranych ze skórki migda-
łów, będą miały jasny kolor. Jeśli zmielemy migdały w łu-
pinkach, ciasteczka będą ciemne. Prawdziwy Włoch ama-
retti zawsze zrobi z migdałów, jednak my możemy je zrobić 
również z orzechów (lub pół na pół). Są równie pyszne.

Ciasteczka Cantucci

Są to jedne z moich ulubionych włoskich ciasteczek. We Wło-
szech cantucci tradycyjnie piekło się z migdałami, choć ostat-
nio pojawiły się też z pistacjami lub kawałeczkami czekolady. 
Tradycyjnie podaje się te ciasteczka na deser i zamacza się 
je w deserowym winie Vin Santo. Dobrze również smakują 
zamoczone w kawie z mlekiem lub kakao. Poniższy przepis 
to bezglutenowa wersja cantucci. Warto się skusić na ich 
zrobienie – przygotowuje się je stosunkowo szybko i prosto. 
Zamknięte w szczelnej puszce mogą być długo przechowywa-
ne. Aby uzyskać efekt kruchości, piecze się je dwukrotnie (za 
drugim razem pokrojone w cienkie kromeczki).

Przygotowanie: 15 min | Pieczenie: 25 min 

Składniki na 30 sztuk:
• 3 jajka
• 150–200 g cukru
• 150 g mąki ryżowej
• 200 g bezglutenowej mąki uniwersalnej 
• 50 g skrobi ryżowej (lub innej skrobi)
• 120 ml (1/2 szkl.) oleju roślinnego
• 8 dużych łyżek oleju lub roztopionego ostudzonego masła
• 2 łyżeczki bezglutenowego proszku do pieczenia
• 5–6 kropli aromatu migdałowego niezawierającego glu-

tenu (można dać więcej)

Sposób wykonania:
Nagrzać piekarnik do temperatury 190°C. Wysmarować 
tłuszczem lub wyłożyć pergaminem blachę do ciastek. 
W średniej misce zmiksować olej z jajkami, cukrem i aroma-
tem migdałowym, aż wszystko się dobrze wymiesza. Wymie-
szać mąkę z proszkiem do pieczenia, dodać do mieszanki z ja-
jami i wymieszać, aby powstało gęste ciasto. Podzielić ciasto 
na dwie części. Z każdej części uformować mały „bochenek”, 
położyć na przygotowanej blasze, a następnie lekko spłaszczyć. 
Piec w nagrzanym piekarniku przez 25 do 30 minut, aż na-
bierze złotego koloru. Zdjąć z blachy do pieczenia i poło-
żyć na metalowej podstawce, aby ostygło. Gdy ciasto nieco 
ostygnie, kroić w poprzek na 1,5 cm plastry. Położyć plastry 
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przekrojoną stroną do góry z powrotem na blasze do pie-
czenia. Piec przez 6 do 10 minut. Plastry powinny być lekko 
przypieczone. 

Warianty: 
• prażone migdały i skórka cytrynowa 
• orzechy laskowe zamiast migdałów
• 1/2 szklanki czekolady pokrojonej na małe kawałki za-

miast migdałów
• parę kropli aromatu waniliowego zamiast migdałowego 

(choć dla Włocha jest to zbrodnia – cantucci tradycyjnie 
pachniały migdałami)

Tiramisu

Przygotowanie: 25 min | Chłodzenie: 2 godziny

Składniki na 8–10 porcji:
• 5 żółtek
• 100–120 g cukru
• 1 duże (500 g) opakowanie serka mascarpone 
• 125 ml (1/2 szklanki) śmietanki do ubijania 30% lub 36%

• 150 ml zaparzonej i wystudzonej kawy espresso
• 120 ml wina marsala lub innego słodkiego (może być też 

likier ajerkoniak lub adwokat)
• 2 opakowania biszkoptów bezglutenowych (w sumie ok. 

120–150 g)
• 3–4 łyżki dobrego ciemnego kakao do posypania
• foremka 20x20 cm

Sposób wykonania:
Ubić żółtka z 75 g cukru na parze na kogel mogel (na puszy-
stą i białawą masę). Ubić śmietanę kremówkę, dodając pod 
koniec ubijania resztę cukru, a następnie delikatnie połączyć 
z serkiem mascarpone. Połączyć kogel-mogel z ubitą śmie-
taną i z serkiem mascarpone. 
Wymieszać kawę z alkoholem, wlać do miseczki. Zamaczać 
w płynie biszkopty (uważając, żeby się nie rozpadły, ale jed-
nocześnie całe nasiąknęły płynem), układać na dnie formy, 
przykryć połową przygotowanego kremu. Następnie ułożyć 
drugą warstwę biszkoptów maczanych w kawie z alkoholem 
i posmarować resztą kremu. Naczynie przykryć i pozosta-
wić do schłodzenia w lodówce (minimum 2–3 godziny, 
a najlepiej na noc). Przed podaniem oprószyć obfi cie przez 
sitko kakao.  
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Jesteście Państwo plastykami. Jak to się stało, że zostaliście 
autorami książek kucharskich?

Tak, ja jestem z wykształcenia plastykiem, u męża była to 
pasja rozwijana od dziecka. Poznaliśmy się w pracowni ce-
ramicznej i wspólnie taką pracownię założyliśmy. Wbrew 
pozorom droga od ceramiki do kuchni nie jest daleka, tworząc 
miesza się różne rzeczy, tak samo jak w kuchni. Ceramika 
okazała się dla nas punktem wspólnym, podobnie jak zamiło-
wanie do gotowania, a szczególnie do kuchni wegetariańskiej. 
Nie było tak, że wpływaliśmy na siebie wzajemnie w sprawie 
decyzji o wegetarianizmie.

No właśnie – jak to się stało, że zostaliście wegetarianami?

Kiedy się poznaliśmy początkowo nie wiedzieliśmy o swo-
im wegetarianizmie, ale przyszedł czas wspólnych posiłków 
i wtedy się okazało, że obydwoje z czegoś świadomie rezy-
gnujemy. I wtedy zaczęły się pytania, dlaczego. Maciej stał się 
wegetarianinem, kiedy był jeszcze nastolatkiem. A ja byłam 
świeżo upieczoną wegetarianką.  Maćkiem kierowały względy 
ideologiczne i humanitarne, dla mnie punktem wyjścia było 
samopoczucie, aspekt zdrowotny. Pojechałam kiedyś z mo-
imi przyjaciółmi na wakacje do Grecji, a ponieważ były tam 
temperatury, które nie mieściły się w głowie, odżywialiśmy się 
głównie owocami kupowanymi na bazarze, robiliśmy proste 
sałatki. Przez dwa tygodnie na takiej diecie miałam wrażenie, 
że lepiej się czuję, mam więcej energii, poprawiło się nie tylko 
moje samopoczucie, ale i wygląd. Po wakacjach zdecydowa-
łam, że sprawdzę jak długo jestem w stanie wytrzymać bez 
mięsa. I tak mijał tydzień, miesiąc, pół roku, a mnie niczego 
nie brakowało. Przyznam, że ta dieta nie była wtedy jeszcze 
tak rygorystyczna, bo jadłam jajka, ryby, z czasem zrezygno-
wałam i z tego. Ale robiłam to stopniowo. 

Czy starsza córka też jest na diecie wegetariańskiej?

Tak. Córka ma 9 lat i od samego początku jest na diecie we-
getariańskiej. Rodzina dopytywała, czy tak można, czy to 
zdrowe dla dziecka, czy nie zrobimy jej w ten sposób krzywdy. 
Dlatego jak tylko się urodziła wybraliśmy się do Instytutu 
Matki i Dziecka, gdzie skonsultowaliśmy dietę naszego dziec-
ka z lekarzem gastroenterologiem.

A czy w przedszkolu pojawiły się kłopoty w związku z dietą 
dziecka?

Nie pojawiły się. Córka była w przedszkolu, w którym dzieci 
nie jedzą mięsa, ale nie było to przedszkole wegetariańskie. 
Do przedszkola chodziły także dzieci, które wcale nie były 
wegetarianami. Dzieci jadły tam zdrowe, proste posiłki, np. 
ryż brązowy, kasze. Dzięki temu córka polubiła kasze. Kaszę 
jaglaną poznaliśmy właśnie dopiero w przedszkolu, nauczy-
liśmy się, jak ją przyrządzać. 

Jak ze swoją dietą radzicie sobie na co dzień? Czy podobnie jak 
osoby na diecie bezglutenowej musicie wozić ze sobą jedzenie, 
planować podróże pod kątem jedzenia? 

Jeśli chodzi o podróże, mamy kilka swoich ulubionych kie-
runków. Lubimy bardzo kuchnię śródziemnomorską, w któ-
rej z założenia jest bardzo dużo potraw wegetariańskich. We 
Włoszech nie dziwi nikogo zamówienie samego makaronu 

Z Moniką Mrozowską, aktorką, plastyczką, byłą piosenkarką dziecięcego zespołu Fasolki, 
wegetarianką z ogromnym zamiłowaniem do kuchni rozmawiamy o gotowaniu i nie tylko. 

„Nigdy nie należy myśleć,
że nasza dieta jest gorsza”

Monika Mrozowska i Maciej Szaciłło 
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z oliwą, ostrą papryczką i czosnkiem. W związku z tym kiedy 
wyjeżdżamy za granicę, mamy dużo łatwiej. Bardzo często 
wybieramy miejsce z aneksem kuchennym i wtedy korzy-
stamy z całego bogactwa danego kraju, warzyw, serów itp. 
Dla mnie gotowanie na wakacjach nie jest problemem, bo 
lubię z lokalnych produktów przygotować coś po swojemu. 

A wtedy będąc np. we Włoszech gotujecie po włosku?

Tak, oczywiście, staramy się podpatrywać, co się pojawia 
w restauracjach. Zdarzało nam się gotowanie „polowe”, na 
polu namiotowym, przy użyciu kuchenki. Kiedyś byliśmy 
właśnie pod namiotem, a na polu namiotowym nie było prądu 
i nie za bardzo wiedzieliśmy, co zrobić z naszą elektryczną 
kuchenką. Rozstawiliśmy się więc obok włoskiej „mammy”, 
która przyjechała na wakacje ze swoim 30-letnim synem, 
od niej przyciągnęliśmy prąd. Maciej w podziękowaniu za 
udostępnienie prądu zaniósł jej talerz dania, które sami przy-
gotowaliśmy. Bardzo jej smakowało, tak bardzo, że miałam 
wrażenie, że chciała „zaadoptować ” Maćka (śmiech).

Jak duża jest świadomość na temat diety wegetariańskiej 
w Polsce?

Na szczęście coraz większa. To widać np. w przypadku naszej 
starszej córki. Kiedy była mała, dla wielu osób to był szok, 
jak dziecko może nie jeść mięsa. Z młodszą córką nie ma już 
takiego problemu, nikt nie uważa, że robimy jej krzywdę, bo 
nie je mięsa. Natomiast pytają nas, czym mięso zastępujemy. 
Ale nie ma nagonki, że postępujemy źle.

Czy dzieci piją mleko?

Tak, ale w małych ilościach, podobnie nabiał. Zauważyliśmy, 
zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym, że mleko niekorzyst-
nie na nie wpływa. Dużo osób nie kojarzy związku picia mleka 
z katarem, a my ten związek zauważyliśmy. 

Macie mnóstwo pomysłów na  gotowanie, skąd taka inwencja?

To wynika z podróży, przeglądania różnych książek, nawet 
książek z potrawami mięsnymi, które nas inspirują. Czasem 
to jest kwestia sposobu podania potrawy, np. z nielubianej 
przez wiele osób kaszy gryczanej robimy pierogi, z mąki gry-
czanej bliny. Uwielbiamy oglądać programy kulinarne. Jest 
parę osób, które są moimi guru, np. Jamie Olivier, Julia 
Child, Jacques Pepin. Lubię podpatrywać, wymieniać in-
formacje i doświadczenia. Bardzo lubimy wyzwania, które 
pojawiają się dzięki programowi w TVN. 

Czy gotując w Dzień Dobry TVN macie pełną swobodę wymy-
ślania potraw?

Tak, oczywiście, czasem gotujemy dania pod temat, który jest 
omawiany w programie, ale mamy dużą swobodę.

Dieta bezglutenowa jest dietą ubogą w błonnik. Wielu rodzi-
ców chciałoby wprowadzić do diety dzieci więcej warzyw – jak 
Państwo przekonali swoje dzieci do tego, żeby jadły warzywa?

Są różne proste sposoby – pesto do makaronu z np. bazylią, 
pietruszką, rukolą, zmiksowane na pastę, wtedy makaron jest 
zielony i to może się dzieciom podobać. Trzeba przemycać 
warzywa w różnej formie, drobno posiekane warzywa mogą 
stanowić farsz np. do pierogów. Natomiast te same warzywa 

podane na talerzu pozostałyby nietknięte przez moją córkę. 
Także kotleciki były naszym ulubionym sposobem na prze-
mycanie warzyw. Poszatkowane warzywa z mąką grochową 
w postaci kotlecików bardzo smakują córce. 

Osobom, które świeżo przeszły na dietę nie smakuje pieczy-
wo bezglutenowe. Czy macie jakieś sposoby jak je zastąpić?

Rzeczywiście, jadłam to pieczywo i niestety muszę się zgodzić 
z tą opinią. Maciek przygotowywał placki z mąki grycza-
nej, czy naleśniki na bazie zmiksowanej czerwonej socze-
wicy i ryżu. Lekko chrupkie, wypełnione różnym farszem są 
doskonałe. To może jest trochę bardziej pracochłonne, ale 
będąc na diecie, należy liczyć się z tym, że trzeba gotować 
samodzielnie.

Powszechnie uważa się, że dieta bezglutenowa nie należy do 
smacznych. 

Nigdy nie należy myśleć, że nasza dieta jest gorsza. Ja np. 
kiedy przeglądam mięsne przepisy, przekładam je na swoją 
wersję wegetariańską, zastępując składniki albo z pewnych 
rezygnując, bo nie trzeba wszystkich składników zastępo-
wać na siłę. Warto przeglądać dużo książek kucharskich, 
wertować Internet, oglądać programy kulinarne i czerpać 
inspirację. Nawet jeśli danie nie wyjdzie nam tak dobrze, 
jak tego oczekiwaliśmy, to powinniśmy próbować. Kiedy 
przeszłam na dietę wegetariańską, również nie wszystko mi 
smakowało, szukałam więc swoich nowych smaków, np. za-
stanawiało mnie jak można jeść kolendrę. A w tej chwili są 
przepisy, których sobie nie wyobrażam bez kolendry i dodaję 
jej coraz więcej. 

Wciąż mało ludzi wie, czym jest gluten, ale Państwo gotując 
w telewizji, często podkreślacie, że przygotowywane danie jest 
bezglutenowe. Skąd wiedza o glutenie, czy w Państwa otocze-
niu są osoby bezglutenowe?

Ja bazuję na prostych skojarzeniach. Jeśli wiem, w jakich zbo-
żach gluten się znajduje, to wiem też, gdzie go nie ma. Brat 
mojej przyjaciółki z podstawówki był na diecie bezglutenowej. 
Ale to co innego być obecnie na diecie bezglutenowej, niż 25 lat 
temu. Wtedy wiedziałam, że on jadł chleb kukurydziany, a kie-
dy jechaliśmy razem na wakacje, zawsze miał własne jedzenie.

Jak przechodząc na jakąkolwiek dietę, nauczyć się nowych 
zasad jedzenia?

Wydaje mi się, że niemożliwe jest dokładne odtworzenie świata 
glutenowego w wersji bezglutenowej. Jeżeli podejdziemy do 
tego w sposób kreatywny i zaczniemy szukać, okaże się, że ta 
dieta jest tak naprawdę czymś najlepszym, co nas mogło spo-
tkać. Wiele osób zadaje nam pytanie – jeżeli nie jecie mięsa 
to znaczy, że żywicie się samymi ziemniakami, marchewką 
i pietruszką? Jeśli mam być szczera ziemniaki jem dwa razy 
do roku, podczas obiadu u mamy. Kiedy wydaje się, że nie 
pozostaje nic do jedzenia, to zaczyna się szukanie innych pro-
duktów. Kiedyś nie wiedziałam, czym jest amarantus, a teraz 
robię z niego pyszne ciasto – kruszonkę z cukrem trzcinowym, 
z owocami, to wszystko polane mleczkiem kokosowym, zapie-
czone w piekarniku. Wiadomo, że nie będzie miało ono postaci 
ciasta jako takiego, ale jest pyszne, chrupkie. Wszyscy, którym 
serwowaliśmy ten deser, byli zaskoczeni pysznym smakiem 
i krótkim czasem przygotowania – 20 minut łącznie z piecze-
niem. Podpowiedzieliśmy ten sposób bardzo wielu osobom 



– kiedy dziecko chce coś słodkiego, wystarczy wymieszać, ułożyć dowolne owoce, 
(śliwki, jabłka, wiśnie, gruszki), włożyć do piekarnika na parę minut i już zro-
bione. Będąc na diecie, mamy możliwość otwarcia się na całe bogactwo innych 
smaków, z których powinniśmy korzystać, poznawać je.
Poza tym często nawet nie zdajemy sobie sprawy, że różne potrawy, które 
przygotowujemy, choć sami nie jesteśmy na diecie bezglutenowej, są naturalnie 
bezglutenowe.
Kiedy byłam u moich znajomych w Londynie, dwa obiady, które dla nich przy-
gotowałam były bezglutenowe, pierwsze danie to zupa tajska i ryż basmati. 
Rozpływaliśmy się wszyscy nad smakiem. Następnego dnia przygotowałam 
risotto ze szparagami. Czasem okazuje się, że możemy jeść rzeczy o wiele lepsze, 
smaczniejsze niż nam się wydawało, kiedy przechodziliśmy na dietę. 

Dziękujemy za rozmowę. 

Rozmawiały:
Grażyna Konińska i Paulina Sabak

PRZEPISY MONIKI MROZOWSKIEJ 

Tajska zupa z cukinią i makaronem ryżowym

• 1 litr wywaru warzywnego
• 2 małe cukinie
• 1 średnia marchewka
• 200 g makaronu ryżowego (wstążki)
• 1,5 szklanki mleczka kokosowego
• 1 czerwona ostra papryczka drobno pokrojona
• duża garść pokrojonej dymki
• garstka listków świeżej kolendry
• 1–2 łyżki zielonej pasty curry
• pół małej, zielonej, ostrej papryczki bez pestek
• 2 łyżki oleju ryżowego
• sól do smaku
• 2 suszone listki limonki kafi r

Do garnka na rozgrzany olej wrzucamy drobno pokrojoną ostrą papryczkę, 
marchewkę pokrojoną w zapałkę i smażymy 2 minuty. Następnie dodajemy 
pastę curry, liście limonki i zalewamy mleczkiem kokosowym. Dusimy 5 minut, 
wlewamy gorący wywar warzywny i solimy do smaku. Gotujemy 10 minut. 
Pod koniec gotowania dodajemy cienkie plasterki cukini. Makaron zalewamy 
wrzątkiem i odsączamy po ok. 5 minutach. Nakładamy do miseczek, zalewa-
my zupą, posypujemy listkami kolendry, pokrojoną dymką i odrobiną ostrej 
czerwonej papryczki.

Deser śliwkowy (dla trzech osób)

• 1 szklanka amarantusa ekspandowanego
• 1/3 szklanki wiórków kokosowych
• 1/4 szklanki cukru brązowego
• 1/4 kostki masła
• ok. 9 śliwek
• 6 czubatych łyżek mleka kokosowego

Amarantus mieszamy z wiórkami kokosowymi oraz cukrem i rozsypujemy do 
trzech kokilek. Przykrywamy plasterkami masła. Do każdej z nich wkładamy 
po 3 rozkrojone na pół, pozbawione pestek śliwki i zalewamy 2 łyżkami mleka 
kokosowego. Pieczemy ok. 10–15 min. w piekarniku w temperaturze 200°C. 
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Ciecierzyca pospolita ( Cicer arietinum), nazywana także 
grochem włoskim (ang. chickpea), należy do rodziny bo-
bowatych (motylkowatych). Pochodzi najprawdopodobniej 
z Bliskiego Wschodu i środkowej Azji, gdzie była znana już 
ponad 6 500 lat p.n.e. Stamtąd dotarła do Afryki i Europy. 
Ciecierzycę uprawiano już w starożytnym Egipcie, od bardzo 
dawna znali ją też Hebrajczycy. W Grecji uprawiano ją już 
za Homera, była też powszechnie spożywana w starożytnym 
Rzymie, zwłaszcza przez biedotę. O jej popularności świadczy 
nazwisko znanego starego rodu patrycjuszowskiego Cicero – 
od „cicer” (ciecierzyca).  O ciecierzycy wspomina w swoich 
traktatach św. Hildegarda z Bingen, żyjąca w średniowieczu 
zielarka i uzdrowicielka.  
Obecnie ciecierzyca nie występuje już w stanie natural-
nym, jest wyłącznie rośliną uprawną, a ze względu na swoje 
wymagania uprawiana jest przede wszystkim w klimacie 
subtropikalnym. Rośnie także w tak zwanej „strefi e klimatu 
winorośli”, ale daje wówczas mniejsze plony. Ciecierzy-
ca jest rośliną roczną. Dorasta do 20–100 cm wysokości, 
w zależności od odmiany oraz warunków klimatycznych. 
Cała roślina pokryta jest drobnymi włoskami, które działają 
drażniąco na skórę. Ciecierzyca wymaga do wzrostu żyznej 
gleby. Jej strąki są nieduże i pękate, z jednym lub dwoma 
okrągłymi nasionami o spiczastym końcu. Nasiona mogą 
być białe, żółte, czerwone, brązowe lub prawie czarne. Wy-
glądem i smakiem przypominają groch, stąd zapewne jej 
inna nazwa – groch włoski. Po soi i fasoli jest to najpopular-
niejsze warzywo strączkowe na świecie, jej spożycie w 2009 
roku wyniosło w Ameryce Południowej 10,7 kg na osobę.
Warto podkreślić, że ciecierzyca bywa niekiedy nazywana 
cieciorką, co jest określeniem niewłaściwym. Cieciorka (Co-
ronilla L.) jest rośliną trującą, choć niektóre jej odmiany by-
wają w niewielkich ilościach wykorzystywane w lecznictwie. 
Na polskim rynku dostępne są dwa rodzaje ciecierzycy:

  desi – odmiana o małych, ciemnych nasionach o pofałdo-
wanej powierzchni,

  kabuli – o nasionach większych, jaśniejszych, z gładką 
skórką. 

Ciecierzyca jest bardzo popularna w kuchniach: bliskow-
schodniej (arabskiej i żydowskiej) i krajów basenu Morza 
Śródziemnego (tureckiej, greckiej, hiszpańskiej i włoskiej). 
Na świecie najbardziej znana jest w postaci smażonych kotle-
cików falafel lub humusu – pasty z ugotowanych i zmielo-
nych nasion, którą serwuje się z różnymi przystawkami, su-
rowymi warzywami lub jako dodatek do shoarmy (szałarmy) 
i kebabu. W kuchniach bliskowschodnich często używana jest 
do przyrządzania zup, sałatek, jako dodatek do dań głównych 
lub jako słona lub słodka przekąska (w przyprawach lub ob-
toczona w cukrze). Pod nazwą chana ciecierzyca pojawia się 

Ciecierzyca pospolita ( Cicer arietinum), nazywana także   desi – odmiana o małych, ciemnych nasionach o pofałdo-

Przedstawiamy kolejną roślinę, którą ze względu na jej cenne właściwości warto włączyć 
do diety bezglutenowej. Jest zdrowa, sycąca i smaczna, a przy tym niezwykle uniwersalna. 

Ciecierzyca – zapomniany Ciecierzyca – zapomniany 
składnik staropolskiej kuchni 
Tekst: Grażyna Konińska 

Kuchnia
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jako składnik wielu dań hinduskich, m.in w daniach typu 
curry oraz w popularnym w Indiach daniu chana masala. 
Nasiona mieli się na mąkę zwaną besan lub gram. Mąkę 
besan wykorzystuje się m.in. do przygotowywania bardzo 
popularnej w Indiach pakory – warzyw maczanych w cie-
ście z mąki z ciecierzycy i następnie smażonych w głębokim 
tłuszczu, oraz papadum – cienkich i chrupiących placków. 
W Indiach niedojrzałe nasiona ciecierzycy jadane są na su-
rowo jako przekąska.
Jak widać, podobnie jak wszystkie strączkowe, ciecierzyca 
jest bardzo wdzięcznym surowcem – można z niej przyrzą-
dzać różnorodne dania. Sporządza się z niej również desery, 
a z prażonych ziaren namiastkę kawy. 
Choć obecnie jest w Polsce mało popularna i niedoceniana, 
w kuchni staropolskiej ciecierzyca była stosowana powszech-
nie.  Warto powrócić do tych zwyczajów, bo przecież ciecie-
rzyca jest zdrowa, sycąca i smaczna, a przy tym niezwykle 
uniwersalna. Doskonale nadaje się do urozmaicenia każdej 
diety. Ciecierzyca (jak wszystkie strączkowe) zawiera dużo 
białka (16–30%) o korzystnym składzie aminokwasowym, 
dlatego w kuchni jarskiej może świetnie zastępować mięso. 
Jest bogata w składniki mineralne, takie jak: żelazo, fosfor, 
potas, magnez, miedź, mangan, cynk, selen i witaminy (kwas 
foliowy i witaminy z grupy B, oraz witaminy A, E, K). Nato-
miast ze względu na niewielką ilość tłuszczu (4–8%), wysoką 
zawartość rozpuszczalnego błonnika, stosunkowo niewiel-
ką kaloryczność (ok 160 kcal na 100g) i niski indeks glike-
miczny, polecana jest osobom na dietach wyszczuplających 
i diabetykom (szczególnie odmiana desi). Ostatnie badania 
potwierdziły, że regularne spożywanie ciecierzycy obniża 
poziom cholesterolu oraz pomaga utrzymać stały poziom 
cukru we krwi, co zapobiega powstawaniu insulinooporności. 
Podobnie jak wszystkie strączkowe, ciecierzyca jest bogata 
w fi toestrogeny, które –  jak uważa współczesna nauka – są 
pomocne w profi laktyce nowotworów o podłożu hormonal-
nym, czyli np. raka sutka i raka gruczołu krokowego. Częste 
spożywanie potraw z ciecierzycy wzmacnia odporność całego 
organizmu, a także poprawia stan włosów i skóry.
W starożytności bardzo ceniono lecznicze właściwości cie-
cierzycy. Uważano między innymi, że zwiększa wydzielanie 
mleka kobiecego u matek karmiących, zwiększa wydzielanie 
moczu, przyspiesza menstruację, a nawet wspomaga leczenie 
kamieni nerkowych. W dawnym Egipcie stosowano ciecie-
rzycę nawet jako afrodyzjak.
W polskich sklepach najczęściej dostępna jest w posta-
ci suchych nasion, choć coraz częściej można spotkać 
ciecierzycę w zalewie (w puszce) oraz w postaci mąki.
Surowa ciecierzyca, podobnie jak inne strączkowe, wyma-
ga moczenia przed gotowaniem, a gotuje się długo, około 
1,5 do 2 godzin. Nasiona mają lekko orzechowy smak, a po 

ugotowaniu zachowują jędrność. Zamiast surowej można 
użyć gotowej ciecierzycy z puszki lub ugotować raz większą 
porcję i zamrozić, a potem przed użyciem tylko zalać wrząt-
kiem i poczekać kilka sekund, aż się rozmrozi. Nie da się 
ukryć, że własnoręcznie namoczona i ugotowana jest zdrow-
sza i smakuje lepiej, natomiast ta z puszki zdecydowanie 
oszczędza nasz czas.  Z ugotowanej ciecierzycy można robić 
cuda – zarówno słodkie, jak i słone – można dodawać ją do 
sałatek, zup i ciepłych dań warzywnych lub makaronowych, 
zapiekać w zapiekankach. Łasuchy mogą obtaczać ugotowane 
nasiona w karmelu lub też zmiksować na pastę z dodatkiem 
kakao i miodu lub cukru. Należy pamiętać, że jeśli chcemy 
uzyskać gładką pastę, ugotowaną ciecierzycę należy zemleć 
jeszcze gorącą.
Wiele osób unika roślin strączkowych ze względu na to, że 
mogą powodować wzdęcia. Z problemem tym można sobie 
poradzić, odlewając wodę z moczenia i dodając do gotowych 
potraw zioła (majeranek, kminek, kolendrę).  Nawiasem mó-
wiąc, ciecierzyca jest mniej wiatropędna niż inne warzywa 
strączkowe.
Ze względu na to, że ciecierzyca nie zawiera glutenu, stanowi 
cenny dodatek do diety bezglutenowej. Mąkę z ciecierzycy 

dodawajmy do wypieku chleba (polepsza smak, zwiększa 
zawartość błonnika i składników odżywczych w gotowym 
wypieku), do ciasta na naleśniki, do zagęszczania sosów. 
Ugotowane nasiona można dodawać do zup, sałatek, tzw. 
potraw jednogarnkowych i przyrządzać z nich pasty. Prażoną 
można chrupać jak orzeszki. Możliwości, jakie daje ciecierzy-
ca są ogromne, można wręcz powiedzieć, że nadaje się ona do 
wszystkiego. W krajach, gdzie uprawia się ciecierzycę, jada 
się również jej kiełki, młode pędy i liście, przygotowując je 
podobnie jak szpinak.
W ostatnim czasie w księgarniach pojawiła się książka „Kuch-
nia domowa. Dieta bezglutenowa” Michelle Berriedale-John-
son wydana przez wydawnictwo RM. Autorka w wielu prze-
pisach stosuje ziarno lub mąkę z ciecierzycy. Warto pójść 
w jej ślady i wykorzystać bogactwo tych naturalnie bezglu-
tenowych nasion.  
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Nie jesteś sam

Zacznijmy od początku – kiedy problem diety bezglutenowej 
zaczął Cię dotyczyć?

Sama nie potrafi ę już przywołać konkretnych sytuacji. Na 
pewno często cierpiałam na bóle brzucha. Przez całą szkołę 
podstawową byłam bardzo drobna. Przy rówieśnikach moja 
sylwetka prezentowała się wyjątkowo marnie. Na dietę prze-
szłam w piątej klasie, tuż przed świętami wielkanocnymi. 

Czy pamiętasz, jakie temu towarzyszyły uczucia?

Jasne – jedno wielkie rozczarowanie. Co może czuć dwu-
nastolatka, której dotychczasowe menu uszczuplono o trzy 
czwarte? Oczywiście najgorsze było to, że początkowo nie 
miałam pojęcia, czym można zastąpić większość produktów, 
a w moim mieście nie było ani jednego sklepu, w którym 
mogłabym coś podpatrzeć.

Czy brakuje Ci czasem „glutenowych smaków”, np. chleba?

Oczywiście, chociaż biszkopt, na który przepis wypracowy-
wałam bardzo długo, jest najlepszy na świecie, to pszennej, 
świeżej, ciepłej, puchowej jagodzianki nic nie zastąpi.

Jak doszło do tego, że podjęłaś decyzję o prowadzeniu bloga? 
Czy dużo czasu na to poświęcasz? 

Mikser trzymałam w rękach już od małego, ale tak naprawdę 
dopiero kiedy zaczęłam w kuchni spędzać całe dnie, poczu-
łam jak wielką sprawia mi to radość. Kilkakrotnie znalazłam 
w kolorowych magazynach artykuł o blogerkach czy jakiś 
wywiad. Zaczęłam je podpatrywać. Założyłam na pulpicie 
folder, w którym kolekcjonowałam swoje nieliczne na po-
czątku przepisy, dokumentowane zdjęciami.  Opisywałam to, 
co udało mi się już opanować. To była dobra szkoła. Bardzo 
dużo nauczyłam się na własnych błędach. 
W pewnym momencie całą sobą poczułam potrzebę prowa-
dzenia bloga. Zaczęłam zbierać „do skarpety” na grafi kę, która 
by mi odpowiadała. Któregoś dnia zrobiłam pierwszy wpis. 
I tak się zaczęło. Jeżeli chodzi o czas, poświęcam go na bloga 
mnóstwo. Aż się boję jak to będzie w liceum. 

Skąd zamiłowanie do pieczenia? Piekłaś już wcześniej, czy to 
choroba wymusiła to zainteresowanie?

Jak już wspominałam, decyzja o przejściu na dietę zapadła 
przed świętami wielkanocnymi. Zamiast wyrośniętych ciast, 
wybornych mazurków, gotowanych serników, żurku, musia-
łam zadowolić się skubaniem babki ziemniaczanej. Dla małej 
panny, ceniącej sobie wykwintną świąteczną kuchnię, było to 
bolesne doświadczenie. Codzienność zmusiła mnie do poszu-
kiwań, a później już wszystko pięknie się potoczyło. Choć pod-
kreślę, że to nie czarodziejska różdżka, a efekt ciężkiej pracy.

„My też możemy jeść pysznie!”
Rozmowa z Weroniką Madejską, autorką bloga Natchniona.pl, który zwyciężył w konkursie 
na Najlepszego Bloga Roku 2011 w kategorii Teen. O życie na diecie bezglutenowej i pasję, 
która się z tego zrodziła pyta Paulina Sabak. 
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Czy pieczenie bezglutenowe jest trudniejsze od glutenowego? 

Kiedyś byłam tego pewna. Dziś mogę już porównywać. Przy 
odrobinie determinacji i włożonego serca możemy wypra-
cować proste metody. Nie potrafi ę upiec porządnego droż-
dżowego, bo do tego potrzebny jest gluten, ale bezglutenowe 
kruche może być genialne. 

Jak wspominasz swoje pierwsze próby pieczenia bezgluteno-
wego? Co sprawiało Ci największy kłopot?

Proste babeczki z budyniem były absolutnym odkryciem. 
A jednak można! Pieczywo było tematem tabu. Tyle nieuda-
nych prób! Dopiero od niedawna uzyskuję jako takie efekty. 

Wiele osób po przejściu na dietę bezglutenową stara się 
odtworzyć swój kulinarny świat sprzed diety. Czy Ty też 
jesteś taką osobą? Czy może pociągają Cię zmiany i nowe 
smaki? 

Dzięki temu, że poszerzyłam horyzonty, mój kulinarny świat 
znacznie się wzbogacił. Dzieciństwo było smaczne, aczkolwiek 
ciągle odkrywam nowe smaki. 

Na Twoim blogu znajduje się mnóstwo przepisów. Ile z nich to 
Twoje autorskie pomysły? Co albo kto Cię inspiruje? 

Większość to moje długie przemyślenia. Próby udane bar-
dziej lub mniej. Wzloty i upadki. Wypracowałam zasady, na 
których się opieram. Choć mam manię kupowania książek 
kulinarnych, raczej oglądam w nich zdjęcia, wyobrażam so-
bie, jak coś mogłoby smakować. Na blogu zamieściłam może 
pięć przepisów, które zaczerpnęłam od innych, albo takie, 
którymi ktoś się ze mną podzielił. 

Czy należysz do osób, które ściśle trzymają się przepisu, czy 
też lubisz zmieniać i improwizować?

Jeżeli mam korzystać z czyjegoś przepisu, nie bardzo potrafi ę 
się dostosować. Muszę dodać coś od siebie, zmodyfi kować.

 Na blogu zamieszczasz piękne zdjęcia swoich wypieków. Sama 
je robisz?

Tak. Pierwsze były zupełnie przeciętne. Z czasem zabawa 
aparatem zafascynowała mnie na równi z kulinarnymi dozna-
niami. Nie mam jednak zacięcia, aby samodzielnie zdobywać 
wiedzę na ten temat, więc teraz rozglądam się za warsztatami. 

Jak udaje Ci się pogodzić obowiązki w szkole z prowadze-
niem bloga, a przede wszystkim z tak ogromną aktywnością 
w kuchni?

Bywa ciężko. Podczas wystawiania ocen musiałam przysto-
pować, bo marzyłam o dobrym liceum. W szkole średniej nie 
będzie lekko. Dojazdy zajmą sporo czasu, ale na szczęście 
uczę się nim odpowiednio gospodarować. A co do samej ak-
tywności w kuchni, jest ona większa niż widać to na blogu, 
ponieważ nie zamieszczam ponownie tego, co już dodałam 
wcześniej, a większość wypieków powtarzam wielokrotnie. 

Co chciałabyś powiedzieć osobom, które od  niedawna muszą 
stosować dietę bezglutenową? Często osoba, która dopiero 
zaczyna swoją przygodę z dietą, czuje się zagubiona, ma pro-
blemy ze ścisłym jej przestrzeganiem, bo jedzenie bez glute-
nu kojarzy się z czymś niesmacznym. 

Życzyłabym tym osobom, żeby nie czuły się rozczarowane, 
tylko przyjęły diagnozę z pokorą. W chwili słabości i nie tyl-
ko, zapraszam na mojego bloga, po przepis. My też możemy 
jeść pysznie!!! 

Czy zdarzyło Ci się żałować, że zaczęłaś pisać bloga?

Nigdy.
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Czy zanim musiałaś przejść na dietę eliminującą gluten, wie-
działaś czym on jest, co to dieta bezglutenowa, celiakia? 

Miałam jedynie mgliste pojęcie. Czasami chrupałam bezglu-
tenowe ciastka, bo pszenica nigdy mi nie służyła. Wszystkiego 
dowiedziałam się jednak już po fakcie.

Plany na przyszłość?  

Chcę kontynuować to, co rozpoczęłam. Zapraszać do kuch-
ni i tworzyć mądre rady dla bezglutenowców. Pokazywać, 
że życie na diecie jest równie piękne. Mam wiele marzeń. 
W myślach studiuję w Paryżu. Przechadzam się po wła-
snych restauracjach. Ale o tym… porozmawiamy może za 
jakiś czas?   

Dziękuję za rozmowę. 

Przepis na ptysie bezglutenowe 

ze strony www.natchniona.pl

Potrzebne składniki:
• 125 ml wody 
• 100 g mąki bezglutenowej (lub trochę więcej, zależnie od 

konsystencji ciasta) 
• 50 g chłodnego masła 
• solidna szczypta soli
• 2 jajka
• 500 ml śmietanki 36%
• cukier waniliowy - do smaku (uwaga na skład)
• maliny - opcjonalnie
• cukier puder - opcjonalnie
• papier do pieczenia

Sposób przygotowania:
Wodę, sól i masło pokrojone na małe kawałki umieścić w nie-
wielkim garnku. Doprowadzić do wrzenia, po czym zdjąć 

naczynie z ognia i dodać mąkę, dobrze wymieszać i odstawić 
do ostygnięcia. W miseczce roztrzepać jajka. Dodać je powoli 
do ostudzonego ciasta. Wymieszać na jednolitą masę. Gdyby 
ciasto było za rzadkie dosypać jeszcze mąki.
Piekarnik nagrzać do temp. 200 °C. Jedną blachę z wypo-
sażenia piekarnika wyłożyć papierem do pieczenia. Szprycą 
z końcówką w kształcie gwiazdki wyciskać na blachę niewiel-
kie koła z ciasta w odstępie kilku centymetrów.
Piec około 30 min. Po tym czasie wystudzić i rozkroić pozio-
mo na dwie części.
Ubić śmietankę. Pod koniec dodać cukier waniliowy i ewen-
tualnie wymieszać z malinami.
Na dolną część ciasta nakładać szprycą krem, przykryć górną 
częścią. Można posypać cukrem pudrem. Podawać od razu.

Smacznego!

Poniżej przedstawiamy listę kilku bezgluteno-
wych blogów, które warto odwiedzać. Zawierają 
nie tylko ciekawe przepisy na potrawy bez glute-
nu, ale także porady dotyczące życia na diecie, 
czy też recenzje produktów oraz miejsc, które 
oferują dania bezglutenowe.

 http://natchniona.pl
 http://glunomore.pl/blog
 http://zyciebezglutenu.pl/
 http://kucharzenie-guli.blogspot.com/
 http://iamglutenfreewoman.blogspot.com/
 http://bezokruszka.pl/
 http://menubezglutenu.blogspot.com/
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Z początkiem tegorocznych wakacji ogłosiliśmy na naszej 
stronie internetowej konkurs literacki, w którym poprosi-
liśmy o opisanie przygód związanych z dietą bezglutenową 
podczas letnich wojaży. Oto zwycięzcy konkursu: 

I miejsce:  Małgorzata Lesiecka-Czop 
„Wakacje w kartonie”

II miejsce: Dorota Kłusek  „Wyjazd nad morze”
III miejsce: Piotr Borkowski „Z dietą w kambuzie”

Poniżej zamieszczamy nagrodzone teksty.

„WAKACJE W KARTONIE”
– Mamo! Wiesz co pani Basia powiedziała? – Moja szalona 
trzynastolatka wpadła do auta, rzuciła torbę z baletkami na 
tylne siedzenie i wyszczerzyła zęby w radosnym uśmiechu. 
– Że w tym roku jedziemy na festiwal do Czech, a potem do 
Włoch! Tańczymy w Budziejowicach, jakimś Krumlowie 
i w Rimini. A zwiedzamy jeszcze Pragę i Wenecję. WENE-
CJĘ! Wyobrażasz sobie? Ale czad!
– Hola, hola! Jaka Wenecja? Przykro mi moja droga, ale 
chyba nie sądzisz, że cię puszczę na taką wyprawę!
– Nie żartuj nawet, zawsze jeżdżę, tańczę w pierwszym 
rzędzie i śpiewam solówkę, nie ma opcji, jadę i już!
– Spokojnie Madziu, sytuacja się zmieniła. W zeszłym roku 
nie wiedziałyśmy, a teraz wiemy. Nie dasz rady z chorobą.
– Po pierwsze, już ci mówiłam, to nie choroba, tylko cecha 
organizmu! – Cały entuzjazm z głosu mojej córki czmychnął, 
zastąpiony przez łamiący się wyrzut. – A po drugie, sama 

mi opowiadałaś, że 
pół Europy zwiedziłaś 
z jedzeniem w karto-
nach. Kiedy wszystko 
było jeszcze za grani-
cą drogie i braliście 
swoje zapasy nawet 
na trzy tygodnie. 
Mnie też tak spaku-
jesz i już.
No fakt… uśmiech-
nęłam się w duchu 
na wspomnienie stu-
denckich czasów. Pół 
Europy, tysiące kilo-
metrów, tony konserw. 
Kartony, rzeczywiście, 
jedzenie pakowaliśmy 
w kartony. Moje kar-
tony zawsze były naj-
lepsze. Zamiast mie-
lonki – domowe weki. 
Wszyscy zazdrościli. 
Szkoła Babci Hanki! 
Ta zjeździła całą Eu-
ropę, nie tylko pół, na 
tych kartonach. No, ale 

inne czasy były, a my 
młodsze… to znaczy 
starsze! Od Magdy 
starsze, mądrzejsze, no 
i gluten nam nie wro-
giem. A Młoda – du-
sza artystyczna, głowa 
w chmurach, nie da 
rady.
Spojrzałam na córkę 
z politowaniem.
– Kartony! Już cię wi-
dzę! Powiesz, że to ob-
ciach, że nie będziesz 
się wygłupiać przed 
resztą dzieciaków z in-
nym jedzeniem.
– No co ty! Już to 
przecież testowałam 
na wycieczce szkolnej. 
Wszyscy się wypytywa-
li, czemu jem inaczej, co 
mi jest. Potem się oka-
zało, że moje jedzenie 
jest lepsze niż to w ośrodku i wszyscy chcieli to, co ja. Byłam 
w centrum uwagi, było super!
– Myśl rozsądnie. Wenecja to nie Wisła. Do Włoch mogę ci 
zapakować tylko suchy prowiant. A co z obiadami? Przecież 
musisz jeść coś ciepłego. No i co Pani Basia na to? Pytałaś?
– Pani Basia powiedziała, że muszę jechać! Jedna niety-
powa więcej nie robi jej różnicy. Ola jest na diecie bez-
mlecznej, Natka nie trawi jajek, a Jasiek nie może siedzieć 
na słońcu. Na włoskiej plaży będzie unikał słońca, czujesz 
to? Mój gluten to bułka z masłem. Bezglutenowa, rzecz 
jasna. 
Taaak. Z Panią Basią to ja nie wygram. Jeśli ktoś w dzisiej-
szych czasach potrafi  przekonać dziesiątki nastolatków do 
tańców ludowych…
– Hmmm… jesteś pewna? Potrafi sz tak naprawdę o siebie 
zadbać?
– Maaamo, sama mówiłaś, że celiakia to nie wyrok. Że nie 
pozwolisz, żeby moje życie zamknęło się w talerzu. Że nic 
się nie zmieni i damy radę. To teraz udowodnij!
Na ambicję mi tu wchodzi, mała jędza! Że niby to ja nie 
daję rady.

*
No to do dzieła! Pakujemy.
Dwa kartony, po jednym na każdy tydzień. Podbijamy Czechy 
i Włochy, a zatem w repertuarze produkty bezlepkove i sen-
za glutine. Rozdzielamy po równo. Pieczywo bezglutenowe 
– nie za dużo, nie zniesie upałów. Wafl e ryżowe, chlebek 
kukurydziany, płatki śniadaniowe. Zupki w proszku, groszek 
ptysiowy, kaszka ryżowa.
– Madziu, zrobię ci parę weków, co? Gulasz albo zrazy, 
może leczo? Wstawisz słoik do garnka z wrzątkiem i będzie 
ciepły posiłek.

„Moja wakacyjna przygoda 
z dietą” – nagrodzone prace



– Ani się waż! Przecież będę chodzić z wszystkimi na obiady. Zjem ziemniaki 
bez sosu, ryż, warzywa, owoce, przeżyję.
Pasztety, dżemy, musy owocowe, kisiele, batoniki, wafelki, ciasteczka. Rożki 
do lodów (włoskie sorbety nie mają sobie równych). Może jeszcze wrzucę małe 
paczuszki makaronu, jakiś sprytny kucharz ugotuje.
– Mamo! Litości! Ja na dwa tygodnie jadę, nie na rok! A to co znowu?
– Pudełka. Na kanapki, na owoce. Folia spożywcza, kubek, łyżeczka, widelec, 
nie wywracaj oczami, serwetki, talerzyki papierowe. Czajnik bezprzewodowy 
z adapterem.
– Z czym???
– Taki przełącznik, we Włoszech kontakty są inne. I jeszcze informacja o diecie 
po czesku i po włosku. Na odwrocie kłos. Pokaż kelnerce i patrz na jej wyraz 
twarzy. Jakieś pytania?
– Teraz nie, będę cię zamęczać telefonami. 
– Proszę bardzo, rachunek położę koło twojej skarbonki.

*
– Halo, mama?
– Madziu! No mów! Jesz coś? Dajesz radę? Nie głodujesz? Panie ci poma-
gają? Pilnują tego, co jesz? Jesz obiady? Nie jesteś głodna? Ktoś tam słyszał 
o tej diecie? 
– Mamo! Uspokój się! Co ty z tym jedzeniem ciągle! Wszystko pod kontrolą! 
Nie samym chlebem żyje człowiek, sztuka  się liczy! Drugie miejsce wytań-
czyliśmy! Cudnie było! A Wenecja, łaaał… No i kocham cię bardzo i jesteś 
najwspanialszą mamą na świecie i dzięki wielkie, że mnie puściłaś, bo jest 
super! I zbieraj kartony, Pani Basia powiedziała, że w przyszłym roku je-
dziemy do Hiszpanii.

Małgorzata Lesiecka-Czop

„WYJAZD NAD MORZE”
W wakacyjnej przygodzie udział biorą: dwie osoby z celiakią – ja (Doris-mama) 
i Tymek (lat 5) oraz 2 osoby „zwykłe” – Chrystian (tata) i 11-miesięczny Bartek.
Już w lutym wynajmujemy drewniany domek z wyposażoną kuchnią, czyli 
MENU BEZ GLUTENU we własnym zakresie. Przed nami 3 tygodnie wypoczynku…
Na dwa tygodnie przed wyjazdem panika – ile chleba? ile makaronu? co 
z wędliną?
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W końcu wysyłamy kurierem paczkę wyładowaną wszelkim bez-
glutenowym dobrem plus garnek, plus patelnia. Jedyne 30 kg.
Dzień I
I próba pobudki podjęta przez Bartka zduszona w zarodku 
o godz. 4:20 za pomocą butelki z mlekiem.
II próba pobudki podjęta przez Tymka o godz. 6:00 wraz 
z dzwonami pobliskiego kościoła – niestety skuteczna…
Śniadanie – zapas parówek przywiezionych z Częstochowy 
w lodówce turystycznej topnieje zatrważająco szybko. Tym-
czasem kaszka dla najmłodszego i szykujemy prowiant na 
plażę: bezglutenowy „grzebień” plus góra bezglutenowych 
tostów z kabanosami i oliwkami z keczupem. Do tego po-
jemnik z obranymi warzywami: ogórek, pomidor, papryka 
i oczywiście rozliczne butelki z piciem w zależności od wieku 
i preferencji mojej rodziny – w sumie 5 butelek różnego kali-
bru. Do tego zapas pieluch, ubrań w razie nagłego zlodowace-
nia lub opadów monsunowych, akcesoria plażowe i w drogę… 
Jakieś 15 minut po rozłożeniu parawanu, koców, pozbyciu się 
części garderoby i powstrzymaniu Bartka przed pożarciem 
nadmiernych ilości piasku Tymek żąda zjedzenia jagodzianki, 
po czym poznaje kolegów i  bawią się do upadłego w gaszenie 
pożaru za pomocą wody morskiej o temp. bliskiej zamarzaniu. 
Zabawa przebiega w dwóch etapach: w pierwszym strażacy są 
tak pochłonięci robotą, że nic, nawet przenikający chłód Bałty-
ku i sinica warg, nie jest w stanie im przerwać pracy, w drugim 
zapał stygnie (od temp. wody, jak sądzę) i zaczynają docierać 
do nich bodźce wysyłane przez opiekunów m.in. w sprawie po-
siłku. Na widok warzyw jedno z dzieci krzyczy: O, żelki! Mogę 
jedną? (to pomidor wygląda najbardziej żelkopodobnie) i tak 
zareklamowane warzywa rozchodzą się w 3 minuty. Rodzice 
kolegów są w szoku, że ich pociechy zajadają się surowymi 
warzywami. Pomidor jest atrakcją również dla Bartka, które-
mu nie przeszkadza nawet panierka z piasku… Jest również 
próba zakąszenia pomidora kamykami – udaremniona dzięki 
refl eksowi taty. W trakcie pobytu menu Bartka ewoluuje nadal, 
np. pije herbatę owocową Tymka (brak smoczka na butelce 
kwituje jedynie nieznacznym krztuszeniem się), próbuje też 
tostów, ale ich konsystencja niestety nie jest odpowiednia dla 
osób posiadających dwa zęby.
W drodze z plaży szybki plan, co na obiad. Mężowi udaje 
się upolować zgrabniutkie, już utłuczone kotlety schabowe 
(taki ułatwiający turyście patent sklepu mięsnego), ja robię 
surówkę, do tego makaron. „Woda wyciąga”, więc Tymek 
zjada tyle, co Chrystian. Bartek ma swoją zupkę – nie jest 
jej szczególnym fanem,więc pluje radośnie. Potem już tyl-
ko przebranie Bartka w czyste, nieociekające zupą ubranie, 

posprzątanie po obiedzie i relaks. Niedługi , bo powoli trzeba 
myśleć o kolacji i zakupach na dni kolejne.
W dniu II i III sytuacja wygląda podobnie z wyjątkiem 
uszczuplających się zapasów żywieniowych, fi nansowych 
oraz kondycyjnych moich i męża;-). W końcu zdesperowani 
postanawiamy skorzystać z propozycji miejscowych restau-
racji i wybieramy na obiad kurczaka z rożna i frytki. O ich 
wątpliwej bezglutenowości przekonujemy się w dniach ko-
lejnych, gdy ja i Tymek w różnym nasileniu prezentujemy 
objawy dyspeptyczne i nie tylko… Skruszeni wracamy do 
własnej kuchni. 
Schemat ogólnie zachowujemy ten sam, z poprawką na 
całodniowe wycieczki, na których ilość zabieranego pro-
wiantu rośnie w sposób znaczący. Do tego stopnia, że 
część przygotowujemy już wieczorem dnia poprzedniego, 
w czasie, gdy dzieci już śpią i kiedy każdy szanujący się 
wczasowicz używa życia i swobody. My też mamy plany 
„używania”, ale po podszykowaniu sterty tostów, umyciu 
garów i podłóg (bo Bartek raczkuje), zaparzeniu herbaty, 
umyciu i skrojeniu jabłek, gruszek, papryki, ogórków itp. 
padamy po pierwszym łyku drinka. O drinku tym marzyli-
śmy cały dzień, planując, co będziemy robić, co czytać, w co 
grać i takie tam różne, jak już dzieci pójdą spać… Sąsiedzi 
z dwóch domków obok patrzą na nas ze współczuciem. 
Dopiero dwa dni przed naszym wyjazdem przyznają się 
ze skruchą, że właściwie to oni też powinni być na diecie, 
bo „coś tam wyszło w badaniach”…
Pobyt zleciał błyskawicznie i pracowicie, ale mimo wszystko 
było cudownie. Za rok zamierzamy to powtórzyć z nadzieją, 
że Bartek nie będzie jadł już piasku i sypał sobie go w oczy, 
że nie będziemy musieli myć codziennie podłóg, bo nasz syn 
będzie spionizowany, i będziemy mieli już ogólne pojęcie, jak 
to jest celiakom na wakacjach…

Dorota Kłusek

„Z DIETĄ W KAMBUZIE”
Chciałbym opowiedzieć o jednej z wakacyjnych przygód, dzię-
ki której zobaczyłem, jak wiele zmieniło się w postrzeganiu 
mojego „bycia na diecie”. 
Jak dobrze pamiętam, pierwszy okres stosowania diety bez-
glutenowej to czas sporego lęku i braku akceptacji. Doświad-
czałem ich szczególnie, gdy przychodził czas wakacji. Wyjazdy 
w nowe miejsca to niepewność, czy będzie co jeść, kontakty 
z nieznanymi ludźmi, którym trzeba wszystko od zera tłuma-
czyć („nie, owoce nie zawierają glutenu”), no i konieczność 
zabrania swojego jedzenia. To powodowało we mnie wstyd, 
że jestem inny niż wszyscy. Wolałem zostać w domu, niż jeź-
dzić w nieznane. Tegoroczny wakacyjny wyjazd pokazał mi, 
jak wiele się od tamtego czasu zmieniło oraz że człowiek na 
diecie bezglutenowej nie dość, że jest w stanie funkcjonować 
normalnie, to jeszcze dzięki temu, że dba o to, co je, może 
wnieść w życie innych wiele dobrego. W tym roku byłem na 
rejsie morskim po Bałtyku. Płynęliśmy z Gdańska do Szwe-
cji, tam zwiedzaliśmy kilka portów, a potem wracaliśmy do 
Polski. Podróżowaliśmy jachtem (długości około 11 metrów) 
z dziesięcioosobową załogą. 
Nasz kapitan wiedział, że jestem na diecie, więc żeby nie kom-
plikować, przyjęto, że wszystkie obiady będą bezglutenowe. 
Wtedy nie trzeba będzie robić dla mnie jedzenia oddzielnie. 
Gotowanie na morzu to spore wyzwanie. Kiedyś w czasie rejsu 
pojawiły się duże fale i statkiem zaczęło porządnie bujać, 
a z kambuza (tak nazywa się kuchnia na statku) dochodziły 
tylko odgłosy spadających przedmiotów i „mocne słowa”. 
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Na szczęście obiad nie wylądował na podłodze, ale w trakcie 
jego przygotowania kolega musiał poświęcić całe pół godziny 
wyłącznie na trzymanie poruszających się garnków. 
Co do mojego morskiego menu bez glutenu, z kolacja-
mi i śniadaniami nie było problemu (miałem swój chleb, 
wszystkie wędliny kupione zostały w jednym z dyskontów, 
gdzie jest ich spory bezglutenowy wybór, oprócz tego owo-
ce i warzywa, sery, jajka, ryby itp). Z obiadami też było 
prosto – uczestniczyłem w zakupach przed rejsem i na 
jachcie po prostu nie był używany zwykły makaron ani nie 
została zabrana pszenna mąka. Zapas dobrze zasolonego 

surowego mięsa trzymaliśmy w lodówce. Kolejne gotujące 
obiad wachty (zespoły, na które byliśmy podzieleni) miały 
do dyspozycji tylko kaszę gryczaną, ziemniaki, ryż i fasolę, 
więc nic nie mogło zostać zanieczyszczone glutenem. Tutaj 
zdradzę pewną tajemnicę jedzenia na morzu. Kiedy zaczyna 
mocno bujać i zasiada się do posiłku, warto stawiać talerze 
na jakimś mokrym materiale (np. serwetka), wtedy nie jeż-
dżą one po stole. A może być ciekawie. Pewnego razu (były 
mocne przechyły) duży talerz wypełniony pokrojonymi po-
midorami po efektownym przejechaniu całego stołu, wzbił 
się w powietrze na krawędzi stołu (na jachtach zabezpiecza 
się je wysokimi rantami) i po efektownym fi kołku wskoczył 
jednemu z członków załogi do koi (łóżka). Koledze długi czas 
wszystko pachniało pomidorami, a ja szczerze żałowałem 
straty dobrej bezglutenowej sałatki.
A jaki był efekt bezglutenowej kuchni podczas naszego rej-
su? Załoga była zadowolona, bo jedzenie było dobre, świeże 
i zdrowe (zazwyczaj dla wygody na rejsach ludzie żywią się 
gotowymi dania ze słoików z dużą ilością chemii i wzmac-
niaczy smaku). A nie ma nic gorszego w czasie choroby 
morskiej niż wspomnienie takiego „chemicznego jedzenia”. 
Jeśli chodzi o same przygody morskie, to jest materiał na 
zupełnie inne opowiadanie, ale w skrócie powiem, że było 
super: trochę słońca, trochę dobrej sztormowej przygody, 
śmieszne sytuacje, fajni ludzie i ciekawe przygody. A kiedy 
już dopłynęliśmy do Szwecji, to z bezglutenowego punktu 
widzenia było tam zupełnie bezstresowo. W porcie Visby, 
a jest to niezbyt duża miejscowość, były w sklepie do ku-
pienia nawet bezglutenowe ciastka, w Karlskronie w pierw-
szym lepszym supermarkecie naszego jedzenia znalazłem 
cały regał, nie wspominając już o bezglutenowych bułkach 
w znanej sieci fast foodów. 
Jak się okazuje, dieta nie musi przeszkadzać w przeżywaniu 
ciekawych wakacyjnych przygód.  

Piotr Borkowski
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W połowie lipca wraz z moją lepszą połową zdecydowaliśmy 
się na wycieczkę po krajach bałtyckich, czyli Litwie, Łotwie 
i Estonii. Mając doświadczenie nabyte zarówno w Polsce, jak 
i innych krajach, wiedziałem, że spokojne, bezstresowe (i bez 
żołądkowych manifestacji) bezglutenowe wakacje to takie, do 
których dobrze się zawczasu przygotujemy. Zatem w moim 
plecaku znalazły miejsce: kukurydziane makarony bezglute-
nowe (świetne w podróży, kiedy mamy dostęp do kuchni), 
makarony ryżowe (popularne przezroczyste nitki, które wy-
starczy zalać gorącą wodą) i bateria bułek bezglutenowych 
(te znacznie lepiej niż chleb wytrzymują trudy podróży). Na 
miejscu kupujemy zazwyczaj tylko owoce, warzywa i mięso. 
Będąc przygotowanym w ten sposób, mogłem być całkowi-
cie pewny, że posiłki są bezglutenowe. Muszę zaznaczyć, że 
należę do grupy osób, które trzymają ścisłą dietę i nie grają 
w glutenową ruletkę w niepewnych restauracjach. Jednak 
gdy jedziemy na wakacje, zawsze miło jest zajrzeć czy to do 
kawiarni, czy do restauracyjki, czy choćby do fast-fooda, 
żeby skosztować (w miarę możliwości) lokalnych specjałów.
Osoby na diecie bezglutenowej w tych krajach są w gorszej 
sytuacji niż w Polsce. Są to małe kraje (odpowiednio: 3mln, 
2mln, 1,3mln mieszkańców), co przekłada się na mniejszą 
liczbę potencjalnych klientów dla tamtejszego biznesu. Tylko 
w Estonii istnieje stowarzyszenie osób na diecie bezgluteno-
wej. Posiada ono swoją stronę internetową z podstawowymi 

informacjami na temat radzenia sobie z chorobą, a także 
informacjami o restauracjach i sklepach oferujących pro-
dukty bezglutenowe. Liczba członków tego stowarzyszenia 
nie przekracza stu osób.

LITWA
Sklepy
Nie zauważyliśmy specjalnych miejsc na produkty bezglu-
tenowe. Nie udało się nam również znaleźć choćby jednego 
produktu oznaczonego w jakikolwiek sposób jako bezgluteno-
wy. Natomiast w Wilnie jest bardzo dużo sklepów, w których 
można kupić owoce i warzywa, a także bez problemu bezglu-
tenowy cydr, napój alkoholowy z jabłek (od 4–7% alkoholu). 
Oprócz tego nieopodal centrum Wilna znajdują się dwa duże 
targowiska, na których można zaopatrzyć się w owoce i wa-
rzywa, a także ryby, miód itp.

Restauracje
Również w lokalach gastronomicznych nie napotkaliśmy 
oznaczeń o występowaniu alergenów. Ponieważ jednak wiele 
dań podaje się z ziemniakami, można jakoś przystosować 
danie do naszych potrzeb. My zakochaliśmy się w różnego ro-
dzaju chłodnikach, podawanych osobno z gotowanymi ziem-
niakami. Nie ma żadnej reguły, ale z obsługą można się poro-
zumieć, używając języka polskiego, angielskiego, rosyjskiego, 

Bezglutenowo Bezglutenowo 
na Litwie, Łotwie i w Estoniina Litwie, Łotwie i w Estonii
Tekst: Kamil Stranz
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no i oczywiście litewskiego. Na targowiskach i w sklepach 
częściej mówi się po polsku i rosyjsku.

ŁOTWA
Sklepy
Sytuacja przedstawia się podobnie jak na Litwie, więc uda-
ło się nam tu znaleźć tylko cydr, za to w dużych ilościach! 
Dodatkowo w Rydze, stolicy kraju, w samym centrum od-
naleźliśmy ogromne targowisko, na którym prócz owoców 
i warzyw, można zakupić także mięso. Wyjątkową atrakcją 
była dla nas wielka hala pełna stoisk ze świeżymi i wędzonymi 
rybami. Pyszne ryby, takie jak wędzony łosoś, stanowiły dla 
nas posiłek sam w sobie. Większość ludzi rozumie rosyjski 
i mówi w tym języku.

ESTONIA
Sklepy
Oczekiwaliśmy doświadczeń podobnych do tych na Litwie 
czy Łotwie, jako że Estonia jest najmniejszym z tych trzech 
krajów. Spotkało nas jednak miłe zaskoczenie. Większą część 
czasu spędziliśmy w Tallinie i znaleźliśmy chwilę, by przejść 
się po lokalnych supermarketach, których listę znaleźliśmy 
na stronie estońskiego stowarzyszenia. W markecie Prisma 
nie mogliśmy odnaleźć wydzielonej półki, ale po krótkiej 
rozmowie z osobą z obsługi (w Estonii zdarzało się nam dość 
często spotkać osoby pracujące na kasie w supermarkecie 
posługujące się płynnie językiem rosyjskim i angielskim), 
dowiedzieliśmy się, że produkty bezglutenowe leżą sobie obok 
„normalnych”, ale mają dodatkowe oznaczenia, ułatwiające 
ich odnalezienie. Udało się nam znaleźć chleb, bułki, maka-
ron oraz ciastka (i oczywiście cydr), jednak wszystko dość 
drogie (ceny na zdjęciach są podane w euro).
W Estonii możemy również natrafi ć na produkty znanej fi ń-
skiej fi rmy Provena (bezglutenowe płatki owsiane z certyfi -
kowanych upraw ze znakiem przekreślonego kłosa) w cenie 
poniżej 2 euro za 500g opakowanie. W wielu supermarketach 
(np. Rimi) dostępne są również gotowe gorące dania. Mo-
żemy poznać ich skład, który zostaje wydrukowany i przy-
klejony do pojemnika po zapakowaniu i zważeniu. Wiele 
z nich to proste, tanie i bezpieczne propozycje, takie jak ryż 
z warzywami i/lub z mięsem.

Restauracje
Estońskie stowarzyszenie http://www.tsoliaakia.ee/?lan-
g=en (strona dostępna po angielsku, estońsku i fi ńsku) 

zamieściło listę lokali, które mają bezglutenowe menu. 
Jednak wygląda na to, że wiele z nich znajduje się w dość 
kosztownych restauracjach. Bardziej przystępna wydaje się 
restauracja Rosso (nr 15 na liście), oferująca bezglutenową 
pizzę i inne dania kuchni włoskiej. Zaryzykowaliśmy też wi-
zytę w lokalu spoza listy. Panie w nim mówiły po angielsku 
i myśleliśmy, że będzie tam można bezpiecznie zjeść. Zde-
cydowaliśmy się na estońską grochówkę, a pani z obsługi 
zapewniła nas, że nie zawiera glutenowej mąki. Jakież było 
nasze zdziwienie, gdy na stole przed nami wylądowała wspo-
mniana grochówka podana z żytnim chlebem. W zupie zna-
leźliśmy, prócz grochu, również kaszę jęczmienną…

PODSUMOWANIE
Jeśli chodzi o pieczywo lub makarony, warto zabrać je z sobą. 
Podczas wizyty w sklepie nie będzie łatwo odszyfrować składu 
danego towaru ze względu na to, że często jest wymieniany 
tylko w jednym języku: litewskim, łotewskim lub estońskim. 
Czasem zdarzyć się może jeszcze rosyjski i inne wschodnio-
europejskie języki (ale nie polski). Można również znaleźć 
produkty, które znamy jako bezpieczne z Polski, jednak pro-
dukowane są one w lokalnych fabrykach i metoda produkcji, 
a często i skład, są troszkę inne. Kolejną różnicą jest sposób 
opisywania produktu – brak obowiązku wymieniania aler-
genów. Nie doszukamy się również informacji o możliwości 
występowania „śladowych ilości glutenu i pszenicy”.
Na osłodę warto dodać, że we wszystkich trzech krajach 
znajdziemy bez problemu cydr, w dodatku tańszy niż 
w Polsce.  
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Czy można tanio jeść bezglutenowo? Czy to jest w ogóle moż-
liwe? Jak obniżyć koszty stosowania diety? Jak wybierać 
produkty, by nie obciążać zbytnio kieszeni, a jeść zdrowo 
i bezpiecznie? Są to pytania bardzo istotne dla większości 
osób bezglutenowych, zwłaszcza gdy dieta jest zalecona do 
końca życia, a na jakąkolwiek pomoc ze strony państwa na 
razie nie ma co liczyć. Zacznijmy od próby odpowiedzi na 
pierwsze pytanie.

TANIO I BEZGLUTENOWO?
Na początku trzeba doprecyzować, co w tym przypadku zna-
czy „tanio”. Według większości osób na diecie „tanio” znaczy 
tyle, ile płacą za podobny produkt inni, niebędący na diecie. 
Czy takie zakupy możemy zrobić? Tak, bo jest bardzo dużo 
produktów naturalnie bezglutenowych. Wszystkie warzywa, 
owoce, nieprzetworzone mięso, ryby, tłuszcze, różne kasze 
(m.in. jaglana, gryczana, kukurydziana), pieczywo chrupkie 
ryżowe i wiele produktów nabiałowych – kupujemy tak jak 
inni, niestosujący diety. 
Z kolei np. tani makaron bezglutenowy to taki, który ceną 
nie odbiega od zwykłego, glutenowego. I tu również możemy 
korzystać z produktów naturalnie bezglutenowych. Na rynku 
pojawiły się makarony z samej kukurydzy (Sam Mills), w bar-
dzo dobrej cenie około 5 zł za 500 g. Możemy również kupić 
w przystępnej cenie makarony ryżowe (Tao Tao). Dodatkowo, 
dzięki naszej akcji licencjonowania znaku przekreślonego 
kłosa, na rynku pojawiło się sporo innych produktów z grupy 
tzw. zwykłej żywności, niespecjalistycznej, bezpiecznej dla 
osób na diecie i jednocześnie w „zwykłych cenach”. O tych 
produktach piszemy na str. 64.
Czy da się tak przeżyć? Bez chleba, pierogów i ciast ze spe-
cjalnych, drogich mąk bezglutenowych? Wiele osób żywi się 
tak latami, opierając swój jadłospis o kasze, warzywa i rośli-
ny strączkowe, wafl e ryżowe i kukurydziane. Niewątpliwie 

wybranie takiego sposobu odżywiania nie wymaga od nas 
większych wydatków związanych z dietą. Ale dla większości, 
przyzwyczajonych wcześniej do codziennego jedzenia chleba 
i innych tradycyjnych produktów, takie menu jest nie do 
zaakceptowania. 
Trudno też je zastosować u dzieci, dla których bardzo ważne 
jest, by nie odróżniać się od otoczenia i też mieć kanapki do 
szkoły czy różne słodycze na imprezach.
Spróbujmy wobec tego zastanowić się, gdzie kupić specjali-
styczne produkty bezglutenowe, by były jak najtańsze. 

SPECJALISTYCZNA ŻYWNOŚĆ BEZGLUTENOWA
Obecnie produkty bezglutenowe można nabyć w wielu miej-
scach: w sklepach ze zdrową żywnością, super- i hipermar-
ketach, niektórych delikatesach. Możemy zamówić też przez 
Internet (e-sklepy) i bezpośrednio u polskich producentów 
(telefonicznie i przez Internet). 
Jednak niezależnie od miejsca zakupu te produkty miesz-
czą się w dwóch kategoriach: drogie i bardzo drogie. Przy 
czym zazwyczaj produkty polskich producentów są tańsze 
od importowanych.
To, co możemy zrobić, to przeanalizować, gdzie jest naj-
taniej. Pierwszy problem, jaki mamy z porównaniem cen, 
wynika z różnej wagi wybieranych produktów. Szczególnie 
w przypadku pieczywa trudno jest ocenić bez kalkulatora 
w ręku, który chleb jest najtańszy. W ofercie producentów są 
bochenki o wadze 500g, ale też i kilka kromek o wadze 200 g.
Zdarza się tak, że pieczywo importowane, które na pierwszy 
rzut oka wydaje się sporo droższe od polskiego produktu, po 
porównaniu wagi jest podobne cenowo.  
Zacznijmy od zakupów bezpośrednio u producentów. W ta-
belce poniżej zamieściłam ceny wybranych produktów ze 
sklepów internetowych producentów (ceny z 30.10.2012). 
Takie ceny obowiązują też przy zamówieniach telefonicznych.  

Życie na diecie bezglutenowej
– obniżamy koszty
Tekst: Anna Marczewska

Produkt Balviten Bezgluten Glutenex Schär *

Mąka Piekarz mix – 500 g 5,48 zł
Kucharz mix 500g 4,76 zł

Koncentrat uniwersalny 
500 g 5,45 zł
Koncentrat ciasta chlebo-
wego 1000 g 10,75 zł

Super mix na chleb 500 g 
6,48 zł
Koncentrat ciasta chlebo-
wego 1000 g 12,25 zł

Mix B
1000 g 15,55 zł
Mąka razowa Brot-Mix 
1000 g 19,90

Cena za 1 kg Ok. 10–11 zł Ok. 11 zł Ok. 12–13 zł Ok. 15–20 zł

Pieczywo Chleb codzienny 300 g  
5,08 zł
Chlebuś 500 g 8,27 zł
Chleb swojski 300 g 5,39 zł
Chleb świeży wiejski 
(Premium) 200 g 5,99 zł

Bochenek maślany 350 g 
5,72 zł lub 700 g 10,80 zł 
Chleb powszedni  300g 
4,85 zł
Chleb świeży ciemny  
240 g 5,95 zł

Chleb zwykły 400g 7,56 zł

Razowy 200 g 3,43 zł

Chleb tostowy 300 g  4,70 zł

Chleb Pan Care 400 g 
12,20zł
Chleb bochenkowy 240 g 
12,99 zł
Chleb wieloziarnisty – 
Ertha 400 g 12.20

Cena za 1 kg od 16 do 30 zł od 15 do 25 zł od 16 do 19 zł Od 30 do 54 zł

Makaron 
– świderki

250 g 6,03 zł 250 g 6,00 zł
400 g 6,99 zł

250g  5,95 zł 500 g 11,80 zł

Cena za 1 kg 24 zł Od 17 do 24 zł 24 zł 24 zł

* ceny z e-sklepu fi rmy Bezgluten
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Jak widać z tabelki i przykładowego zamówienia, ceny u pol-
skich producentów są bardzo wyrównane. Tym bardziej li-
czą się dodatkowe promocje typu: przy zakupie do 150 zł  
– dodatkowo dwa produkty za 1 grosz z podanej listy, lub 
korzystanie z wykazu produktów objętych konkretnego dnia 
obniżką ceny.

KOSZT SAMODZIELNEGO PIECZENIA CHLEBA
A gdybyśmy u producentów kupowali tylko mąkę i sami 
w domu piekli chleb? Czy byłoby taniej? Policzmy:

Wydajemy 9,15 zł i otrzymujemy bochenek ważący ok. 700 g. 
Czyli za 1 kg płacimy ok. 13 zł, ale to i tak taniej niż pieczy-
wo ze sklepu. A wspaniały smak świeżego, ciepłego chleba 
mamy gratis;)
Możemy jeszcze zaoszczędzić i poszukać tańszych drożdży, 
np. w Auchan są w cenie 1,14 zł za opakowanie. Wtedy koszt 
1 kg wyniesie ok. 12 zł.
Podane ceny są z dopiskiem „około”, ponieważ waga gotowe-
go chleba mocno się zmienia w zależności od ilości dodawanej 
wody. Jeśli do mąki dodamy, np. błonnik jabłkowy, siemię 
lniane czy słonecznik, to wtedy zwiększamy też ilość wody 
i automatycznie wzrasta waga gotowego chleba – potrafi  
dojść nawet do 1 kg z 500g mąki! Tak jest w przypadku ko-
rzystania z mąki razowej Brot-Mix (Schär). 

Wniosek – jeśli mamy czas na pieczenie, a nie jest ono bar-
dzo skomplikowane i nie wymaga szczególnych zdolności, tu 
możemy poszukać oszczędności w diecie.

WŁASNE WYPIEKI
Koszt stosowania diety można też obniżyć, gdy różne potrawy, 
nawet ciasta, przygotowujemy bez użycia specjalistycznych 
mąk lub z ich niewielkim dodatkiem. Biszkopt możemy zrobić 

z mąki ziemniaczanej. Pyszne ciasteczka dla całej rodziny 
z kleiku ryżowego. Tanim ciastem też jest marchewkowiec. 
Można też robić ciasto z dodatkiem dyni. Potrawy z ziemnia-
ków są jednocześnie i tanie, i bezglutenowe.
Na naszej stronie www.kuchniabezglutenowa.pl znajduje 
się wiele przepisów na smaczne i niedrogie potrawy.

PRODUKTY BEZGLUTENOWE W SKLEPACH
Od wielu lat specjalistyczne produkty bezglutenowe, mimo że 
większość z nich zupełnie nie ma ekologicznego pochodzenia, 
można kupić w sklepach ze zdrową żywnością. Dostępne są 
też w różnych delikatesach (np. Alma, Piotr i Paweł) oraz 
w coraz większej liczbie super- lub hipermarketów (np. w sie-
ci Real, Auchan, Stokrotka).
W tabelce na następnej stronie zamieszczono porównanie cen 
przykładowych produktów bezglutenowych z kilku rodzajów 
sklepów z cenami z e-sklepów producentów (ceny z paździer-
nika 2012).

Wnioski, jakie płyną z porównania cen w kilku różnych skle-
pach, są zaskakujące. W eleganckich delikatesach bywa taniej 
niż w małym sklepiku. Hipermarket czasami jest tańszy od 
oferty internetowej producenta...Tak więc warto mieć oczy 
szeroko otwarte i wszędzie sprawdzać ceny.
Gdy porównamy koszty zakupu przez Internet (i doliczymy 
koszty wysyłki) z cenami w sklepach, to wydaje się, że przy 
większych zakupach, np. raz w miesiącu, taniej jest kupo-
wać bezpośrednio u producenta, zwłaszcza gdy na diecie 
jest osoba dorosła. 

Jeśli chcemy zrobić zakupy przez Internet, ale kupić wyroby 
różnych producentów, warto sprawdzić oferty e-sklepów. 

Kiedy mamy malutkie dziecko na diecie i kupujemy np. jeden 
bochenek na tydzień, a do tego raz dziecku smakuje jeden 
chlebek, a raz drugi – warto robić zakupy w sklepach blisko 
domu (o ile oczywiście mamy taką możliwość). Zaletą skle-
pów ze zdrową żywnością jest możliwość wyboru z oferty kil-
ku producentów i bezpośredni kontakt ze sprzedawcą, który 
może pokazać nowości bądź zamówić coś specjalnie dla nas. 
Produkty bezglutenowe w korzystnych cenach można upo-
lować w super- i hipermarketach. Tylko że zazwyczaj nie ma 
tam zbyt dużego wyboru, produkty bezglutenowe potrafi ą 
być pomieszane z produktami zawierającym gluten i nie 
ma nikogo z obsługi, kto mógłby nam coś doradzić. Choć 
trzeba przyznać, że powoli także supermarkety dostrzegają 
bezglutenowych klientów i pojedyncze regały z żywnością 
bezglutenową zaczynają przekształcać się w specjalne działy. 
Jednak często wadą supermarketów jest ich lokalizacja. 
Jeśli do zakupów dodamy koszt biletu czy benzyny, może 
się okazać, że korzystna cena produktu już nie jest taka 
atrakcyjna.

Czyli na pytanie: gdzie kupować? odpowiedź brzmi – to za-
leży…od wielu różnych czynników. Mam nadzieję, że moje 
wyliczenia trochę pomogą w podejmowaniu decyzji.

W tym artykule nie poruszyłam tematu wędlin bezglute-
nowych, których ceny też znacząco wpływają na koszt sto-
sowania diety. To temat na osobny artykuł.  Rynek wędlin 
bezglutenowych postaramy się opisać w następnym numerze 
„Bez glutenu”. 

Przykładowe zamówienie w e-sklepie 
bezpośrednio u producenta:

Zamawiamy 10 różnych chlebów o  podobnej 
wadze, 5 kg mąki, 4 paczki makaronu świderki, 
1 bułkę tartą, wybieramy produkty polskich 
producentów, żeby było jak najtaniej (ceny 
z 21.09.2012).

Balviten  140,61 zł 
Bezgluten 140,71 zł
Glutenex 145,60 zł
+ koszty kuriera pomiędzy 21 a 24 zł

Mąka bezglutenowa
(biała, bez dodatków) 500 g 5,45 zł
Drożdże suszone 1 op. 1,70 zł
Koszt energii, wody, soli i oleju ok. 2,00 zł
W sumie 9,15 zł
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Przykładowe ceny produktów bezglutenowych w różnych sklepach (październik  2012)
Produkt Różnica

Cena w małym sklepie 
ekologicznym (w Warszawie)

Bezpośrednio 
u producenta*

Chleb powszedni Bezgluten 300 g 6,36 zł 4,85 zł 1,51 zł

Chleb domowy Bezgluten 350 g 7,79 zł 6,15 zł 1,64 zł

Koncentrat mąki wieloziarnistej 
Bezgluten 500 g 8,91 zł 6,05 zł 2,86 zł

Cena w sklepie sieci Organic Bezpośrednio u producenta/
dystrybutora*

Koncentrat mąki wieloziarnistej 
Bezgluten 500 g  10 zł 6,05 zł 3,95 zł

Mąka Kuchen& Kekse Schär  1 kg 25,90 zł 14,90 zł 11 zł !

Chleb powszedni  Bezgluten 300 g 8,70 zł 4,85 zł 3,85 zł

Cena w delikatesach Piotr 
i Paweł

Bezpośrednio u producenta/
dystrybutora*

Koncentrat mąki wieloziarnistej 
Bezgluten 500 g 8,59 zł 6,05 zł 2,54 zł

Chleb Ertha wieloziarnisty Schär  
400g 12,99 zł 12,20 zł 0,79 zł

Makaron świderki Balviten 250 g 8,49 zł 6,03 zł 2,46 zł

Cena w Auchan
Bezpośrednio u producenta/

dystrybutora*

Chleb  swojski Balviten 300 g 5,15 zł 5,39 zł 0,24 zł
taniej w Auchan!

Mąka Kuchen&Kekse
Schär  1 kg 12,60 zł 14,90 zł 2,30 zł

taniej w Auchan!

Bułka tarta Balviten 500 g 7,80 zł 6,34 zł 1,46 zł

Cena w sklepie E.Leclerc Bezpośrednio u producenta/
dystrybutora*

Chleb powszedni Bezgluten 300 g 6,49 zł 4,85 zł 1,64 zł

Chleb Ertha wieloziarnisty Schär  
400 g 12,19 zł 12,20 zł 0,01 zł

Bułeczki Bon Matin Schär, 4 sztuki 
200 g 8,99 zł 9,90 zł 0,91 zł taniej 

w E.Leclerc !

Mąka uniwersalna Schär 1 kg 13,99 zł 12,70 zł 1,29 zł

Cena w sklepie Real Bezpośrednio u producenta*

Chleb poznański , 300 g, Glutenex 8,29 zł 5,39 zł 2,90 zł

Chleb mleczny , 300 g, Glutenex 8,29 zł 5,49 zł 2,80 zł

Chleb maślany , 300 g, Glutenex 6,29 zł 4,70 zł 1,59 zł

Cena w e-sklepie* Bezpośrednio u producenta/
dystrybutora*

Chleb powszedni Bezgluten 300 g 6,40 zł 4,85 zł 1,55 zł

Chleb świeży Bezgluten 240 g 6,20 zł 5,30 zł 0,90 zł

Koncentrat mąki wieloziarnistej 
Bezgluten 500 g  8,20 zł 6,05 zł 2,15 zł

Mąka Kuchen&Kekse
Schär  1 kg 15,70 zł 14,90 zł 0,80 zł

* trzeba doliczyć koszt wysyłki
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Czy w tym roku pojawiły się 
jakieś nowe ciekawe produkty 
bezglutenowe? Wszędzie stra-
szą kryzysem, więc może dotarł 
on i na rynek bezglutenowy? 
Wygląda na to, że nie. Polscy 
producenci specjalistyczni 
wprowadzają kolejne nowości, 
a ich stała oferta jest ciągle bar-
dzo bogata. 
Na polski rynek starają się 
też wejść kolejne fi rmy za-
graniczne. W prowadzonym 
przez nasze Stowarzyszenie 

wykazie produktów bezglutenowych (www.celiakia.pl) jest 
już sporo ponad 2000 produktów – zarówno polskich, jak 
i zagranicznych.
 
PIECZYWO
Główni polscy producenci bezglutenowi (Bezgluten, Balviten, 
Glutenex) mają w swej ofercie kilkadziesiąt rodzajów chle-
ba i bułek. Jest chleb jasny, słonecznikowy, sojowy, pełno-
ziarnisty i przypominający razowy. Są też bagietki, kajzerki, 
bułeczki do zapiekania i do hot-dogów. Każdy może znaleźć 
coś dla siebie. 
Nowością w ofercie fi rm Bezgluten i Balviten jest chleb świe-
ży: jasny i ciemny, z krótszą datą przydatności do spożycia, 
dobry bez dodatkowej obróbki w tosterze. Natomiast specjal-
nie do tostera fi rma Glutenex przygotowała smaczny chleb 
tostowy – o odpowiednim kwadratowym kształcie. Bardzo 
ciekawą nowością na polskim rynku jest chleb Pain Brio-
che (Schär). Lekko słodki, mięciutki, przypomina w smaku 
polskie ciasto drożdżowe. Pyszny na przykład na śniadanie 
do kawy. 
Dla tych, którzy chcieliby zjeść chleb prosto z pieca, jesz-
cze ciepły, otwarta została w Warszawie pierwsza w Pol-
sce, w pełni bezglutenowa, piekarnio-cukiernia Margita. 
Można w niej codziennie kupić świeży chleb bezglutenowy, 
bułeczki smakowe (na ostro, na słodko i z ziołami), bezglu-
tenowe ciasto drożdżowe z owocami i inne wypieki, a także 
zamówić tort (dla alergików także bez jajek czy mleka). 
Trzymamy kciuki, aby przedsięwzięcie się powiodło, a takie 
piekarnie pojawiły się także w innych miastach.

MĄKI, KONCENTRATY, PŁATKI
Tu również mamy spory wybór. Gotowe koncentraty mąk: 
uniwersalne oraz „specjalne” – do pierogów czy naleśników, 
do ciast, do klusek i do pyz, do wypieku chleba. Są też mąki 
jednorodne: kukurydziana, sojowa, ryżowa, jaglana czy z teff 
oraz rzadziej spotykane: kasztanowa, z quinoa, grochowa czy 
z ciecierzycy. Warto je wypróbować, bo zazwyczaj produkty 
bezglutenowe specjalistyczne (koncentraty mąk i pieczywo) 
oparte o różne skrobie zawierają wielokrotnie mniej białka, 
witamin z grupy B oraz składników mineralnych (takich jak 
magnez, żelazo, cynk, miedź) w porównaniu z mąką pszen-
ną, żytnią i „zwykłym” pieczywem. Producenci zdają sobie 
sprawę z tego, że skrobia, z której wytwarza się mieszanki 
i koncentraty bezglutenowe, ma mało składników odżyw-
czych i czasami dodają do nich dodatkowe substancje (np. 
błonnik). Takie wzbogacone w dodatki są na przykład mie-
szanki mączne czeskiej fi rmy Jizerské Pekárny.
 Nową rośliną, od niedawna wykorzystywaną w diecie bez-
glutenowej, jest amarantus. Polecamy serię Amarello fi rmy 
Ekoprodukt, z licencjonowanym symbolem przekreślonego 
kłosa, dostępną w sklepie internetowym fi rmy Bezgluten 
i w sklepach ze zdrową żywnością. Z tej serii nowością jest 
mąka z prażonego ziarna amarantusa. Została ona poddana 
wcześniej obróbce cieplnej, nie wymaga dodatkowego goto-
wania, może być więc używana jako zagęstnik do gotowych 
potraw, do mas lub past.

Oprócz mąki prażonej dostępne są też: ciasteczka, amarantus 
ekspandowany i Musli Kolumba (dobre na śniadanie, bardzo 
wartościowe i nie tak słodkie jak inne obecne na rynku bez-
glutenowe musli). Dodatkowo producent przebadał i włączył 
do serii Amarello len mielony i płatki lniane – to pierwsze na 
rynku opisane jako bezglutenowe wyroby z siemienia lnianego.
Dla tych, którzy mogą jeść bezglutenowy owies, ciekawym 
urozmaiceniem diety mogą być nowe produkty fi ńskiej fi rmy 
Provena: mieszanki różnych mąk bezglutenowych z mąką 
owsianą i płatkami owsianymi. Polecamy zwłaszcza mie-
szankę do wypieku pieczywa – chleb z niej przygotowany 

Ciekawe nowości z polskiego 
rynku bezglutenowego
Tekst: Anna Marczewska
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jest wyjątkowo smaczny. Najnowszym produktem Proveny 
na polskim rynku jest bezglutenowy czekoladowy miks do 
wypieku babeczek (z kawałkami czekolady). 

Upieczone babeczki możemy przystroić gotowymi ozdoba-
mi do ciast i tortów (Piekarnia Bezglutenowa KIM). Firma 
produkuje cukrowe ozdoby w kilkunastu wzorach (kwiaty, 
samochodziki, zwierzątka, motywy świąteczne i komunijne). 

 Z nowych mąk warto też zwrócić uwagę na mieszankę razo-
wą fi rmy Schär – Bread Mix. Oprócz skrobi kukurydzianej 
zawiera mąkę z siemienia lnianego, otręby grochu, otręby 

ryżowe i błonnik pokarmo-
wy. Chleb z niej upieczony 
przypomina w smaku trady-
cyjny chleb razowy. 
Z kolei dla wielbicieli szyb-
kich słodkich wypieków 
i tych, którzy nie wierzą 
w swoje zdolności kulinar-
ne, producenci przygotowa-
li gotowe mieszanki mąk do 
ciast, takie jak: karpatka, 
murzynek, bananowiec, 
ciasto czekoladowe, babka 
cytrynowa, makowa i inne.

BEZGLUTENOWE SŁODYCZE
Choć każdy z producentów ma już w swej ofercie kilkadziesiąt 
różnych ciast i ciasteczek, wciąż przybywają nowe słodycze. 

Ciekawsze to: ciastka z drobinkami czekolady, wafelki w cze-
koladzie Trio (Bezgluten), ekologiczne ciasteczka (Doves 
i Amarello), Toffe break – wafl e z nadzieniem kajmakowym 
oraz czekoladowa kanapka (Balviten), ciasteczka karotki 
z marchewki fi rmy Glutenex. 
Pojawiły się też nowe bezglutenowe czekolady hiszpańskiej 
fi rmy Chocolates Simon Coll, z czego cieszą się zwłaszcza 
dzieci. Czekoladki mają najróżniejsze kształty (monety, list-
ki, parasolki, butelki, kredki, zwierzątka czy z motywami 
świątecznymi).
Pamiętajmy jednak, że wartość odżywcza słodyczy bezglu-
tenowych nie różni się specjalnie od wartości słodyczy za-
wierających gluten i też jest niewielka. Dla naszego zdrowia 
dużo lepiej będzie, jeśli wybierzemy owoce, zwłaszcza, że te 
akurat wszystkie są bezglutenowe.

INNE NOWOŚCI
W ostatnim czasie pojawiły się dania gotowe fi rmy Profi  
oznaczone licencjonowanym kłosem: chilli con carne z wa-
rzywami i ryżem oraz gyros wieprzowy z warzywami i ryżem. 
Przydadzą się studentom, będącym „na własnym garnuszku” 
oraz nam wszystkim podczas wyjazdów. Swoją ofertę dań 
gotowych rozszerzyła też czeska fi rma Expres Menu.
Dzieci i młodzież na pewno ucieszą spody do pizzy z Piekarni 
Bezglutenowej KIM. Ciasto jest puszyste, dobrze wyrośnięte 
i bardzo smaczne. Spody mają okrągły, przypominający tra-
dycyjną pizzę kształt.
Pojawiły się też nowe, bardzo smaczne wędliny oznakowane 
jako bezglutenowe. Umowy licencyjne na znak przekreślo-
nego kłosa podpisały dwie fi rmy: Tradycyjne Jadło i Bar-
tlowizna. Obydwaj producenci swoje wyroby przygotowują 
metodami tradycyjnymi, bez dodatku różnych wypełniaczy 
i konserwantów. Ich produkty są już na rynku. 
Do gamy nowych licencjonowanych produktów dołączyły też 
wafl e ryżowe fi rmy Kupiec.

ZAPRASZAMY NA TARGI GLUTEN FREE EXPO 2013
W tym artykule wybrałam i opisałam te nowe produkty, któ-
rych sama spróbowałam i które są – według mnie – godne 
polecenia. Nowości jest dużo więcej (najlepiej zajrzeć do na-
szego wykazu), ponieważ od kilku lat rynek produktów bez-
glutenowych w Polsce rozwija się bardzo intensywnie. Muszę 
przyznać, że jako osoba z ponad dwudziestoletnim stażem na 
diecie bezglutenowej, jestem pod wrażeniem, jak wiele zmie-
niło się w ostatnim czasie. Szczególnie duże wyrazy uznania 
należą się polskim producentom. Ich wyroby są tak dobre jak 
włoskie, niemieckie czy angielskie (czasem nawet lepsze), choć 
nie dysponują oni ani takimi możliwościami fi nansowymi, ani 
zapleczem naukowym jak duże fi rmy zachodnie.  

W czerwcu 2013 z okazji VIII Międzynarodowego 
Dnia Celiakii organizujemy drugą edycję GLUTEN 
FREE EXPO. To jedyne w  Polsce targi żywności 
bezglutenowej i  jednocześnie niepowtarzalna 
okazja, by w  jednym miejscu spotkać tak wielu 
polskich i zagranicznych producentów żywności 
bezglutenowej, porozmawiać z  nimi, poznać 
ich aktualną ofertę. Zapraszamy 8 czerwca do 
hotelu Gromada w Warszawie (ul. 17 Stycznia 32). 
Więcej szczegółów na www.celiakia.pl w marcu. 
Na targach będziemy mogli poznać następne 
nowości – tym razem już z 2013 roku.  
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Każda osoba na diecie bezglutenowej co jakiś czas zadaje 
sobie pytanie, jak zorganizować urlop, aby nie martwić się 
swoimi ograniczeniami dietetycznymi. O ile sytuację we 
własnej kuchni mamy zazwyczaj opanowaną, to już wyjazd 
traktujemy jako wyzwanie. Niektórzy bezglutenowcy rezy-
gnują z bliższych lub dalszych podróży, obawiając się, że 
nie będą w stanie właściwie się odżywiać lub zapewnić die-
ty swojemu bezglutenowemu dziecku. Inni zawsze jeżdżą 
w miejsca, w których mogą korzystać z kuchni i sami przy-
gotowują posiłki. 
Z myślą o tych wszystkich, którzy chcieliby odpocząć od go-
towania, a jednocześnie mieć pewność, że zjedzą bezpiecznie, 
zbieramy oferty pensjonatów, gospodarstw agroturystycz-
nych i hoteli, które zapewniają swoim gościom bezpieczne 
bezglutenowe posiłki.
Zachęcamy osoby, które odpoczywały w miejscach, gdzie ze 
zrozumieniem potraktowano ich potrzeby dietetyczne, do 
kontaktu ze Stowarzyszeniem. Weryfi kujemy takie infor-
macje, rozmawiamy z właścicielami hoteli czy pensjonatów, 
wysyłamy im potrzebne materiały, doszkalamy pod kątem 
zasad przestrzegania diety bezglutenowej. Informacje na 
ten temat są publikowane na naszej stronie www.celiakia.pl 
w zakładce „Wypoczynek”. Część miejsc sprawdziliśmy oso-
biście i możemy je szczególnie polecić. Mamy nadzieję, że 
lista ta będzie się stale zwiększać.

Wypoczynek bez glutenu
Tekst: Małgorzata Źródlak
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KOLONIE 
Odrębną sprawą jest wypoczynek naszych bezglutenowych 
pociech. Rodzice zazwyczaj boją się wysyłać dzieci na „zwy-
kłe” kolonie czy obozy, i słusznie. Dość trudno jest zapewnić 
przez dwa tygodnie bezpieczne bezglutenowe posiłki dziec-
ku z celiakią, kiedy inne jedzą normalnie, mimo zapewnień 
organizatorów, że dadzą radę. Z pewnością specjalistyczne 
kolonie bezglutenowe to lepszy pomysł, zwłaszcza że dają 
dzieciakom możliwość poznania koleżanek i kolegów, którzy 
też są na diecie. Na takiej kolonii nikt nie czuje się inny – tu 
w zdecydowanej mniejszości są „glutenowi”.
Przez dwa lata nasze Stowarzyszenie obejmowało patronatem 
tego typu wyjazdy, szkoląc kuchnie i przygotowując bezglute-
nowe jadłospisy. Jednak w tym roku postanowiliśmy po raz 
pierwszy samodzielnie zorganizować bezglutenową kolonię. 
I jak się okazało – to był super pomysł!
Nasze dzieci pojechały na przełomie lipca i sierpnia do Karwi 
nad Bałtykiem. Zorganizowanie od początku do końca takiego 
wyjazdu to od strony „technicznej” spore przedsięwzięcie, 
jednak udało się znakomicie. Pani Halina Irzykowska, właści-
cielka pensjonatu Alga w Karwi, sprostała nie lada wyzwaniu 
– spośród 44 kolonistów wielu miało dodatkowe ograniczenia 
żywieniowe (oprócz diety bezglutenowej). Jedni nie mogli 
mleka, jajek, inni skrobi pszennej bezglutenowej, jeszcze inni 
wieprzowiny, jabłka czy selera. Przez cały wyjazd nikt nie 
zachorował, nie było bólu brzucha, żadnych żywieniowych 
wpadek czy problemów.
Sporo dzieci było na kolonii po raz pierwszy, więc nie unik-
nęliśmy płaczu i tęsknoty za domem, jednak po kilku dniach 
wszyscy koloniści zajmowali się już tym, co najważniejsze 
– zabawą.
Strzałem w dziesiątkę okazał się wybór kierowniczki kolo-
nii: pani Dorota Dopke, osoba z niesamowitą wyobraźnią, 
poczuciem humoru i talentem organizacyjnym, miała mnó-
stwo fantastycznych pomysłów. Nasze dzieci wzięły udział 
w najróżniejszych konkursach z nagrodami: muzycznych, 
aktorskich, plastycznych, sportowych, zorganizowały fa-
miliadę, śluby kolonijne i chrzest, jedno z najważniejszych 
wydarzeń na koloniach. Poza tym musiały sprostać wyzwa-
niu zjedzenia obiadu bez sztućców, uczestniczyły w wieczo-
rach fi lmowych, podchodach, dyskotekach, warsztatach 
z tancerzami ze Szkoły Tańca „Stakato” z Tczewa, ognisku 
z pieczeniem kiełbasek.
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Pogoda dopisywała od pierwszego dnia. Dzieci niemalże 
codziennie opalały się, kąpały pod okiem ratownika, gra-
ły w piłkę i bawiły się na plaży. Często odbywały się różne 
zajęcia artystyczne, podczas których na przykład koloniści 
sami wykonywali pamiątki ze wzorem kaszubskim. Dzieci 
chętnie śpiewały i grały na gitarze. Owocem tych muzycznych 
spotkań była wspólnie napisana piosenka kolonijna! A pod 
koniec pobytu dzieci wspólnie piekły ciasta, muffi nki i gofry 
podczas warsztatów kulinarnych z fi rmą Bezgluten.
Zabawy jednak to nie wszystko. Koloniści trzykrotnie odbyli 
całodniowe wycieczki autokarowe. W Gdańsku zwiedzali 
Bursztynową Arenę, byli w wytwórni cukierków CIU CIU, 
na ulicy Długiej, Długim Targu, w Kościele Mariackim i na 
Jarmarku Dominikańskim oraz w wielu innych pięknych 
miejscach. Super atrakcją była również wizyta w restaura-
cji TRIO w Gdyni, która uczestniczy w Programie MENU 
BEZ GLUTENU, prowadzonym przez Stowarzyszenie. Dzieci 
zostały poczęstowane pysznym bezglutenowym obiadem 
z deserem.
Kolejna wycieczka to Szymbark i Chmielno. Chyba nikt nie 
zapomni Domu do Góry Nogami, bunkra z „prawdziwymi” 

odgłosami bombardowania i Kaszubskich Nut odśpiewanych 
przez przewodnika. Innym z pewnością utkwiła w pamięci 
wycieczka na Hel, rejs statkiem, wizyta w fokarium czy Akwa-
rium Gdyńskim, gdzie mogli podziwiać fl orę i faunę Morza 
Bałtyckiego i nie tylko. 
Dla nas najważniejsze jest to, że dzieci zgodnie stwierdziły, 
iż były to fantastyczne kolonie i koniecznie chcą pojechać 
w przyszłym roku. Od początku chcieliśmy, żeby zapamiętały 
te kolonie jako wyjątkowe. I to się chyba udało. Nasi kolo-
niści się polubili i choć są z całej Polski do dziś utrzymują 
kontakt, wymieniają maile, stworzyli nawet swoją grupę na 
Facebooku. Spora grupa spotkała się podczas niedawnych 
warsztatów kulinarnych w Warszawie czy na pikniku, który 
specjalnie dla nich zorganizowaliśmy. 

Na koniec chciałabym się podzielić pewną refl eksją i apelem 
do rodziców małych bezglutków. Czuję się do tego upraw-
niona z jednej strony jako organizatorka kolonii, z drugiej 
jako mama chłopca z celiakią. Nasze bezglutenowe dzieci są 
zupełnie normalnymi, zdrowymi, radosnymi dzieciakami. Te, 
które nie cierpią na dodatkowe schorzenia, absolutnie nie są 
niepełnosprawne i nigdy ich tak nie traktujmy. Odetnijmy 
„pępowinę”, nie trzymajmy ich pod ciasnym kloszem, pozwól-
my na wyjazd bez nas (a jeśli już pozwolimy, nie dzwońmy co 
parę godzin z pytaniem, co robią i czy nie są głodne). Ważne 
jest, aby spotykały się z rówieśnikami i nie rosły w przeświad-
czeniu, że są inne, gorsze, bo chore. 
Dlatego też nasze kolonie od początku potraktowaliśmy jak 
normalny wyjazd dla zdrowych dzieci, które jedynie inaczej 
się odżywiają. I właśnie taka idea przyświecać nam będzie 
przy organizacji kolejnych wyjazdów. Zapraszamy! 



Cześć, jestem Ania . Mam 14 lat, chodzę do Gimnazjum nr 9 w Szczecinie, do klasy II f

z rozszerzonym językiem niemieckim. Mam wiele koleżanek i kolegów, a moje naj-

lepsze przyjaciółki to Klaudia i Justyna. W szkole najbardziej podobają mi się lekcje 

plastyki. Lubię pływać, jeździć na rolkach oraz chodzić do parku linowego i po górach, 

gram też na keyboardzie.

O tym, że jestem chora dowiedziałam się sześć lat temu, bardzo źle się wtedy czułam. 

Mama zabrała mnie do lekarza. Byłam na badaniach w szpitalu imienia Świętego 

Mikołaja , na oddziale dziecięcym, byłam tam w grudniu i pamiętam, że codzien-

nie przychodził Mikołaj z prezentami dla małych pacjentów. Po badaniach dowie-

działam się, że muszę stosować dietę bezglutenową, bo jestem chora na celiakię. Moja 

mama też jest na nią chora , dowiedziała się o tym dwa lata wcześniej niż ja . Trudno 

było mi przyzwyczaić się do nowego bezglutenowego jedzenia , innego niż jedzą moi 

koledzy i koleżanki , ale w szkole podstawowej miałam w klasie koleżankę, Manuelę, 

która wcześniej niż ja zachorowała na celiakię, a jej mama chorowała od dzieciństwa. 

Nowe koleżanki często pytają, co mogę, a czego nie mogę jeść. Mama piecze dla nas 

chleb, pizzę i ciasta , nawet tort na urodziny – wtedy wszyscy chcą spróbować i ze 

zdziwieniem twierdzą, że jest bardzo dobry. Mój brat zazdrości nam chleba, który w 

czasie pieczenia pachnie w całym domu. Zaraz wszystkim chce się jeść, a brat zawsze 

chce dostać chociaż jedną kromkę. Pizzę w domu robimy bezglutenową dla wszystkich, 

bo jest po prostu lepsza.

Jak gdzieś wyjeżdżam z klasą, czy na kolonie, zawsze dostaję od mamy swój chleb, 

makaron i słodycze, a do tego kartkę dla opiekunów z wypisanymi produktami zabro-

nionymi oraz tymi, które mogę jeść, żeby wiedzieli , na czym polega moja dieta . Z klasą 

w podstawówce byłam nad morzem, na Kaszubach oraz na Mazurach, w gimnazjum 

byliśmy nad jeziorem, a ostatnio we Włoszech – tam w sklepach jest bardzo duży 

wybór bezglutenowego jedzenia .

Jesienią dołączyła do mnie i mamy moja starsza siostra Kasia – też ma celiakię, jeste-

śmy więc w domu trzy bezglutki :)

W wakacje w naszym domu pojawiła się kotka , nazywa się Myuki , jest to bardzo 

ładna szynkretka, ma fajny beżowy paseczek między oczami na pyszczku. Wzięliśmy 

ją ze schroniska . Było tam bardzo dużo opuszczonych kotków, ale nam wszystkim 

spodobała się właśnie ona. Jest jeszcze mała i bardzo lubi się z nami bawić. Wcześniej 

mieliśmy dwie świnki morskie, potem rybki.

Pozdrawiam wszystkich, Ania
wiam wszystkich, Ania

ecinie, do klasy IIII fff f
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Główną ideą, dla któ-
rej powstało nasze 
Stowarzyszenie, była 
chęć poprawy bezglu-
tenowej rzeczywisto-
ści w Polsce. Dlatego 
nieustannie czerpiemy 
z doświadczenia euro-
pejskich stowarzyszeń, 
starając się sprawdzone 
przez nie rozwiązania 
wcielać w naszą polską 
rzeczywistość. Jednym 

z osiągnięć tamtejszych stowarzyszeń, którego zazdrościli-
śmy krajom takim jak Włochy, Hiszpania czy Finlandia, są 
prowadzone przez nie programy edukacyjne dla restaurato-
rów, które umożliwiają osobom bezglutenowym spożywanie 
bezpiecznego jedzenia poza domem. Stworzyliśmy więc nasz 
własny program, który ma jeden cel – zrewolucjonizowanie 
rodzimej gastronomii i zwrócenie uwagi na osoby na diecie 
bezglutenowej. Przyznajemy, że nie jest to zadanie łatwe, 
ale 17 miesięcy funkcjonowania programu pokazuje, że daje 
wspaniałe efekty. 
W maju 2011 roku, po wielu miesiącach przygotowań, wdro-
żyliśmy w życie jeden z największych projektów prowadzo-
nych przez Stowarzyszenie: MENU BEZ GLUTENU. Prace nad 
nim zaczynaliśmy z ogromnym entuzjazmem, a zarazem 
ciekawością, jak potoczy się jego dalszy los – czy świado-
mość w polskiej gastronomii jest na tyle duża, aby środowi-
sko otworzyło się na osoby bezglutenowe? Czy restauracje, 
hotele, a także fi rmy cateringowe zdecydują się żywić nas 
bezglutenowo?
Przez kilkanaście miesięcy istnienia Programu stale go ulep-
szaliśmy, wypracowywaliśmy własne standardy, tak aby nie 
ustępował on w niczym podobnym projektom europejskim. 
W trakcie naszych spotkań i rozmów z restauratorami zda-
liśmy sobie sprawę, że tak naprawdę nie chodzi nam o licz-
bę miejsc, które w Programie będą uczestniczyć, ale przede 
wszystkim o ich jakość, która będzie gwarancją bezpieczeń-
stwa dla osób bezglutenowych. 
MENU BEZ GLUTENU to tysiące przejechanych kilometrów 
do miejsc uczestniczących w Programie. Niestety nie wszyst-
kie, które odwiedziliśmy, mogły do niego przystąpić, z racji 
braku możliwości dostosowania się do jego standardów. 
Czasem bariery okazują się nie do pokonania. Do żywienia 
osób bezglutenowych nie wystarczą jedynie chęci, wymaga to 
przeorganizowania kuchni i menu. Niejednokrotnie barierą 
bywa nastawienie personelu, który podchodzi do gotowania 
bezglutenowego z dużym lękiem i dystansem, bojąc się no-
wego wyzwania. Ponadto restauracja musi spełnić wszystkie 
stworzone przez nas kryteria. Każdy lokal przechodzi weryfi -
kację menu, musimy też sprawdzić, czy serwowanie innych 
potraw umożliwi przygotowanie dań bezglutenowych bez 
ryzyka zanieczyszczenia glutenem. Co najważniejsze, każdy 

lokal przechodzi szkolenie dotyczące nie tylko zasad przy-
gotowania posiłków bezglutenowych, ale także samej diety 
i przyczyn jej stosowania. Chcemy w ten sposób rozwijać 
świadomość dotyczącą celiakii i alergii na gluten. Co cieka-
we, czasem przy okazji naszych szkoleń zdarza się, że jego 
uczestnicy rozpoznają u siebie lub u członków swojej rodziny 
objawy nietolerancji glutenu. Kucharze zaś zainteresowani 
tematyką diety bezglutenowej, niosą ze sobą tę wiedzę do 
kolejnych miejsc pracy, przy okazji zabierając ideę Programu 
MENU BEZ GLUTENU.
Chcemy, aby ludzie uczestniczący w naszym projekcie, byli 
bardzo świadomi problemu diety bezglutenowej, by lokale 
spełniały najwyższe standardy, a przy tym budziły zaufanie 
osób na diecie. Nie chcemy również, aby dieta bezgluteno-
wa, wbrew coraz powszechniejszej opinii, kojarzona była 
ze sposobem na odchudzanie czy zwykłą fanaberią, kwestią 
wyboru. Uświadamiamy, że dieta bez glutenu to konieczność, 
która pozwala osobom z celiakią i alergią normalnie i zdrowo 
funkcjonować. 
Początkowo staraliśmy się zachęcać do wprowadzenia dań 
bezglutenowych w jak największej liczbie lokali, z czasem 
przekonaliśmy się, że przekonywanie nie jest dobrym rozwią-
zaniem. Zdajemy sobie sprawę, jak poważnym wyzwaniem 
jest gotowanie dla bezglutenowców w kuchni, w której ser-
wuje się dania tradycyjne, glutenowe. Dlatego wolimy, kiedy 
ludzie, którzy są świadomi problemu, a zarazem otwarci na 
osoby bezglutenowe, sami zwracają się do nas, aby pomóc 
im wdrożyć Program. 
Staramy się także wyszukiwać restauracje, które ogłaszają, 
że wprowadziły w menu własne oznaczenia dań bezglute-
nowych. Niestety często okazuje się, że takie oznaczenia 
wprowadzane są na wyrost. Mają za zadanie tylko przycią-
gnąć klienta, a właściciele nie do końca wiedzą, na czym 
polega dieta bezglutenowa i dlaczego się ją stosuje. Kiedy 
z nimi rozmawiamy, okazuje się, że używają niedozwolonych 
produktów bądź nie dochowują należytej staranności przy 
przygotowaniu dania, co może skutkować zanieczyszczeniem 
glutenem. Dlatego ostrzegamy przed miejscami, które opisują 
swoje dania jako bezglutenowe bez kontaktu z nami. Zawsze 
można przesłać nam nazwę takiego lokalu, postaramy się 
wtedy zweryfi kować jego oznaczenia ze stanem faktycznym. 
Jak widać, najważniejsze jest ciągłe budowanie świadomości, 
o co nieustannie walczy nasze Stowarzyszenie.
Nasz Program cieszył się szczególnym zainteresowaniem 
przed czerwcowymi mistrzostwami Europy w piłce noż-
nej Euro 2012. Link do strony poświęconej Programowi 
www.menubezglutenu.pl na swoich stronach internetowych 
zamieściły zaprzyjaźnione europejskie stowarzyszenia zrze-
szone w AOECS. Ogromnie cieszy nas fakt, że coraz większa 
liczba osób z zagranicy korzysta z miejsc oznaczonych niebie-
skim logo Programu. Strona odnotowuje wejścia oczywiście 
głównie z Polski, ale też z najodleglejszych zakątków świata. 
Zdajemy sobie sprawę, jak dużo jeszcze pracy przed nami, 
chcielibyśmy, aby każde miasto miało choć jedno miejsce 
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oznaczone naszym logo. Zapewniamy, że mapa lokali przyja-
znych osobom bezglutenowym będzie sukcesywnie się powięk-
szać, ponieważ Program budzi zainteresowanie restauratorów 
na terenie całego kraju. Cieszymy się, że dzięki naszej pracy 
życie polskich bezglutenowców staje się łatwiejsze.
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do kontaktowania się 
drogą mailową lub telefonicznie z koordynatorkami projektu: 

Grażyna Konińska g.koninska@celiakia.pl tel.: 602 258 466 
Paulina Sabak p.sabak@celiakia.pl tel.: 513 666 035
Aktualny wykaz miejsc, oznaczonych naszym niebieskim 
logo, znajduje się na stronie www.menubezglutenu.pl. Aby 
znaleźć lokal w danym województwie, należy kliknąć w okre-
ślony obszar na mapce.  

CZĘSTOCHOWA
 La Hacienda, ul. Kilińskiego 9, www.dkhacienda.pl

FRYDMAN
  Tajemniczy Ogród (restauracja i pensjonat), 

ul. Jana Pawła II 31, www.topensjonat.eu

GDAŃSK
  Na zdrowie Catering dietetyczny, ul. Królowej Jadwigi 137, 

www.catering-dietetyczny.pl

GDYNIA
 Trio, ul. Starowiejska 29-35, www.trio-gdynia.pl

KRAKÓW
 Cafe Culca, ul. Mostowa 14, www.cafeculca.pl
 Cafe Oranżeria, Plac Kossaka 1, www.percheron.pl
 Cukiernia RED, ul. Zarzecze 9, www.cukierniared.pl
 Manzana, ul. Miodowa 11, www.manzana.com.pl
 Papuamu, ul. Romanowicza 15, www.papuamu.pl
 Percheron, Plac Kossaka 1, www.percheron.pl
 Pod Baranem, ul. Św. Gertrudy 21, www.podbaranem.com

LĄDEK ZDRÓJ
  ProHarmonia Rezydencja Wellness, ul. Leśna 4, 

www.proharmonia.pl

LEGIONOWO k/Warszawy
  Na zdrowie Catering dietetyczny, ul. Grudzie 70, 

www.catering-dietetyczny.pl

LIPINY k/Pilzna
 Gospoda u Wiedźmy, Lipiny 228, www.gospodauwiedzmy.pl

ŁOMIANKI k/Warszawy
  Na zdrowie Catering dietetyczny, ul. Warszawska 196 a, 

www.catering-dietetyczny.pl

OTWOCK k/Warszawy
  Z -Hotel i Restauracja Werbena, ul. Wczasowa 25, 

www.z-hotel.com.pl

OLSZTYN
 Wileńska, ul. Ryszarda Knosały 5, www.hotelwilenski.pl
 Skarbiec, ul. Staromiejska 1, www.restauracjaskarbiec.pl

PIASECZNO k/Warszawy
 Mniam Mniam Catering, ul. Wiejska 17, www.mniam-mniam.eu

POZNAŃ
 Ekowiarnia, ul. Ratajczaka 18, www.ekowiarnia.pl
 Bistro Friendly Food, ul. Taczaka 17, www.friendlyfood.pl

RYBNIK
 Gospoda Śląska, ul. Zagłoby 3, www.gospoda-slaska.pl
 White Red, ul. Młyńska 12 c, www.whitered.pl

SMARDZEWICE
  Molo Centrum Konferencyjno-Rekreacyjne, ul. Klonowa 16, 

www.centrummolo.pl

SUCHY LAS k/Poznania
   Gościniec Sucholeski (Restauracja Przedwiośnie i hotel), 

ul. Sucholeska 6, www.gosciniec-sucholeski.com.pl

WARSZAWA
  Green Peas, ul. Szpitalna 5, www.greenpeas.pl
  Goody Foody catering, ul. Zamiany 12, www.goodyfoody.pl
  Groole, ul. Śniadeckich 8, www.groole.pl
   Le Roy & Louis, ul. Złota 59, www.facebook.com/leroyandlouis
  Manufaktura Cukierków, ul. Tamka 49 i Nowy Świat 21, 

www.manufaktura-cukierkow.pl
  Margita Cukiernio Piekarnia, Al. Prymasa Tysiąclecia 76D, 

www.margita-bezglutenowo.pl
  Miseczka Oshin Sushi Bar, ul. Grzybowska 2 lok. 12, 

www.miseczkaoshin.pl
  Oliwka, Al. KEN 36a lok.1, www.oliwka.eu
  Przystanek Chmielna, ul. Chmielna 24, 

www.restauracjachmielna.pl
  Słony, ul. Piękna 11, www.slony.pl
  Surya Restauracja Witariańska, ul. Wałowa 3, 

www.restauracja-surya.pl
  Tamika Akademia Rozwoju Osobowości, ul. Wolska 44, 

www.tamika.pl
 The Mint, ul. Jana Pawła II 43a, www.themint.pl
  Vege Miasto, ul. Chmielna 9a, www.vegavani.com
  Zapiecek, ul. Piwna 34/36, www.restauracjazapiecek.pl

WOLBÓRZ
  Hotel Magellan, ul. Żeglarska 35/31, www.hotelmagellan.pl

WROCŁAW
  Obiadomek, ul. Strońska 3, www.obiadomek.pl

Wykaz określa stan na listopad 2012.
Nowe miejsca, które przystępują do Programu, są wpisywane 
na stronę www.menubezglutenu.pl

WYKAZ MIEJSC, KTÓRE PRZYSTĄPIŁY DO PROGRAMU
MENU BEZ GLUTENU
www.menubezglutenu.pl
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Skąd Państwa zainteresowanie gotowaniem bezglutenowym?

Wyniknęło to zdecydowanie z potrzeby rodziny. Cztery lata 
temu u naszego syna  zdiagnozowano celiakię. Przygotowy-
wanie smacznych posiłków, zgodnie z dietą, na początku 
było bardzo trudne, a wyjście z dzieckiem do znajomych czy 
restauracji zawsze wiązało się z przygotowaniem własnego 
bezglutenowego zestawu dań. Najtrudniejsza jest organiza-
cja żywienia dziecka na wycieczce czy wakacjach – najpierw 
staramy się wyszukać w Internecie restauracje i sklepy z pro-
duktami bezglutenowymi, ale ostatecznie i tak zabieramy ze 
sobą walizkę produktów. Szczęśliwie, w dużych miastach 
są już miejsca, w których można bezpiecznie zjeść zgodnie 
z dietą bezglutenową. Moja restauracja takie dania zapewnia, 
więc rośnie grupa klientów nietolerujących glutenu, którzy 
regularnie nas odwiedzają. 

A jak do pomysłu podszedł personel restauracji?

Dla personelu była to zupełnie nowa rzecz, kucharze mu-
sieli zacząć od przygotowywania dań bezglutenowych dla 
naszego syna pod moim nadzorem i zgodnie z zasadami, 
których przestrzegamy w domu. Jak zawsze początki były 
pełne wątpliwości i eksperymentów ze smakiem i konsy-
stencją potraw, sosów, ale starania i próby przyniosły dobry 
rezultat. Bardzo pomocne było szkolenie Stowarzyszenia, 
nie tylko w wymiarze praktycznym, ale przede wszystkim 
w oswojeniu z problemem żywienia osób z nietolerancją 
glutenu. 
Niedługo po szkoleniu pan Damian, kucharz w naszej restau-
racji, uznał, że mógłby większość pozycji z karty przygotować 
bez użycia mąk zakazanych w diecie i innych produktów 
zawierających gluten.

Czy ktokolwiek z  personelu zetknął się wcześniej z  dietą 
bezglutenową?

O diecie bezglutenowej zespół dowiedział się ode mnie i mojej 
żony. Potem dużą dawkę wiedzy wszyscy uzyskali w trakcie 
szkolenia Stowarzyszenia. Uwaga, by na początku skupić 
się na daniach naturalnie bezglutenowych, pomogła nam 
w stopniowym wdrażaniu bezglutenowej kuchni.

A jak personel podchodzi teraz do klientów bezglutenowych? 
Czy pojawienie się takiego gościa w restauracji powoduje 
stres, czy stało się sprawą naturalną?

Minął już rok od kiedy wprowadziliśmy dietę bezglutenową. 
Na początku był duży stres, stawiało to zespół „na baczność”. 
Tak naprawdę do tej pory na hasło „bez glutenu” kucharzom 
zapala się lampka, że należy dokładnie sprawdzić produkty 
i warunki do przygotowania potrawy. Zamówienia na dania 
bezglutenowe, które otrzymuje kucharz, są odpowiednio 
oznaczone. Mamy wydzielone naczynia i narzędzia kuchen-
ne do dań bezglutenowych. Oddzielne deski, patelnie, sita 
do makaronu, poza tym wszystkie narzędzia są niebieskie. 
Kucharze sami zdecydowali się na wybór osobnego koloru 
dla tych narzędzi, ponieważ ułatwia im to pracę.  Obecnie ¾ 
pozycji w karcie to dania bezglutenowe. Jak tylko wprowa-
dzimy pierogi i naleśniki w wersji bez glutenu, karta w pełni 
będzie bezpieczna dla osób na diecie. 

Ilu gości spośród odwiedzających restaurację jest 
bezglutenowych?

Dokładnie tego nie analizowaliśmy, ale szacuję, że ok. 10–
15%. Początkowo były to sporadyczne wizyty, ale mamy coraz 
więcej klientów zagranicznych na diecie bezglutenowej i co-
raz częściej zamawiane są przyjęcia okolicznościowe z takim 
zastrzeżeniem. 

Czy osoby bezglutenowe zgłaszają wcześniej swoje przybycie?

Tak, najczęściej są to rezerwacje i rozmowa telefoniczna. 
Klienci na diecie przyzwyczajeni są do wcześniejszego spraw-
dzania i dopytywania – sam to robię, wychodząc gdzieś z ro-
dziną.  Zdarzają się też goście bez zapowiedzi i w Restauracji 
Zapiecek nie ma z tym problemu – zespół jest przygotowany. 

Które danie spośród  bezglutenowych goście zamawiają 
najczęściej?

Kaczkę po polsku i fi let z kurczaka marynowany w ziołach, 
befsztyk tatarski, ryby: łososia i sandacza, a na deser lody 
z gorącymi malinami lub ciasto czekoladowe. 

Z Jackiem Piaseckim, właścicielem Restauracji Zapiecek przy rynku Starego Miasta 
w Warszawie, rozmawiamy o doświadczeniach i wrażeniach po roku funkcjonowania 
restauracji w programie MENU BEZ GLUTENU.

„Jesteśmy 
zadowoleni 
i dumni”
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Przygotowanie do przystąpienia do MENU BEZ GLUTENU zaję-
ło Państwu kilka miesięcy, co w tym czasie musieliście zmienić, 
jakie to były zmiany?

W karcie nie musieliśmy zmieniać wielu pozycji, wymieni-
liśmy natomiast receptury, zamieniając mąki, przyprawy, 
a czasem dostawców produktów. Doszliśmy do wniosku, że 
70–80% karty może być naturalnie bezglutenowa. Ja jestem 
zwolennikiem małych kroków, zwłaszcza jeśli chodzi o dietę 
bezglutenową, dlatego powoli wprowadzaliśmy poszczególne 
nowe dania do karty. Druga rzecz to zaplecze – wydzielenie 
lodówek i półek dla produktów bezglutenowych oraz prze-
strzeni i naczyń. I wreszcie najważniejsze – przeszkolenie 
personelu: jak przygotowywać potrawy, jakie zamawiać 
produkty, co w składzie jest podejrzanego i jakie są konse-
kwencje błędów. Potem praca nad współdziałaniem zespołu 
kelnerskiego z zespołem kucharzy oraz dobrą komunikacją 
również ze mną – właścicielem restauracji. 

Jak to się stało, że nagle w Pana życiu pojawiła się restauracja? 
Zajmował się Pan wcześniej czymś zupełnie innym.

Restauracja Zapiecek była prowadzona przez moją rodzi-
nę, wujka i ciocię, od 25 lat. Ponieważ chcieli już odpocząć, 
spokojnie przejść na emeryturę, podjąłem się wyzwania po-
prowadzenia lokalu ze wspaniałymi tradycjami. Natomiast 
nieustannie bazuję na ich doświadczeniu, które zdobyli przez 
tyle lat, to oni wprowadzili mnie w tajniki gastronomii. 

Czy trudno było przystosować menu z myślą o gościach bezglu-
tenowych? Wcześniejsze menu było bardzo mączne. Państwa 
kuchnia jest typowo polska.

Tak, rzeczywiście używaliśmy dużo mąki, panierki. Nie 
lada wyzwaniem było, żeby te składniki wykluczyć lub 
zastąpić. Kucharze zmierzyli się z bardzo trudnym dla nich 
zadaniem. Produkty bezglutenowe nie są łatwe, trzeba 
z tym „materiałem” trochę popracować. To wymagało dużo 
ćwiczeń, czasu i cierpliwości, np. klarowność sosów. Jeśli 
chodzi o ryby, to zdecydowaliśmy, że najlepszą panierkę 
będzie stanowiła mąka kukurydziana, która daje złocisty 
kolor. Pyszny sos do zrazów wołowych i innych mięs to 
autorska receptura naszego kucharza, który eksperymen-
tował z mąką naturalnie bezglutenową, tj. kukurydzianą, 
gryczaną czy ryżową. Jestem pełen uznania dla jego kre-
atywności i determinacji w poszukiwaniach najlepszych 
smaków i konsystencji. 

To niesamowite jaką metamorfozę przeszliście Państwo jako 
restauracja z menu w dużej mierze mącznym, glutenowym. 
Jak Pan wspomniał, ¾ menu jest obecnie bezglutenowe. Skąd 
taka motywacja i odwaga?

Chcemy, żeby klient, będący na diecie bezglutenowej, cie-
szył się tradycyjną polską kuchnią jak każdy i by nie mu-
siał ograniczać się do 1–2 potraw. Wizyta w restauracji to 
przyjemność, relaks i przede wszystkim smaczny i zdrowy 
posiłek. Nasze dania nie różnią się smakiem ani wyglądem od 
dań zawierających gluten, są bezpieczne dla osób na diecie, 
a dla wszystkich pozostałych klientów zwyczajnie zdrowsze 
i lżejsze. Znam wiele osób, które z wyboru unikają glutenu 
dla lepszego samopoczucia i dobrej sylwetki. 

Czy goście glutenowi interesują się oznaczeniem dań przekre-
ślonym kłosem?

W wejściu do restauracji wisi certyfi kat, który otrzymaliśmy 
od Stowarzyszenia. Czasem goście pytają o niego, niektórzy 
pierwszy raz spotykają się z przekreślonym kłosem i wtedy 
sami informujemy ich o diecie bez glutenu. Goście zagra-
niczni, szczególnie z Europy Zachodniej, Skandynawii oraz 
ze Stanów Zjednoczonych wydają się lepiej zorientowani. 

Jakie ciasta bezglutenowe można u Państwa zamówić?

Ciasto czekoladowe na bazie zmielonych migdałów, orze-
chów i ciemnej czekolady jest naszym sztandarowym deserem 
bezglutenowym. Wkrótce będzie także szarlotka i sernik. 
Ostatnio jeden z kucharzy przygotował bezglutenowe ciasto 
z jagodami i kruszonką. Mam nadzieję, że wszystkie ciasta 
kiedyś uda nam się przygotować zgodnie z zasadami diety. 

Minął rok od przystąpienia do MENU BEZ GLUTENU, jak pan 
ocenia ten czas?

Sądzę, że był bardzo pracowity. Po tym roku jesteśmy za-
dowoleni i dumni, że klienci z nietolerancją glutenu mogą 
cieszyć się u nas polską kuchnią bez obawy o swoje zdrowie. 
Jestem też prywatnie bardzo zadowolony, że w Restauracji 
Zapiecek moje dziecko może zjeść to, na co ma ochotę, bez 
żadnych wyrzeczeń. 

Czy warto było?

Tak. Zapraszam serdecznie. 

Dziękujemy za rozmowę.  

Rozmawiały: 
Paulina Sabak i Grażyna Konińska
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Bardzo cieszymy się, że w Poznaniu powstał wyjątkowy, całko-
wicie bezglutenowy lokal o przyjaznej nazwie Friendly Food. 
Skąd pomysł na stworzenie takiego miejsca?

Skąd? Z własnego doświadczenia i zwyczajnie, żeby móc 
gdzieś w mieście bezpiecznie zjeść. Bezpiecznie, ponieważ 
jestem uczulona na gluten i nie służy mi spożywanie potraw, 
które go zawierają. Chęć zjedzenia bezpiecznego „niezwy-
kłego”, jak ja to mówię, hot doga spowodowała, że zaczęłam 
myśleć: na pewno fajnie by było, gdyby pojawiło się takie 
miejsce, gdzie dzieci czy osoby, które nie mogą jeść tak jak 
ogół, przyszłyby i tego przysłowiowego hot doga zjadły, wie-
dząc, że będzie on nie tylko smaczny, ale przede wszystkim 
dla nich bezpieczny.

Restauracje, które zaczynają współpracę z  MENU BEZ 
GLUTENU, wystrzegają się pieczywa bezglutenowego i ucie-
kają od wszelkich dań, które mają pieczywo w swoim skła-
dzie. Byliśmy zaskoczeni, że macie tutaj Państwo na przykład 
kanapki na ciepło z różnymi dodatkami.

Tak, w dodatku z mięsami, które sami pieczemy. Oczywi-
ście w sprzedaży są dostępne wędliny bezglutenowe, ale 
stwierdziłam, że bezpieczniejsze i zarazem smaczniejsze jest 
mięso przez nas „zabejcowane”, doprawione przyprawami 
i upieczone. 

A  skąd formuła lokalu oparta na pieczywie i  kanapkach? 
Formuła jeszcze rzadko spotykana w Polsce  – na dodatek 
bezglutenowa. 

Dlaczego akurat kanapki i pieczywo? Sama nie wiem, po 
prostu tak wyszło. W zeszłym roku w czasie ferii przebywała 
u mnie chrześniaczka, dla której postanowiłam zrobić podpa-
trzone w telewizji naleśniki kukurydziane. Dziewczynka nie 
jest na diecie bezglutenowej, ale jej mama odżywia rodzinę 
zdrowo – dziecko nie je pszennego pieczywa ani makaro-
nu (jeśli już, to tylko razowe). Spodobały mi się te naleśni-
ki kukurydziane – nie dość, że wyszły, to także wszystkim 
smakowały: dziewczynce, moim synom, mnie. Wtedy po raz 
pierwszy pojawił się pomysł, żeby myśleć dalej, o potrawach, 
o lokalu. Nawiasem mówiąc, dużo później okazało się, że te 
naleśniki, które na początku wychodziły fantastycznie i tak 
samo smakowały, sprawiły mi największy problem. Już w lo-
kalu, przy próbach dopracowania menu okazało się, że te 
nieszczęsne naleśniki zupełnie mi nie wychodzą. Dopraco-
wanie i dopieszczenie przepisu kosztowało wiele zachodu. 
Teraz oczywiście jestem zadowolona z efektu.

Nasze menu to nie tylko kanapki. Mamy naleśniki gryczane 
i kukurydziane, mamy zupę i mięso oraz warzywa. Z czasem 
będziemy wprowadzać inne produkty i poszerzać menu. A ka-
napki to po prostu początek.

Wiadomo, że pieczywo bezglutenowe często nie jest smaczne 
i osoby świeżo przechodzące na dietę bezglutenową najwięk-
szy problem mają właśnie z jego smakiem.

Tak, myślę, że to jest nasz duży sukces. Udało nam się tak 
przygotować produkcję, żeby nasze kanapki były smaczne. 
Oczywiście wcześniej zrobiłam wiele prób i testów, aby efekt 
był zadowalający.

A czy sami Państwo pieczecie pieczywo?

Ni e. Kupujemy gotowe w fi rmie Glutenex, mieszczącej się 
niedaleko Poznania. I głównie na produktach tej fi rmy się 
opieramy, chociaż w sprzedaży mamy wyroby innych produ-
centów. Myślimy też o tym, aby w przyszłości samodzielnie 
wypiekać pieczywo i ciasteczka bezglutenowe.

Nasze menu to nie tylko kanapki. Mamy naleśniki gryczane i kukurydziane, mamy zupę, 
mięso oraz warzywa. Z czasem będziemy wprowadzać inne produkty i poszerzać menu. 
A kanapki to po prostu początek. Z Moniką Hrab, właścicielką pierwszego w Polsce bez-
glutenowego bistro w Poznaniu rozmawiają Paulina Sabak i Grażyna Konińska.

„Dieta nie jest dla mnie 
problemem”



Czy planuje Pani założenie kolejnych lokali w innych miejscach/miastach?

Tak było pomyślane od początku - jeżeli pomysł się spodoba, ruszamy z na-
stępnymi lokalami, aby stworzyć sieć takich całkowicie bezglutenowych miejsc.

Czy zauważa Pani, że odwiedzają Państwa nie tylko osoby na diecie bezgluteno-
wej, ale również „glutenowe”?

Właśnie tak jak sobie planowałam, odwiedzają nas przeróżni klienci – osoby, 
które przychodzą w konkretnym celu, czyli żeby zjeść bezglutenowo, bo są świa-
dome tego, że nie mogą inaczej, ale są też klienci, którzy przychodzą, nie wiedząc 
tak naprawdę, co to jest gluten. Dopiero będąc tutaj, zaczynają dopytywać i za-
stanawiać się. Nie zdarzyło się, a przynajmniej niezbyt często, żeby klient, który 
dowiedział się, że u nas wszystko jest bezglutenowe, wychodził. Raczej dopytuje 
się, jest zaciekawiony i myślę, że po spróbowaniu naszych potraw stwierdza, że 
właściwie dlaczego nie. A ja liczę na to, że trafi my też na takie osoby, które mają 
jakieś problemy pokarmowe (tak to nazwijmy), a po zjedzeniu naszych potraw 
poczują się lepiej. Może zrozumieją, że takie jedzenie im służy i dojdą do wniosku, 
że powinni jeść bezglutenowo.

Czyli oswajanie z dietą bezglutenową? To też jest ciekawe, ponieważ jest wiele osób, 
które uważają, że „bez glutenu” to znaczy „bez czegoś”. A ponieważ jest „bez cze-
goś”, to danie nie może być smaczne, jest „wybrakowane”. Ludzie się po prostu boją.

Tak, można to tak nazwać. Jest to swego rodzaju oswajanie nieznanego.

Wspominała Pani, że sama jest na diecie bezglutenowej. A jak się Pani na tej die-
cie żyje? Czy są jakieś niedogodności z tym związane, problemy, ograniczenia?

Po przeanalizowaniu tego, co mogę jeść i jakie produkty mi służą, co mogę czym 
zastąpić, właściwie dzisiaj nie uważam, że mam jakiś problem. Wcześniej faktycz-
nie było tak, że brakowało mi hot doga czy gofra, ale gdy udało mi się już dopra-
cować własne przepisy i osiągnąć efekt taki, że i hot dog jest smaczny, i naleśniki 
czy gofry mi wychodzą (oczywiście przy odpowiedniej kombinacji mąk, nie będę 
zdradzać jakich (śmiech), nie odczuwam żadnych niedogodności czy ograniczeń. 
Nie ukrywam, że były dni, kiedy nie jadłam nic innego, tylko bezglutenowe hot 
dogi na przemian z goframi (śmiech). Chciałam się tym nasycić. Obecnie mogę 
stwierdzić, że dieta nie jest już dla mnie problemem. 

Czy ma Pani jakąś swoją ulubioną potrawę bezglutenową?

Wszystkie dania, które mamy w menu, są moimi ulubionymi, na przykład nale-
śniki gryczane jako danie obiadowe ze szpinakiem i serem. Naleśniki te nazwałam 
grykeikami. Pyszne są naleśniki z mąki mieszanej kukurydziano-bezglutenowej ze 
słodkim nadzieniem, czyli kornkeiki, bułki czy kanapki na ciepło, czyli grynapki 
(z sałatą, pomidorem, ogórkiem, cebulką i mięsami, które sami pieczemy), hot 
dogi. Gofrów w menu jeszcze nie mamy, ale będziemy je wprowadzać. Jak już 
mówiłam, chcemy poszerzać menu, aby było atrakcyjne dla klientów, żeby do 
nas zaglądali, interesowali się, aby chcieli tu wracać.

Widzimy, że na półkach stoją różne produkty bezglutenowe. Czy we Friendly Food 
można je kupić?

Tak, taki właśnie był mój pomysł, aby oprócz możliwości zjedzenia czegoś bez-
glutenowego, była też możliwość zakupu różnych gotowych produktów bez-
glutenowych. Z ciekawostek - mamy na przykład dżemy i przetwory z małych 
przetwórni rodzinnych, wszystkie są sprawdzone przeze mnie, bezglutenowe.  

Dziękujemy za rozmowę, życzymy powodzenia i będziemy trzymać kciuki za dal-
szą działalność Friendly Food.  

Komentarz Pauliny: Nie jadłam hot doga od kiedy jestem na diecie bezglute-
nowej. To bardzo wzruszające… 
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W zdecydowanej większości przypadków tak, jednak nie 
zawsze. Niestety część producentów opisuje produkty sło-
wem „bezglutenowy” na wyrost, nie mając stuprocento-
wej pewności, że faktycznie są bezglutenowe. Ufanie, że 
produkty z natury bezglutenowe są takie w rzeczywisto-
ści, bez regularnych badań, jest mocno ryzykowne. Nasze 
konsumenckie badania na zawartość glutenu (ostatnia 
tura z listopada 2012 roku) pokazują, że czasem nawet 
produkty opisane jako bezglutenowe nie spełniają nor-
my 20 ppm, czyli dozwolonych 20 miligramów glutenu 
na kilogram produktu. Czyli mówiąc wprost – produkty, 
które w dobrej wierze kupujemy jako bezglutenowe, często 
wcale takie nie są!
Tak było i jest nie tylko w Polsce. Dlatego już wiele lat temu 
europejskie stowarzyszenia osób z celiakią postanowiły wziąć 
sprawy w swoje ręce i zastrzeżony symbol przekreślonego 
kłosa przyznawać jedynie tym fi rmom, które spełnią szereg 
warunków zapewniających bezpieczeństwo produkowanych 
wyrobów. 

UWAGA – ZNAK ZNAKOWI NIERÓWNY!
Niestety na przestrzeni dziesiątek lat producenci (także polscy) 
stworzyli własne wariacje grafi czne na temat międzynaro-
dowego symbolu. W ten sposób zamiast jednego wspólnego 
oznaczenia, którego możemy być pewni, mamy dziesiątki róż-
nych znaczków i symboli w różnych kolorach i formatach, czyli 
chaos na rynku. Sytuację w Polsce komplikuje fakt, że nie ma 
prawnej konieczności regularnego badania produktów ozna-
czonych jako bezglutenowe, tak więc nie mamy pewności, 
że producent umieszczający we własnym zakresie na 
etykiecie jakiś znak faktycznie wytwarza bezpieczne 
dla nas produkty. Znamy mnóstwo takich przykładów.
Jedną trudną sprawą są dziesiątki różnych znaczków wymy-
ślanych przez fi rmy, drugą – żywność w ogóle nieoznakowa-
na. A my przecież musimy jeść bezpieczny nabiał, wędliny 
i inne produkty spożywcze znajdujące się na rynku. Naszym 
zadaniem jest więc przekonać producentów zwykłej żywno-
ści, że jesteśmy dla nich ważną grupą klientów, która będzie 
kupować produkty oznakowane licencjonowanym symbolem. 

Sprawa oznaczenia produktów licencjonowanym między-
narodowym symbolem przekreślonego kłosa jest zupełnie 
dobrowolna i zależy wyłącznie od dobrej woli producenta.
W Europie fi rmy w zdecydowanej większości używają już 
znaku licencjonowanego, ponieważ wiedzą, że stowarzyszenia 
tylko takie produkty polecają bezglutenowym konsumentom. 
Licencjonowany znak jest marką symbolizującą bez-
pieczny produkt. Dlaczego?

SYSTEM LICENCJI NA ZNAK
Podjęta przez europejskie stowarzyszenia walka o ujedno-
licenie symboliki i jednoczesne wprowadzenie regularnej 
kontroli żywności bezglutenowej doprowadziła do wypraco-
wania Europejskiego Systemu Licencyjnego. Stowarzyszenia 
celiaków w poszczególnych krajach mają za zadanie udzielać 
licencji producentom i produktom w oparciu o jednolite pro-
cedury i ściśle ustalone wymagania. Nasze Stowarzyszenie 
udziela takiej licencji w Polsce, jako aktywny członek AOECS 
(Zrzeszenie Europejskich Stowarzyszeń Osób z Celiakią).
Zatem producenci, którzy chcą mieć licencję, muszą spełnić 
jasno określone kryteria na każdym etapie produkcji oraz 
regularnie poddawać swoje wyroby kontroli na zawartość glu-
tenu. Audytujemy te fi rmy, sprawdzając warunki produkcji 
bezglutenowych wyrobów, jesteśmy z nimi w stałym kontak-
cie i mamy wgląd w badania. Licencja jest międzynarodowa, 
a zatem produkt, uzyskujący ją w Polsce, jest uznawany za 
bezpieczny w całej Europie, co jest niezwykle istotne dla 
dużych fi rm, które eksportują swoje produkty.
Cieszymy się, że coraz więcej polskich producentów rozumie 
fakt, iż oznaczanie żywności wymyślonym przez siebie symbo-
lem nie jest tym, czego potrzebują bezglutenowi konsumenci. 

GŁÓWNE CELE PROJEKTU
 Wprowadzenie jednolitego oznaczenia żywności bezglu-

tenowej w całej Polsce. 
 Regularna kontrola produktów bezglutenowych na za-

wartość glutenu.
 Stworzenie wykazu bezpiecznych, bezglutenowych 

produktów.

Przekreślony kłos 
– wybierajmy produkty 
z licencją

Nikt jeszcze nie policzył, ile czasu traci osoba na diecie bezglutenowej, kiedy podczas 
zakupów skrupulatnie czyta etykiety i zastanawia się, czy wybrany produkt jest dla niej 
bezpieczny. Zapewne sporo. Etykiety zwykle zapisane są drobnym druczkiem. Do tego 
jeszcze obsługa sklepu patrzy na nas podejrzliwie, czy nie jesteśmy jakimiś kontrolerami 
z urzędu. Sprawa wydaje się dużo prostsza, jeśli produkt, który nas interesuje, jest opisany 
jako bezglutenowy, ale czy na pewno? 

Tekst: Małgorzata Źródlak
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L.p. Producent Asortyment

1. Good Food pieczywo chrupkie

2. Piekarnia Bezglutenowa KIM pieczywo i ciasta bezglutenowe, ozdoby

3. Zakład Produkcji Jogurtu „Magda” jogurty

4. Grupa BGK (FLIPSY) chrupki kukurydziane

5. Zakłady Mięsne Nowak wędliny

6. Cinna – Produkty Zdrowia napoje likopenowe

7. 3 Topole galaretki i żelki

8. Roleski musztardy, ketchupy, majonez

9. Wytwórnia Artykułów Bezglutenowych „Bezgluten” producent specjalistyczny

10. SONKO pieczywo chrupkie

11. GEOMAX słodycze (krówki)

12. PROFI pasztety, dania gotowe

13. Eurosnack chrupki kukurydziane

14. Ekoprodukt produkty z amarantusa i lnu

15. Klin Business cydr

16. TBM Snacks chrupki kukurydziane

17. Christiana Dąbrowscy hostie niskoglutenowe, opłatek wigilijny

18. Kupiec pieczywo chrupkie

19. Tradycyjne Jadło wędliny

20. Bartlowizna wędliny

Polskie fi rmy z licencją na używanie znaku przekreślonego kłosa*

* stan na listopad 2012, aktualne informacje na temat produktów licencjonowanych: www.przekreslonyklos.pl

  Rozszerzenie rynku żywności bezglutenowej poprzez 
oznaczenie kłosem zwykłej żywności (m.in. nabiału, 
wędlin, różnych przetworów).

  Obniżenie kosztów stosowania diety – im więcej będzie 
zwykłej żywności opatrzonej licencjonowanym znakiem 
przekreślonego kłosa, tym nasze wydatki będą niższe, 
ponieważ będziemy mogli kupować produkty bezglute-
nowe w normalnych cenach. 

JAK TO WYGLĄDA W PRAKTYCE?
Udzielanie licencji to dla Stowarzyszenia wielka odpowie-
dzialność, dlatego traktujemy to zadanie bardzo poważnie.
Po pierwsze sami szukamy fi rm, których produkty mogą być 
dla nas bezpieczne, edukujemy je i staramy się namówić 
do przystąpienia do naszego programu. Są też fi rmy, któ-
re same się do nas zgłaszają, by uzyskać licencję na znak 
przekreślonego kłosa. Takie sytuacje cieszą nas najbardziej, 
gdyż oznaczają, że fi rmy te poważnie traktują konsumentów 
bezglutenowych i zdają sobie sprawę z wagi regularnych ba-
dań. A skoro badają produkty, chcą pójść krok dalej i uzyskać 
licencję na znak. W takich przypadkach nasz audyt zwykle 
potwierdza dbałość o to, żeby produkty nie były zanieczysz-
czone glutenem podczas produkcji.
Inna jest niestety sytuacja w przypadku fi rm, które stosują 
od lat swój własny wymyślony symbol. Trudno je namó-
wić, by przeszły ze swojego znaku na licencjonowany znak 
międzynarodowy, a zatem zechciały współpracować z naj-
większą ogólnopolską organizacją celiaków. Zapewne jedyną 
barierą jest konieczność regularnego wykonywania badań, 

czego wymaga umowa licencyjna. Nie jest nią bowiem cena 
licencji, symboliczna, wliczana przez fi rmy w koszty działań 
marketingowych.
Od listopada 2009 roku do października 2012 umowy licen-
cyjne podpisało w Polsce 20 fi rm. Ich wykaz zamieszczamy 
poniżej. Musimy się pochwalić, że w procesie porządkowania 
oznaczeń na bezglutenowym rynku jesteśmy liderem w tej 
części Europy i zbieramy regularne brawa na spotkaniach 
AOECS. Mimo trudności idziemy do przodu, a liczba bez-
piecznych bezglutenowych produktów stale się zwiększa. 
W tym roku swoją ofertę o nowe licencjonowane produkty 
powiększyły fi rmy Ekoprodukt (z serii Amarello), SONKO 
(wafl e jagodowe), PROFI (dania gotowe), KIM (ozdoby do 
ciast i tortów), Bezgluten (wiele nowości). Co jednak cieszy 
najbardziej, do listy produktów z licencjonowanym kłosem 
dołączyły nowe bardzo smaczne wędliny fi rm Tradycyjne 
Jadło i Bartlowizna oraz pieczywo chrupkie z fi rmy Kupiec. 
Wkrótce będą następne, ponieważ licencją są zainteresowani 
kolejni producenci. 
Na stronie www.przekreslonyklos.pl prezentujemy 
listę produktów objętych licencją. Zachęcamy do 
ich nabywania, bo mamy pewność, że są bezpieczne. 
Poza tym – wspierajmy fi rmy, które pokazały, że im 
na nas jako konsumentach zależy! W tej akcji każdy 
może pomóc – dzwońmy do producentów, dopytując 
czy ich produkty są dla nas bezpieczne. Namawiajmy 
wspólnie kolejnych producentów „zwykłej” żywności, 
aby zainteresowali się znakiem przekreślonego kłosa 
i zgłaszali po wszelkie informacje do Stowarzyszenia. 



67 

Stowarzyszenie

Jak w większości tego typu organizacji, nasze Stowarzyszenie 
zrodziło się z potrzeby zmian. Jeszcze kilka lat wstecz nie 
było żadnej ogólnopolskiej organizacji, która zajmowałaby 
się tematem celiakii w skali całego kraju. Ogrom problemów 
przerażał, szokowało nas, że nie ma zorganizowanej pomocy 
dla osób na diecie bezglutenowej, a wiedza społeczna na 
temat celiakii praktycznie nie istnieje.
Od początku uważamy, że kluczem do sukcesu, a zatem do 
normalnego życia osób na diecie, jest powszechna świado-
mość na temat celiakii w polskim społeczeństwie, tak jak 
to wygląda w krajach zachodnich. Kiedy wzrośnie wiedza 
lekarzy, społeczeństwa, producentów żywności, zmiany na 
lepsze będą kwestią czasu. Oprócz działań na rzecz konkret-
nych osób, należy działać szerzej, także medialnie, wszędzie, 
gdzie to możliwe, nagłaśniać temat celiakii i problemów z nią 
związanych, szukać kontaktów z dziennikarzami, lekarzami 

z całego kraju, próbować inicjować zmiany prawne, korzy-
stać z wzorców już wykorzystanych przez innych za granicą. 
I trzeba się w tym celu jednoczyć.
Zaczęło się od pierwszego Międzynarodowego Dnia Celiakii, 
zorganizowanego w 2006 roku i od działań w sprawie bez-
glutenowych komunikantów (na sukces w tej drugiej spra-
wie trzeba było poczekać jeszcze trzy lata). 22 października 
2006 roku w Warszawie 15 osób powołało do życia Polskie 
Stowarzyszenie Osób z Celiakią i na Diecie Bezglutenowej. 
Od tego czasu wydarzenia zaczęły się toczyć bardzo szybko. 
Nie sposób tego opisać, wymienić osób, które pomogły (tak-
że wśród profesorów, lekarzy i dietetyków), rozpoczętych 
projektów, drobnych lub wielkich osiągnięć (są do prześle-
dzenia na naszej stronie). Najważniejsze, że zaczęliśmy się 
intensywnie rozwijać, a efekty naszej pracy stają się coraz 
bardziej widoczne.

Niektóre osoby, zwłaszcza nowo zdiagnozowane, nie wiedzą, jak to dawniej z dietą bez-
glutenową w naszym kraju bywało i nie orientują się, skąd wziął się pomysł na stworzenie 
Stowarzyszenia.
Są pewnie i tacy, którzy myślą, że Stowarzyszenie to jakaś państwowa organizacja, dzia-
łająca od zawsze. Jakiś bliżej nienazwany „urząd” czy „oni”, którzy coś „powinni zrobić”, 
mają obowiązek dać to czy tamto. Niektórzy też nie wiedzą, jak wygląda codzienna praca 
takiej organizacji.

Stowarzyszenie „od kuchni” 
Tekst: Małgorzata Źródlak
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JAK JEST TERAZ?
Z 15 osób w październiku 2006 liczba członków Stowarzysze-
nia wzrosła do 1400 (listopad 2012), a w całej Polsce wiele 
aktywnych osób podejmuje coraz ciekawsze inicjatywy. „Ser-
cem” Stowarzyszenia jest jednak Warszawa i Punkt Infor-
macyjno-Konsultacyjny uruchomiony dzięki wpływom z 1% 
podatku w 2009 roku. Jest on jednocześnie naszym biurem 
i miejscem codziennej pracy, w którym koordynowane są 
wszystkie projekty Stowarzyszenia.
W Punkcie pracują cztery osoby: Anna Marczewska, Grażyna 
Konińska, Paulina Sabak i Małgorzata Źródlak. Wszystkie 
jesteśmy osobiście związane z problemem celiakii i diety 
bezglutenowej, a nasze doświadczenie zawodowe okazuje 
się niezwykle przydatne w pracy na rzecz Stowarzyszenia. 
Stanowimy zgrany zespół i choć każda z nas jest odpowiedzial-
na za część spraw, większość projektów, takich jak udzielanie 
licencji, przygotowywanie konferencji i warsztatów oraz cała 
bieżąca działalność Stowarzyszenia, prowadzimy wspólnie. 
Oto co dokładnie robimy.

PORADY I WSPARCIE
Codziennie w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym udzie-
lamy porad i konsultacji dietetycznych, zarówno przez tele-
fon, mailowo, jak i osobiście na miejscu (Ania i Grażyna są 
dyplomowanymi dietetyczkami). Z tego typu pomocy korzy-
stają przede wszystkim osoby nowo zdiagnozowane, które 
stawiają pierwsze kroki w temacie diety bezglutenowej lub 
mimo stosowania diety, nie odczuwają poprawy zdrowia. 

STWORZYŁYŚMY I PROWADZIMY PROGRAM 
MENU BEZ GLUTENU
W ramach realizowanego przez nas Programu, o którym 
więcej piszemy na str. 57  kontaktujemy się z wieloma re-
stauracjami, osobiście szkolimy ich personel na temat diety 
bezglutenowej. Wiąże się to oczywiście z licznymi wyjazdami, 
często do miejsc położonych w odległych zakątkach Polski. 
W działaniach tych zaczynają nas wspierać inni przeszkoleni 
członkowie Stowarzyszenia.

KONFERENCJE
Od siedmiu lat każdej wiosny organizujemy Międzynarodowy 
Dzień Celiakii, nie tylko w Warszawie. Wymaga to wielu tygo-
dni przygotowań i zaangażowania mnóstwa osób, gdyż MDC 
ma formę konferencji naukowych, powiązanych z obecnością 
wystawców – fi rm produkujących żywność bezglutenową. 
Poza Dniami Celiakii nasi aktywni członkowie organizują 
inne konferencje, w różnych miastach Polski, ostatnio w Bia-
łymstoku, Katowicach, Łodzi czy Gdańsku. 
Same także często uczestniczymy w konferencjach me-
dycznych, aby być na bieżąco z najnowszą wiedzą na temat 
celiakii i diety, a także przekazywać lekarzom materiały 
na ten temat. W tym roku uczestniczyłyśmy w dwóch du-
żych konferencjach dla gastroenterologów: Gastro Update 

w Warszawie i w konferencji pediatrycznej w Ossie oraz 
kilku mniejszych. Śledzimy także międzynarodowe konfe-
rencje dotyczące celiakii – relacja z Helsinek na stronie 8. 
W 2011 roku oprócz konferencji w ramach MDC zorganizo-
wałyśmy także w Warszawie targi żywności bezglutenowej 
Gluten Free EXPO, rozpoczęłyśmy już przygotowania do 
kolejnych w czerwcu 2013.

MATERIAŁY INFORMACYJNE
Niestraszna nam także praca fi zyczna: od początku dzia-
łania Stowarzyszenia przeniosłyśmy na pocztę dosłownie 
kilka ton materiałów – rozesłałyśmy kilkanaście tysięcy 
naszych poradników „Celiakia i dieta bezglutenowa” oraz 
kilka tysięcy sztuk „Bez glutenu”, ulotek i innych materia-
łów, z tego bardzo dużą część w tym roku. Liczba zaadre-
sowanych kopert i paczek oraz naklejonych znaczków jest 
trudna do określenia. 

Punkt Informacyjno-Konsultacyjny

ul. Pasaż Ursynowski 7, lokal U-19, klatka nr 6
Warszawa – Ursynów (przy metrze Stokłosy)
tel.: 22 253 04 97, codziennie: 10.00–15.00

info@celiakia.pl
a.marczewska@celiakia.pl
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WARSZTATY I SPOTKANIA
W Warszawie organizujemy warsztaty kulinarne z zaprzy-
jaźnioną Katedrą Dietetyki SGGW. Ich przygotowanie 
i przeprowadzenie to także wymagające dobrego planu 
przedsięwzięcie logistyczne i ciężka, choć bardzo wdzięczna 
praca. Za każdym razem warsztaty kulinarne skupiają dużą 
grupę zainteresowanych, ponieważ są nie tylko okazją do 
nauki bezglutenowego pieczenia, ale także poznania osób, 
których łączy dieta bezglutenowa. W tym roku zorganizowa-
łyśmy kilka ciekawych imprez: warsztaty z dietą dla począt-
kujących (dwukrotnie) i zaawansowanych, dla młodzieży 
(z nastoletnią autorką bloga Natchniona.pl), warsztaty dla 
dziennikarzy w „Słonym” Magdy Gessler czy piknik rodzin-
ny pod Konstancinem. 
Nasze Stowarzyszenie jest organizacją ogólnopolską, 
co najlepiej obrazuje liczba różnego rodzaju warsztatów oraz 
spotkań dla dorosłych i dzieci organizowanych także przez 
osoby aktywne w innych miastach Polski. 

W Szczecinie (dzięki zaangażowaniu Joli) i Białymstoku (Eli) 
odbywają się regularne warsztaty kulinarne, spotkania, także 
z dietetykiem, konferencje dla osób zajmujących się gastrono-
mią. Na uwagę zasługuje także fakt, że w tym roku z inicjatywy 
Jaśminy, Kasi, Anety i wielu innych wspaniałych osób w Gdań-
sku powstał Oddział Pomorski Stowarzyszenia – zaanga-
żowanie zaowocowało organizacją konferencji naukowej w paź-
dzierniku i wielu spotkań dla osób na diecie bezglutenowej. 
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Konferencje, imprezy dla dorosłych i dzieci oraz warsz-
taty zorganizowali także w tym roku: Marlena w Łodzi, 
Małgosia we Wrocławiu, Rafał, Emilia, Agnieszka i inni 
w Krakowie, Agnieszka i Ewa w Poznaniu. Pierwsze spotka-
nia odbyły się także w Nowym Sączu (Ania) i w Sosnowcu 
(Iwona). 

Wkrótce kolejne ciekawe wydarzenia planowane są także 
w Poznaniu, Częstochowie, Olsztynie, na Śląsku czy w No-
wym Sączu. Chętnie pomożemy każdej osobie, która wyka-
że inicjatywę w swoim regionie. W następnych numerach 
„Bez glutenu” będziemy sukcesywnie przedstawiać osoby, 
które aktywnie działają na rzecz bezglutenowców w swoich 
miastach. A o imprezach odbywających się w poszczegól-
nych miejscach można przeczytać na stronie internetowej 
www.celiakia.pl.

INTERNET
Nasza działalność to także codzienna praca związana 
z prowadzeniem serwisu www.celiakia.pl, forum dys-
kusyjnego i innych stron Stowarzyszenia, głównie na-
szych portali www.kuchniabezglutenowa.pl oraz 
www.menubezglutenu.pl oraz profi lu na Facebooku. Wspie-
rają nas w tym Piotrek, Rafał i Kasia. Regularnie organizuje-
my konkursy z nagrodami, w tym roku trzy (dwa kulinarne 
i jeden literacki), codziennie zamieszczamy bieżące informa-
cje dotyczące spotkań organizowanych w różnych miastach, 
informacje o nowych restauracjach, produktach, sklepach, 
artykuły na temat celiakii – warto zaglądać na główną stronę!

PRZEKREŚLONY KŁOS
Od 2009 roku udzielamy producentom bezglutenowej żyw-
ności licencji na używanie tego symbolu. Dlaczego to tak 

ważne i potrzebne – o tym pi-
szemy więcej na str. 64. Jest 
to bardzo żmudna i odpowie-
dzialna praca, wymaga od nas 
licznych wyjazdów –przepro-
wadzamy audyty w fi rmach, 
które otrzymują licencję. Po-
nadto prowadzimy szczegó-
łową dokumentację (badania 
produktów, raporty z audytów, 

umowy), przeprowadzamy dziesiątki rozmów i odbywamy 
wiele spotkań z przedstawicielami fi rm. Dzięki temu stale 
powiększa się liczba bezpiecznych bezglutenowych produk-
tów na polskim rynku, także tych „normalnych”, jak wędliny, 
chrupkie pieczywo, musztardy, słodycze. Czuwamy także 
nad „Wykazem produktów bezglutenowych dostępnych na 
polskim rynku”, sprawdzając, które produkty są opisane jako 
bezglutenowe, i umieszczając nowe na naszej liście.
W tym miejscu warto również przypomnieć o bardzo ważnym 
przedsięwzięciu Stowarzyszenia, jakim jest konsumencka 
akcja badania produktów na zawartość glutenu. Dzięki wpły-
wom z 1% możemy sprawdzać, czy produkty bezglutenowe 
lub takie, w których składzie nie ma nic podejrzanego, fak-
tycznie są dla nas bezpieczne. Wyniki naszych badań nie-
stety nie do końca są optymistyczne i często zaskakujące, 
jasno pokazują jak bardzo ta akcja jest potrzebna. Chętnych 
zapraszamy do przyjrzenia się im na stronie internetowej 
www.celiakia.pl w zakładce „Badamy produkty”. Ostatnie 
badania wykonaliśmy w listopadzie.

BEZGLUTENOWO POZA DOMEM
Każda osoba na diecie bezglutenowej staje co jakiś czas przed 
trudnym zadaniem – jedzenie poza domem. Chcemy pójść do 
restauracji, wyjechać na urlop i nie martwić się, co będziemy 
jeść. Stąd inicjatywa Programu MENU BEZ GLUTENU (opisana 
na str. 57), ale także groma-
dzenie i weryfi kacja informa-
cji o miejscach oferujących 
bezpieczny bezglutenowy 
wypoczynek. Staramy się 
wnikliwie sprawdzić pen-
sjonaty, kwatery czy hotele, 
które umieszczamy na naszej 
stronie, często same w nich 
gościmy. 
W tym roku, wychodząc na-
przeciw zapotrzebowaniu 
rodziców, po raz pierwszy 
same zorganizowałyśmy kolonie bezglutenowe w Karwi 
nad morzem. Relacja i zdjęcia na stronie 52. Liczę na to, że 
w przyszłym roku również starczy sił i zapału, szczególnie że 
doświadczenie już mamy. A może uda się nam zorganizować 
wyjazd nie tylko dla dzieci? Kto wie.
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PUBLIKACJE
Już kilka lat temu stworzyłyśmy poradnik dla osób na diecie 
bezglutenowej. Każda nowa edycja książki (obecnie dziewią-
ta) jest uaktualniana i wzbogacana o nowe treści. 
Staramy się korzystać z własnego doświadczenia, ale tak-
że z wiedzy ekspertów – zaprzyjaźnionych dietetyków 
i lekarzy (kilkunastu jest członkami honorowymi naszego 
Stowarzyszenia). 

Wielką frajdę daje nam również publikowanie niniejszego 
czasopisma – dzięki temu do innych naszych doświadczeń 
doszły również edytorskie. Żałujemy, że „Bez glutenu” nie 
ukazuje się bardziej regularnie, ale częstsze niż obecnie wyda-
wanie czasopisma jest zbyt czasochłonne, jak na możliwości 

naszej czwórki (mimo ogromnego wsparcia Rafała). Inne 
publikacje – ulotki, plakaty, informatory przygotowujemy 
w miarę potrzeb, zwykle przed ważnymi konferencjami.

CELIAKIA – CHOROBA NIEMEDIALNA?
Niestety celiakia nie należy do tematów, którymi chętnie zaj-
mowałyby się media. Choć warto podkreślić, że mamy liczne 
kontakty z dziennikarzami i często współtworzymy artykuły 
na temat celiakii i diety bezglutenowej, zdarzają się nam też 
wywiady na ten temat w radiu czy telewizji. W tym roku tele-
wizja i radio zainteresowały się celiakią przy okazji otwarcia 
bezglutenowej piekarni Margita w Warszawie oraz podczas 
konferencji w Gdańsku czy Białymstoku. W mediach poja-
wiło się też sporo artykułów na temat diety bezglutenowej 
(np. w „Twoim Stylu”, „Dzienniku Bałtyckim” czy „Zdrowiu”, 
„Głosie Pomorza”, „Dzienniku Polskim”, „VICIE”).

CO JESZCZE ROBIMY NA CO DZIEŃ?
Mamy około 1400 członków, ich liczba stale rośnie. Warto 
wyobrazić sobie, co się z tym wiąże – bardzo miłe, choć pra-
cochłonne zajęcia: przyjmowanie nowych deklaracji, prowa-
dzenie bazy członków i ewidencjonowanie składek, wysyłanie 
nowym osobom naszych materiałów, prowadzenie z nimi 
korespondencji.
Prowadzenie tak dużej organizacji to również ogromna co-
dzienna praca biurowa: dziesiątki maili, rachunki, przelewy, 
fi nanse, księgowość, umowy, korespondencja z urzędami, 
sprawozdawczość związana z naszym statusem organizacji 
pożytku publicznego itd. Jednym słowem niezbędna biuro-
kracja, której nie sposób uniknąć. 

Pracując nad konkretnymi projektami, codziennie załatwia-
my szereg innych bieżących spraw. Łączy je jedno – dzięki 
temu nasze Stowarzyszenie stale wszechstronnie się rozwija, 
stając się poważnym partnerem dla producentów, dzienni-
karzy, lekarzy czy ośrodków medycznych. 

Praca na rzecz organizacji pozarządowej nie jest łatwa. Z pew-
nością są łatwiejsze, mniej stresujące i bardziej „opłacalne” za-
jęcia. Jednak satysfakcja związana z tym, jak ważne, pożytecz-
ne i twórczo rozwijające to zajęcie, jest po prostu bezcenna. 

CELIAKIA
i dieta bezglutenowa

praktyczny poradnik
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