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Upowszechniamy wśród Polaków wiedzę  
na temat celiakii i diety bezglutenowej 

Wesprzyj nasze działania przekazując 1% swojego podatku
Pieniądze z 1% przeznaczamy na:
n  badania produktów na zawartość glutenu (konsumencka kontrola żywności bezglutenowej)
n  bezpłatne warsztaty edukacyjne w całej Polsce, spotkania dla dorosłych i dzieci na diecie bezglutenowej
n  publikowanie i wysyłkę bezpłatnych materiałów edukacyjnych dla pacjentów, lekarzy, dietetyków, szpitali itp.
n  funkcjonowanie Centrum Diety Bezglutenowej w Warszawie z bezpłatnym poradnictwem dietetyków
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Ś wiat się zatrzymał. Pozosta-
jemy w  domach, czekając 
z  nadzieją na dobre wieści. 
Pandemia i ograniczenia z nią  

związane zmieniły sposób, w jaki więk-
szość z  nas kontaktuje się z  rodziną, 
przyjaciółmi, współpracownikami. Dla-
tego my również inaczej niż dotychczas 
przekazujemy Wam nowy numer na-
szego magazynu. Zwykle przesyłamy 
go w formie drukowanej członkom Sto-
warzyszenia, współpracującym z nami 
lekarzom, dietetykom i partnerom. Tym  
razem dzielimy się magazynem ze 
wszystkimi bez wyjątku, puszczając go 

w wirtualny świat. Mamy nadzieję, że  
prezentowane przez nas artykuły spo-
tkają się z Waszym zainteresowaniem 
i będą ciekawą odskocznią od domowej 
codzienności. Aby dodatkowo uatrak-
cyjnić nasz przekaz, postanowiliśmy 
podzielić magazyn na pół – pierwszą 
część publikujemy teraz, druga, równie 
bogata w treść, ukaże się w maju.
A o czym piszemy? Zaczynamy od no-
wych wytycznych dotyczących diagno-
styki celiakii u  dzieci, zmieniających 
dotychczasowe rekomendacje z 2012 r. 
Warto się z nimi zapoznać, gdyż wpro-
wadzają kilka istotnych zmian. Jak 
zwykle w  „Bez glutenu” pojawiają się 
zarówno ważne zagadnienia medycz-
ne (tym razem w  wywiadzie z  profe-
sor Bożeną Cukrowską drążymy temat 
mikrobioty jelitowej w  celiakii), jak 
i lżejsze – o podróżach czy naszych pa-
sjach, w  tym do gotowania. Ale także 
do bezinteresownego pomagania in-
nym. Zapraszam w  sposób szczególny 
do zapoznania się z  tym, jak wyglądał 
ostatni rok okiem naszych wspaniałych 

wolontariuszy, organizujących dziesiątki 
imprez dla dzieci i dorosłych na diecie 
bezglutenowej w  całej Polsce. W  tym 
właśnie tkwi siła naszego Stowarzysze-
nia – w ludziach. Uświadamiam to so-
bie za każdym razem, gdy publikujemy 
kolejną relację z  warsztatów czy spo-
tkania dla osób szukających wsparcia 
po diagnozie, kiedy widzę na zdjęciach 
uśmiechnięte buzie dzieci pałaszujących 
bezglutenowe smakołyki podczas zorga-
nizowanych specjalnie dla nich imprez. 
Dziękuję Wam za to, Drodzy Wolonta-
riusze, bo to sprawia, że po 14 latach 
pracy w Stowarzyszeniu nadal kocham 
to, co robię. I patrzę z nadzieją w przy-
szłość, bo pandemia kiedyś musi minąć, 
a my otrząśniemy się i będziemy dalej 
budować naszą bezglutenową społecz-
ność, wspierając się wzajemnie.

Z serdecznymi pozdrowieniami

prezes Stowarzyszenia
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TARGI GLUTEN FREE EXPO V 
DOPIERO W MAJU 2021 R.

Z  przyczyn niezależnych od organizatorów, a  związa-
nych z epidemią koronawirusa, targi Gluten Free EXPO 
nie odbędą się w ustalonym terminie. Bardzo żałujemy, 
gdyż zaplanowaliśmy już liczne atrakcje: pokazy kuli-
narne, spotkania z ciekawymi gośćmi, zabawy dla dzie-
ci. Swój udział potwierdziło też wiele firm.
Ale to wszystko będzie czekało za rok. Już teraz ser-
decznie zapraszamy na Gluten Free EXPO V do Krakowa  
7 i 8 maja 2021 r. Do zobaczenia!

Najwi´ksze w Polsce targi ˝ywnoÊci bezglutenowej

glutenfreeexpo.plglutenfreeexpo.pl
Organizatorzy:

ⓦ bogataofertaproducentów˝ywnoÊci bezglutenowej

ⓦ prezentacja oferty bezglutenowej w restauracjach 
i miejscach wypoczynku

ⓦ goÊcie specjalni

ⓦ pokazy kulinarne

ⓦ materiały na temat celiakii i diety

ⓦ konkursy z nagrodami

ⓦ porady lekarzy i dietetyków,badania diagnostyczne

ⓦ Bezglutenowa Strefa Dzieci

W PROGRAMIE:

Bezpłatna rejestracja:

7-8.05.2021,EXPO Kraków7-8.05.2021,EXPO Kraków

ORDER UŚMIECHU DLA PREZES STOWARZYSZENIA  
MAŁGORZATY ŹRÓDLAK

Międzynarodowa Kapituła Orderu Uśmiechu pod przewodnictwem kanclerza Marka Micha-
laka na walnym zgromadzeniu, które odbyło się 9 listopada 2019 r., pozytywnie rozpa-
trzyła wniosek dzieci o przyznanie Orderu Uśmiechu naszej koleżance i prezes Stowarzy-
szenia, Małgorzacie Źródlak.
Jesteśmy dumni, że dołączyła ona do tak zacnego grona Kawalerów Orderu Uśmie-
chu. Niestety nie wiadomo jeszcze, kiedy odbędzie się uroczystość wręczenia Orderu,  
będziemy o tym informować. Ale już teraz liczymy na to, że obowiązkową szklankę soku 
z cytryny nasza Prezes Małgosia wypije z uśmiechem na twarzy .

Order Uśmiechu to odznaczenie przyznawane na wniosek dzieci. Jest realizacją testamen-
tu Janusza Korczaka, który apelował o  ich podmiotowe traktowanie. Ponad 50 lat temu 
postanowiono dać dzieciom głos i pozwolić oceniać dorosłych. Trwa to nieprzerwanie do dnia 
dzisiejszego. Wśród Kawalerów Orderu Uśmiechu są nie tylko wielkie osobistości z całego świata, 
ale także zasłużone osoby znane jedynie w swoim środowisku. Do tej pory wśród nagrodzonych znaleźli się m.in.: papieże 
Jan Paweł II i Franciszek, Dalajlama XIV, Matka Teresa z Kalkuty, Irena Sendlerowa, Tove Jansson, Astrid Lindgren, Joanne 
Rowling, Steven Spielberg, a także prof. Zbigniew Religa, prof. Marian Zembala, Jerzy Owsiak, Janina Ochojska, Jacek Kuroń, 
Jakub Błaszczykowski, Marcin Gortat, Jerzy Stuhr, Anna Dymna, Ewa Błaszczyk, Irena Kwiatkowska, Irena Santor. Należą do 
tego grona ludzie reprezentujący wiele różnych dziedzin, np. lekarze, działacze społeczni, aktorzy, muzycy, sportowcy, w su-
mie jest ich ponad 1000 z Polski i zagranicy.

PORADNIK CELIAKIA I DIETA BEZGLUTENOWA  
W KAŻDYM SZPITALU

Od wielu lat wspieramy placówki diagnostyczne i  wysyłamy bezpłatnie lekarzom 
i dietetykom nasz poradnik na temat celiakii i diety bezglutenowej, by mogli go da-
lej przekazywać swoim pacjentom. Przez te lata wysłaliśmy ponad 100 000 sztuk 
bezpłatnych poradników, które stały się pierwszą pomocą dla osób nowo zdiagno-
zowanych! 
Chcemy, by poradnik i inne nasze materiały edukacyjne na temat celiakii i diety bez-
glutenowej były dostępne wszędzie tam, gdzie diagnozowani są pacjenci z celiakią 
i alergią na gluten.  Dlatego w 2019 r. postanowiliśmy dotrzeć do wszystkich szpitali 
i  poradni w  Polsce mających oddziały gastrologiczne, pediatryczne, alergologiczne 
czy diabetologiczne. Nasi wolontariusze skontaktowali się z placówkami z całej Pol-
ski, ze wszystkich województw. Jesienią rozesłaliśmy pierwsze materiały do ponad 
100 szpitali i przychodni w 6 województwach, wysyłkę kontynuowaliśmy w styczniu 
i  lutym. Oprócz poradnika Celiakia i dieta bezglutenowa wysyłamy ulotki na temat 
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diety bezglutenowej oraz poradnik dla rodziców Dziec-
ko na diecie bezglutenowej.
W  czasie pandemii musieliśmy wstrzymać akcję 
i  czekamy na ustabilizowanie się sytuacji, by móc 
wznowić wysyłkę. 

KRÓTKIE PODSUMOWANIE 
ROKU 2019
Polskie Stowarzyszenie 
Osób z Celiakią
i na Diecie Bezglutenowej

W TYM ROKU DUŻO SIĘ DZIAŁO...

5 000

członków
w Stowarzyszeniu

19

spotkań  
i wykładów  

na temat diety 
bezglutenowej

16

imprez z okazji  
Dnia Dziecka

11

warsztatów
kulinarnych

16

spotkań
mikołajkowych  
i świątecznych

11

innych spotkań  
dla osób  
na diecie

bezglutenowej  
oraz personelu 

szkół i przedszkoli

10

konferencji,  
wystąpień  
i prelekcji,  
w których  

braliśmy czynny  
udział

6

obozów  
dla dzieci  

pod patronatem
Stowarzyszenia

1 Order Uśmiechu  
dla prezes Stowarzyszenia

Małgorzaty Źródlak

1
Książka
“Ola, Franek i Gucio Gluten.
Bezglutenowa lektura obowiązkowa”
wydana przez Stowarzyszenie

1

XIV Międzynarodowy 
Dzień Celiakii 
świętowany  
w Warszawie  

podczas konferencji 
pt. „Zdrowe jelita 
kluczem do zdrowia 
całego organizmu”

4

dyżury 
eksperckie 

w wojewódzkich
oddziałach NFZ

14

nowych miejsc 
w programie 

MENU
BEZ GLUTENU

8

nowych firm  
z licencją na znak 
Przekreślonego 

Kłosa

3
Ministerstwa: Zdrowia, Finansów oraz Rodziny,  

Pracy i Polityki Społecznej otrzymały petycję  
Stowarzyszenia „STOP dyskryminacji osób  

z celiakią – domagamy się refundacji”

OLA, FRANEK I GUCIO  
GLUTEN. BEZGLUTENOWA 
LEKTURA OBOWIĄZKOWA

Od początku dzieci są 
motorem działań Sto-
warzyszenia. To  dla 
nich organizujemy 
w  całej Polsce bez-
glutenowe mikołajki, 
Dzień Dziecka czy 
warsztaty edukacyj-
ne. Chcemy, żeby 
się spotykały, razem 
bawiły, uczyły go-

tować, były radosne i  rosły w  przekonaniu, że dieta 
bezglutenowa nie jest żadnym ograniczeniem. Dlate-
go z radością przekazaliśmy im podczas spotkań mi-
kołajkowych w ubiegłym roku wyjątkowy prezent od 
Stowarzyszenia – książkę o  ich rówieśnikach na die-
cie bezglutenowej. Dzieciom, które nie mogły uczest-
niczyć w mikołajkach, publikacja została wysłana na 
początku 2020 r. 
Idea powstania książki to nasz pomysł, ale Ola, Fra-
nek, Gucio Gluten i  pozostali bohaterowie pojawili 
się na świecie dzięki Monice Oworuszko, autorce se-
rii edukacyjnej dla dzieci o  zdrowym odżywianiu pt.  
Walenty i  spółka. Kryminał dietetyczny. Stroną wi-
zualną zajęła się Anna Kaszuba-Dębska, malarka, 
graficzka, ilustratorka i projektantka książek dla dzieci 
i dorosłych.
Przygody Oli, Franka i Gucia Glutena są przekazywa-
ne bezpłatnie wszystkim dzieciom, których rodzice są 
członkami Stowarzyszenia.
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C eliakia u dzieci, podobnie jak u osób dorosłych, jest 
wciąż wykrywana zbyt rzadko, głównie ze względu 
na różnorodność i  niespecyficzność objawów kli-
nicznych u większości pacjentów. Dlatego w trosce 

o  poprawienie wykrywalności choroby i  na podstawie naj-
nowszych doniesień naukowych lekarze z European Society 
for Paediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition 
(ESPGHAN) odświeżyli rekomendacje dotyczące postępo-
wania diagnostycznego w  celiakii u  dzieci i  nastolatków, 
zmieniając tym samym te obowiązujące od 2012 r. Zmiany 

zostały zaprezentowane na międzynarodowym sympozjum 
na temat celiakii, które odbyło się w  Paryżu we wrześniu 
2019 r., natomiast opublikowano je na początku tego roku.

CO	SIĘ	ZMIENIA	W REKOMENDACJACH		
W 2020	R.?
W przypadku podejrzenia celiakii diagnostykę należy rozpo-
cząć od zbadania przeciwciał przeciwko transglutaminazie 
tkankowej w klasie IgA (tTG IgA) oraz dodatkowo całkowite-
go poziomu przeciwciał w klasie IgA. Jest to lepsza opcja niż 
łączenie innych badań serologicznych. Przeciwciała antyen-
domyzjalne (EmA IgA) oraz przeciwko deaminowanej gliady-
nie (DGP IgG) nie muszą być wykonywane w pierwszej fazie 
badań. Jeśli okaże się, że pacjent ma nieprawidłową dla 
wieku wartość całkowitego poziomu przeciwciał IgA, wów-
czas należy zbadać przeciwciała w klasie IgG – odpowiednio: 
DGP, EmA lub tTG. 
Przed podjęciem decyzji o badaniach w kierunku celiakii na-
leży się upewnić, że dziecko spożywa produkty zawierające 
gluten, nie wolno ich eliminować bądź radykalnie ograniczać 
ich ilości.
Pacjent ze stwierdzonymi we krwi przeciwciałami powinien 
zostać skierowany do dalszej diagnostyki do pediatry gastro-
enterologa.

BIOPSJA
Celiakia u  dzieci może być prawidłowo zdiagnozowana 
bez standardowego wykonywania biopsji jelita cienkiego.  
ESPGHAN rekomenduje, by decyzję tę podejmował lekarz 
we współpracy z  rodzicami, a  nawet, w miarę możliwości 
i wystarczającej dojrzałości dziecka, z nim samym. Z biopsji 
można zrezygnować jedynie pod dwoma warunkami speł-

TEKST: MAŁGORZATA ŹRÓDLAK

NOWE ZASADY  
DIAGNOSTYKI  
CELIAKII U DZIECI
– WYTYCZNE ESPGHAN
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nionymi jednocześnie: jeśli poziom przeciwciał tTG IgA co 
najmniej 10-krotnie przewyższa górną granicę normy labo-
ratoryjnej oraz jeżeli w innej niezależnej próbce krwi dziecka 
wyszedł pozytywny wynik przeciwciał antyendomyzjalnych 
(EmA IgA). 
Dzieci z  pozytywnym, ale niższym niż 10-krotność normy 
wynikiem tTG IgA powinny dla potwierdzenia diagnozy 
przejść biopsję. Pobrać należy minimum pięć wycinków jeli-
ta, w tym co najmniej jeden z opuszki dwunastnicy. Oczywi-
ście podobnie jak w przypadku badań z krwi, pacjent powi-
nien spożywać gluten, gdyż przejście na dietę bezglutenową 
uniemożliwia prawidłową diagnozę.
Należy pamiętać, że rezygnacja z wykonania biopsji nie jest 
możliwa u  pacjentów, którzy mają nieprawidłowy poziom 
całkowitego IgA, a dodatnie wyniki przeciwciał w kierunku 
celiakii w klasie IgG.

BADANIE	GENETYCZNE	I OBECNOŚĆ	TYPOWYCH	
OBJAWÓW	CHOROBY	–	DUŻE	ZMIANY
W  nowych rekomendacjach ESPGHAN naukowcy podkre-
ślają, że dla stwierdzenia celiakii u  dzieci nie jest już po-
trzebna obecność typowych objawów choroby ani genów  
HLA DQ2/DQ8, jeśli pacjent spełnia wszystkie wyżej opisane 
kryteria prawidłowej diagnostyki serologicznej bez biopsji. 
Jest to znacząca zmiana w stosunku do poprzednich zale-
ceń, a wynika z faktu, że objawy celiakii mogą być bardzo 
skąpe lub nietypowe, a nawet wcale nie występować, na-
tomiast wspomniany zestaw genów posiada około 30% po-
pulacji. Testy genetyczne HLA nadal mogą być stosowane, 
jednak wyłącznie dla stwierdzenia bardzo niskiego ryzyka 
wystąpienia celiakii (co istotne, naukowcy podkreślają, że 
negatywny wynik badania genetycznego nie jest tego abso-
lutnym potwierdzeniem).

JAKIE	OBJAWY	POWINNY	SKŁONIĆ	DO	
DIAGNOSTYKI	POD	KĄTEM	CELIAKII	U DZIECI?
Diagnostykę należy przeprowadzić w przypadku następują-
cych objawów z przewodu pokarmowego: chronicznych lub 
pojawiających się od czasu do czasu bez wyraźniej przyczy-
ny biegunek, zaparć, wzdęć lub bólów brzucha oraz nawra-
cających nudności i wymiotów.
Objawy spoza układu pokarmowego, które powinny skłonić 
do diagnostyki w kierunku celiakii, to: utrata lub brak przyro-
stu wagi u dziecka, opóźnione dojrzewanie i późna pierwsza 
miesiączka u  dziewczynek, chroniczne zmęczenie, drażli-
wość, neuropatia, bóle i  zapalenia stawów, niedobór żela-
za, złamania i  problemy z  mineralizacją kości, osteopenia 
i osteoporoza, nawracające afty, defekty szkliwa zębowego, 
wysypki i zmiany skórne w typie choroby Dühringa, podwyż-
szone poziomy tzw. prób wątrobowych.

KIEDY	JESZCZE	WARTO	BADAĆ	W KIERUNKU	
CELIAKII?
Diagnostykę choroby trzewnej powinno się rozważyć u krew-
nych pierwszego stopnia osób z celiakią, w przypadku dzieci 
z zespołem Downa, Williamsa-Beurena, Turnera, z autoim-
munologicznymi schorzeniami wątroby, tarczycy, cukrzycą 
typu I oraz wrodzonym niedoborem IgA.

POTWIERDZENIE	DIAGNOZY	A CELIAKIA	
POTENCJALNA
Jeśli u małego pacjenta na podstawie badań z krwi i ewen-
tualnej biopsji stwierdzono celiakię, powinien on przejść na 
ścisłą dietę bezglutenową. Co jednak w przypadku pozytyw-
nych testów z krwi i braku zmian w jelicie? Pacjentom w ta-
kiej sytuacji można zdiagnozować celiakię „potencjalną”, 
jednak najpierw należy się upewnić, czy dziecko podczas 
badań spożywało odpowiednią ilość glutenu, a  także czy 
wycinki jelita zostały prawidłowo przygotowane do badania 
i ocenione. Naukowcy z ESPGHAN zwracają uwagę na fakt, 
że pobranie, odpowiednie przygotowanie próbek (pocięcie 
ich w optymalny sposób) i ocena przez doświadczonego pa-
tologa są niezwykle istotne dla procesu diagnostycznego. 
Jeśli brak pewności, że zostały wykonane prawidłowo, może 
to zaburzyć proces diagnozy, a zarazem sprawić, że koniecz-
na będzie ponowna biopsja.
W przypadku stwierdzenia celiakii potencjalnej dziecko po-
winno być objęte stałą opieką poradni gastroenterologicznej, 
a diagnostykę należy cyklicznie powtarzać.

Warto podkreślić na koniec, że grupa robocza do spraw ce-
liakii pracująca w ramach ESPGHAN przygotowała powyższe 
rekomendacje we współpracy z AOECS (Association of Euro-
pean Coeliac Societies), organizacji zrzeszającej europejskie 
stowarzyszenia osób z celiakią, do której od 2007 r. należy 
również nasze Stowarzyszenie. AOECS od lat jest bardzo za-
angażowane w pracę z naukowcami i lekarzami zajmującymi 
się tematyką celiakii w Europie. 

Źródło:
1.   Steffen Husby et al., European Society for Paediatric Gastroenterology, 

Hepatology and Nutrition guidelines for diagnosing coeliac disease 
2020, „Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition” 70.1 (2020): 
141–156.

CO	NOWEGO	W WYTYCZNYCH	ESPGHAN?

1.   Najwłaściwszym testem z  krwi w  pierwszej fazie 
diagnostyki są przeciwciała przeciwko transgluta-
minazie tkankowej w klasie IgA oraz całkowity po-
ziom przeciwciał w tej klasie.

2.   Można zrezygnować z biopsji u dzieci, których tTG 
IgA jest 10-krotnie wyższe od górnej granicy normy 
oraz w drugiej próbce krwi stwierdzono obecność 
przeciwciał EmA IgA.

3.   Dzieci z  niższym poziomem przeciwciał tTG IgA 
niż 10-krotność górnej granicy normy, powinny być 
poddane biopsji, aby ograniczyć możliwość fałszy-
wie dodatnich rozpoznań.

4.   Badanie genetyczne HLA DQ2/DQ8, a także wystę-
powanie typowych objawów celiakii nie są koniecz-
ne dla prawidłowej diagnostyki, jeśli celiakia zosta-
ła stwierdzona na podstawie badań serologicznych 
bez biopsji. 
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MIKROBIOTA  
PROGRAMUJE  
NASZE ZDROWIE  
NA PRZYSZŁOŚĆ
Człowiek	nigdy	nie	jest	sam,	przez	całe	życie	wiernie	towarzyszą	mu	bakterie	
i inne	mikroorganizmy	zasiedlające	ciało.	Jednak	szczególną	rolę	odgrywają	
te zamieszkujące	przewód	pokarmowy.	O mikrobiocie	jelitowej	rozmawiamy	
z pediatrą	i immunologiem	prof.	dr hab.	n.	med.	Bożeną	Cukrowską.	Pani	Profesor	
jest	kierownikiem	Pracowni	Immunologii	Zakładu	Patologii	Instytutu	„Pomnik	
– Centrum	Zdrowia	Dziecka”,	naukowcem,	autorką	i współautorką	bardzo	wielu	
publikacji	naukowych.	Pytania	zadają	Grażyna	Konińska	i Anna	Marczewska.
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Zacznijmy	od	definicji:	mikroflora,	mikrobiom,	mikrobiota.	
Czy	to	jest	to	samo?	
Wszystkie te terminy mówią o mikroorganizmach (głównie 
bakteriach, ale również wirusach i  grzybach), które zasie-
dlają nasz organizm. Znajdują się na skórze, w  układzie 
oddechowym, ale najwięcej bakterii zasiedla przewód po-
karmowy, a szczególnie jelita. Dlatego najczęściej mówi się 
o mikrobiocie jelitowej. Mikroflora, mikrobiota, flora jelitowa 
– te terminy oznaczają to samo, czyli zespół mikroorgani-
zmów. Obecnie preferujemy termin „mikrobiota”. Natomiast 
mikrobiom to jest zespół mikroorganizmów, które zostały zi-
dentyfikowane za pomocą metod molekularnych. Czyli jest 
to genom bakterii zasiedlających na przykład nasze jelita, 
skórę czy inne fragmenty ciała. 

Jak	mikrobiota	wpływa	na	nasze	zdrowie?
Mikrobiota ma olbrzymie znaczenie dla zdrowia człowieka. 
Twierdzi się, że zespół mikroorganizmów, które zasiedlają 
nasze ciało, a przede wszystkim jelita, tworzy tak zwany su-
perorgan, który kontroluje funkcjonowanie różnych układów 
i narządów w naszym organizmie. A dysbioza, czyli zaburze-
nie składu mikrobioty, może indukować powstawanie wielu 
przewlekłych chorób, często zaliczanych do tzw. chorób cy-
wilizacyjnych. W 2014 roku wprowadziłam wspólnie z pa-
nią profesor Elżbietą Klewicką pojęcie „programowania mi-
krobiologicznego”. Co ono oznacza? Uważamy, że mikrobiota 
zasiedlająca organizm człowieka przez pierwsze tysiąc dni 
życia, włącznie z okresem prenatalnym, wpływa na to, na 
co będziemy chorować w przyszłości. W czasie tego tysiąca 
dni mikrobiota programuje nasze zdrowie na przyszłość.	Od 
wielu lat mówi się, że komórek mikrobioty, które zasiedlają 
przewód pokarmowy, jest dziesięciokrotnie więcej niż ko-
mórek naszego własnego ciała i nasz organizm żyje w stałej 
symbiozie z bakteriami, które go kolonizują. 
Jakie mamy z tego korzyści? Po pierwsze mikrobiota chro-
ni organizm przed obcymi, często szkodliwymi dla człowie-
ka mikrobami, buduje fizyczną barierę, sprawia, że nie ma 
wolnych miejsc do zasiedlenia patogenami. Jednocześnie 
mikrobiota aktywnie chroni nas przed mikroorganizmami 
patogennymi, produkując różnego rodzaju substancje prze-
ciwbakteryjne, np. bakteriocyny, reuterynę. Po drugie, mi-
krobiota bezpośrednio wpływa na funkcjonowanie układu 
immunologicznego. Należy podkreślić, że jest to pierwszy 
bodziec, który stymuluje rozwój niedojrzałego układu immu-
nologicznego dziecka tuż po narodzeniu. 

Czy	dla	dziecka	lepiej,	by	urodziło	się	w domu?	Jego	orga-
nizm	byłby	od	razu	zasiedlony	przez	dobre	bakterie,	nato-
miast	w szpitalu	są	różne...
Lepiej, ale najczęściej nie jest to możliwe. Jednak nawet je-
żeli dziecko rodzi się w szpitalu, ale jest to poród naturalny, 
a szpital ma wdrożone procedury pozwalające na bliski kon-
takt matka – noworodek, np. od razu po porodzie jest moż-
liwy kontakt skóra mamy do skóry dziecka, przystawienie 
do piersi, to wtedy organizm takiego dziecka jest zasiedlony 
w pierwszym momencie przez bakterie, które znajdują się 
u matki. I do tego dążymy, to jest najważniejsze. 
Natomiast problem pojawia się, gdy dziecko rodzi się drogą 
cięcia cesarskiego, bo wtedy jego ciało jest zasiedlane przez 
bakterie szpitalne i personelu medycznego. A szpital to głów-
ne źródło organizmów patogennych, w  tym bakterii odpor-

nych na działanie antybiotyków. Na Zachodzie coraz więcej 
porodów odbywa się w warunkach domowych. W Polsce nie 
jest to takie popularne, ale wydaje się, że właśnie taki poród 
jest optymalny dla mikrobioty dziecka. 

Jakie	inne	czynniki	wpływają	na	mikrobiotę	jelitową?
Bardzo ważnym czynnikiem kształtującym ją jest też die-
ta. Optymalny mikrobiom mają niemowlęta karmione pier-
sią – minimum przez cztery miesiące, a najlepiej sześć lub 
dłużej. Badania pokazują, że jeżeli dziecko urodzone drogą 
cięcia cesarskiego jest karmione wyłącznie piersią przez mi-
nimum cztery miesiące po urodzeniu, to dysbioza spowodo-
wana porodem może zostać zniwelowana, co ma wpływ na 
zdrowie w dalszym jego życiu. Spada ryzyko rozwoju chorób 
alergicznych w porównaniu z dziećmi, które były urodzone 
poprzez cięcie cesarskie, a nie były karmione naturalnie lub 
były dokarmiane. Badania pokazują, że im więcej czynników 
negatywnie wpływających na mikrobiotę, tym większe ry-
zyko rozwoju chorób. Stwierdzono na przykład, że siedmio-
krotnie częściej chorują na astmę te dzieci, których mamy 
w trakcie ciąży albo laktacji brały antybiotyki, następnie te, 
które urodziły się drogą cięcia cesarskiego i są jedynakami.  

Wiemy,	że	ważne	 jest	całe	środowisko,	w którym	się	wy-
chowuje	dziecko.	Zwierzęta	domowe	i warunki	higieniczne,	
czyli	 taki	„kontrolowany	brud”	–	czy	one	też	wspomagają	
mikrobiotę?
Pod koniec XX wieku epidemiolog Dawid Strachan stwierdził, 
że dzieci z rodzin wielodzietnych, które nie są „wychuchany-
mi” jedynakami, które nie wychowują się w sterylnych wa-
runkach, rzadziej chorują na alergię. Jego teoria, zwana rów-
nież higieniczną teorią Strachana, zakładała, że nadmierna 
higiena nie trenuje naszego układu immunologicznego i nie 
pozwala na rozwój tolerancji immunologicznej na alergeny. 
Ta teoria uległa pewnej modyfikacji, gdyż obecnie mówimy 
o mikrobiotycznej teorii rozwoju chorób przewlekłych, w tym 
alergii. Zakłada ona, że nadmierny reżim higieniczny i brak 
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kontaktu z innymi dziećmi nie pozwalają na rozwój zróżnico-
wanej mikrobioty – a bioróżnorodność mikrobioty jest istotna. 
Gwałtowny wzrost występowania alergii, chorób autoimmu-
nizacyjnych (w tym celiakii), przewlekłych chorób zapalnych, 
który obserwuje się od 20–30 lat, jest spowodowany zachod-
nim trybem życia, który wiąże się z wysokim reżimem higie-
nicznym, „przetworzoną” dietą, zmniejszeniem liczebności 
rodzin, zwiększeniem liczby cięć cesarskich. Przekłada się to 
na mniej zróżnicowany mikrobiom i na zaburzoną funkcjonal-
ność mikrobioty, co skutkuje rozwojem wielu chorób. 
Tak więc środowisko jest bardzo ważne. Są badania, które 
pokazują, że kontakt mam w  czasie ciąży ze zwierzętami 
hodowlanymi, co najczęściej dotyczy kobiet, które pracują 
na wsi, w rolnictwie, chroni dzieci przed rozwojem alergii. 
Nie wiemy, czy chodzi o kontakt ze zwierzętami, czy ogólnie 
kontakt z naturą. W przypadku zwierząt domowych badania 
pokazują, że np. obecność psa w  domu, a  najlepiej kilku 
psów, może chronić przed rozwojem alergii. Natomiast jeżeli 
chodzi o koty, nie jest to tak jednoznaczne. Wydaje się, że 
koty raczej pobudzają proces alergiczny. 
Proszę zatem zobaczyć, jak wiele czynników wpływa na 
naszą mikrobiotę: rodzaj porodu, sposób karmienia, dieta 
dziecka, kontakt ze środowiskiem, obecność innych dzieci, 
zwierzęta, przebyte infekcje, antybiotyki.

Wiemy,	że	na	nasze	bakterie	jelitowe	fatalnie	wpływa	anty-
biotykoterapia.	Jak	uratować	swoją	mikrobiotę,	przyjmując	
te	leki?
Stosowanie antybiotyków ma ogromny wpływ na mikrobiotę 
jelitową. Powoduje dysbiozę jelitową, czego bezpośrednią 
konsekwencją są biegunki poantybiotykowe. Co piąte dziec-
ko, a nawet co trzeci dorosły po stosowaniu antybiotyków ma 
biegunkę poantybiotykową. Może ona występować w trakcie 
antybiotykoterapii i tuż po niej, ale czasami pojawia się na-
wet po miesiącu od jej zakończenia. I wtedy rzadko kojarzy 
się nam z przyjmowaniem antybiotyków. 

Antybiotykoterapia wiąże się również z  zasiedlaniem jelit 
przez szczepy oporne na antybiotyk. Dodatkowo obserwuje-
my efekty, które są jej długotrwałym następstwem. Badania 
epidemiologiczne pokazują, że im więcej przyjmujemy anty-
biotyków, zwłaszcza w czasie wspomnianego programowa-
nia mikrobiologicznego, czyli w pierwszym tysiącu dni życia, 
tym większą mamy potem predyspozycję do różnych chorób 
przewlekłych – alergii, ale też chorób zapalnych, na przykład 
celiakii. 

A w których	 jeszcze	schorzeniach	występuje	dysbioza	 je-
litowa?
Występuje w  większości chorób przewlekłych: alergiach, 
chorobach o  podłożu autozapalnym (np. chorobie Crohna, 
wrzodziejącym zapaleniu jelita grubego) i  autoimmuniza-
cyjnym, np. cukrzycy typu 1. Coraz częściej podkreśla się 
znaczenie dysbiozy w zespole metabolicznym, otyłości, cho-
robach wątroby, np. niealkoholowym stłuszczeniu wątroby. 
Mikrobiota ma wpływ nie tylko na układ immunologiczny, 
ale również na funkcjonowanie układu endokrynnego i ner-
wowego. Na przykład okazało się, że głównym miejscem 
wytwarzania serotoniny jest jelito. Uważa się, że zaburzenie 
funkcjonowania osi mikrobiota – jelita – mózg może prowa-
dzić do zaburzeń zachowania, nadpobudliwości, zaburzeń 
ze spektrum autyzmu, ciągłego zmęczenia, stanów depresyj-
nych, a nawet schizofrenii.

Czy	to	znaczy,	że	modyfikując	naszą	mikrobiotę,	możemy	
leczyć	różne	schorzenia?	
Wydaje się, że tak, i dlatego może zacznijmy od tego, w jaki 
sposób możemy mikrobiotę modyfikować. Jedną z  metod 
jest podawanie różnego rodzaju żywych bakterii korzystnie 
wpływających na zdrowie człowieka, zwanych probiotykami, 
oraz substancji, które są wykorzystywane przez probiotyki, 
czyli prebiotyków. Produkty, w których zawarte są probiotyk 
i  prebiotyk, nazywamy synbiotykami. Probiotyki/synbiotyki 
mogą modulować skład naszego mikrobiomu, chronić go 
przed zasiedlaniem patogenami i bezpośrednio stymulować 
funkcjonowanie układu immunologicznego.

Czyli	powinniśmy	zażywać	probiotyki	już	w trakcie	antybio-
tykoterapii,	nie	wystarczy	po	jej	zakończeniu?
Obecne rekomendacje ESPGHAN (European Society for 
Paediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition) do-
tyczące dzieci zalecają stosowanie probiotyków w  trakcie 
antybiotykoterapii. 

Jak	długo	powinniśmy	je	przyjmować?	Czy	po	dłuższej	ku-
racji	 antybiotykami	wystarczą	 dwa	 –	 trzy	 tygodnie?	 Parę	
miesięcy?	Całe	życie?
Na to pytanie Paniom nie odpowiem. Badania naukowe po-
twierdziły, że podanie probiotyków w trakcie antybiotykotera-
pii znacząco zmniejsza występowanie biegunki poantybiotyko-
wej. Praktycznie nie ma jednak badań sprawdzających efekt 
przedłużonej probiotykoterapii po leczeniu antybiotykami.
Są natomiast badania, które mają na celu sprawdzenie, czy 
profilaktyczne podawanie probiotyków zmniejsza ryzyko roz-
woju pewnych chorób. Chodzi o sytuacje, gdy nie ma jeszcze 
choroby, a  już podajemy probiotyki, najczęściej w grupach 
ryzyka, np. rozwoju alergii. Podajemy wtedy probiotyki dłu-
go, nawet przez sześć miesięcy. 

SŁOWNICZEK:

Probiotyki (gr. pro bios – dla życia) są to podawane 
doustnie drobnoustroje (wyselekcjonowane szczepy 
bakteryjne lub drożdże), których zadaniem jest korzyst-
ne dla zdrowia działanie w przewodzie pokarmowym 
człowieka. 

Prebiotyki – składniki pożywienia, które pobudzają na-
mnażanie probiotyków. Są to różnego rodzaju węglowo-
dany złożone, skrobie, błonniki pokarmowe występują-
ce naturalnie w żywności (np. inulina). 

Postbiotyki – różne związki chemiczne produkowa-
ne i wydzielane przez żywe bakterie probiotyczne lub 
uwalniane z bakterii po ich rozkładzie. Należą do nich 
m.in. różnego typu enzymy, białka, kwasy (np. kwas 
masłowy).

Dysbioza	–	zaburzenie równowagi w jelitach, czyli ilo-
ści, składu i  funkcjonowania mikrobioty jelitowej.	 Jej 
objawami mogą być m.in.: bóle brzucha, wzdęcia, brak 
apetytu, biegunki lub zaparcia. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Język_grecki
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I czy	to	działa?	Czy	te	zdrowe	bakterie	zasiedlają	nasze	
jelito?
Dziękuję za to pytanie. Wiemy, że probiotyki w większości 
trwale nie zasiedlają przewodu pokarmowego. Wobec tego 
po co je podajemy profilaktycznie? Bo mogą wpływać na 
kształtowanie mikrobiomu. Najwięcej badań dotyczy alergii. 
Badania pokazują, że podawanie probiotyku matce w ostat-
nim trymestrze ciąży, a następnie dziecku (niemowlęciu) bez 
objawów alergii przez sześć miesięcy po narodzeniu chroni 
dziecko przed rozwojem atopowego zapalenia skóry. Prawie 
dwukrotnie obniża częstotliwość jego występowania w wie-
ku dwóch lat u takich dzieci. Pierwsze badania wskazujące 
na profilaktyczne efekty probiotyków zostały opublikowane 
w  2001 roku. Potem podobnych analiz było coraz więcej 
i  okazało się, że te same probiotyki, które chroniły dzieci 
w krajach skandynawskich, nie działały na przykład u Niem-
ców. Zatem efekt działania danego probiotyku zależy nie tyl-
ko od konkretnego szczepu, ale także od populacji. To co 
działa na Skandynawów, nie działa w populacji niemieckiej. 
Może też być tak, że dany probiotyk działa u dzieci, które 
urodziły się drogą cięcia cesarskiego, a u dzieci urodzonych 
drogą naturalną – nie, ponieważ mają one inny mikrobiom. 
Dlatego też do tej pory nie ma jednoznacznych wytycznych 
dotyczących profilaktycznego stosowania probiotyków. 

Może	bezpieczniej	jest	więc	nie	podawać	tego	samego	pro-
biotyku	przez	dwa	tygodnie,	tylko	zmieniać?	Tydzień	jeden,	
tydzień	drugi?
Teoretycznie wydaje się, że nie jest to zły pomysł, ale nie ma 
żadnych badań, które by to potwierdzały. Po prostu nikt ich 
nie robi. Są za to badania, które pokazują, że na przykład 
wieloszczepowe probiotyki, czyli mniej więcej to, o  czym 
Pani mówi, dają lepsze efekty w leczeniu dysbiozy w niektó-
rych schorzeniach, na przykład w zespole jelita drażliwego, 
niż jednoszczepowe. 
Nie dotyczy to biegunek antybiotykowych. W ich przypadku 
dane z badań naukowych wskazują na szczególną skutecz-

ność bakterii z gatunku Lactobacillus rhamnosus (szczepu 
L. rhamnosus GG) i drożdży Sacharomyces boulardii. 
Dysbiozę poantybiotykową w  postaci biegunki powodują 
głównie antybiotyki szerokowachlarzowe, czyli działające na 
liczne grupy bakterii. Na przykład penicylina mniej szkodli-
wie wpływa na nasz mikrobiom niż amoksycylina z kwasem 
klawulanowym, która ma szersze spektrum działania bakte-
riobójczego. Tylko jak dopasować probiotyk do danego anty-
biotyku? To już jest trudne zadanie. 

Wróćmy	 jeszcze	 do	 kwestii	 małego	 dziecka.	 Tworzy	 się	
u  niego	 mikrobiota,	 ale	 dostaje	 antybiotyki,	 zakładamy,	
że	razem	z probiotykami.	Czy	jego	organizm	jest	w stanie	
przywrócić	tę	poprzednią	mikrobiotę,	czy	jest	ona	już	trwa-
le	zmieniona?
To ciekawe pytanie. Nie umiemy w tej chwili na nie jedno-
znacznie odpowiedzieć. Możliwe, że może nastąpić powrót 
do tej pierwotnej mikrobioty, ale jest to bardzo długotrwały 
proces. Kilka, kilkanaście tygodni, a nawet miesięcy. Możli-
we jest też, że po antybiotykoterapii mikrobiota już nigdy nie 
wraca do pierwotnego stanu. Myślę, że jest to indywidualny 
proces i zależy od wielu czynników.

Jakie	probiotyki	wybrać?	Czy	któreś	są	lepsze,	a inne	gor-
sze?	Czy	może	najbezpieczniejszy	jest	kefir?
No właśnie, mówimy o probiotykach, ale nie mówimy, w ja-
kiej postaci mogą być podawane. Probiotyk może być spoży-
wany w postaci tak zwanej żywności funkcjonalnej, zawie-
rającej żywe bakterie powodujące fermentację. Czyli to są 
kefiry, zsiadłe mleko, jogurty, rozmaite kiszonki. Jest wiele 
badań, które mówią, że spożywanie bakterii probiotycznych 
znajdujących się właśnie w żywności funkcjonalnej daje do-
bre efekty nawet przy antybiotykoterapii. 
Probiotyki mogą być też podawane w postaci gotowych pre-
paratów. Najczęściej są to suplementy diety, czyli produkty, 
których skład (rodzaje szczepów i ich liczba) jest dokładnie 
znany. 

Anand S, Mande S.S. Front. Microbiol., 19 September 2018 | https://doi.org/10.3389/fmicb.2018.02147
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A jaki konkretny probiotyk wybrać? Wiemy, że działanie pro-
biotyków jest szczepozależne, czyli musimy przyjmować te, 
których działanie jest udowodnione w badaniach klinicznych. 
W  tej chwili ESPGHAN, tak jak już wspomniałam, w celu 
profilaktyki biegunek poantybiotykowych rekomenduje dwa 
szczepy posiadające przynajmniej dwa badania kliniczne po-
twierdzające korzystne efekty: Lactobacillus rhamnosus GG 
i drożdże Sacharomyces boulardii. 
Drugie zalecenie dotyczy profilaktyki infekcji – również w tym 
przypadku na pierwszym miejscu jest szczep Lactobacillus 
rhamnosus GG. 

Czy	probiotyki	muszą	zawierać	żywe	bakterie,	czy	mogą	też	
mieć	w składzie	martwe?
Sama definicja mówi, że probiotyk to są żywe mikroor-
ganizmy, które podane w  odpowiedniej dawce mają ko-
rzystny wpływ na zdrowie człowieka. Niestety raport  
NIK-u z 2017 roku pokazał, że w około 90% probiotyków 
sprzedawanych na polskim rynku skład produktu nie zga-
dza się z opisem na etykiecie. Albo tych bakterii jest o wiele 
mniej niż powinno, albo są inne niż w opisie, albo w ogóle 
suplement nie zawiera żywych bakterii. Nie znaczy to, że 
martwe bakterie nie mogą wpływać na organizm człowieka, 
bo są badania, które pokazują takie efekty, ale to jest temat 
na odrębny artykuł. Probiotyki muszą być żywe. A niestety 
wysoka temperatura i wilgotność niekorzystnie wpływają na 
żywotność bakterii probiotycznych, szczególnie gdy nie są 
one chronione za pomocą np. mikrokapsulacji lub innych 
innowacyjnych technologii. „Niechronione” probiotyki po-
winno się przechowywać w lodówce.

Czy	może	być	tak,	że	podawanie	probiotyków	nie	pomaga?
Niestety tak. Mikrobiotę łatwo jest zniszczyć, a bardzo trud-
no odbudować.

A czy	są	inne	sposoby?
Innym sposobem na jej odbudowę jest przeszczep kału, czyli 
przeszczep całego mikrobiomu jelitowego od zdrowej osoby. 

W tej chwili jest jedno udokumentowane wskazanie do takie-
go przeszczepu: nawracające zakażenie Clostridium difficile. 
Udowodniono skuteczność tego typu leczenia w 70–90%.

Czyli	na	przykład	osoby	z celiakią	oporną	na	leczenie	die-
tą,	które	liczyły	na	to,	że	po	przeszczepie	kału	ich	zdrowie	
może	się	poprawić,	są	w błędzie?	
Jest jeden ciekawy przypadek pacjentki, która miała od 
wielu lat celiakię oporną na leczenie dietą, potwierdzoną 
badaniami histopatologicznymi. Była leczona immunosu-
presyjnie. Jednocześnie miała infekcję Clostridium diffi-
cile, nieskutecznie leczoną antybiotykiem. Dlatego została 
zakwalifikowana do przeszczepu kału. Leczenie podziała-
ło, pacjentka nie miała już nawrotów biegunki związanej 
z Clostridium difficile. Dodatkowo zrobiono jej biopsję je-
lita cienkiego. Poprzednio utrzymywały się u niej w jelicie 
zmiany opisywane jako Marsh 3, a  po przeszczepie kału 
okazało się, że śluzówka jelita cienkiego się wygoiła i nie 
ma żadnych zmian. 

Czyli	możemy	liczyć	na	to,	że	w przyszłości	celiakię	będzie	
się	leczyło	przeszczepem	kału?	
To jest na razie jeden opisany przypadek. Ale jeśli weźmie-
my pod uwagę, że większość chorób autoimmunizacyjnych 
(do których należy celiakia) jest związana z trwałą dysbiozą, 
możliwe, że to wskazanie do przeszczepu kału będzie znacz-
nie szersze niż tylko nawracająca infekcja Clostridium difi-
cile. Badania pokazują, że skład mikrobiomu u osoby z ce-
liakią jest inny niż u osoby zdrowej. Po wprowadzeniu diety 
bezglutenowej oczywiście znów się zmienia, ale nie osiąga 
stanu takiego, jaki jest u osób zdrowych. 

Czyli	można	by	się	pokusić	o stwierdzenie,	że	samo	wpro-
wadzenie	diety	bezglutenowej	u osoby	 świeżo	 zdiagnozo-
wanej	to	za	mało.	Należałoby	jeszcze	podziałać	na	mikro-
biom,	odbudować	go.
Bardzo możliwe. I  dlatego być może w  przyszłości będzie 
można leczyć celiakię przeszczepem kału. Dieta bezgluteno-

ALERGIA: 
alergia pokarmowa, 

AZS, nieżyty nosa, astma

CHOROBY PRZEWODU
POKARMOWEGO: 

biegunki, zaparcia kolka jelitowa, 
zespół jelita nadwrażliwego (IBS), 
nieswoiste zapalenia jelit, celiakia 

CHOROBY
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DYSBIOZA – ZABURZENIE HOMEOSTAZY
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stłuszczenie wątroby

CHOROBY OUN:
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wa nie niweluje dysbiozy. Dlaczego? Tego nie wiemy. Może 
jest to spowodowane predyspozycją genetyczną, która od-
grywa znaczną rolę w tej chorobie. U niektórych pacjentów 
pomimo stosowania diety bezglutenowej ciągle utrzymują 
się objawy. Zmniejszają się, ale nie ustępują. Dotyczy to 
zwłaszcza pacjentów, u  których celiakia została rozpozna-
na w późniejszym wieku. Wydaje się, że dysbioza jest już 
tak utrwalona, że sama dieta bezglutenowa nie jest w stanie 
poprawić stanu jelit. Możliwe, że u  tych pacjentów trzeba 
będzie modulować jeszcze mikrobiom, np. poprzez odpo-
wiednio dobrany probiotyk.

A  czy	 obecny	 tryb	 życia,	 czyli	mało	 ruchu,	mało	 słońca,	
dużo	czasu	spędzanego	przed	komputerem,	wpływa	na	mi-
krobiom?
Tak, styl życia ma ogromny wpływ. Może nie tak silny jak 
dieta, ale ma. Regularne ćwiczenia fizyczne, codziennie 
przez 15 minut lub pół godziny raz na dwa dni, mają ko-
rzystny wpływ na mikrobiom. Ale z drugiej strony nadmierny 
wysiłek fizyczny, np. u wyczynowych sportowców, ma dzia-
łanie negatywne. 

Czy	są	jakieś	poziomy	dysbiozy?	Lżejsza,	cięższa?	
Obecnie nie mamy wzorca optymalnej mikrobioty, na który 
moglibyśmy się powołać, dlatego trudno jest mówić o stop-
niach dysbiozy. W Polsce są już podejmowane próby zbada-
nia, jak powinien wyglądać mikrobiom przeciętnego Polaka 
– zdrowego, niechorującego na żadne schorzenia przewlekłe, 
który sam siebie określa jako osobę zdrową. Jednak chciała-
bym podkreślić, że mikrobiom każdego człowieka jest bardzo 
indywidualny, często porównywalny do odcisku palca, unika-
towy i przypisany do jednostki. 
W „Science” pojawił się kilka lat temu artykuł, który anali-
zował czynniki wpływające na mikrobiotę dwóch populacji: 
holenderskiej i belgijskiej. Osoby, które były w tych krajach, 
wiedzą, że tam praktycznie nie ma granicy. Okazało się, że 
ludzie mieszkający w  każdym z  nich mają zupełnie inną 
mikrobiotę, czyli nawet między tak bliskimi populacjami są 
duże różnice. Na mikrobiotę każdego z nas ma wpływ bardzo 
wiele czynników: geny, wiek, choroby, dieta, leki, płeć, stres. 

I  jeszcze	pytanie,	czy	 to	prawda,	że	 jelita	zarządzają	na-
szym	mózgiem.	Chodzi	np.	o leczenie	depresji.
Już o  tym wspomniałam wcześniej. Zakłada się, że istnieje 
oś: mikrobiom – bariera jelitowa – mózg. Można powiedzieć 
w skrócie, że jelita zarządzają naszym mózgiem, ale mówiąc 
„jelita”, myślimy „mikrobiota”, czyli drobnoustroje żyjące 
w jelicie. Mikrobiota aktywuje układ endokrynny, nerwy, które 
znajdują się w przewodzie pokarmowym. Poprzez nerw błęd-
ny i układ współczulny wpływa na ośrodkowy układ nerwowy. 
Bakterie stymulują także wydalanie różnych mediatorów, me-
tabolitów, które nazywamy w tej chwili postbiotykami. 
Są to niskocząsteczkowe substancje produkowane przez 
bakterie w  jelitach, które przenikają przez barierę nabłon-
kową jelita, dostają się do krwi, następnie przechodzą przez 
barierę krew – mózg i  aktywują receptory w  ośrodkowym 
układzie nerwowym. Oprócz tego jelita są głównym miej-
scem wytwarzania serotoniny, czyli tzw. hormonu szczęścia. 
Serotonina należy do grupy amin biogennych i jest ważnym 
neuroprzekaźnikiem w ośrodkowym układzie nerwowym. 

Czyli	jak	najbardziej	można	powiedzieć,	że	mikrobiota,	któ-
ra	znajduje	się	w naszych	 jelitach,	ma	wpływ	poprzez	oś	
jelitowo-mózgową	na	funkcjonowanie	mózgu. 
Jest coraz więcej prac, które pokazują, że dysbiozę jelitową 
mają chorzy na depresję, schizofrenię, osoby z zaburzeniami 
ze spektrum autyzmu. Obecnie są prowadzone bardzo duże 
projekty badawcze, oceniające wpływ przeszczepu mikrobio-
mu u pacjentów ze spektrum autyzmu. I pierwsze wyniki są 
bardzo obiecujące.

A odwracając	sytuację:	czy	mózg	może	mieć	wpływ	na	mi-
krobiotę?	
Zrobiono ciekawe badania studentów w  trakcie sesji egza-
minacyjnej, kiedy byli oni poddani silnej presji, stresowi. 
Okazało się, że w trakcie sesji skład ich mikrobioty był inny 
niż poza sesją. Na razie są tylko hipotezy na ten temat, ale 
zakładamy, że cały układ mikrobiota – mózg działa na zasa-
dzie sprzężenia zwrotnego. 

Bardzo	dziękujemy	Pani	Profesor	za	rozmowę. 

Kontroluj spożycie glutenu
                  bez wychodzenia z domu

Badanie z próbki moczu wykrywa 
obecność glutenu w diecie
w ciągu ostatnich 2–24 godzin

Badanie z próbki kału wykrywa 
obecność glutenu w diecie 
w ciągu ostatnich 2–6 dni

Kup test na: www.glutendetect.pl
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Załóżmy,	że	decyzja	jest	już	podjęta.	Chcemy	mięso	ogra-
niczyć	lub	w ogóle	wyeliminować.	Pojawia	się	pierwsze	py-
tanie:	 jak	 jest	 lepiej,	 czy	 rezygnować	z mięsa	stopniowo,	
powolutku,	czy	z dnia	na	dzień?
To zależy. Ja akurat jestem typem osoby, która nie lubi re-
wolucji, bo według mnie rewolucyjne zmiany często przy-
noszą efekt tylko na chwilę. Natomiast powolne zmiany są 
faktycznie długotrwałe. Tak wynika z moich doświadczeń, 
widzę to też u  osób, z  którymi pracuję. Dieta oparta na 
produktach roślinnych na początku jest wymagająca, tak 
jak kształtowanie każdego nowego nawyku. Zwykle kierują 
naszym zachowaniem pewne automatyzmy, np. gdy dotąd 
po pracy szliśmy do sklepu, kupowaliśmy mięso i robiliśmy 
kotlety, to działaliśmy nieomal bez rozmysłu. Robiliśmy to 
automatycznie. 

No	i teraz	ten	automatyzm	musimy	zastąpić	innym,	prze-
myślanym	działaniem.	
Czyli wymaga to więcej zaangażowania, kreatywności, robie-
nia innych zakupów, pójścia być może do dalej położonego 
sklepu, gdzie znajdziemy jakieś inne produkty. Dlatego też 
kiedy zmieniamy swoje nawyki, to ja zalecam, by robić to 
powoli, dać sobie czas na przyzwyczajenie się do nowych za-
chowań kulinarnych, na ukonstytuowanie się tego nawyku. 
Wiadomo, że każdy z nas ma mało czasu, dużo pracujemy, 
jesteśmy zmęczeni. I jeśli ten nawyk się dobrze nie umocni, 
to możliwe, że odłożymy zmiany na bok i wrócimy do starych 
zachowań. 

Jakie	 trudności	 mogą	 nas	 czekać,	 gdy	 zmienimy	 sposób	
odżywiania?
Jeżeli „uroślinniamy” swoją dietę, wprowadzamy dużo no-
wych produktów, co najczęściej wiąże się ze zwiększoną 
podażą błonnika, dlatego warto robić to stopniowo. Na przy-

kład należy zwiększyć ilość spożywanych płynów. Powin-
niśmy też nauczyć się poprawnego bilansowania posiłków, 
bo samo odstawienie mięsa może nie wyjść nam na dobre, 
jeżeli nie zastąpimy białka z mięsa odpowiednimi źródłami 
białka roślinnego. Nie jest filozofią przygotowywanie co-
dziennie dań wyłącznie z węglowodanów. Musimy spożywać 
też białko i zdrowe tłuszcze, czyli zadbać, by nasze posiłki 
były pełnowartościowe. 

Czyli	może	być	wręcz	 tak,	 że	 jeżeli	 szybko	 zrezygnujemy	
z mięsa	i wprowadzimy	dużo	błonnika,	zaczniemy	mieć	ja-
kieś	dolegliwości?
Czasami przychodzą do mnie weganie, którzy pod wpły-
wem filmików na YouTubie czy pod wpływem argumentów 
od przeróżnych blogerów nagle przechodzą na dietę tak 
zwaną witariańską, czy nawet frutariańską. I dziwią się, że 
pojawiają się u  nich dolegliwości ze strony układu pokar-
mowego. Nie zawsze warto iść za modami żywieniowymi. 
Trzeba wziąć pod uwagę stan zdrowia. Być może dla osoby, 
która ma jakieś problemy trawienne, dieta w stu procentach 
roślinna będzie trudna do wprowadzenia. Ale na przykład 
wybranie odpowiednich produktów roślinnych i zwiększenie 
ich ilości w sposób kontrolowany i przemyślany może przy-
nieść pozytywne skutki. Dlatego też stopniowe wprowadza-
nie różnych produktów jest lepsze, bo mamy czas na to, by 
zaobserwować reakcje naszego organizmu, psychiki, tego, 
jak się czujemy ze zmianami. Przecież nie o to chodzi, aby 
się umartwiać. Jedzenie powinno nas odżywiać, ale też da-
wać przyjemność. 

Zatem	od	czego	zaczynamy	zmiany?	Od	eliminacji	czerwo-
nego	mięsa?	
Tak. Ja zachęcam właśnie do odstawienia najpierw czerwo-
nego mięsa, które pod kątem wpływu na środowisko i  na 
nasze zdrowie jest uważane za najbardziej szkodliwe. Oczy-
wiście odstawiamy je wraz z  przetworzonymi produktami 
mięsnymi, czyli wędlinami i kiełbasami – a wręcz to z nich 
powinniśmy rezygnować w pierwszej kolejności. Światowa 
Organizacja Zdrowia przestrzega nas przed wysoko prze-
tworzonymi produktami mięsnymi. Myślę, że taki pierwszy 
zdrowy krok, który każdy z nas może zrobić, to na początek 
zamienić te produkty na mięso pieczone, duszone lub goto-
wane samodzielnie. 
Kolejnym krokiem niech będzie wprowadzenie chudszych 
rodzajów mięsa, czyli zamiast wieprzowiny i wołowiny się-
gnijmy po białe mięso, po ryby, które są bogate w  kwasy 
tłuszczowe z rodziny omega-3: EPA i DHA. Następnie wpro-
wadzamy zamiast części produktów odzwierzęcych więcej 
roślinnych źródeł białka, przede wszystkim rośliny strącz-
kowe, również w  formie przetworzonej, jak np. tofu, tem-
peh. Zawsze to w tym kierunku prowadzę osoby, które chcą 
zminimalizować spożycie produktów odzwierzęcych. U mnie 
też tak było. Rezygnowałam z mięsa stopniowo i dlatego nie 
miałam takiego nagłego poczucia straty. Bo smak mięsa lu-
biłam (śmiech). 

A co	z nabiałem	i jajkami?
To zależy od indywidualnych przekonań i chęci. Dla mnie 
zdrowa dieta to jest przede wszystkim dieta urozmaicona. 
Jeżeli ktoś lubi nabiał i chce ten nabiał spożywać, bo jest 
to dla niego dobre źródło białka i wapnia, to zachęcam też 

Stan	naszej	planety,	klimat,	ale	
również	kondycja	zdrowotna	nas,	
ludzi,	są	coraz gorsze.	Co	może	
zrobić	pojedynczy	człowiek,	by	choć	
trochę	ulżyć	planecie?	Ograniczyć	
korzystanie	z plastików,	wdrożyć	
segregację	śmieci	i zmienić	swój	sposób	
odżywiania.	Coraz	więcej	naukowców	
sugeruje	ograniczenie	lub	całkowite	
wyeliminowanie	spożycia	mięsa.	
O tym,	jak	zmienić	się	w roślinożerców,	
z Agnieszką	Kopczyńską,	specjalistką	od	
żywienia	i dietetyki,	trenerką	nawyków,	
edukatorką	żywieniową	i jednocześnie	
autorką	bloga	AgaMaSmaka,	rozmawia	
Anna	Marczewska.
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do dodatkowego wprowadzenia alternatywnych produktów, 
nawet na zasadzie urozmaicania diety. Będą to na przykład 
napoje roślinne fortyfikowane wapniem, jak napój sojowy, 
który jest bogaty w białko i może być naprawdę dobrą al-
ternatywą dla mleka krowiego. Tylko ważne, by sprawdzać 
zawsze na etykietach produktów, czy są faktycznie wzboga-
cone wapniem i czy nie mają dodatku cukru. 
Druga propozycja to włączenie do diety tofu. Jest to pro-
dukt sojowy wstępnie przetworzony, czyli dość delikatny 
dla układu pokarmowego. Wskazany dla osób, które mają 
jakieś problemy trawienne. Jest dobrym źródłem białka 
i wapnia, zawiera też żelazo. 
Jeżeli zdecydujemy się odstawić nabiał, koniecznie zwróć-
my uwagę na wapń, czyli kupujmy produkty fortyfikowane 
wapniem, pamiętajmy, że w diecie konieczna jest odpo-
wiednia ilość warzyw kapustnych. Do tego orzechy, migda-
ły, nasiona, suszone figi, czyli wszelkie produkty, które są 
dobrym źródłem wapnia. 
Jeśli odstawiamy całkiem mięso, to koncentrujemy się 
głównie na białku i żelazie, czyli koniecznie sięgajmy w za-
mian po rośliny strączkowe, które w  diecie roślinnej po-
winny być spożywane codziennie. Niestety dla części osób 

niektóre ich rodzaje mogą się okazać zbyt ciężkostrawne. 
Dlatego właśnie zawsze mówię, że najpierw musimy prze-
puścić swoje pomysły przez filtr naszych możliwości i zdro-
wia, nie robić nic na siłę. 
Takie strączki jak fasola, groch czy ciecierzyca są dość cięż-
kostrawne. Ale mamy też np. soczewicę czerwoną łuskaną, 
zielony groszek, fasolkę mung albo fasolkę adzuki, które są 
o wiele delikatniejsze. 
Jest też sporo sposobów na taką obróbkę strączkowych, 
by były łatwiej strawne: odpowiednio długie namaczanie, 
zmiana wody w  trakcie namaczania i  gotowania, doda-
tek niewielkiej ilości sody do gotowania, po ugotowaniu 
zostawienie jeszcze przez jakiś czas w wodzie, zmielenie 
i podanie w postaci pasty czy zupy kremu, dodanie odpo-
wiednich ziół.
Jeżeli ktoś ma dolegliwości ze strony układu pokarmowego, 
to dieta wegańska oparta na nieprzetworzonych produk-
tach może być dla niego problemem, bo oprócz strączków 
spożywa się w niej także orzechy, pestki, nasiona. Najlepiej 
spotkać się ze specjalistą, który pomoże ocenić, czy wy-
brana przez nas dieta jest faktycznie korzystna dla naszego 
zdrowia.

	POTRAWKA	Z CZERWONEJ	SOCZEWICY	Z RYŻEM	BASMATI	

Potrzebne będą: wok do przygotowania po-
trawki, garnek do ugotowania ryżu, tarka do 
warzyw z dużymi oczkami.

Składniki:
l  1 szklanka soczewicy czerwonej
l  3 marchewki
l  1 szklanka ryżu basmati
l  2 niewielkie cebule czerwone
l  3 ząbki czosnku
l  kilka obranych i pokrojonych pieczarek
l  100 g koncentratu pomidorowego
l  10 łyżeczek pasty z suszonych pomidorów 

(czyli zmiksowanych suszonych pomidorów)
l  zioła i przyprawy (nie żałujemy, będzie 

aromatycznie!): posiekany pęczek natki 
pietruszki, kurkuma, majeranek, zioła 
prowansalskie, bezglutenowy sos sojowy

l  oliwa z oliwek

Przygotowanie:
Ryż mocno przepłukujemy pod bieżącą wodą, a następnie gotujemy 15–20 minut z dodatkiem odrobiny oliwy (1 część ryżu 
na 2 części wody). Cebulę obieramy, drobno kroimy i szklimy w oliwie wymieszanej z wodą. Gdy cebula się zeszkli, dodajemy 
do niej mocno przepłukaną soczewicę, zalewamy wszystko wodą i dusimy.
W tym czasie myjemy i obieramy marchew i trzemy ją na tarce (na dużych oczkach). Dorzucamy do soczewicy, mieszamy 
i pozostawiamy w woku już bez przykrycia, dolewając ewentualnie wody.
Po ok. 15 minutach duszenia/gotowania soczewicy dodajemy zioła i przyprawy (wszystko z wyjątkiem natki pietruszki), prze-
ciśnięte przez praskę ząbki czosnku, pieczarki, koncentrat pomidorowy i pastę z suszonych pomidorów. Oczywiście możemy 
dolać też odrobinę wody w celu uzyskania oczekiwanej konsystencji.
Całość powinna pozostać na kuchence jeszcze przez jakieś 5 minut. Po zakończeniu duszenia dorzucamy natkę pietruszki, 
dokładnie mieszamy i podajemy z ryżem. 
Taka potrawka warzywna idealnie komponuje się z ryżem basmati, ale nada się także do kaszy gryczanej, komosy ryżowej 
czy makaronu.

https://www.agamasmaka.pl/2017/07/przepis-potrawke-warzywna-10-inspiracji.html
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O czym	jeszcze	powinniśmy	pamiętać?	
Z  moich doświadczeń wynika, że u  większości osób pod-
stawowym problemem jest zbyt małe spożycie warzyw 
i owoców. Zarówno zalecenia Instytutu Żywności i Żywienia, 
jak i  ogólnoświatowych organizacji dietetycznych bardzo 
podkreślają wagę spożywania tych pokarmów. Działają one 
ochronnie w  wielu wymiarach, także w  przypadku chorób 
i  zaburzeń, którymi osoby z  celiakią są mocno zagrożone: 
cukrzycy i insulinooporności. 
Czasami dostaję pytania, co jest lepsze dla środowiska: czy 
np. kupno mrożonki na bazie warzyw, które zostały zamro-
żone w Polsce, w okresie zbiorów i  są bogate w składniki 
odżywcze, ale zapakowano je w  folię, czy może kupienie 
brokuła, który jedzie do nas teraz z  Hiszpanii. Myślę, że 
każdy musi podjąć samodzielną decyzję, biorąc pod uwagę 
swoją codzienną logistykę, preferencje żywieniowe i poziom 
świadomości ekologicznej. To, co jest na pewno najistotniej-
sze, to urozmaicenie. Czyli nie „uwieszajmy się” na żadnych 
produktach. Bo mamy taką tendencję, każdy ma, ja też 
– do przyzwyczajania się do jakichś określonych zakupów, 
do określonych miejsc. Idziemy najczęściej do tych samych 

sklepów i kupujemy to samo. Czasami trzeba się przebudzić 
i jednak spróbować z czymś innym. 

Bo	im	bardziej	urozmaicona	będzie	nasza	dieta,	tym	mniej-
sze	ryzyko	niedoborów?
Zdecydowanie. Czasami idę do warzywniaka i decyduję, że 
nie kupię dziś żadnego warzywa, które było używane w mo-
jej kuchni przez ostatnie dwa dni. Wtedy okazuje się, że 
przypominam sobie o  warzywach gdzieś tam schowanych 
na sklepowej półce, do której nie dochodziłam, i odkrywam 
nowe, które warto zjeść.

A jaka	jest	Pani	ulubiona	potrawa,	ulubione	warzywo?	Coś,	
co	by	Pani	poleciła	właśnie	osobom,	które	zaczynają	prze-
chodzenie	na	dietę	z większą	ilością	warzyw?
Ja lubię rzeczy proste. Kiedyś w  ogóle nie lubiłam kuch-
ni, gotowania i  nie potrafiłam gotować tradycyjnie. Moja 
kuchnia roślinna jest prosta. Smakuje mi np. sama czer-
wona soczewica ugotowana z  dodatkiem ziół. Nie potrze-
buję wzmacniaczy smaku, bo przyzwyczaiłam się do takich 
prostych smaków. Dlaczego mówię właśnie o soczewicy? Po 

SZYBKA	POTRAWKA	SZPINAKOWA	

Potrzebne będą: wok lub duża patelnia, 
praska do czosnku.

Składniki:
l  1 łyżeczka oleju kokosowego 

rafinowanego i niewielka ilość wody
l  1 duża cebula
l  250 g pieczarek (obranych i pokrojonych 

w plasterki)
l  1/2 łyżeczki curry
l  450 g zielonej fasolki mrożonej
l  150 g świeżego szpinaku
l pokrojona kostka tofu wędzonego
l  zielona czubryca (mieszanka cząbru, 

czosnku, natki pietruszki i ew. soli) do 
smaku

l  7 szt. suszonych pomidorów w oleju (jeśli 
nie są w oleju, wcześniej koniecznie trzeba 
je namoczyć we wrzątku)

l  3 ząbki czosnku
l  świeża natka pietruszki do posypania
l  pieprz lub chilli do posypania

Przygotowanie:
Na dużej patelni rozgrzać  olej kokosowy 
z niewielką ilością wody. Dorzucić obraną 
i  pokrojoną cebulę.  Zeszklić. Dodać  pie-
czarki i curry. Dokładnie wymieszać. W ra-
zie potrzeby można dodać odrobinę wody. 
Dorzucić mrożoną fasolkę i świeży szpinak. 
Zamieszać i pozostawić na ogniu, aż fasol-
ka będzie ugotowana.
Dodać tofu, czubrycę, pokrojone suszone pomidory, czosnek przeciśnięty przez praskę. Wymieszać i pozwolić przez chwilę, 
aby potrawka „doszła”. Na koniec posypać natką pietruszki, świeżo zmielonym pieprzem lub papryczką chilli (można też 
wkroić świeżą papryczkę, jeśli koś lubi pikantny smak). Wymieszać i podawać.



pierwsze, w porównaniu z innymi strączkami jest bardzo delikatna dla układu po-
karmowego, a po drugie, bardzo uniwersalna. Czyli jeśli kupimy sobie czerwoną 
soczewicę łuskaną, to możemy ją wrzucić praktycznie do wszystkiego – i będzie pa-
sować. Możemy z niej zrobić zwykłą zupę albo zupę krem. Ugotowaną zblendować 
z suszonymi pomidorami, odrobiną oliwy, ewentualnie czosnkiem i ziołami, które 
lubimy – i mamy świetną pastę kanapkową. Możemy trochę soczewicy dorzucić np. 
do kotletów mielonych, które robimy. Czyli jeżeli nie chcemy od razu lub zupełnie 
rezygnować z mięsa, namawiam do robienia takich kotletów pół na pół. I nawet, jak 
podejrzewam, część osób jedzących się nie zorientuje, że je więcej warzyw, a mniej 
mięsa. Mam też prosty przepis na pyszną potrawkę warzywną z soczewicą do ryżu 
lub makaronu.
Generalnie jestem za prostymi przepisami, nieprzekombinowanymi, bo wiadomo, 
że jeśli ktoś nie do końca dobrze czuje się w kuchni i zacznie używać wyszukanych 
składników, to może szybko stracić zapał, gdy się okaże, że ich kupowanie albo 
obróbka go męczą.

Sporo	osób	zatrzymuje	się	w połowie	drogi:	ogranicza	mięso	wieprzowe	i wołowe,	
ale	je	ryby	i nabiał.
Zgadza się. Jest również teraz taki modny trend, fleksitarianizm. Czyli w większości 
jem roślinnie, ale jeśli wydarzy się coś szczególnego, będę na wyjeździe lub pójdę 
do restauracji, to pozwolę sobie na zjedzenie mięsa. To daje lekkość, pozwala doko-
nywać wyborów bez ciśnienia, więc myślę, że warto też o czymś takim pomyśleć. 
Jest wiele inicjatyw, które inspirują, na przykład „Roślinne poniedziałki” – akcja 
dla restauratorów w ramach kampanii RoślinnieJemy. Każdy z nas może przecież 
wybrać jeden dzień, np. w weekend, kiedy mniej pracujemy i mamy czas, żeby 
z rodziną przygotować coś na bazie roślin. Wyszukujemy jakiś fajny przepis i trak-
tujemy wspólne gotowanie jako taką rodzinną rozrywkę kulinarną, żeby po prostu 
spróbować nowych smaków. Ja odkrywałam smak warzyw, które wydawały mi się 
nie do zjedzenia, np. bakłażany. Kiedyś w ogóle nie pojmowałam, jak je można jeść, 
to było takie coś bez smaku – aż znalazłam formę przygotowania bakłażana, która 
mi najbardziej odpowiadała. Często dostaję wiadomości od zatroskanych rodziców, 
którzy piszą, że ich dzieci nie chcą jeść warzyw. Czasami warto sprawdzić, czy 
to samo warzywo nie zasmakuje w innej formie, np. dziecko nie znosi gotowanej 
marchewki, a uwielbia surową. 
Jeżeli jemy dużo produktów przetworzonych, mocno solonych albo słodkich, to być 
może brokuły gotowane na parze będą dla nas bez smaku. A dla mnie brokuły na 
parze są słodkie. Jest to więc też kwestia zmiany przyzwyczajeń. 

Na	swoim	blogu	pisze	Pani,	że	zrezygnowała	z glutenu.	Czy to	był	duży	problem?
U mnie to była konieczność. Diety bezglutenowej też uczyłam się przez jakiś czas 
i myślę, że człowiek uczy się jej przez całe życie, bo co rusz pojawiają się jakieś 
problemy. Albo się okazuje, że normy zawartości glutenu w produktach, które do 
tej pory jedliśmy, są przekroczone, więc człowiek zaczyna się zastanawiać, czy to 
nie jest zbyt duże ryzyko kupować produkty danej firmy. Problemem jest też jadanie 
poza domem. Jeżeli wyjeżdżamy do miasta, które nie ma certyfikowanych lokali 
(czyli z programu MENU	BEZ	GLUTENU – przyp. red.), no to muszę przyznać, że 
trudno jest się zorganizować bez dostępu do kuchni. To są takie drobiazgi, które 
utrudniają mocno życie. Oczywiście jest tych lokali coraz więcej, z czego się bardzo 
cieszę, ale wciąż mało, jeśli popatrzeć na mapę Polski. 
Jeżeli ktoś przechodzi na dietę bezglutenową, to dla niego na początku problemem 
może być też samo gotowanie. Często zapominamy, że jest ono coraz mniej obecne 
w polskich domach. A uważam, że bez samodzielnego gotowania w domu nie ma 
zdrowego życia. Na przykład w  restauracjach bardzo często dostajemy produkty 
z większą zawartością tłuszczu niż te zrobione przez nas w domu. Bo tłuszcz jest 
nośnikiem smaku, a restauracjom zależy na tym, żeby nam ich dania smakowały. 
Pamiętajmy też, jeśli mówimy o  zmianie stylu życia na zdrowszy, że podstawą 
piramidy żywieniowej jest ruch. A w przypadku zagrożenia cukrzycą czy insulino-
opornością regularna aktywność fizyczna jest wręcz niezbędna. To są takie naczynia 
połączone, o których zawsze trzeba pamiętać. 

Dziękuję	bardzo	za	rozmowę. 
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T rwa kryzys ekologiczny, dlatego coraz więcej firm 
zauważa potrzebę wprowadzenia nowych, przyja-
znych środowisku opakowań i artykułów jednora-
zowego użytku. Rynek surowców alternatywnych 

prężnie się rozwija. W sklepach możemy znaleźć np. pro-
dukty zapakowane w  folię celulozową, która dla laików 
wygląda tak samo jak zwykła folia. Opakowania bywają 
wytwarzane ze skrobi, trzciny cukrowej, drewna i  innych 
materiałów zastępujących plastik. Trend eko, który jest 
odpowiedzią na zmiany klimatu i wzrastające zanieczysz-
czenie odpadami, dotyczy każdej branży, również spożyw-
czej. Dlatego już jakiś czas temu producenci opakowań 
produktów spożywczych oraz firmy gastronomiczne stanęły 
przed wyzwaniem, jakim jest wymiana plastiku na surowce 

przyjazne środowisku, biodegradowalne, a przy tym trwałe 
i bezpieczne dla konsumentów.
Minęło już trochę czasu od pierwszych apeli, aby zrezygno-
wać z używania słomek plastikowych, ponieważ w ogrom-
nych ilościach zaśmiecają oceany. O  tym, czy to one sta-
nowią największy problem oceanów, można dyskutować, 
niemniej istnieje już alternatywa dla zwykłych plastikowych 
słomek i talerzy jednorazowych.

JEŚLI	NIE	PLASTIK,	TO	CO	–	I CZY	NA	PEWNO	
BEZ	GLUTENU?

Na rynku oraz w  lokalach gastronomicznych możemy zna-
leźć słomki papierowe, metalowe, bambusowe lub wykona-

TEKST: JOANNA KOZDROŃ

TRENDY EKO  
W PRODUKCJI NACZYŃ   
JEDNORAZOWYCH A GLUTEN
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ne z  innych materiałów 
przyjaznych środowisku, 
w tym również ze słomy 
pszenicznej. Te produkty 
powinny być bezpieczne 
dla osób na diecie bez-
glutenowej, gdyż glu-
ten znajduje się jedynie 
w  ziarnie pszenicy. Za-
pewniają o  tym produ-
cenci, którzy deklarują, 
że są to produkty bez-
glutenowe.
Niektóre lokale poszły 
jednak o  krok dalej, 
oferując słomki z… 
makaronu, oczywiście 
pszennego. Takie słomki 

są źródłem możliwego spożycia glutenu, gdyż ulegają czę-
ściowemu rozpuszczeniu w napoju. Poza tym mogą zostać 
pogryzione i połknięte, szczególnie przez dzieci. 
A  jak wygląda sytuacja z  jednorazowymi naczyniami? Pla-
stikowe talerze i sztućce zamieniane są na papierowe, bam-
busowe, z trzciny cukrowej, drewniane i z liści palmowych. 
Możemy znaleźć również naczynia z  bioplastiku PLA (ze 
skrobi kukurydzianej) oraz z otrębów pszennych. Te ostatnie 
są coraz bardziej popularne. 
Ekorewolucja na rynku opakowań i  naczyń jednorazowych 
jest na pewno ruchem bardzo potrzebnym i ważnym dla po-
lepszenia sytuacji środowiska. Jednak z  perspektywy osób 
na diecie bezglutenowej wynikają z  tego kolejne możliwe 
zagrożenia, których musimy być świadomi. W gastronomii 
coraz częściej będą używane talerze z otrębów, które są jed-
nocześnie jadalne – świetna alternatywa dla plastiku. Nie 
jest to jednak produkt idealny. Pod wpływem wilgotności 

jedzenia talerze się wybrzuszają. Nie wpływa to na walory 
smakowe potrawy ani (w krótkim czasie) na szczelność na-
czynia. Czy jednak jedzenie na takim talerzu jest bezpieczne 
dla nas, osób na diecie bezglutenowej? 
Na zdjęciach powyżej widać talerz z  otrębów pszennych 
przed użyciem oraz po spożyciu stosunkowo suchej sałat-
ki z ryżem. Na jego środku da się zauważyć wybrzuszenie, 
które z łatwością można zedrzeć widelcem. Nie zmniejsza to 
komfortu używania naczynia, ale stanowi potencjalne zagro-
żenie dla osób, które unikają glutenu. 
Nie ma jeszcze wyników badań ani wytycznych, zgodnie 
z  którymi należałoby traktować alternatywne surowce do 
produkcji naczyń jako potencjalne źródło substancji aler-
gennych. Nie ma również prawnego nakazu, by opisywać 
naczynia w kontekście ewentualnego zagrożenia dla alergi-
ków. W  tej sprawie kroki podjęło już AOECS, Europejskie 
Zrzeszenie Stowarzyszeń Osób z Celiakią, które wystosowało 
pisma do Komisji Europejskiej i EFSA (European Food Safety 
Authority), wskazując na możliwe zagrożenia i konieczność 
wprowadzenia odpowiednich regulacji prawnych.
Uczulamy, aby zwracać uwagę na rodzaj używanych ekolo-
gicznych i  biodegradowalnych naczyń jednorazowych. Jeśli 
będą to naczynia nieznanego pochodzenia – zawsze warto 
dopytać, z czego są wytwarzane, zanim z nich skorzystamy. 

Fot. Rafał Jasiński
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T urystyka krajoznawcza to okazja do zobaczenia 
wielu zabytków, obiektów historycznych, przy-
rodniczych i  pięknych krajobrazów. Uczestnicze-
nie w  wyprawach krajoznawczych często daje 

też możliwość poznania ciekawych lokalnych historii, 
nieznanych szerszemu gronu. Jazda rowerem jako forma 
aktywności fizycznej zdobywa coraz więcej zwolenników, 
począwszy od „niedzielnych” rowerzystów, poprzez półwy-
czynowych „szosowców”, aż po „rowerowych trampów”, 
którzy spokojnie, bez pośpiechu, z zapakowanymi sakwami 
przemierzają nasz kraj.
Czy dieta bezglutenowa może być przeszkodą w uprawia-
niu turystyki rowerowej, szczególnie tej kilkudniowej? Na 
własnym przykładzie postaram się przekonać was, że ogra-
niczenia związane z dietą bezglutenową wcale nie muszą 
oznaczać rezygnacji z  tej specyficznej formy aktywności 

fizycznej. Dlaczego turystyka rowerowa jest specyficzna?  
Po prostu wszystko, co zabieramy na kilkudniową wyprawę 
rowerową, musi zmieścić się w sakwach naszego roweru. 
Nie można sobie pozwolić na niezliczoną ilość rzeczy w ba-
gażu, jak w  przypadku podróży samochodem. My, rowe-
rzyści, musimy nasz bagaż dobrze „upchnąć”, pamiętając 
o  tym, że w  czasie wyprawy będziemy również uczestni-
kami ruchu drogowego, a  więc nasze sakwy muszą być 
umieszczone na rowerze w sposób umożliwiający bezpiecz-
ną jazdę.
Mój świat się zachwiał (podobnie chyba jak większości osób, 
które musiały przejść na dietę bezglutenową), kiedy to zu-
pełnie przypadkowo zdiagnozowano u  mnie celiakię. Jak 
z tym żyć, kiedy okazuje się, że gluten jest obecny w znacz-
nej części produktów spożywczych? Co jeść w przypadku, 
gdy gotowy chleb bezglutenowy po prostu mi nie smakuje? 

TEKST I ZDJĘCIA: ANDRZEJ SIWY
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To pytania, które na początku nurtują chyba każdego celiaka. 
U mnie doszło do tego następne: a  co z moją pasją, jaką 
jest turystyka rowerowa? Pytanie to było o  tyle istotne, że 
zostałem zdiagnozowany niespełna dwa tygodnie przed moją 
pierwszą rowerową pielgrzymką do Częstochowy, na którą 
tak chciałem pojechać. Nawet na moment nie dopuściłem 
do siebie myśli o rezygnacji z wyjazdu. Zastanawiałem się je-
dynie, czy nie przesunąć rozpoczęcia diety na później. Tylko 
jak jeść coś ze świadomością, że jest to szkodliwe dla moje-
go organizmu? Chwila zastanowienia i decyzja: przechodzę 
od razu na restrykcyjną dietę bezglutenową i oczywiście jadę 
na pielgrzymkę. Dzisiaj z perspektywy czasu widzę, że była 
to odważna decyzja. Przecież o diecie bezglutenowej nie wie-
działem dosłownie nic. Niemniej podjąłem to wyzwanie.
Przejrzałem internet, aby dowiedzieć się czegoś więcej 
o  chorobie i  diecie, zrobiłem pierwsze zakupy bezgluteno-
we. I wreszcie nadszedł wyjazd. W pielgrzymce brało udział 
ponad 120 rowerzystów. Organizatorzy zapewniali przewóz 
bagażu, kilka ciepłych posiłków w  ciągu pięciu dni jazdy 
i stały dostęp do świeżego pieczywa. Miałem świadomość, 
że niestety ja będę musiał radzić sobie sam. Trasa pielgrzym-
ki wiodła bocznymi drogami, przez stosunkowo niewielkie 
miejscowości, gdzie nie spodziewałem się sklepów z  ofer-
tą produktów bezglutenowych. Dlatego postanowiłem, że 
większość prowiantu zabiorę z domu. Chleb bezglutenowy, 
w który się zaopatrzyłem, pokruszył się już pierwszego dnia, 
gdyż nie przewidziałem tego, że jest to jego „cecha własna”, 
i nie zabezpieczyłem go odpowiednio. Dobrze, że bezglute-
nowe wafle ryżowe były dostępne we wszystkich sklepach 
po drodze. Z domu zabrałem kilka konserw rybnych bezglu-
tenowych i zapieczone w słoikach mięso mielone własnego 
wyrobu. Posiłki uzupełniałem serkami „Bieluch”, kisielem 
bezglutenowym i błyskawicznymi zupkami bezglutenowymi. 
Do Częstochowy dojechałem bez problemów. Był to początek 
mojej diety, więc komunię św. przyjmowałem jeszcze w po-
staci symbolicznego kawałeczka zwykłego komunikantu.
W czasie pielgrzymki podjąłem decyzję, że za rok znów po-
jadę, ale będę już dobrze przygotowany.
Rok to dużo, więc w tym czasie nauczyłem się piec własny 
chleb bezglutenowy. Jego recepturę opracowywałem z zało-

żeniem, że musi to być chleb w miarę wilgotny i niekruszący 
się, abym przez pierwsze trzy dni pielgrzymki miał zjadliwe 
pieczywo. Kupiłem również cyborium (puszkę do przechowy-
wania hostii) i komunikanty niskoglutenowe.
Trafiłem także na informacje o naszym Stowarzyszeniu, do 
którego niezwłocznie się zapisałem. Otrzymane materiały, 
szczególnie artykuły zamieszczone w magazynie „Bez glute-
nu”, bardzo pomogły mi w bezglutenowym starcie. Informa-
cje o chorobie i tajnikach diety – wręcz bezcenne. Dla mnie 
ważne były też artykuły o wyjazdach turystycznych. Uzna-
łem, że skoro ludzie realizują swoje pasje podróżnicze, wy-
jeżdżając np. do Gruzji, to jakim problemem dla mnie jest 
realizować moje, jeżdżąc na rowerze po Polsce?
W ciągu ponad trzech lat swojej diety uczestniczyłem w ko-
lejnych pielgrzymkach rowerowych do Częstochowy (w su-
mie byłem już na czterech), kilku ponadjednodniowych 
wycieczkach oraz niezliczonej liczbie jednodniowych imprez 
rowerowych na terenie mojego województwa, a także poza 
nim i w bliskich rejonach zagranicy.
Środowisko podkarpackich rowerzystów zrzeszonych w róż-
nych grupach jest dosyć mocno zintegrowane. Często spo-
tykamy się na imprezach rowerowych organizowanych 
w różnych miejscach. Zazwyczaj na tego typu spotkaniach 
organizatorzy zapewniają posiłek typu drożdżówki. Siłą rze-
czy moja „odmienność dietetyczna” została szybko zauwa-
żona i wywołała zaciekawienie. Jednak nigdy w tym środo-
wisku nie spotkałem się z  opinią, że „wydziwiam”. Wręcz 
przeciwnie: jest zrozumienie, czasem współczucie (czego 
strasznie nie lubię) i chęć pomocy. Miło jest, gdy na kolejnej 
imprezie rowerowej znajomy podchodzi ze słodyczami i czę-
stuje, mówiąc: „Sprawdziłem i wydaje mi się, że jest to dla 
ciebie bezpieczne”.
Nieodzownym elementem wyposażenia mojego roweru są 
sakwy, w  których wożę swój prowiant. Na wyjazdy wielo-
dniowe jest to sakwa podwójna, na jednodniowe – pojedyn-
cza. Zazwyczaj biorę w  plastikowym pojemniku kiełbaski 
Nik-Polu, wcześniej podpieczone na grillu lub podsmażone 
na patelni, zapiekany w  małych słoikach pasztet z  króli-
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ka własnego wyrobu, konserwy turystyczne bezglutenowe 
Profi, słodycze bezglutenowe i  chlebek własnego wypieku. 
Jeżeli korzystam z posiłków w  lokalach gastronomicznych, 
to zawsze proszę o  przygotowanie bezpiecznego dla mnie 
zestawu typu: ziemniaki, filet z kurczaka z wody i surówki 
z warzyw, a wszystko jedynie z przyprawami jednoskładni-
kowymi. Jest to „patent” pewnej szefowej sezonowej kuchni 
z Wielkiego Odpustu w Kalwarii Pacławskiej koło Przemyśla. 
Otóż wstąpiłem do takiej jadłodajni i zażartowałem do sze-
fowej, że mam problem, bo jestem głodny, ale jestem na 
diecie bezglutenowej. Szefowa całkiem poważnie odpowie-
działa mi, że dla niej to żaden problem, i przygotowała mi 
zestaw, jaki opisałem wyżej. Od tego czasu będąc w  loka-
lach gastronomicznych, korzystam z tego „patentu” i nigdy 
się nie zawiodłem.
We wrześniu 2017 roku zrealizowałem jedno ze swoich ma-
rzeń – wyjazd rowerowy do Lwowa. Była to trzydniowa wy-
cieczka solo. Wiedząc, że na Ukrainie raczej trudno będzie 
o produkty bezglutenowe, zabrałem większość prowiantu ze 
sobą. Na miejscu dokupowałem jedynie ser żółty (notabene 
polskich firm mleczarskich) i owoce. Nocowałem w hostelu 
w centrum Lwowa, gdzie do dyspozycji turystów było rów-
nież zaplecze kuchenne, na którym można było przygotowy-
wać własne posiłki.

Potwierdziło się to, co o Ukrainie mogłem przeczytać w in-
ternecie: była to jeszcze „pustynia”, jeżeli chodzi o dostęp-
ność produktów bezglutenowych. Oprócz dosłownie poje-
dynczych artykułów znanej marki bezglutenowej i polskich 
wafli ryżowych nie znalazłem w sklepach w centrum Lwowa 
niczego bezglutenowego. Mimo to do dziś bardzo miło wspo-
minam ten wyjazd, w czasie którego cały dzień spędziłem 
na włóczędze po Lwowie. Rano i wieczorem był to pieszy 
spacer, w południe rowerowa przejażdżka. Ponad trzy godzi-
ny poświęciłem na zwiedzanie Cmentarza Łyczakowskiego 
i Cmentarza Orląt Lwowskich, miejsc, gdzie dosłownie czuje 
się oddech historii. Pochwalę się też, że podczas tego wyjaz-
du ustanowiłem swój rekord dziennego przejazdu rowerowe-
go – 178 km.
Jak widać z moich doświadczeń, osoby na diecie bezgluteno-
wej wcale nie muszą rezygnować ze swoich pasji turystycz-
nych. Wycieczki piesze czy rowerowe są możliwe do reali-
zacji. Trzeba tylko wszystko wcześniej dobrze zaplanować, 
być odpowiednio wyposażonym i gotowym na pokonywanie 
ewentualnych trudności, jakie niewątpliwie mogą wyniknąć 
na turystycznym szlaku. 
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B ałkany mają w sobie coś magicznego, coś, co przy-
ciąga mnie już od czasu studiów, kiedy to pierw-
szy raz próbowałam zrozumieć sedno bałkańskie-
go kotła – im więcej czytałam, tym rozumiałam 

mniej, a sprawę komplikował dodatkowo fakt, że każda ze 
stron konfliktu przedstawiała historię z innej perspektywy. By 
zrozumieć Bałkany, trzeba tam po prostu pojechać, dlatego 
po Macedonii, Chorwacji i Słowenii kolejna na mojej liście 
była Bośnia i Hercegowina.

Przed wyjazdem czytałam sporo o bośniackiej kuchni: że jest 
lekkostrawna, bogata w  warzywa, trudno się na niej utu-
czyć... Moje doświadczenia są zupełnie inne. W Bośni i Her-
cegowinie je się bardzo, ale to bardzo dużo mięsa – głównie 
jagnięciny i wołowiny. Warzywa w szczycie sezonu smakują 
i pachną jak nigdzie indziej, ale na talerzach dominują pa-
pryka, bakłażan i pomidor, które (jak dla mnie) lekkostrawne 
nie są. Na szczęście popularne są tu również zielone wa-
rzywa: ogórek, cukinia i kapusta, a także owoce. Ważnymi 

TEKST I ZDJĘCIA: KINGA WŁADYKA

Bośnia i Hercegowina, 
KRAJ CHLEBEM 
PACHNĄCY

Mostar – stolica Hercegowiny, a  w  niej przepiękna starówka i  słynny most będący 
symbolem pojednania kultur chrześcijańskiej i muzułmańskiej. Zniszczony w 1993 roku 
przez Chorwatów, odbudowany dwa lata później przy wsparciu UNESCO. To stąd 
śmiałkowie skaczą do turkusowej wody Neretwy i  to tutaj odbywają się zawody Red 
Bull Cliff Diving.  Nie trzeba iść daleko poza starówkę, by zobaczyć opuszczone, 
zbombardowane budynki i ślady po kulach, przypominające nie tak dawną wojnę.
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składnikami są sery i śmietana – „żywe”, wyrabiane trady-
cyjnymi metodami; być może w tym tkwi sekret, dlaczego 
tolerowałam je znacznie lepiej niż nasz polski nabiał. 
Przyprawy w  Bośni i  Hercegowinie używane są dość 
oszczędnie, charakteru daniom dodaje przede wszystkim 
grillowanie lub pieczenie w piecach opalanych drewnem. 
Unoszący się wszędzie zapach przyprawiał nawet mnie, 
osobę unikającą na co dzień mięsa, o ślinotok. W tym je-
dynym europejskim kraju, w którym dominującą religią jest 
islam, popularne w całym regionie bałkańskim dania, takie 
jak pljeskavica czy ćevapi, smakują inaczej, bo nie zawie-
rają wieprzowiny. 

Gdybym jednak miała odpowiedzieć jednym słowem na py-
tanie, czym pachnie Bośnia i Hercegowina, odpowiedziała-
bym, że chlebem. Niewielkie, wyrabiające na miejscu pszen-
ne pieczywo pekary  i buregdžinice znajdują się tu niemal 
na każdym rogu i dla nas, osób niejedzących glutenu, jest 
to istna tortura.
Bośnia i Hercegowina to także wyjątkowa kawa, czyli basan-
ska kahva, i... papierosy – pali się tu wszędzie: przy jedze-
niu, przy dzieciach, po prostu wszędzie. 
A jak w Bośni i Hercegowinie wygląda zaopatrzenie w pro-
dukty bezglutenowe? W Sarajewie odwiedziłam kilka skle-
pów. Nie znalazłam nic bezglutenowego ani w Carrefourze, 

Sarajewo – miasto bardzo doświadczone podczas wojny bośniackiej, 
oblegane przez niemal cztery lata. Obecnie to tętniąca życiem 
metropolia z  klimatycznym starym miastem, pełnym sklepików, 
kawiarni i restauracji serwujących bałkańskie specjały.

Kravica – przepiękne wodospady z turkusową, chłodną wodą, a obok niewielka plaża i polany, na których okoliczni mieszkańcy 
organizują całodniowe pikniki. Warto tu zajrzeć, choćby przy okazji wizyty w pobliskim sanktuarium w Medjugorje.



Blagaj – klasztor derwiszów, obok którego 
ze skały wypływa jedno z największych 
w Europie źródeł wody pitnej. 
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ani w sieci DM, ani tym bardziej w małych, lokalnych skle-
pikach. W Mostarze, gdzie przyjeżdża znacznie więcej tury-
stów, Carrefour oferował wprawdzie podstawowe produkty 
firmy Schär, jeśli jednak nie możecie się obyć bez pieczywa 
czy ciastek, na wyprawę do tego kraju zabierzcie na wszelki 
wypadek własny prowiant. 

Świadomość w Bośni i Hercegowinie tego, czym jest gluten, 
oceniam raczej nisko, chociaż zdarzają się wyjątki. Mięsa 
w  najpopularniejszych daniach są mielone i  niestety mogą 
czasem zawierać dodatek mąki lub chleba albo bułki tartej 
– pytajcie, sprawdzajcie, ale nie zrażajcie się trudnościami. 
Bo jest to kraj, który warto odwiedzić, nie tylko przejazdem. 

Ćevapi  – danie z mielonego lub siekanego mięsa znane na całych Bałkanach pod różnymi nazwami. Mięso formowane jest w wałeczki 
i grillowane. Podawane z ajvarem, kremową pavlaką (gęstą jak serek kwaśną śmietaną), w towarzystwie warzyw (często również grillowanych) 
i/lub pity.

Sogan dolma – pieczona, faszerowana mięsem cebula Japrak – gołąbki mięsno-ryżowe w liściach winogron z faszerowanymi 
warzywami

ŻYCIE NA DIECIE
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C zęsto nie zdajemy sobie z  tego sprawy, ale wiele 
linii lotniczych oferuje na pokładzie swoich samo-
lotów posiłki bezglutenowe w ramach tzw. special 
meals. Gdy więc rezerwujemy lot, zwłaszcza długi, 

warto sprawdzić dostępność bezglutenowego posiłku na wy-
branej trasie. Zależy to od długości lotu oraz klasy, w której 
wykupiliśmy bilet. Podczas lotów długodystansowych (np. 
międzykontynentalnych) linie lotnicze oferują pasażerom 
bezglutenowy posiłek odpowiedni do pory dnia najczęściej 
w cenie biletu. W trakcie lotów krótkodystansowych w kla-
sach o  niższym standardzie posiłek może być dodatkowo 
płatny lub w ogóle nie będzie możliwości zamówienia dania 
bezglutenowego. W tańszych klasach pasażerowie nie mogą 
wybrać dania z  karty. Natomiast w klasach o najwyższym 
standardzie jedzenie jest wliczone w cenę biletu, a specjalne 
posiłki są dostępne nawet na krótkich trasach. Ekskluzywne 
linie oferują wybór dań z menu, kilkudaniowy obiad, wina 
dobrane do potrawy, a nawet witają pasażera na pokładzie 
kieliszkiem szampana. Oczywiście w każdym przypadku die-
tę bezglutenową trzeba wcześniej zgłosić.
Poszczególne linie lotnicze różnie definiują loty długo- i krót-
kodystansowe. Dla holenderskiej linii KLM lot długodystan-
sowy to międzykontynentalny, dla PLL LOT – taki, który trwa 
ponad 6 godzin. Dla Lufthansy lot krótkodystansowy w kla-
sie ekonomicznej trwa do 185 minut, a w klasie business  

do 75 minut; dla Iberii to, odpowiednio, do 4,5 godziny oraz 
do 1,5 godziny. 
Dostępność specjalnych posiłków jest ściśle powiązana 
z trasą. Niektóre linie lotnicze, np. United Airlines, zastrze-
gają, że taki posiłek nie jest dostępny przy odlocie z określo-
nych lotnisk. Nawet jeśli w czasie lotu są serwowane posiłki, 
osoby z restrykcjami dietetycznymi, czy to z powodów reli-
gijnych, czy zdrowotnych, nie będą mogły zamówić niczego 
dla siebie. Powodem jest brak odpowiednich składników do 
przygotowania dania w miejscu odlotu samolotu. PLL LOT 
oferuje specjalne posiłki tylko przy wylotach z Warszawy. 
Dlatego bardzo ważne jest, aby zamówić danie bezgluteno-
we z  odpowiednim wyprzedzeniem. Większość linii lotni-
czych potrzebuje takiej informacji przynajmniej 24 godziny, 
a niektóre 48 godzin przed lotem. Najwygodniej jest zgła-
szać potrzebę diety bezglutenowej już przy rezerwacji bile-
tów i wtedy sprawdzić, czy na wybranej relacji taki posiłek 
jest dostępny.
Niestety linie lotnicze z żalem informują, że mimo najwięk-
szych starań nie są w stanie zapewnić całkowicie wolnego 
od alergenów miejsca do przygotowywania i  serwowania 
posiłków. Nie dają gwarancji, że w kabinie nie znajdują się 
pozostałości alergenów, dlatego osoby z  silnymi reakcjami 
alergicznymi są proszone o posiadanie przy sobie odpowied-
nich lekarstw.

TEKST: NATALIA LIPIETTA

CZY ZJEMY BEZGLUTENOWO 
W PRZESTWORZACH?
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Kiedy	zaczęła	się	Pana	przygoda	z profesjonalną	gastro-
nomią?
Zaraz po szkole rozpocząłem pracę jako młody kucharz w ho-
telu trzygwiazdkowym na Śląsku. Tam zdobywałem pierwsze 
szlify, napotykałem też pierwsze problemy.

Jak	 wygląda	 praca	 takiego	 młodego	 człowieka	 zaraz	 po	
szkole	gastronomicznej?	Czy	robi	coś	konkretnego,	czy	tyl-
ko	kroi,	sieka	i sprząta	kuchnię?
Wszystko zaczyna się od podstaw, powoli, czyli mycie, po-
rządki, krojenie, siekanie. Dobry szef kuchni, który widzi, 
że ktoś się stara, pozwala takiej osobie iść dalej. Pozwala 
jej przygotowywać sosy, dopuszcza ją do mięs. Na samym 
początku, jak sama Pani wspomniała, jest sprzątanie i przy-
gotowywanie dodatków.

Czyli	 z  prawdziwym	kucharzeniem	 to	 jeszcze	 nie	ma	nic	
wspólnego?
W moim przypadku było tak, że wszystko szło po kolei. Uwa-
żam, że jest to bardzo rozsądne podejście. Dużo jest mło-
dych kucharzy po szkole, którzy chcą być od razu szefami 
kuchni, a nie znają podstaw. Nie potrafią zrobić na przykład 
majonezu. 

Jeszcze	 do	 niedawna	 ludzie	 niezwiązani	 z  gastronomią	
uważali,	że	to	jest	prosty	zawód.	W ostatnich	latach	poja-
wiły	się	w telewizji	programy	pokazujące	„kuchnię	od	kuch-
ni”.	Jak	w rzeczywistości	wygląda	ta	praca?
Zawód kucharza bardzo fajnie wygląda w  telewizji, przed-
stawiany przez media. Prawda jest inna, ze względu na pre-
sję czasu i dokładności jest to zawód bardzo stresujący. Ja 
podchodzę do każdego dania indywidualnie i  robię swoje. 

Staram się, żeby wszystko było przygotowane tak, jak ma 
być, żeby dania były smaczne i jak najlepiej podane. 

Jakie	 cechy	 powinien	mieć	 idealny	 kucharz?	 Czy	 idealny	
kucharz	to	jednocześnie	idealny	szef	kuchni?
Nie zawsze. Niektóre zasady są podobne, przede wszystkim 
należy być sumiennym i  mieć chęć do tej pracy. Kucharz 
to nie zawód, to raczej powołanie. Nie każdy wytrzyma tak 
dużą presję, pracę po kilkanaście godzin dziennie. Według 
mnie bardzo ważne jest podejście – trzeba mieć chęć do 
gotowania dla innych i robić to z uśmiechem.

Jaka	 jest	 Pana	 dotychczasowa	 największa	 przygoda	 kuli-
narna?
Dla mnie zawsze największą przygodą jest startowanie 
w konkursach kulinarnych. Lubię to. 
Startuje się zwykle w drużynach dwuosobowych. Ja często 
startowałem z moją szefową lub z kolegą z pracy. W konkur-
sie L’Art de la cuisine Martell uczestniczyliśmy dwukrotnie, 
w Kuchni Polskiej Wczoraj i Dziś zajęliśmy czwarte miejsce 
w 2013 roku i  trzecie w 2015, w Primerba Cup – drugie 

Lubię bawić się 
smakiem
Grzegorz	Bąk	jest	kucharzem	
z dwudziestoletnim	doświadczeniem,	
pasjonatem	kuchni	slow food.		
W 2013	roku	jako	pierwszy	
w Rzeszowie	wprowadził	restaurację,	
w której	pracował,	do	programu		
MENU	BEZ	GLUTENU.	O pracy	szefa	
kuchni,	trudnościach	i sukcesach	
rozmawia	z Grażyną	Konińską.
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w 2012, w Kulinarnym Pucharze Polski – czwarte miejsce 
w 2011 roku. Konkursy to doskonała okazja, aby podnieść 
swoje kwalifikacje zawodowe. Po każdym etapie dania są 
oceniane przez grono profesjonalnych sędziów, szefów 
kuchni, którzy wypowiadają swoje uwagi na temat poszcze-
gólnych potraw. Te wskazówki są cenne nie tylko podczas 
przygotowywania dań konkursowych, ale również w naszej 
codziennej pracy.

A czy	Pan,	 jako	kucharz,	ma	czasem	ochotę	pójść	do	re-
stauracji?	
Tak, gdy tylko mam okazję, to chodzimy z żoną. Mam za-
sadę, że nigdy nie krytykuję dań. Każdy kucharz ma swo-
ją wizję i chce zrobić danie jak najlepiej. Czy mi smakuje, 
czy nie smakuje, to już inna kwestia. Zrobił tak, jak uważał, 
a ja być może zrobiłbym to inaczej. Ale zawsze dyskutujemy 
z  żoną na ten temat, zwracamy uwagę na smak, wygląd, 
dobór składników.

Czy	żona	również	ma	wykształcenie	gastronomiczne?
Tak, razem pracowaliśmy dziesięć lat w  hotelu, w  którym 
wdrożyliśmy program MENU	BEZ	GLUTENU.

Czy	branża	gastronomiczna	rozumie	temat	bezglutenowo-
ści?	Czy	Pana	koledzy	po	fachu	chcą	przygotowywać	dania	
bezglutenowe?	
Powiem szczerze, że spotkałem się z różnym podejściem do 
tego tematu. Jedni wiedzą, o co chodzi, inni nie. Jedni trak-
tują dietę bezglutenową jako modę, inni podchodzą do tego 
poważnie i starają się, żeby danie było rzeczywiście przygo-
towane bezglutenowo. Dużo zależy od ludzi, którzy przycho-
dzą do restauracji. Jeśli wielokrotnie powtarza się sytuacja, 
że klient zamawia dania bezglutenowe, kucharz się stara, 
a później klient zamawia zwykłe, czyli glutenowe piwo, to 
zapał mija. 

Czy	takie	sytuacje	są	częste?	Ktoś	zamawia	danie	bezglute-
nowe,	a potem	to	piwo	czy	deser	z glutenem?
Może nie często, ale zdarza się. Kiedy pracowałem w restau-
racji należącej do MENU	BEZ	GLUTENU, kelnerzy już sami 
potrafili ocenić, jak klient do tego podchodzi. Osoba chora 
zwykle dopytywała się, czy na pewno danie jest bezgluteno-
we, czy nic jej po tym nie będzie. A osoba będąca na diecie 
dla mody mówiła po prostu, że chce zjeść bezglutenowo i tyle.

A co	 jest	wyzwaniem	w kuchni	 bezglutenowej?	Dlaczego	
nie	udaje	się	w zwykłej	restauracji	wprowadzić	takich	dań?
Wydaje mi się, że największym problemem może być załoga, 
jej niewiedza. Nie jest problemem ugotować. Ale ludzie się 
boją, żeby komuś nie zaszkodziło. Boją się, że ktoś będzie 
miał do nich pretensje, nie chcą brać na siebie odpowiedzial-
ności. To może być powód, dla którego jest tak mało restau-
racji mających w karcie dania oznaczone jako bezglutenowe. 

Czy	po	tylu	latach	w zawodzie	nadal	lubi	Pan	gotować? 
Tak, zarówno w domu, jak i w pracy. Przy gotowaniu się nie 
męczę, sprawia mi to przyjemność.
Nawet jeśli mój dzień pracy trwa czternaście godzin. Założe-
nie jest takie, że muszę przygotować od początku do końca 
wszystko, łącznie z ostatnią kolacją. Potem przyjeżdżam do 
domu na rowerze, kąpię się i idę spać, tak jestem zmęczony.

Proszę	powiedzieć:	skąd	pomysł,	by	wprowadzić	 lokal	do	
MENU	BEZ	GLUTENU?
Żona, jak wspominałem, ma również wykształcenie kuchar-
skie. Pracowaliśmy razem w Hotelu Ambasadorskim. Żona 
była kucharzem, ja – zastępcą szefa kuchni. Dowiedzieliśmy 
się, że nasze czteroletnie dziecko jest chore na celiakię. Po 
pewnym czasie zauważyliśmy, że jednym z problemów jest 
jedzenie poza domem. Osoby chore skarżą się, że w Rzeszo-
wie nie ma gdzie zjeść. Stwierdziliśmy więc z żoną, że jeśli 
szefostwo się zgodzi, to poprowadzimy ten projekt w naszym 
zakładzie. I szefostwo się zgodziło. Ponieważ mieliśmy małe 
dzieci, staraliśmy się pracować na różnych zmianach, żeby 
wymiennie się nimi zajmować. Pozwalało nam to też dopil-
nować wszystkiego w restauracji, mieliśmy już doświadcze-
nie z domu, wiedzieliśmy, na co zwracać uwagę. Udało się 
przejść certyfikację Stowarzyszenia, załoga została przeszko-
lona. Jeśli goście zamawiali dania bezglutenowe, na począt-
ku przygotowywaliśmy je osobiście, a załoga się przyglądała. 
Najpierw pracownicy się bali, ale stopniowo nabierali pew-
ności. Wiedzieli, że trzeba wziąć świeże masło, nową deskę 
do krojenia, czysty nóż itd. 

Czy	uważa	Pan,	że	da	się	wprowadzić	zasady	diety	bezglu-
tenowej	w każdej	kuchni?
To zależy. Jakiś czas temu zmieniłem pracę i  teraz pracuję 
w restauracji, gdzie podawana jest pizza. Panuje tu bardzo 
duże zapylenie mąką. Kiedy kręci się ciasto na pizzę, mąka 
jest wszędzie, na piecu, na blatach. Uważam, że w tym za-
kładzie to nie jest możliwe.

Jakie	trudności	napotykał	Pan	na	początku	w Hotelu	Amba-
sadorskim?	Z czym	było	najwięcej	kłopotów?	
Na bieżąco wszystko kontrolowaliśmy i  większych proble-
mów nie było. Jeśli chodzi o doprawianie dla osób na diecie 
bezglutenowej, używaliśmy głównie soli i pieprzu. Wszystko 
szło z młynka, żeby nie było niebezpieczeństwa, że na przy-
kład ktoś włożył rękę do jednej przyprawy, potem do drugiej. 
Dbaliśmy, żeby nie było żadnego zanieczyszczenia.

A czy	załoga	była	chętna?	Rozumiała	problem?	
Tak jak wcześniej mówiłem, ludzie trochę się boją brać od-
powiedzialność za czyjeś zdrowie. Boją się, że danie może 
komuś zaszkodzić i że potem będą pretensje do osoby, która 
je przygotowała, czy do zakładu.

Ale	 pracownik	może	 się	 różnie	 zachowywać.	Może	 rozu-
mieć	 problem	 i  postarać	 się	 zrobić	 danie	 jak	 najlepiej.	
A może	osobie,	 która	pyta	o dania	bezglutenowe,	powie-
dzieć	na	odczepnego:	„Nie	ma”. 
Zgadza się. Zdarzyły mi się sytuacje, kiedy było bardzo dużo 
klientów – informowałem, że na dania bezglutenowe trzeba 
będzie czekać 30–40 minut, że nie jestem w stanie przygo-
tować dania w  tym momencie, a muszę do niego podejść 
indywidualnie. Nie spotkałem się z tym, żeby klienci zrezy-
gnowali. Zwykle mówili: „Dobrze, zamówimy herbatę, po-
czekamy. Nie ma problemu”.

Czy	klienci	mieli	do	Państwa	zaufanie?	Czy	chcieli,	żeby	im	
przynosić	produkty	i sprawdzali	etykiety?	
Raz mi się zdarzyło, że klient chciał zobaczyć, jakiego ma-
karonu bezglutenowego użyję. Zwykle jeśli były obawy, to 
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POLICZKI	WIEPRZOWE	DUSZONE	W CZERWONYM	WINIE	NA	WŁOSKIEJ	KAPUŚCIE		
	Z BOCZKIEM	I WARZYWAMI

Przepis	na	ok.	4	porcje

Policzki wołowe (rzadziej wieprzowe) to 
jeden z  największych przebojów kuli-
narnych ostatnich lat. Znaleźć je można 
w  karcie dań wielu restauracji, a  z  ich 
przyrządzeniem regularnie zmagają się 
uczestnicy konkursów kulinarnych. Jest 
to propozycja dla koneserów smaku. 
Kto raz spróbował, ten prawdopodobnie 
wróci do tego dania. Mogą być pysznym 
i  delikatnym przysmakiem, ale wyma-
gają umiejętnego przygotowania, gdyż 
surowe policzki to mięso bardzo twarde. 
Natomiast po odpowiednim przyrządze-
niu samo rozpływa się w ustach. Dostęp-
ne są w dużych hurtowniach i niektórych 
sklepach, można je też zamawiać w lo-
kalnych rzeźniach.

Składniki:
Mięso
l  ok. 800 g policzków wieprzowych 
l  ok. 150 g mąki bezglutenowej do obtoczenia 
l  250 ml czerwonego wytrawnego wina 
l  1 średnia marchewka 
l  ok. 100 g korzenia selera 
l  2 szalotki
l  przyprawy: świeży tymianek (kilka gałązek), 6 ziarenek ziela angielskiego, 4–5 listów laurowych, sól i pieprz do smaku
l  olej do smażenia
l  w razie potrzeby bulion lub woda 

Kapusta
l  1 mała kapusta włoska (ok. 300 g)
l  100 g surowego boczku wędzonego 
l  1 szalotka 
l  1 ząbek czosnku
l  ok. 150 ml śmietany UHT 30% 
l  sól, pieprz do smaku

Przygotowanie:
Mięso
Policzki obieramy z błon zewnętrznych, obtaczamy w mące, obsmażamy na patelni na niewielkiej ilości tłuszczu z każdej 
strony. W tym czasie kroimy szalotki. Pod koniec dodajemy je do mięsa i również delikatnie podsmażamy. Mięso i szalotki 
przekładamy do garnka.
Kroimy warzywa, wrzucamy je do garnka z mięsem, dodajemy zioła i przyprawy, wlewamy wino. Dusimy do miękkości mię-
sa. Gdyby wino odparowało, a policzki nadal były twarde, podlewamy je gorącym bulionem lub wodą. Po uduszeniu wyjmu-
jemy mięso i warzywa. Jeśli otrzymanego sosu nie jest zbyt dużo i jest smaczny, od razu zagęszczamy mąką bezglutenową. 
W przeciwnym razie musimy go zredukować, gdyż ma być esencjonalny i wyrazisty.

Kapusta
W czasie duszenia mięsa siekamy kapustę. Na rozgrzaną patelnię wrzucamy pokrojony w paski boczek i podsmażamy go. 
Gdy się zrumieni, dodajemy pokrojoną w kostkę szalotkę i posiekany czosnek, podsmażamy. Następnie wrzucamy kapustę 
i delikatnie dusimy w soku, który puści. Doprawiamy solą i pieprzem do smaku, na koniec wlewamy śmietanę i delikatnie 
podgrzewamy. Gdy część śmietany odparuje, kapusta będzie odpowiednio gęsta.
Policzki podajemy na kapuście z dodatkiem purée ziemniaczanego i warzyw, polane sosem, udekorowane świeżymi ziołami. 
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kelner przychodził z  tym do mnie i  sam wychodziłem do 
klientów. Kiedy mówiłem, że mam dziecko na diecie bezglu-
tenowej i wszystko przygotuję w bezpieczny sposób, uspaka-
jali się. Samo to, że mam dziecko z celiakią, przekonywało 
ich, że wszystko będzie dobrze przygotowane.

Na	 kolejne	 pytanie	 po	 części	 już	 Pan	 odpowiedział.	 Czy	
spotkał	się	Pan	z sytuacją,	gdy	osoba,	która	zgłaszała,	że	
jest	na	diecie	bezglutenowej,	spożywała	glutenowe	posiłki,	
na	przykład	z talerza	swojego	towarzysza?	To	jest	przypa-
dek	autentyczny	z jednego	z naszych	lokali.
Spotkałem się. Podczas wesela w naszym hotelu pewna oso-
ba na diecie dostała swoją zupę bezglutenową, ale z cieka-
wości skosztowała glutenowej od partnera.

Zrobiła	 to	 świadomie?	Wiedziała,	 że	w  zupie	 jest	 gluten,	
i świadomie	po	nią	sięgnęła?
Tak.

Ile	mniej	więcej	osób	na	diecie	bezglutenowej	obsługiwali	
Państwo	w tygodniu?
Nigdy nie przeprowadzaliśmy takich wyliczeń. Był tydzień, 
kiedy nie było nikogo. Bywało, że przyszły trzy, cztery osoby. 

A niekiedy było ich kilkanaście. Jeżeli chodzi o wszystkich 
klientów, to bezglutenowych jest może od dwóch do czterech 
procent. Nie jest ich wielu, ale są. Duża grupa klientów to 
też osoby nocujące w hotelu i zgłaszające potrzebę zjedzenia 
śniadania bezglutenowego. 

Jakie	 plany	 ma	 Pan	 na	 przyszłość?	 Czy	 jeszcze	 kiedyś	
wprowadzi	 Pan	 lokal,	 w  którym	 pracuje,	 do	MENU	 BEZ	
GLUTENU?
Powiem szczerze, że rozważałbym taką sytuację. Ale ważna 
jest jeszcze kwestia podejścia reszty załogi, pracowników, 
współpracowników, tego, czy wszyscy rozumieliby temat. Bo 
sam celu nie osiągnę. Nie zawsze jestem w pracy, a szkoda 
by było coś zacząć i zaprzepaścić.

Dobrze,	że	Pan	się	nie	zraził.
Jeśli o  to chodzi, to nie ma problemu. Cały czas w domu 
stosujemy dietę bezglutenową, tak więc jestem na bieżąco 
i ciągle praktykuję.

Bardzo	się	cieszę.	Dziękuję	Panu	za	rozmowę. 

Zdjęcia pochodzą z archiwum rozmówcy.



35Numer 11

STOWARZYSZENIE

Działamy, 
organizujemy, 
spotykamy się  
– zapraszamy  
do Stowarzyszenia!
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BIAŁYSTOK – PODLASKIE NA 5 
W  2019 r. zorganizowaliśmy pięć spotkań dla członków 
Stowarzyszenia. Pod kątem integracji dzieci i rodzin odbyły 
się spotkania: karnawałowe, na Dzień Dziecka i na poże-
gnanie lata. Natomiast dorośli i  wszyscy zainteresowani 
tematyką celiakii i  diety bezglutenowej mogli spotkać się 
z nami w czasie Podlaskiego Festiwalu Nauki i Sztuki oraz 
w czasie dyżuru eksperckiego w podlaskim oddziale NFZ. 
Gdybyśmy dodali jeszcze udział w warsztatach kulinarnych 
prowadzonych już po raz czwarty we wrześniu przez firmę 
Schär w Zespole Szkól Gastronomicznych, bylibyśmy Od-
działem na 6.

Spotkanie	karnawałowo-walentynkowe	w Monoporcji
9 lutego 2019 r. dzieci i  ich rodzice ze Stowarzyszenia 
spotkali się w  lokalu należącym jeszcze wtedy do progra-
mu MENU	BEZ	GLUTENU, czyli w Monoporcji. Pod okiem 
właścicielki lokalu dzieci przygotowały masę i lukier, którymi 
ozdobiły pierniczki. Potem integrowały się i bawiły z anima-
torką z Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów 
KLANZA. Starsze dzieci grały w piłkarzyki i omawiały wesoło 
ważne dla nich sprawy. Rodzice sycili oczy i  podniebienia 
smakowitymi wytworami właścicielki lokalu, która na co 
dzień zajmuje się prowadzeniem warsztatów kulinarnych 
i zajęć dla dzieci oraz pieczeniem tortów. Dorośli wymieniali 
się doświadczeniem i wspierali nawzajem w szukaniu roz-
wiązań codziennych trudności związanych z  funkcjonowa-
niem dzieci w szkołach i przedszkolach. 
Wszyscy wyszli bardzo bogato obdarowani bezglutenowymi 
produktami, a dzieci zabrały do domów pięknie zapakowa-
ne, samodzielnie ozdobione małe piernikowe dzieła sztuki.

XVII	Podlaski	Festiwal	Nauki	i Sztuki
25 maja 2019 r. po raz pierwszy jako Oddział Stowarzy-
szenia przygotowaliśmy swoje stoisko i  uczestniczyliśmy 
w tej dużej imprezie, która odbyła się na Stadionie Miejskim 
w Białymstoku.

Przez pięć godzin można było porozmawiać z członkami Sto-
warzyszenia o  diecie bezglutenowej, celiakii i  naszej dzia-
łalności. Rozdawaliśmy dzieciom balony z logo, a dorosłym 
ulotki informacyjne. Zachęcaliśmy do otwartej, życzliwej po-
stawy wobec osób na diecie bezglutenowej. Pokazywaliśmy, 
że prawie każdy zna kogoś takiego (z  przedszkola, szkoły, 
uczelni czy pracy), więc warto chociaż wiedzieć, czym osobę 
na diecie bezglutenowej można poczęstować. Do naszego 
stoiska przyciągał zapach pieczonych na miejscu gofrów 
w  kształcie prostokątów, serduszek i miseczek, które robi-
ły furorę. Przyciągała też możliwość rozmowy z dietetyczką 
i  dokonania bezpłatnej analizy składu ciała. Atrakcją dla 
dzieci i dorosłych były konkursy z nagrodami: wiedzy o ce-
liakii oraz rozpoznawania bezglutenowych ziaren i  nasion. 
Największą trudność sprawiła tapioka, która najczęściej była 
nazywana styropianem. Pięć godzin upłynęło bardzo szybko. 
Spotkaliśmy się z  ogromnie życzliwym przyjęciem przez 
innych uczestników festiwalu (wykładowców i  studentów 
większości podlaskich uczelni) oraz z dużym zainteresowa-
niem odwiedzających go gości, wśród których dominowały 
rodziny z dziećmi.
Jako zespół Stowarzyszenia spisaliśmy się wspaniale. Przy 
stoisku cały czas było kilka osób, nie było problemu ani 
z jego przygotowaniem, ani z posprzątaniem po sobie. Uzu-
pełnialiśmy się i  wspieraliśmy wzajemnie. Poznaliśmy też 
nowe osoby, które niedawno do nas dołączyły. Napracowali-
śmy się trochę, ale było miło i pożytecznie.

Dzień	Dziecka	na	Podlasiu
9 czerwca 2019 r. po raz drugi obchodziliśmy Dzień Dziecka 
w Jeronikach koło Białegostoku, w parku linowym znajdują-
cym się w malowniczym lesie. 
Dzieci przez trzy godziny zaliczały łatwiejsze i  trudniejsze 
trasy, bawiły się na dużym terenie wyposażonym w  liczne 
atrakcje: dmuchańce, ścianki wspinaczkowe, minigolfa, ka-
ruzele itp. Gdy się zmęczyły, z przyjemnością zjadły kiełbaski 
upieczone na ognisku. Pod wiatą, w błogim cieniu wszyscy 

Największym	skarbem	Stowarzyszenia	są	ludzie,	nasi	wolontariusze.	To	dzięki	ich	
zaangażowaniu	dorośli	i dzieci	na	diecie	bezglutenowej	spotykają	się	w tak	wielu	
zakątkach	Polski.	Dzięki	nim	odbywa	się	szereg	imprez	cyklicznych,	ale	też	wiele	
organizowanych	jest	spontanicznie	bądź	w odpowiedzi	na	zaproszenia,	którym	
nie	sposób	odmówić	–	jako	przykład	może	posłużyć	nasza	współpraca	z NFZ,	
opisana	w relacjach	wolontariuszy.	Zapraszamy	do	przeczytania	o tym,	co	się	działo	
w regionach,	w których	działają	poszczególne	osoby.	
W wielu	relacjach	pojawiają	się	plany	na	rok	2020.	Życie	je	niestety	teraz	boleśnie	
weryfikuje,	ale	gdy	tylko	uporamy	się	z wirusem,	wracamy	do	aktywności.	
Wszystkim	naszym	wolontariuszom	oraz	ich	rodzinom	bardzo	dziękujemy	za	
ogromny	wysiłek	i pasję,	z jaką	działają	na	rzecz	integracji	naszego	bezglutenowego	
środowiska.	Zapraszamy	także	serdecznie	do	współpracy	wszystkich,	którzy	
chcieliby	do	nas	dołączyć.
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próbowali przyniesionych bezglutenowych smakołyków. 
Tu  też rodziły się nowe pomysły na spotkania i  działania. 
Wśród nas były nowe osoby zdiagnozowane niedawno i gru-
pa znających się od dłuższego czasu aktywnych członków 
Stowarzyszenia. To był dobry czas na spotkanie i integrację 
całych rodzin.
Nie lada zaskoczeniem były prezenty na Dzień Dziecka: 
piękne niebieskie worki i słodycze od Stowarzyszenia. Kiedy 
został uruchomiony zraszacz, dzieci tak się wciągnęły w za-
bawę, że prawie wszystkie były mokre i trzeba było kończyć 
imprezę. W Jeronikach znów było nam miło, radośnie i sło-
necznie. 

Dyżur	ekspercki	w NFZ	w Białymstoku
28 sierpnia 2019 r. po raz pierwszy w Białymstoku (a na-
wet w  Polsce) odbył się dyżur ekspercki przedstawicieli 
Stowarzyszenia w  oddziale Narodowego Funduszu Zdro-
wia. Konsultacje prowadziły trzy osoby ze Stowarzyszenia, 
w tym psychodietetyk, a przez pewien czas była obecna tak-
że pani gastrolog. Przygotowaliśmy materiały informacyjne, 
magazyn „Bez glutenu”, książki z  przepisami wydane pod 
patronatem Stowarzyszenia, słoiczki z ziarnami i nasionami 
bezglutenowymi oraz mały poczęstunek składający się z bez-
glutenowych ciasteczek owsianych i ciasta z cukinią.
Wielu klientów NFZ z ciekawością przyglądało się temu spo-
tkaniu, a kilka osób specjalnie przyjechało na rozmowę.
Najważniejsze było zainteresowanie NFZ nawiązaniem bli-
skiej współpracy z  organizacjami skupiającymi pacjentów 
z  różnymi przewlekłymi chorobami. Osoby z  celiakią były 
pierwszymi zaproszonymi gośćmi. Na spotkanie przybyli 
dziennikarze i przedstawiciel lokalnych mediów. Dzięki nim 
informacje o  codziennych obawach i  kłopotach osób z  ce-
liakią, a  szczególnie rodziców takich dzieci, mogły zostać 
szerzej nagłośnione. Podkreślaliśmy, że potrzebna jest możli-
wość jadania bezpiecznych posiłków poza domem, dofinan-
sowania diety, otwarta i  życzliwa postawa społeczeństwa 
oraz potrzeba otrzymania pomocy psychologicznej, szczegól-
nie przez dzieci. 
Później takie spotkania ze Stowarzyszeniem odbyły się także 
w innych oddziałach NFZ w kilku miastach.

Bezglutenowe	pożegnanie	lata	na	Podlasiu
29 września 2019 r. spotkaliśmy się w skansenie w Jurow-
cach koło Białegostoku, czyli w Podlaskim Muzeum Kultu-
ry Ludowej, na wspólnym bezglutenowym pożegnaniu lata. 
W  programie były m.in. warsztaty etnodesignu dla dzieci, 
podczas których wykonały one ekologiczne płócienne torby 
na zakupy z  ludowymi wzorami. Oczywiście wszyscy zwie-
dzili ekspozycję oraz uczestniczyli w zabawach przy ognisku, 
jedli bezglutenowe kiełbaski. I choć tym razem pogoda była 
jesienna, bo niebo płakało z powodu końca lata, to na dwie 
godziny naszego spotkania wyszło słońce i mogliśmy się cie-
szyć zabawą w plenerze.
Niektóre z naszych imprez weszły na stałe do kalendarza, 
inne pojawiają się jednorazowo. Najważniejsze jest to, że za 
każdym razem znajdują się osoby, które angażują się w przy-
gotowanie imprezy, a oprócz stałej grupy uczestników zwy-
kle przybywa do nas ktoś nowy, niedawno zdiagnozowany. 
Cieszymy się ze spotkań oraz z tego, że w naszym mieście 
przybywa lokali należących do MENU	BEZ	GLUTENU. Cią-
gle jeszcze szukamy pomysłów na zapewnienie bezpieczne-
go żywienia dzieci w szkołach i przedszkolach. Wierzymy, że 
w końcu znajdziemy rozwiązanie.

Elżbieta Babicz

CO DOBREGO W ELBLĄGU?
Przez sześć lat działania Oddziału Elbląg zorganizowałam 
sporo różnych spotkań. Były to mikołajki, Dzień Dziecka, 
spotkania integracyjne. Pamiętam, jak na pierwszym ktoś 
powiedział, że kiedyś w Elblągu było jakieś stowarzyszenie 
i dobrze, że teraz też będzie. Ucieszyłam się, że robię coś 
dobrego. Podczas naszych imprez integracyjnych mogliśmy 
się poznać, zaznajomić z materiałami Stowarzyszenia, po-
rozmawiać na temat diety bezglutenowej i problemów z nią 
związanych, w tym jak bezpiecznie prowadzić kuchnię bez-
glutenową. Innymi ważnymi wydarzeniami są organizowa-
ne cyklicznie obchody Dnia Dziecka i mikołajki, w których 
biorą udział nie tylko dzieci, ale i  dorośli. Ostatnio bardzo 
się wszystkim podobała zabawa z  animatorką i  dekoracja 
pierniczków bezglutenowych. 
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Przez te kilka lat spotykaliśmy się w parku rozrywki, w lo-
dziarni, kawiarni na Starym Mieście i w innych miejscach. 
Na spotkania przychodziły osoby z  Elbląga i  okolic. Mam 
nadzieję, że następne również będą interesujące, już dziś na 
nie zapraszam.

Janina Kamińska 

KOSZALIN – NOWY ODDZIAŁ 
STOWARZYSZENIA
Pomysł utworzenia Oddziału w Koszalinie wziął się z chę-
ci zintegrowania osób należących do Stowarzyszenia, 
a  mieszkających pomiędzy Szczecinem i  Gdańskiem, 
gdzie są już nasze Oddziały. W minionym roku przepro-
wadziłam spotkanie dla osób nowo zdiagnozowanych, 
spotkanie świąteczne oraz dyżur ekspercki na temat ce-

liakii w  koszalińskiej delegaturze Zachodniopomorskiego 
Oddziału Wojewódzkiego NFZ. Najwięcej spotkań zorgani-
zowałam w koszalińskich szkołach. Lekcja pt. „Mój kolega 
na diecie bezglutenowej” zyskuje coraz większe uznanie 
rodziców i wychowawców klas stykających się na co dzień 
z tematem celiakii u dzieci. Z każdego tego typu spotka-
nia płyną inne wnioski, o które korygowany jest następnie 
scenariusz lekcyjny. Bardzo cenne było na przykład to zor-
ganizowane dla pielęgniarek szkolnych, podczas którego 
omówiłam działalność Stowarzyszenia i zaproponowałam 

dalszą współpracę. W mieście trwa kolportaż materiałów 
edukacyjnych Stowarzyszenia informujących o  celiakii, 
można się w nie zaopatrzyć także podczas każdego  orga-
nizowanego wydarzenia. 
W Koszalinie nadal nie ma ani jednego lokalu należącego 
do MENU	BEZ	GLUTENU. To największa niedogodność na-
szego miasta, podkreślana w rozmowach z poszczególnymi 
osobami należącymi do Stowarzyszenia. Być może kolejny 
rok przyniesie jakieś zmiany w tym temacie. 
Dziękuję bardzo wszystkim tym, którzy są zainteresowani 
budowaniem naszego Oddziału i  uczestniczą w  propono-
wanych wydarzeniach. Dziękuję Kasi Nowak z  Gdańska 
za przeprowadzenie spotkania dla osób nowo zdiagnozo-
wanych. Wierzę, że z  czasem urośniemy w  siłę. Ostatnie 
mikołajki dały mi na to prawdziwe nadzieje. 

Barbara Domaracka

A W KRAKOWIE…
Rok 2019 śmiało mogę nazwać szczególnym w pozytyw-
nym tego słowa znaczeniu. Ale po kolei. Ze względu na 
bardzo duże zainteresowanie tematem diety bezglutenowej 
zorganizowaliśmy aż trzy spotkania dla osób nowo zdiagno-
zowanych. Wiedza, którą przekazała nasza niezmordowana 
w szkoleniach dietetyczka Joanna Kozdroń, pomogła i uła-
twiła rozpoczęcie nowego życia kolejnym stu osobom. 
W  innym cyklicznym wydarzeniu, czyli warsztatach kuli-
narnych, rozprawiliśmy się z  bezglutenowymi przepisami 
na wielkanocne wypieki. Niestraszne nam były wyłączające 
się lub, przeciwnie, nadmiernie rozgrzewające się piekar-
niki. Nie dość, że wypieki udały się znakomicie, to jeszcze 
wszystkie nasze zgrane zespoły utrzymały rygor czasowy 
wyznaczony w przepisach i mieliśmy czas na zorganizowa-
nie wspólnej degustacji i rozmowy.  
W Krakowie nie może zabraknąć imprez dla dzieci, które 
są moim oczkiem w głowie, pomimo że moja córka Laura 
już z  nich wyrosła. Dzień Dziecka i  mikołajki to dla na-
szych najmłodszych okazja do poznania rówieśników i ni-
czym nieskrępowanej zabawy, a  ostatnio również do de-
gustacji wspaniałych wypieków, za których przygotowanie 
i przyniesienie chciałbym rodzicom jeszcze raz serdecznie 
podziękować. Muszę też dodać, że impreza mikołajkowa 
była dla naszego Oddziału podwójnie rekordowa, na listę 





zapisaliśmy aż 70 dzieci, a w zabawach uczestniczyło ich 61 (część niestety się 
rozchorowała). 
Kolejne szczególne wydarzenie dla naszego Oddziału to uczestnictwo w V Ogólnopol-
skiej Konferencji Medycyny Rodzinnej, zorganizowanej w Centrum Kongresowym ICE. 
Mieliśmy okazję przybliżyć lekarzom realia życia pacjenta na diecie bezglutenowej 
podczas indywidualnych rozmów przy stowarzyszeniowym stoisku oraz podczas krót-
kiego wystąpienia, zorganizowanego w ramach prezentacji organizacji pacjenckich. 
Na zakończenie mojej relacji przypominam, że pomimo zmiany terminu targów Glu-
ten Free EXPO, które po raz pierwszy odbędą się w Krakowie, obecność na nich jest 
nadal obowiązkowa. 
Do zobaczenia, mam nadzieję, że już niebawem, na naszych stowarzyszeniowych 
spotkaniach i imprezach.

Rafał Jasiński   

CO SIĘ DZIAŁO W LUBLINIE?
Dzieci i dorośli na diecie bezglutenowej z naszych okolic mogli się zintegrować dzię-
ki spotkaniom organizowanym przez Stowarzyszenie oraz projektowi trwającemu na 
Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. 
8 czerwca 2019 r. odbył się u  nas pierwszy bezglutenowy Dzień Dziecka. W  sa-
lach Uniwersytetu Przyrodniczego dzieci miło spędziły czas pod okiem zawodowych 
klaunów, którzy wprowadzili uczestników w  świat wspaniałej zabawy, magicznych 
sztuczek i dziecięcej zumby. Na twarzach dzieci powstawały prawdziwe małe dzieła 
sztuki, a z balonów tworzone były niezapomniane konstrukcje.

Natomiast w okresie przedświątecznym dzieci na diecie bezglutenowej uczestniczyły 
w mikołajkowych warsztatach kulinarnych. Wspólnie przygotowywaliśmy bezgluteno-
we mikołajowe kanapki, jadalne choinki oraz owocowe Mikołaje. Kreatywność dzieci 
była ogromna, więc na talerzach spontanicznie zagościły też bałwanki, gwiazdki oraz 
niestandardowe wizerunki Mikołaja: bez brody, bez czapki czy w okularach.
Dorośli natomiast mieli podczas spotkań okazję porozmawiać oraz wymienić się prze-
pisami na bezglutenowe smakołyki i świąteczne potrawy, które uczestnicy przynieśli 
do wspólnej degustacji.

Katarzyna Walczak

ODDZIAŁ ŁÓDŹ DZIAŁA
Po krótkiej przerwie spowodowanej trudami życia codziennego łódzki Oddział Sto-
warzyszenia powrócił do działania w 2019 r. ze zdwojoną siłą. W styczniu zaprosi-

Piekarnia Cukiernia Putka to 
rodzinna firma, która od ponad 
stu lat łączy najlepsze tradycje 
rzemieślnicze z nowoczesnymi 

trendami i potrzebami klientów.

W stałej ofercie piekarni znajduje 
się ponad 20 produktów 

bezglutenowych: m.in. przekąski, 
drożdżówki, ciasta, ciasteczka, 

bułki i chleby.
Piekarnia posiada także 

szeroki asortyment wypieków 
okazjonalnych oraz sezonowych 

ze świeżymi owocami.

Pieczywo i wyroby cukiernicze 
bezglutenowe można kupić  

również online pod adresem: 
www.putkabezglutenu.pl

Zamówienia potwierdzone 
i opłacone do godz. 14.00 są 
wysyłane tego samego dnia, 
a następnie dostarczane do 

odbiorcy na terenie całej Polski.
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liśmy członków Stowarzyszenia na spotkanie edukacyjne na 
temat stosowania diety bezglutenowej w codziennym życiu. 
Podczas gdy głodni wiedzy dorośli słuchali wykładu Natalii 
Lipietty z Centrum Diety Bezglutenowej w Warszawie, dzieci 
zajęte były czymś zupełnie innym: przygotowywaniem pysz-
nych przekąsek i tanecznym szaleństwem w hip-hopowych 
rytmach. W końcu był to czas karnawału.
To wydarzenie pokazało potrzebę wspólnych spotkań środo-
wiska bezglutenowego. W związku z tym kolejne, choć orga-
nizowane dla dzieci, zgromadziło całe rodziny. Dzień Dziecka 
odbył się w historycznej, pofabrycznej i wciąż rewitalizowa-
nej dzielnicy Łodzi, na Księżym Młynie. Podczas gdy dzieci 
pochłonęła gra miejska i spotkanie z Hakerem Umysłu, doro-
śli prowadzili rozmowy na temat... bezglutenowego jedzenia.
Wtedy też zaczął kiełkować mi w  głowie pomysł zorgani-
zowania wspólnego gotowania. Tylko czy damy radę, czy 
znajdziemy bezpieczną przestrzeń i przepisy, które zadowo-
lą wszystkie podniebienia? I wtedy wydarzyła się rzecz dla 
mnie zaskakująca. Jako inicjatorka i współorganizatorka po-
wyższych imprez zostałam zaproszona na spotkanie aktyw-
nie działających wolontariuszy Stowarzyszenia z Oddziałów 
w całej Polsce. Ludzie, których znałam wyłącznie z koloro-
wych magazynów – no dobrze, z  jednego: „Bez glutenu” – 
byli na wyciągnięcie ręki. Ogromne wyróżnienie i wielka od-
powiedzialność na przyszłość. Była wymiana doświadczeń, 
nawiązanie wielu znajomości, wspólne gotowanie i  rozmo-
wy... I właśnie jedna z takich rozmów, z pozoru błaha, gdzieś 
na korytarzu, z Jolą Meller z Oddziału w Szczecinie sprawiła, 
że nabrałam wiatru w żagle. 
Na efekty nie trzeba było długo czekać. W grudniu zorga-
nizowaliśmy kulinarne mikołajki. Gościliśmy w  Pracowni 
Tytka, z którą nawiązaliśmy współpracę podczas spotkania 
karnawałowego. Zarówno dzieci, jak i rodzice czuli się tu jak 
w domowej kuchni. Praca zespołowa przy lepieniu pierogów 
czy doprawianiu piernikowej gorącej czekolady pokazała, że 
jesteśmy już całkiem zgranym zespołem.
Każde kolejne spotkanie daje mi ogromną satysfakcję. Przy-
nosi nowe pomysły, angażuje kolejne osoby i  napędza do 
dalszych działań.

Małgorzata Gajda

CO SIĘ WYDARZYŁO  
W POZNANIU?
Działania poznańskiego Oddziału Stowarzyszenia w 2019 r. 
to cały przekrój wydarzeń: od seminarium naukowego, przez 
bezpłatne konsultacje dietetyczne, po spotkania rodzinne, 
takie jak Dzień Dziecka czy mikołajki. 
11 marca, przy współpracy z  Uniwersytetem Medycznym 
w  Poznaniu, zorganizowaliśmy seminarium pt. „Mity diety 
bezglutenowej”. Uczestnikami byli zarówno studenci, jak 
i  członkowie Stowarzyszenia oraz wszyscy zainteresowani 
tematem diety bezglutenowej. Swoje prelekcje przedstawiły 
dietetyczki: Anna Marczewska i  Agnieszka Pompecka. Za-
interesowanie było na tyle duże, że zapełniliśmy całą salę 
wykładową. 
30 marca w Oberży pod Dzwonkiem odbyło się spotkanie 
dla wszystkich, którzy chcieli wesprzeć nasz Oddział w do-
tychczasowych i nowych działaniach. Od marca do czerw-
ca w  poniedziałkowe popołudnia członkowie Stowarzysze-
nia mieli możliwość skorzystania z bezpłatnych konsultacji 
z dietetykiem. Każda osoba, po wcześniejszym umówieniu 



się telefonicznie, mogła zadać pytania dotyczące żywienia i uzyskać poradę w kwestii 
diety bezglutenowej. 
W ostatnią niedzielę maja z okazji Dnia Dziecka zaprosiliśmy dzieci z rodzinami na 
ognisko do Lasku Marcelińskiego. Były gigantyczne bańki mydlane, zabawy z anima-
torem i oczywiście pieczenie kiełbasy. W grudniu z okazji mikołajek zorganizowaliśmy 
spotkanie dla dzieci w Wytwórni Figur Woskowych. Zainteresowanie było na tyle duże, 
że poza wydarzeniem 7 grudnia zaplanowano także drugie. Tym sposobem w Pozna-
niu odbyły się dwie imprezy mikołajkowe! Dzieci miały szansę zwiedzić muzeum pełne 
bajkowych postaci, stworzyć woskowe odlewy swoich rąk czy w inny sposób podziałać 
artystycznie. Rodzice w  tym czasie wymieniali się doświadczeniami i  spędzili czas 
przy bezglutenowej przekąsce. Obie imprezy nie obyły się bez obowiązkowej wizyty 
Świętego Mikołaja.

Agnieszka Rutkowska

ODDZIAŁ RADOM
Rok 2019 r. rozpoczął się dla radomskiego Oddziału Stowarzyszenia w maju, kie-
dy jako jego przedstawicielki wzięłyśmy udział w pikniku rodzinnym, organizowanym 
przez Departament Zdrowia i Polityki Społecznej Województwa Mazowieckiego pod 
hasłem „Zdrowie dla wszystkich”. Podczas imprezy zainteresowani mogli skorzystać 
z  wielu specjalistycznych badań. My również zaznaczyliśmy swoją obecność, opo-
wiadając na naszym stoisku o celiakii, zasadach diety bezglutenowej i działalności 
Stowarzyszenia. Musimy przyznać, że dla wielu pojęcia celiakii i diety bezglutenowej 
były nowe, nieznane, a  przez to ciekawe. Z  drugiej strony ważne, że dzięki takim 
przedsięwzięciom mogliśmy pokazać radomianom, że istniejemy oraz jak ważna i po-
trzebna jest nasza działalność jako organizacji pozarządowej.
Kilka tygodni po pikniku zorganizowałam z pomocą wolontariuszy spotkanie z okazji 
rozpoczęcia wakacji i Dnia Dziecka: biesiadę przy ognisku, w samym środku Puszczy 
Kozienickiej. W czasie gdy dorośli wymieniali się bezglutenowymi doświadczeniami, 
piekąc kiełbaski, dzieci bawiły się i grały w gry zespołowe w swoim gronie. Muszę 
przyznać, że tego typu spotkania na łonie natury bardzo dobrze się sprawdzają (w na-
szym regionie radomskim organizowane już po raz drugi), sprzyjają świetnej zabawie 
i apetytom dzieci.
W listopadzie zorganizowałyśmy spotkanie dla osób nowo zdiagnozowanych pod ha-
słem „Celiakia i  co dalej?”. Podczas niego wraz z przedstawicielką kieleckiego Od-
działu Stowarzyszenia, dietetyczką Martyną Samiczak, przedstawiłyśmy istotę ce-

Z FOOD TRUCKÓW I ULICZNYCH KNAJPEK ZLOKA-
LIZOWANYCH W RÓŻNYCH MIEJSCACH NA ŚWIECIE 
WYBRALIŚMY NAJLEPSZE SMAKI SOSÓW DO FRYTEK, 
HAMBURGERÓW, HOT DOGÓW I PARÓWEK. DZIĘKI 
NASZEJ LINII SOSÓW STREET FOOD MOŻESZ 
SPRAWIĆ, ŻE TWOJE ULUBIONE POTRAWY BĘDĄ 
SMAKOWAŁY JAK NIGDY DOTĄD.
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liakii, sposób diagnozy, wpływ glutenu na organizm osoby 
chorej. Opowiedziałyśmy o  zasadach zbilansowanej diety 
bezglutenowej i  prowadzeniu bezglutenowej kuchni. Wiem 
z własnego doświadczenia, że takie wydarzenia są bardzo 
ważne. Pamiętam, jak trudne były dla mnie początki diety 
bezglutenowej. Błądziłam jak dziecko we mgle, szukając ja-
kichkolwiek informacji.
Coroczną tradycją naszego Oddziału jest organizacja spotka-
nia świątecznego. Tym razem Święty Mikołaj z najmłodszy-
mi, ale również tymi trochę starszymi spotkał się w klubie 
fitness, gdzie uczestnicy mogli wziąć udział w zajęciach ta-
necznych pod okiem kubańskiego instruktora tańca, ucząc 
się m.in. kroków salsy i mambo. Przygotowaliśmy też słodki 
bezglutenowy poczęstunek, a po zajęciach Mikołaj obdaro-
wał dzieci prezentami.
W tym roku chciałabym zorganizować spotkanie, dzięki któ-
remu najmłodsi czegoś się nauczą i poszerzą wiedzę o ota-
czającym ich świecie.
Oceniając działalność w poprzednim roku, myślę, że orga-
nizacja tych czterech wydarzeń jak zawsze dała mi wiele 
satysfakcji. Najważniejsze było to, że wraz z  wolontariu-
szami mogłam choć trochę pomóc przejść tę bezglutenową 
drogę, często wyboistą, osobom od niedawna będącym na 
diecie. Bardzo długo organizacją spotkań stowarzyszenio-
wych w naszym regionie zajmowałam się sama. Od pewnego 
czasu pomagają mi wolontariuszki, których wsparcie i inne, 
świeższe spojrzenie na sprawę są nieocenione. Dziękuję 
Wam za wszelką pomoc w  naszej działalności i  nie ukry-
wam, że proszę o więcej. Jako Oddział Stowarzyszenia nie 
zamykamy się we własnym kręgu osób działających, więc 
jeśli czujesz potrzebę pomagania i masz głowę pełną pomy-
słów, zapraszamy serdecznie do współpracy. 

Joanna Struzik

RZESZÓW I PODKARPACIE 
W  ciągu roku 2019 Oddział Stowarzyszenia w  Rzeszowie 
zorganizował kilka wydarzeń zarówno dla dzieci, jak i doro-
słych będących na ścisłej diecie bezglutenowej. Pierwszym 
przedsięwzięciem były kwietniowe warsztaty kulinarne, które 
odbyły się w Zespole Szkół im. T. Kościuszki w Wysokiej koło 
Łańcuta. Zajęliśmy się wtedy wraz z uczestnikami przygoto-
waniem tradycyjnych wielkanocnych potraw w wersji bez-
glutenowej. Nie zabrakło również słodkości i bułeczek, które 
bardzo szybko zniknęły ze stołu podczas wspólnej degusta-
cji. Była to dla nas wszystkich wspaniała zabawa, a zarazem 
lekcja gotowania i pieczenia, która odbywała się pod okiem 
profesjonalisty, naszego wolontariusza Grzegorza, który jest 
nie tylko świetnym kucharzem, ale także specjalistą od diety 
bezglutenowej. To właśnie on opowiada o pracy kucharza w 
wywiadzie na str. 31.
Następnie, w czerwcu postanowiliśmy wykonać ukłon w kie-
runku najmłodszych i stąd kolejna impreza – z okazji Dnia 
Dziecka – zorganizowana w pensjonacie Cdn w Lutczy koło 
Rzeszowa. Nasze wydarzenie przyciągnęło dzieci i ich rodzi-
ny, a uśmiechy na twarzach wszystkich wywołały wspania-
łe zabawy z animatorką, bezglutenowe grillowane potrawy, 
słodkości, gra w  tenisa stołowego i  piłkarzyki. Dodatkową 
atrakcją, niebywale edukacyjną, były zajęcia z pierwszej po-
mocy poprowadzone przez studentów ze Studenckiego Koła 

Naukowego Medycyny w Stanach Nagłych z Uniwersytetu 
Rzeszowskiego. Uwieńczeniem tego dnia były upominki 
przygotowane przez Stowarzyszenie i konkursowe nagrody. 
Kolejnym wydarzeniem, zorganizowanym jesienną porą, bo 
w październiku, było pierwsze spotkanie dla nowo zdiagno-
zowanych, które odbyło się w hotelu Falcon w Rzeszowie. 
Naszym gościem była Joanna Kozdroń, dietetyczka ze Sto-
warzyszenia, która umiejętnie wprowadziła uczestników 
w  tematykę diety bezglutenowej, wielokrotnie rozwiewając 
wątpliwości czy też obalając pewne mity. Nowo zdiagnozo-
wane osoby miały wspaniałą okazję do rozmowy z eksper-
tem, poznania innych ludzi zmagających się na co dzień 
z dietą bezglutenową i przede wszystkim do poszerzenia wie-
dzy ułatwiającej życie. Ponadto wszyscy uczestnicy z wiel-
ką radością degustowali chleb bezglutenowy przygotowany 
przez licencjonowaną piekarnię Żurek. 
Ostatnią imprezą zorganizowaną przez grupę wolontariuszy 
z  Rzeszowa i  okolic było grudniowe spotkanie świąteczne. 
Przybyłe dzieci wraz z  rodzicami miały okazję do poznania 
magicznych sztuczek przygotowanych przez Domino Magic, 
wzięcia udziału w  zabawach konkursowych i  warsztatach 
dekorowania bombek. Ten dzień wypełniony był radością, 
zabawą oraz delektowaniem się słodkościami i  potrawami 
bezglutenowymi przygotowanymi przez wolontariuszy i  go-
ści. Upominki od Stowarzyszenia, a w szczególności ciekawa 
książka, pozostały wspaniałą pamiątką dla zebranych dzie-
ci i  ich rodzin. Tym wyjątkowym wydarzeniem zamknęliśmy 
kalendarz bezglutenowych imprez zaplanowanych przez nasz 
Oddział na rok 2019. Czekają nas kolejne wyzwania i miejmy 
nadzieję, że będziemy pełni siły i  pomysłów, aby pomagać 
innym, dzielić się doświadczeniem i nieść radość i zrozumie-
nie, których tak wszyscy potrzebujemy. Dziękujemy wszystkim 
wolontariuszom za poświęcony czas, pomoc i dobre serca!

Ewelina Klimza

ODDZIAŁ SUWALSKO- 
-AUGUSTOWSKI ZAPRASZA!
Suwalszczyzna jest pięknym i specyficznym miejscem. Żyją 
tu też specyficzni ludzie .
Tak specyficzni, że gdy reszta krajowych działaczy Stowarzy-
szenia organizuje bezglutenowy Dzień Dziecka, my trzy mie-
siące później organizujemy bezglutenowe zakończenie lata. 
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Gdy cała Polska organizuje bezglutenowe mikołajki, my trzy 
miesiące później organizujemy bezglutenową zabawę karna-
wałową. Tak było w  roku 2019 (i po części 2020). Za  to 
mamy nieliczną, ale zgraną grupę osób, które chętnie się ze 
sobą spotykają. Jedna z  nich zawsze udzieli nam miejsca 
na spotkania na świeżym powietrzu, inna robi wypieki, któ-
re docierają do wszystkich zakątków Polski (kto nie słyszał 
o bezglutenowym sękaczu?). 
Nasz piknik rodzinny na Suwalszczyźnie z okazji zakończe-
nia lata miał już drugą odsłonę i  wygląda na to, że prze-
kształcimy go w  imprezę cykliczną, gdyż jest dość dobrze 
odbierana. Nasze dzieci bawią się z animatorami, skaczą na 
dmuchańcach, jedzą watę cukrową oraz przywiezione przez 
nas wypieki. Smaku dodają piekące się na ognisku kiełbaski. 
Można zapomnieć, że dzieci (i dorośli) mają celiakię, a  je-
dzenie, które tak wyśmienicie smakuje, nie jest „zwyczajne”.
Planujemy zintensyfikować nasze działania i  jednak faktycz-
nie organizować bezglutenowe mikołajki, podczas których bę-
dziemy np. dekorować bezglutenowe pierniczki. Nic nie stoi 
na przeszkodzie, by też organizować zabawy karnawałowe. 
W planach mamy też cykliczne spotkania dla ludzi będących 
na diecie bezglutenowej (ale nie tylko dla członków Stowarzy-
szenia) i przekonywanie ich do zapisania się.

Marcin Birgiel

DZIAŁO SIĘ W SZCZECINIE
Rok 2019 rozpoczęliśmy w  lutym karnawałowym spotka-
niem dla dzieci, gdzie dzięki inspiracji i pomocy naszej wo-
lontariuszki Agnieszki powstały piękne maski wzorowane na 
weneckich, a potem był czas na zabawę i mały słodki po-
częstunek z wypieków przyniesionych przez rodziców. Dzieci 
bawiły się świetnie.
W  marcu zorganizowaliśmy kolejne warsztaty kulinar-
ne w bistro Jaglana, należącym do programu MENU	BEZ		
GLUTENU. Tematem były pasty do pieczywa i sałatki, czy-
li to, jak urozmaicić codzienną dietę. Często zastanawiamy 
się, w  jakiej postaci jeść więcej warzyw, co, jak wiadomo, 
polecane jest przez wszystkich dietetyków. Dlatego powstał 

pomysł, by wspólnie przygotować pasty z  pieczonych wa-
rzyw czy sałatki, które mają stałych wielbicieli jako posiłek 
na wynos – do pracy, na wyjazd czy do szkoły. Ze względu 
na zbliżające się święta przygotowaliśmy też mazurek z mie-
lonych migdałów, ta propozycja została wyjątkowo ciepło 
przyjęta przez uczestników. 😊
W połowie kwietnia w szkole gastronomicznej spotkały się 
osoby, które od niedawna są na diecie bezglutenowej, aby 
dowiedzieć się, jak sobie radzić, jak zorganizować na nowo 
swoją kuchnię, a także nauczyć się wypiekać pieczywo bez-
glutenowe. Takie spotkanie na początku bezglutenowej drogi 
jest bardzo pożądane i pozwala poczuć się trochę pewniej, 
a  spróbowanie wielu gatunków bezglutenowego pieczywa 
jest niezapomnianym przeżyciem. Wspólnie przygotowali-
śmy kilka chlebów, chałkę, bułki, pity i pizzę – zapach jak 
w dobrej piekarni rozchodził się po całej szkole.
1 czerwca spotkaliśmy się na pikniku rodzinnym z  okazji 
Dnia Dziecka, podobnie jak rok wcześniej w nadleśnictwie 
Kliniska. Na początku były zajęcia edukacyjne i zadania dla 
całych rodzin, a po ich wykonaniu niesamowita niespodzian-
ka – leżenie na hamakach w środku lasu. Widok tylu roz-
piętych na drzewach hamaków był bezcenny. Inne atrakcje 
dla dzieci to leśne tatuaże, drewniane ołówki ze zwierzakami 
i balonowe przedmioty: zwierzątka, miecze, kwiaty wykona-
ne na zamówienie przez jedną z mam. Po wspaniałej zaba-
wie czekało ognisko z  pieczeniem kiełbasek i  słodki deser 
zapewniony przez uczestników.
Po wakacjach zorganizowaliśmy kolejne warsztaty w  stu-
diu kulinarnym Bataty. W  pierwszej grupie dzieci wspól-
nie z  rodzicami przygotowywały naleśniki i marmoladę do 
nich, bułeczki dyniowe, ciasteczka orzechowe, pizzę i sernik 
na zimno – plan ambitny, ale uczestnicy chętni do pracy, 
więc szybko wykonali wszystkie propozycje i zasiedliśmy do 
wspólnej degustacji. To spotkanie było bardzo żywiołowe 
i  radosne, a praca dzieci z  rodzicami w kuchni bardzo in-
spirująca. Będziemy powtarzać takie spotkania w kolejnych 
latach. W drugiej grupie dorośli uczestnicy przygotowywali 
słodkie wypieki. Było to spotkanie, o które prosili członko-
wie naszego Oddziału, ponieważ mamy sporo okazji w ciągu 



45Numer 11

STOWARZYSZENIE

roku do świętowania na słodko, a bardzo chcemy, żeby było 
to bezpieczne dla osób na diecie bezglutenowej. Kiedy te 
słodkie wypieki powstawały w niesamowitym tempie, oka-
zało się, że uczestnicy zaczynają się nudzić, więc trzeba było 
zorganizować dodatkowe zajęcie – ponadplanowo przygo-
towano naleśniki i ciasteczka orzechowe. Najcięższą próbą 
okazała się w tej grupie degustacja. Taka ilość słodyczy była 
ponad nasze możliwości, chyba nikt nie był w stanie skosz-
tować każdej propozycji.
Na spotkanie świąteczne umówiliśmy się w  Ostoi pod 
Szczecinem. To kolejna impreza dla wszystkich członków 
naszego Oddziału, były więc rodziny z dziećmi i dorośli ce-
liacy. Dzieciom zaproponowaliśmy przygotowanie bombek, 
tym razem zdobionych cekinami. Praca zainteresowała 
również dorosłych uczestników, więc międzypokoleniowo 
wykonano piękne bombki na domowe choinki. Uczestnicy 
przywieźli ze sobą domowe wypieki i owoce, które znala-
zły się na naszym pięknym świątecznym stole, a atmosferę 
spotkania dopełniły gwar rozmów i  dyskretna świąteczna 
muzyka – tak uroczyście zakończyliśmy w Szczecinie dzia-
łalność w roku 2019.

Jolanta Meller

A CO NA GÓRNYM ŚLĄSKU?
Wiosną 2016 r. dowiedziałam się, że moja pięcioletnia wte-
dy córka jest chora na celiakię. Ziemia usunęła mi się w tam-
tym momencie spod nóg. Nie potrafiłam sobie wyobrazić, 
jak będzie wyglądało nasze życie. Myślałam, że to koniec 
podróżowania, które było dotąd naszą pasją, co więcej – 
spodziewałam się końca spotkań towarzyskich, no bo jak 
pójść w gościnę z dzieckiem, które nie będzie mogło tknąć 
niczego, co pojawi się na stole… 

Po pierwszym szoku otrząsnęłam się jednak i pomyślałam, 
że muszę znaleźć inne osoby chorujące na celiakię. Wtedy 
natknęłam się na stronę internetową Polskiego Stowarzysze-
nia Osób z  Celiakią i  na Diecie Bezglutenowej. Następnie 
w gabinecie pani dr Sabiny Więcek, gastroenterologa dzie-
cięcego, pod którego opieką córka się znalazła, otrzymałam 
materiały o  celiakii, przygotowane przez Stowarzyszenie. 
Od razu zapragnęłam zostać jego członkiem. I  wkrótce, 
18 kwietnia 2016 r., nim zostałam, a  już dwa dni później 
wzięłam udział w warsztatach kulinarnych organizowanych 
przez Stowarzyszenie. Następnie pojechałam z córką na kon-
ferencję z okazji Międzynarodowego Dnia Celiakii w Warsza-
wie, brałyśmy również udział w innych, bardzo odkrywczych 
dla mnie i arcyciekawych wydarzeniach. 
Już po pierwszym spotkaniu smutek z powodu choroby córki 
zamienił się w poczucie ulgi, że jest grupa ludzi, która wspa-
niale radzi sobie z dietą, a  jednocześnie wspiera i  chętnie 
dzieli się swoimi doświadczeniami i wiedzą. 
Tak bardzo łaknęłyśmy z córką przebywania w gronie innych 
celiaków, że kiedy w  2018 r. nie mogłyśmy się doczekać 
następnej imprezy, córka zadała mi pytanie, dlaczego ja nie 
zorganizuję spotkania. Długo się na tym nie zastanawiałam, 
postanowiłam działać. Dotąd tylko korzystałyśmy z  człon-
kostwa w  Stowarzyszeniu, pomyślałam więc, że przyszedł 
czas, aby dać coś z siebie. Zaczęło się w grudniu 2018 r., 
kiedy to wspólnie z  Jackiem Olesiem, przedstawicielem 
w naszym regionie, oraz przy pomocy mojego męża, a także 
innych życzliwych ludzi, zorganizowaliśmy mikołajki. To za-
chęciło mnie do dalszej pracy. Przyszły mi do głowy pomysły 
na kolejne działania na rzecz bezglutenowej społeczności 
Górnego Śląska.
Zaangażowałam się w  organizację bezglutenowych wyda-
rzeń w  Katowicach, moim mieście rodzinnym. W  naszym 
regionie organizowała je także Aleksandra Ludwiczak. Obie 
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jesteśmy mamami córek chorujących na celiakię, łączy nas 
również fakt, że pragnąc bardziej przyjaznego świata dla na-
szych dzieci, wzięłyśmy sprawy w swoje ręce i postanowiły-
śmy z pomocą Stowarzyszenia wyjść z ofertą spotkań eduka-
cyjnych, warsztatów kulinarnych oraz imprez integrujących 
lokalną społeczność osób chorujących na celiakię. 
Pierwsze z  wydarzeń w  2019 r. zostało zorganizowane 
przez Aleksandrę w Tarnowskich Górach. Na spotkaniu pt. 
„Bezglutenowo, czyli jak?” przy poczęstunku bez glutenu 
uczestnicy wysłuchali wykładu na temat prowadzenia die-
ty, bezpiecznych zakupów czy też odpowiedniej organizacji 
kuchni. Spotkanie to przyniosło wymianę doświadczeń, cen-
ną w szczególności dla nowo zdiagnozowanych uczestników.
W  drugi kwartał weszliśmy prężnym krokiem, z  wałkami 
do ciasta w  jednej, a mikserami w drugiej ręce, spotyka-
jąc się w Zespole Szkół Gastronomicznych im. G. Morcinka 
w Katowicach na wielkanocnych bezglutenowych warszta-
tach kulinarnych dla uczniów szkół podstawowych. Dzieci 
wypróbowały przepisy na tradycyjne i bardziej nowoczesne 
świąteczne słodkości z  wysokiej jakości składników. Jak 
wieść niesie, niektóre przepisy zostały wykorzystane w do-
mowych kuchniach naszych uczestników. Ponadto zawar-
liśmy ciekawe znajomości, wymieniając się przy kawie do-
świadczeniami w prowadzeniu bezglutenowej kuchni. Tego 
typu spotkania dla chorych dzieci są okazją, aby poczuły 
się jak ich zdrowi rówieśnicy, mogą bowiem bez ograniczeń 
częstować się wszystkim, co zostało przygotowane podczas 
warsztatów.
W  tym samym kwartale odbyły się jeszcze dwa spotka-
nia. Pierwsze – w  Tarnowskich Górach, podczas którego 
była możliwość wysłuchania wykładu dietetyka klinicznego 
o tym, jak prawidłowo zbilansować dietę bezglutenową, ja-
kie produkty wybierać oraz jak je przygotowywać, aby zacho-
wały najwyższą wartość odżywczą. 
Drugie spotkanie było skierowane do najmłodszych, a pre-
tekstem do niego był Dzień Dziecka. W Miejskim Domu Kul-
tury „Południe” w Katowicach odbył się piknik rodzinny, na 
którym dzieci mogły oddać się szalonym zabawom, zmaga-
niom z piniatą czy zawodom sportowym, podczas gdy ich 
mamy lepiły pierożki z owocami, które następnie zostały po-
chłonięte przez dzieci. Dla niektórych mam były to pierwsze 
własnoręcznie zrobione bezglutenowe pierogi, tym cenniej-
sze było to doświadczenie i tym więcej przyniosło satysfakcji.
Ostatnia impreza miała miejsce w grudniu. Wtedy odbyły się 
w Katowicach mikołajkowe warsztaty „koszulkowe”, z któ-
rych pamiątką są fantastyczne, własnoręcznie przyozdobio-
ne przez uczestników koszulki. Ze spotkania dzieci wróciły 
do domów także z prezentami od Świętego Mikołaja, wśród 
których oprócz słodkości znalazła się świetna bezglutenowa 
lektura obowiązkowa pt. Ola, Franek i Gucio Gluten. 
Wszystkie działania na rzecz poprawy jakości życia osób 
na diecie bezglutenowej są bardzo ważne. Jednak to spo-
tkanie człowieka z drugim człowiekiem o podobnej historii 
daje poczucie, że nie jest się odosobnionym w swoim pro-
blemie. Tym bardziej jest to istotne dla dzieci, które czasami 
doświadczają wykluczenia z  grupy rówieśniczej z  powodu 
swojej wyjątkowej diety. Dlatego też większość wydarzeń 
kierujemy właśnie do młodych osób z celiakią.
I w tej dziedzinie nie spoczniemy tak długo, jak długo środowi-
sko bezglutenowe będzie zgłaszać potrzebę spotkań.

Iwona Bieniek

NEWSLETTER Z GDAŃSKA, 
CZYLI CO SIĘ DZIAŁO 
W ODDZIALE TRÓJMIEJSKIM 
Ostatni rok obfitował w przeróżne wydarzenia. Część z nich 
nie była zaplanowana, a  zdarzyła się wskutek wcześniej-
szych działań. Tak więc po dwóch zorganizowanych przeze 
mnie imprezach (konferencji w  Kartuzach w  październiku 
2018 r. i  spotkaniu dla nowo zdiagnozowanych w  Gdań-
skim Uniwersytecie Medycznym w  styczniu 2019 r.) do-
stałam wiele próśb i  zapytań o  możliwość przeszkolenia 
personelu w  przedszkolach, do których uczęszczają dzieci 
z celiakią. Postanowiłam pomóc i przeszkolić z nadzieją, że 
może kiedyś te przedszkola przystąpią do naszego programu  
MENU	BEZ	GLUTENU.

Byłam w dwóch, w których odbyły się w sumie cztery szko-
lenia, w  tym dwa dla personelu kuchennego, wychowaw-
czyń, kilkorga rodziców i  trenerki klubu sportowego, który 
organizuje obóz letni dla dzieci z tego przedszkola. Pozostałe 
dwa były przeznaczone dla dzieci 5- i 6-letnich – z grup, do 
których chodzą nasze celiaczki. Siłą rzeczy problem diety 
bezglutenowej i samej celiakii musiał być dzieciom inaczej 
przedstawiony niż dorosłym. I tu muszę się pochwalić: przy-
gotowałam ciekawą 20-minutową zabawę pokazującą, jak 
działa przewód pokarmowy i co się dzieje w przypadku, gdy 
ktoś jest zdrowy, a jak to jest, jeśli się ma celiakię. Dziecia-
ki były zachwycone, bawiły się świetnie, a ja razem z nimi. 
Dostałam od nich laurkę . Ten pomysł prawdopodobnie 
przekształci się w nowy program realizowany przez Stowa-
rzyszenie. Będzie on miał na celu przeprowadzanie lekcji 
edukacyjnych w  przedszkolach, do których chodzą dzieci 
z  celiakią. Podobne lekcje odbędą się również w  szkołach 
podstawowych. Program taki opracowałyśmy wspólnie z Ba-
sią Domaracką z Koszalina. Tak więc znowu życie pokazało, 
że istnieje inna, pilniejsza potrzeba niż rozszerzanie progra-
mu MENU	BEZ	GLUTENU o przedszkola. Szykujemy się na 
nowe wyzwania.
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Dzięki mamie jednego z  naszych nowo zdiagnozowanych 
celiaczków, która jest lekarzem, nawiązaliśmy kontakt z od-
działem gastroenterologii GUMed. Ordynator, rozumiejąc 
problem braku czasu lekarzy na tłumaczenie pacjentom za-
wiłości diety bezglutenowej, przystał na naszą propozycję or-
ganizowania takich szkoleń na terenie oddziału. Spotkałam 
się z panem profesorem, przekazałam komplet materiałów, 
przedstawiłam rolę Stowarzyszenia. Dzięki temu możemy 
korzystać z sali wykładowej na tymże oddziale. Jest to pierw-
szy krok w  nowym programie Stowarzyszenia dotyczącym 
edukacji w  szpitalach. Całą wiosnę zbieraliśmy kontakty 
do pomorskich placówek, aby w miarę możliwości wszyst-
kie jednostki lecznicze z oddziałami gastrologicznymi mogły 
świadomie z nami współpracować.
W Szpitalu Miejskim w Gdyni co roku odbywa się impreza 
„Onkouroda”. Jest to spotkanie dla pacjentów onkologicz-
nych, ich rodzin i innych bliskich, mające na celu pokazanie, 
jak chora osoba może i powinna dbać o siebie w trakcie cho-
roby. Były różnego rodzaju pokazy i prezentacje. Dostaliśmy 
zaproszenie, aby przedstawić problem bezpiecznej diety bez-
glutenowej. Jako przedstawicielka trójmiejskiego Oddziału 
naszego Stowarzyszenia pokazałam prezentację, odpowied-
nio zmodyfikowaną na potrzeby tego spotkania. Zostawiłam 
ulotki i poradniki, również dla lekarzy.
Mówi się, że „minimum programowe” dla wolontariuszy 
w Oddziałach to organizacja Dnia Dziecka, mikołajek i spo-
tkanie dla nowo zdiagnozowanych. U nas odbyło się wszyst-
ko. A  więc oto flagowe imprezy stowarzyszeniowe w  Trój-
mieście:

Dzień	Dziecka
W tym roku zorganizowaliśmy rodzinny piknik po wojskowe-
mu. Frekwencja była znakomita, ponad sto osób spotkało się 
w Dąbrówce koło Wejherowa w Muzeum Techniki Wojskowej 
„Gryf”. Jest to była jednostka wojskowa położona na ogrom-
nym terenie kilkudziesięciu hektarów, przekształcona w mu-
zeum, ale jakie! Niech nie kojarzy nam się z nudnymi gablo-
tami i kapciami na filcu. Muzeum to zgromadziło – oprócz 
mniejszego sprzętu, jakim są granaty, broń strzelecka, miny, 
mundury itd. – ponad 80 różnego rodzaju pojazdów, tak-
że cywilnych. Wszystkie są sprawne, wspaniale utrzymane 
i często wykorzystywane np. do filmów i programów histo-
rycznych. 
Jedną z  atrakcji jest przejażdżka wielkim pojazdem gąsie-
nicowym lub czołgiem oraz rzut granatem na ćwiczebnym 
polu minowym. Skorzystaliśmy i nie żałujemy. Wrażenia nie-
zapomniane! Wytrzęsło nas porządnie, ale śmiechu i pisku 
było co nie miara! Bezglutenowy catering Oko Na Widelcu 
przygotował dla nas pyszną bezglutenową grochówkę, były 
kiełbaski i pieczywo z naszej lokalnej bezglutenowej piekar-
ni – Jarzębińskich. Dzieci otrzymały od Stowarzyszenia wa-
kacyjne gadżety: plecaki, odblaski i słodycze. Zabawa była 
wspaniała, a miejsce jest warte odwiedzenia podczas waka-
cyjnych wypraw. 

Mikołajki
W  tym roku nadrobiliśmy zaległości w  gotowaniu i  przy 
okazji zabawy mikołajkowej dla dzieci dorośli spotkali się 
na warsztatach kulinarnych, a  potem wszyscy zasiedliśmy 
do wspólnego stołu, aby degustować to, co udało nam się 
upiec. Dzieci bawiły się z  animatorką, rudowłosą „Meridą 

Waleczną”, a później otrzymały prezent od Stowarzyszenia: 
książkę o Guciu Glutenie. Książka jest zawsze świetnym po-
darunkiem i z pewnością spodoba się dzieciom, a co najważ-
niejsze, będzie doskonałą pamiątką na dłużej niż szybko zje-
dzone słodycze. Kiedy dzieci się bawiły, dorośli członkowie 
naszego Stowarzyszenia w pracowni kuchennej piekli chleb, 
bułki, ptysie i pizzę. Panie: Monika, Justyna, Beata i Agniesz-
ka pokazały, jak przygotować swoje popisowe wypieki. Prze-
pisy te były bardzo ciekawe, inne niż tradycyjne, a przede 
wszystkim łatwe i szybkie w przygotowaniu. Ci, którzy byli 
pierwszy raz na naszych warsztatach, zobaczyli, że kuch-
nia bezglutenowa nie jest tak straszna, jak to się zawsze na 
początku wydaje. Wspólne spotkanie przy stole po trudach 
gotowania i zabawy zostało zdominowane przez bezgluteno-
we tematy, z którymi stykamy się na co dzień. Nawiązaliśmy 
nowe znajomości, mamy już pomysły na następne spotkania 
i działania.

Spotkania	dla	nowicjuszy
Jedno z nich odbyło się w styczniu w Gdańskim Uniwersyte-
cie Medycznym, drugie w listopadzie w Koszalinie. Obydwa 
zaowocowały kolejnymi pomysłami i nowymi znajomościa-
mi. Osobiście bardzo lubię spotkania dla osób nowo zdia-
gnozowanych. Mam wówczas poczucie, że dzieląc się swoją 
wiedzą z tymi, którzy dopiero co dowiedzieli się o chorobie 
i  czują się zagubieni, wypełniam lukę pomiędzy lekarzem 
a rzeczywistością. Mnie takiego spotkania bardzo brakowało, 
kiedy 10 lat temu wyszliśmy z synem z gabinetu gastrologa 
z diagnozą celiakii. 
Narodowy Fundusz Zdrowia, dostrzegając, jak ważną spra-
wą jest profilaktyka i jaki wpływ na nasze zdrowie ma odpo-
wiednia dieta, zorganizował w kilku miastach Polski dyżury 
eksperckie, na które zaprosił przedstawicieli naszego Stowa-
rzyszenia. U nas dyżur taki odbył się na początku września 
w siedzibie NFZ w Gdańsku. Razem z koleżanką Anią, która 
jest dietetykiem, udzielałyśmy informacji na temat działań 
wspierających osoby będące na diecie bezglutenowej z po-
wodów zdrowotnych. Radziłyśmy, jak robić bezpieczne za-
kupy, przygotowywać bezglutenowe posiłki, jakie badania 
potwierdzają celiakię. Zaprezentowałyśmy materiały eduka-
cyjne oraz książki z  bezglutenowymi przepisami. Czasami 
zwykła rozmowa okazywała się dużym wsparciem dla za-
gubionego w gąszczu różnych informacji pacjenta. Dyżurem 
zainteresowały się również lokalne media i na portalu Troj-
miasto.pl ukazał się tekst o  faktach i  mitach dotyczących 
diety bezglutenowej. Ale najlepsze miało dopiero nastąpić. 
Zostałam zaproszona do telewizji i w gdańskiej śniadaniów-
ce miałam swoje pięć (a  dokładnie osiem) minut. W  tym 
czasie udało mi się opowiedzieć o naszym Stowarzyszeniu, 
wyjaśnić, na czym polega dieta bezglutenowa i  czym się 
zajmujemy na co dzień. Gdyby nie praca w Stowarzyszeniu, 
może nigdy nie miałabym okazji, by wystąpić w telewizji .
W  ramach programu MENU	BEZ	GLUTENU osiągnęliśmy 
w  Gdańsku duży sukces. Przez lata nie mogliśmy się do-
czekać żadnej restauracji spełniającej wymagania programu. 
Ale wreszcie mamy restaurację U Królika, położoną w bar-
dzo dogodnym miejscu, z przepyszną kuchnią, prowadzoną 
przez dwie absolutne pasjonatki gotowania. Drugim lokalem 
jest kawiarnia Zakręcona, której właścicielka sama jest na 
diecie i szkolenie tam było czystą formalnością. W Gdyni na-
tomiast pozytywnie wypadł audyt kontrolny w Atelier Smaku 
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Joli Słomy i Mirka Trymbulaka. Tak więc w Trójmieście cze-
kamy jeszcze na Sopot, aby zapełnił białą plamę na mapie 
bezglutenowej gastronomii. 
W  ubiegłym roku na prośbę bezglutenowych konsumen-
tów interweniowałam w  jednej z dużych sieci handlowych 
w  sprawie nieprawidłowego ustawiania produktów na pół-
kach opisanych jako prezentujące żywność bezglutenową. 
Łatwo nie było, po moim wyjściu ze sklepu towary z glute-
nem ponownie trafiały na dział z żywnością bezglutenową. 
Była też interwencja w znanej lokalnej gdańskiej piekarni, któ-
ra podążając za modą, wypiekała ciasteczka z glutenem i nie-
prawidłowo oznaczała je jako bezglutenowe. Udało się przeko-
nać producenta do wycofania produktu z rynku. Otrzymałam 
jeszcze podziękowanie od pani technolog za czujność i porcję 
wiedzy o przepisach dotyczących znakowania żywności.
Podsumowując rok 2019, muszę wspomnieć jeszcze o co-
rocznym zjeździe wolontariuszy w Falentach. Bardzo dzięku-
ję Zarządowi za organizację takich spotkań. Są one dla nas, 
działaczy, ważne, musimy się doszkalać, poznawać, wymie-
niać doświadczeniami, aby bogatsi w wiedzę nieść w świat 
kaganek bezglutenowej oświaty. 
Chciałabym bardzo podziękować wszystkim, którzy pomaga-
ją mi w przygotowaniach, jak to teraz się mówi, „eventów”, 
ale przede wszystkim Oli Dominiak, bez której niejedna im-
preza po prostu padłaby, a ja razem z nią . 
Tyle u nas. Czekamy na następne wyzwania. 

Katarzyna Nowak 

WARSZAWA – TUTAJ  
TEŻ DZIAŁAMY 
W 2019 r. jak zwykle działo się u nas sporo, zacznijmy od 
dzieci. Z okazji Dnia Dziecka zorganizowaliśmy im warsztaty 
kulinarne. Chętnych było tak dużo, że utworzyliśmy cztery 
grupy wiekowe. Mali kucharze mogli samodzielnie przygo-
tować bezglutenowe pyszności, a  na koniec spotkania po-
częstować swoich rodziców. W grudniu, na spotkaniu świą-
teczno-mikołajkowym, dzieci mogły spotkać się ponownie. 

Pod czujnym okiem roześmianych elfów bawiły się, tańczyły 
i grały, a w tym czasie rodzice mogli porozmawiać ze sobą 
lub dietetykami z  Centrum Diety Bezglutenowej. Mikołaj 
wręczył dzieciom książki Ola, Franek i Gucio Gluten. Bez-
glutenowa lektura obowiązkowa, a  autorka, pani Monika 
Oworuszko, nasz gość specjalny, podpisywała je  wszystkim 
zainteresowanym uczestnikom. Takie spotkania są szczegól-
nie ważne dla dzieci. Mogą się one przekonać, że nie są 
same, i zyskują możliwość kontaktu z rówieśnikami, którzy 
także są na diecie bezglutenowej. Poza mnóstwem zabawy 
jest również radość z degustacji bezglutenowych pyszności 
oraz wzruszające nas i rodziców westchnienia: „Ja tu mogę 
zjeść wszystko…”. Ta impreza zawsze przyciąga ogromną 
liczbę uczestników, było sporo ponad sto osób.
Jednak na spotkaniach dla dzieci aktywność w  Oddziale 
warszawskim się nie kończy. W lutym podczas warsztatów 
kulinarnych śmiałkowie mogli nauczyć się lepić bezglute-
nowe pierogi. Pod czujnym okiem prowadzących powstały 
cztery ciasta i cztery farsze. Z tego uzyskaliśmy aż szesna-
ście rodzajów pierogów. Zjedliśmy wszystko.
Na zaproszenie Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego 
Anna Marczewska i Małgorzata Źródlak przeprowadziły dwa 
wykłady dla studentów Technologii Żywności: o celiakii i die-
cie bezglutenowej oraz o działalności Stowarzyszenia, w tym 
o systemie licencyjnym i  znaku towarowym Przekreślony 
Kłos. W przerwie między wykładami studenci zostali zapro-
szeni do degustacji pieczywa bezglutenowego i  jego oceny 
sensorycznej. Uczestnicy podziękowali nam w  sposób we-
dług pracowników naukowych obecnych podczas wykładów 
dość rzadko spotykany, bo oklaskami.
Zorganizowaliśmy także trzy spotkania dla osób nowo zdia-
gnozowanych. Jedno gościnnie poprowadziła Joanna Koz-
droń, dietetyczka z  Krakowa. Na takie spotkania przycho-
dzą osoby, które dopiero zaczynają swoją przygodę z dietą 
bezglutenową, oraz te, które chcą swoją wiedzę pogłębić. 
To  również okazja do wymiany doświadczeń i przekonania 
się, że na diecie da się całkiem dobrze żyć. 
W kwietniu zorganizowaliśmy spotkanie dla rodziców dzieci 
na diecie bezglutenowej, na które zaprosiliśmy również psy-
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chologa. Rodzice mogli podzielić się swoimi doświadczenia-
mi, opowiedzieć o trudnościach, jakie napotykają w związku 
z chorobą dziecka.
Wielkim wydarzeniem zeszłego roku była konferencja nauko-
wa pt. „Zdrowe jelita kluczem do zdrowia całego organizmu” 
z okazji XIV Międzynarodowego Dnia Celiakii. Odbyły się 
dwie sesje wykładowe. Znakomici prelegenci opowiedzieli 
nie tylko o celiakii, ale też o innych chorobach autoimmuno-
logicznych, o roli mikrobioty jelitowej, probiotyków i żywno-
ści o właściwościach szczególnie korzystnych dla naszego or-
ganizmu. W trakcie przerw licznie przybyli uczestnicy mogli 
zapoznać się z ofertą producentów bezglutenowej żywności. 
Po sesji wykładowej odbyło się walne zgromadzenie człon-
ków Stowarzyszenia. Konferencje są niepowtarzalną okazją 
do pogłębienia wiedzy oraz porozmawiania w  kuluarach 
z  wykładowcami. Wymagają jednak długich przygotowań 
i zaangażowania wielu osób, którym serdecznie dziękujemy 
za pomoc.
Jesienią zaprosiliśmy naszych wolontariuszy, aktywnie dzia-
łających w różnych zakątkach Polski, na spotkanie w Falen-
tach. W przemiłym towarzystwie i pełnej skupienia atmosfe-
rze wymienialiśmy doświadczenia i planowaliśmy działania 
na kolejny rok. W  grudniu, przed świętami, otrzymaliśmy 
bardzo miłe zaproszenie od zaprzyjaźnionej grupy ze Śro-
dowiskowego Domu Samopomocy, który działa w  ramach 
Warszawskiego Koła Polskiego Stowarzyszenia na rzecz 
Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (PSONI). Zapro-
szono nas na warsztaty zdobienia bombek. Na szczęście 
nawet umiarkowane umiejętności plastyczne osób pracują-
cych w Centrum Diety Bezglutenowej wystarczyły, aby przy-
gotować efektowne bombki. Przy okazji przyjrzałyśmy się, 
jak powstają przepiękne kartki, które corocznie wysyłamy 
naszym członkom honorowym i wolontariuszom. Było nam 
niezwykle miło uczestniczyć w warsztatach przygotowanych 
specjalnie dla nas. Dziękujemy!
Miniony rok był intensywny, bo pracę w  regionie łączymy 
z ogólnopolską działalnością Stowarzyszenia i Centrum Diety 
Bezglutenowej. Mamy sporo planów i pomysłów na kolejne 
spotkania i działania, o których będziemy informować. Ser-
decznie dziękujemy naszym wolontariuszom za każdą po-
moc i wsparcie. Bez Was nie dalibyśmy rady.

Natalia Lipietta 

CO SIĘ DZIAŁO  
WE WROCŁAWIU?
W  mieście mostów i  krasnali, czyli we Wrocławiu, 
w 2019 r. odbyły się spotkanie dla nowo zdiagnozowanych 
oraz Dzień Dziecka i mikołajki. Pierwszy pomysł zorgani-
zowania bezglutenowego Dnia Dziecka w  moim mieście 
narodził się w 2010 r. W tym samym roku odbyło się tak-
że pierwsze spotkanie z  Mikołajem. Tradycją już jest or-
ganizowanie tych imprez, bo wiem, że najmłodsi czekają 
na wspólną zabawę. Jednak zabawa to nie wszystko, bo 
atrakcją spotkań dla dzieci jest to, że razem mogą usiąść 
do degustacji bezglutenowych smakołyków przyniesionych 
przez rodziców. Ważne jest, żeby każde dziecko widziało, 
jak dużo innych osób jest na diecie bezglutenowej, że nikt 
z celiakią nie jest sam. Stowarzyszenie wspiera w ten spo-
sób małych bezglutenowców, bo podczas takich spotkań 

dzieci poznają się i nawiązują nowe przyjaźnie. Dużo za-
leży także od rodziców, bo to wsparcie przede wszystkim 
powinno wyjść od nich. Moja bezglutenowa córka, teraz 
dorosła już osoba, do dziś utrzymuje kontakt z koleżanką 
na diecie z drugiego końca Polski. Dziewczyny poznały się 
dzięki Stowarzyszeniu, czyli dzięki celiakii. W tej chorobie 
my jako rodzice musimy dostrzec także pozytywne strony. 
Organizatorom takich spotkań wypada życzyć dużo energii 
i wytrwałości w działaniu i wielu nowych pomysłów. 
We Wrocławiu z  okazji bezglutenowego Dnia Dziecka pły-
waliśmy statkiem. Na grudniowych mikołajkach słyszałam 
wypowiedzi, żeby taki rejs powtórzyć. Właściwie dlaczego 
nie? Ale co wydarzy się z okazji Dnia Dziecka w 2020 r., na 
razie nikt nie jest w stanie przewidzieć.
Na spotkaniu dla nowo zdiagnozowanych obecne były rów-
nież osoby, które chciały pogłębić swoją wiedzę o życiu na 
diecie bezglutenowej. O zasadach prawidłowego przestrze-
gania diety, bezglutenowej kuchni, czytaniu etykiet zawsze 
warto posłuchać. Czasem wydaje się, że wszystko robimy 
dobrze, a przytrafiają się nam nieświadomie popełniane błę-
dy. Poza tym podczas takiego spotkania można wymienić 
się doświadczeniami z innymi jego uczestnikami. W czasie 
spotkania wykład wygłosiła Natalia Lipietta z Centrum Die-
ty Bezglutenowej. Nie wszyscy może wiedzą, nie wszyscy 
pamiętają, że Natalia pierwsze kroki w Stowarzyszeniu sta-
wiała właśnie we Wrocławiu. Pomagała przy różnego rodza-
ju spotkaniach, zarówno konferencjach, jak i imprezach dla 
najmłodszych.
Mamy z Natalią plany na kolejne spotkania we Wrocławiu 
dla osób nowo zdiagnozowanych, ale również tych, którzy 
już od dłuższego czasu są na diecie bezglutenowej, czyli bar-
dziej zaawansowanych.
Dziękuję za wsparcie Oli, Agnieszce, Milenie i, jak zawsze, 
mojej rodzinie. Dziękuję także za pomoc już w  czasie sa-
mych spotkań, bo poskładanie krzesełek czy przygotowanie 
sali do wspólnej degustacji to jest również bardzo wiele.
I  jeszcze taka refleksja… W  zabawach, które prowadzi 
Agnieszka od 2012 r., kiedyś brały udział jako uczestnicy jej 
dzieci. Teraz pomagają mamie w przygotowaniach i podczas 
prowadzenia zabaw. Tak, tak, Dominika i Łukasz, to o Was.
Jeśli ktoś ma fajne pomysły i dysponuje czasem, to na stro-
nie Stowarzyszenia jest mój adres e-mail, zapraszam do 
działania we Wrocławiu.

Małgorzata Jakubczyk
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URODZINY  
PRZEKREŚLONEGO 

KŁOSA W POLSCE

Polska	jest	na	4.	miejscu	w Europie	pod	
względem	liczby	licencjonowanych	firm	
i produktów,	jesteśmy	liderem	w Europie	
Środkowej.	10	lat	niezwykle	ciężkiej	pracy,	setki	
audytów,	tysiące	rozmów	z firmami.	Było	warto!

2008–2009

jesień 2009 2019 

listopad 2010

2011–2016

2017

Coraz więcej 
firm i produktów 
uzyskuje znak 

Przekreślonego Kłosa.

Wszystkie największe 
polskie firmy 

specjalistyczne 
produkujące żywność 
bezglutenową mają 

podpisane 
umowy licencyjne. 

Startuje ESL w Polsce. 
Jako pierwsza uzyskuje 

licencję firma 
Good Food 

– jest z nami do dzisiaj.

Do programu 
licencyjnego 
należy 6 firm 

i 41 produktów.

Umów licencyjnych 
przybywa, zawiera je 
już ponad 80 firm, 

znakiem 
Przekreślonego Kłosa 

oznaczonych jest 
około 2200 produktów 

(ich wykaz to już 
osobna książeczka).

Trwają prace 
przygotowawcze 

związane 
z przystąpieniem
do Europejskiego 

Systemu Licencyjnego 
(ESL). Tłumaczymy

dokumenty z AOECS, 
pracujemy nad 

wzorami umów, trwają
szkolenia audytorów.
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Jak	 Pan	 ocenia	 naszą	 współpracę	 z  perspektywy	 tych		
10	lat?
Współpraca pomiędzy Good Food i  Stowarzyszeniem to 
przede wszystkim wzajemne osobiste kontakty, bo nie pra-
cują ze sobą firmy czy organizacje, tylko ludzie. Jestem bar-
dzo zadowolony z tego, że mamy takich partnerów w Stowa-
rzyszeniu – profesjonalnych, a  zarazem bardzo wrażliwych 
i rozumiejących kwestie biznesowe. Wielkie zaangażowanie 
w sprawy licencji, jakim wykazują się panie Barbara Doma-
racka, Małgosia Źródlak i Ania Marczewska (bo to są osoby, 
z którymi zawsze byłem w kontakcie), sprawiało, że wielo-
krotnie mogliśmy zaoszczędzić dużo czasu i sprawnie wpro-
wadzać na rynek nowe produkty bezglutenowe. 
W 2019 roku stworzyliśmy kolejne linie produktowe z ozna-
czeniem Przekreślonego Kłosa, były to także produkty pi-
kantne, takie jak wafle kukurydziane o smaku pizzy czy sera. 
Już wkrótce będziemy dodawać kolejne smaki, co sprawi, że 
jeszcze w 2020 roku cała nasza oferta będzie bezglutenowa.

Oferują	Państwo	bezglutenowe	wafle	ryżowe,	kukurydzia-
ne,	 smakowe	 pikantne	 i  na	 słodko.	 Jeżeli	 porównamy	 to	
z propozycjami	sprzed	10	lat,	widzimy	znaczne	poszerzenie	
oferty	bezglutenowych	wafli.	
Tak, na nasze nowe propozycje rynek odpowiada dużym za-
interesowaniem. Produkty gluten free wpisują się w szersze 
trendy, jak free from, clean label, czyli takie, które charak-
teryzują się prostotą i  ograniczaniem zawartości dodatków 
i alergenów, dlatego wybierane są przez konsumentów jako 
bardziej naturalne i przyjazne.
Współpraca pomiędzy Good Food i  Stowarzyszeniem jest 
bardzo owocna i umożliwia sprawne wprowadzanie nowych 
produktów ze znakiem towarowym Przekreślony Kłos. 

Dlaczego	konsumenci	lubią	wafle?
Największą zaletą wafli jest ich chrupkość i możliwość spo-
żywania bezpośrednio z opakowania, czyli funkcjonują one 
głównie jako przekąska. Jest też część konsumentów, którzy 
wyeliminowali zupełnie tradycyjne chleby ze swojej diety 
i dla nich wafle są podstawowym pieczywem, zwłaszcza róż-
ne warianty wafli kukurydzianych, które dodatkowo dostar-
czają dużo błonnika. 

Który	rodzaj	wafli	Polacy	pokochali	najbardziej?
Wszystkie nasze wafle produkowane są bezpośrednio z ziar-
na, bez konieczności etapu pośredniego, czyli przemiału na 

mąkę, bazujemy więc w 100% na naturalnej formie ziarna. 
Odpowiedni wypiek sprawia, że wafle są niezwykle chrupkie. 
Dane liczbowe pokazują, że najpopularniejsze w Polsce są 
trzy warianty smakowe wafli ryżowych: naturalne, wieloziar-
niste i müsli. To wafle, które szczególnie teraz, w okresie epi-
demii, kupowane są na zapas i stanowią substytut pieczywa 
tradycyjnego.  

Są	Państwo	obecni	także	na	rynkach	zagranicznych.	Czy	po-
szczególne	narody	mają	swoje	ulubione	smaki	wafli?	
Przypisanie konkretnego wariantu smakowego do danego 
kraju byłoby ryzykowne, istnieją jednak pewne preferen-
cje co do rodzaju wafla i  jego dodatków. Wynikać to może 
z kultury kulinarnej i standaryzacji rynku. Na przykład rynek 
brytyjski bardzo lubi czekoladę, więc wafle w czekoladzie, 
zwłaszcza mlecznej, cieszą się tam dużym uznaniem. Tak 
samo wafle o smaku salt & vinegar są wyjątkowe i cenione 
jedynie w krajach o kulturze anglosaskiej.

Firma	Good	Food	bardzo	intensywnie	się	rozwija,	a produk-
ty	z jej	logo	można	kupić	w całej	Polsce.	Dlaczego	zdecy-
dowali	się	Państwo	także	na	produkcję	nie	pod	swoim	logo,	
lecz	w markach	własnych	sieci	handlowych?
Strategia naszej firmy opiera się na markach własnych. Daje 
to możliwość ekspansji na rynki zagraniczne, a więc działa-
nia w zupełnie innej skali. Warto pamiętać, że na rynkach 
zachodnich, ale również w  Polsce produkcja w  markach 
własnych jest bardzo restrykcyjnie regulowana poprzez mię-
dzynarodowe certyfikacje, audyty oraz dodatkowe wymogi 
poszczególnych sieci. To sprawia, że często sieci handlowe 
mają własną politykę jakościową, która w  odniesieniu do 
obowiązującego prawa Unii Europejskiej jest jeszcze bardziej 
wymagająca.

Serdecznie	dziękuję	za	rozmowę. 

Z okazji	10-lecia	programu	
licencyjnego	w Polsce	rozmawiamy	
z przedstawicielem	firmy,	która	
jako	pierwsza	zdecydowała	się	
podpisać	umowę	licencyjną	na	znak	
Przekreślonego	Kłosa	i która	jest	
z nami	do	dzisiaj.	Na	pytania	Barbary	
Domarackiej	odpowiada	Jarosław	Lis,	
marketing	manager	w firmie	Good	Food	
Products	Sp.	z o.o.	
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P rodukty licencjonowane ze znakiem towarowym 
Przekreślony Kłos cieszą się bardzo dużą popu-
larnością wśród osób na diecie bezglutenowej po-
szukujących bezpiecznych wyrobów. Dziesięć lat 

udzielania licencji sprawiło, że udało nam się certyfikować 
całkiem pokaźną gamę produktów: pieczywo, mąki, makaro-
ny, wyroby wędliniarskie, przekąski słone i słodkie, słodycze, 
dania gotowe, kostki rosołowe, kakao, a  nawet piwo. Wi-
doczny jest także trend pojawiania się coraz większej liczby 
bezglutenowych produktów bio. Jest coraz lepiej, ale jak to 
zwykle bywa, apetyt rośnie w miarę jedzenia. Konsumenci 
sygnalizują nam, że brakuje im np. szybkich gotowych dań 
obiadowych, past do kanapek czy ciasta francuskiego. Jest 
więc jeszcze nad czym pracować. Wszystkie te sygnały prze-
kazujemy naszym producentom i sieciom handlowym.
Tymczasem pilotażowo w minionym roku zaproponowaliśmy 
konsumentom na diecie naszą akcję #mamybezglutenowy-
wybór. Celem akcji, która spotkała się z ciepłym przyjęciem, 
było pokazanie, że naprawdę mamy już w czym wybierać. 
Jeśli chcemy kupić pączki, nie jesteśmy skazani na wyroby 
od jednego producenta, ale możemy przebierać w ofercie kil-
ku: pączki mniejsze, większe, z lukrem i konfiturą lub bez. 
Wreszcie mamy wybór! Pokazując ofertę producentów i dys-
trybutorów, nie rekomendujemy żadnych produktów i nie po-
dejmujemy dyskusji o gustach – niech każdy kupuje to, na 
co ma ochotę. Staramy się jednak pokazać, że warto cieszyć 
się wspólnie rozmaitością produktów, gdyż rynek wyrobów 
bezglutenowych jest coraz bogatszy. 

NOWE	FIRMY,	KTÓRYCH	PRODUKTY	OBJĘTE	SĄ	
LICENCJĄ

Sokołów	SA – tej firmy nie trzeba niko-
mu specjalnie przedstawiać, jej produk-
ty można znaleźć w zasadzie w każdym 
sklepie spożywczym. Obecnie bezglute-
nowe wyroby Sokołowa są oznaczane 
licencjonowanym symbolem Przekre-
ślonego Kłosa. Lista mięsnych bezglu-
tenowych przysmaków jest długa i liczy 
około stu pozycji. Aby taka lista mogła 

powstać, audytom poddano aż sześć zakładów produkcyj-
nych należących do firmy Sokołów SA, zlokalizowanych 
w całej Polsce. Oprócz parówek, kabanosów i szynek są pro-
dukty bezglutenowe dotychczas rzadko spotykane z licencją, 

takie jak: salceson, kiełbasa myśliwska z dziczyzną czy pie-
czony schab. Z  kolei z  zakładu zlokalizowanego w Dębicy 
będą pochodziły licencjonowane salami o  smaku czosnku, 
bekonu lub chili. Na liście pojawiły się nie tylko wyroby mię-
sne, ale także pasty warzywne z ciecierzycą, z białej fasoli 
czy z suszonymi pomidorami. Ponadto dostępne są bezglu-
tenowe hummusy: naturalny, z czarnuszką, z suszonymi po-
midorami.  

W gronie Licencjobiorców w minionym roku powitaliśmy fir-
mę Full	of	Taste, która postanowiła odczarować mit o nie-
zdrowych przekąskach pełnych zbędnych dodatków, propo-
nując bezglutenowe chrupkie prażynki na bazie naturalnych 
składników w marce Top Snackers. W wielu sklepach można 
już kupić bezglutenowe prażynki solone, bekonowe, z socze-
wicy o smaku śmietanki, z cebulką czy ketchupowe. W ofer-
cie firmy znalazły się też przekąski o sympatycznej nazwie: 
LekkoDuszki – solone prażynki dla każdego, nie tylko lek-
koduchów. Ze względu na bardzo krótki okres obecności na 
rynku firma cały czas buduje sieć dystrybucji, dlatego nie 
wszyscy jeszcze odnajdą wspomniane produkty w sklepach 
w swoim mieście. Podajemy jednak kilka miejsc, w których 
warto sprawdzić, są to: sieci marketów Prim, Mercus, Max 
& Xavier, Kami, Justynka oraz wybrane sklepy sieci Lewiatan 
i Groszek.
Sieć handlowa	Aldi w ubiegłym roku także podpisała umowę 
licencyjną na używanie znaku Przekreślonego Kłosa. Sieć do-
tychczas znana była wielu osobom raczej z wyjazdów tury-
stycznych do Niemiec niż z Polski. Już niebawem wiele może 

TEKST: BARBARA DOMARACKA I ANNA KRAJEWSKA
ZDJĘCIA: MATERIAŁY PRASOWE FIRM

ZASMAKUJ  
W RÓŻNORODNOŚCI
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się w tej kwestii zmienić, ponieważ 
Aldi bardzo dynamicznie zwiększa 
liczbę swoich sklepów w  Polsce 
oraz poszerza asortyment produk-
tów w  markach własnych, także 
o  licencjonowane produkty bez-
glutenowe. W ofercie znajdują się 
już lody smakowe w marce Mucci, 
chrupkie pieczywo Ideal, musztar-

da i majonez Delicato oraz kakao ekstraciemne Albona. Mi-
łośnikom kukurydzianych przekąsek polecamy chrupkojady 
– chrupki kukurydziane w marce własnej Feurich. To tak na 
dobry początek. 

Znak Przekreślonego Kłosa pojawił się w minionym roku na 
liofilizowanych daniach firmy LyoFood, znanych już podróż-
nikom i sportowcom. Technologia liofilizacji (usuwanie wody 
z żywności w bardzo niskiej temperaturze i pod zmniejszo-
nym ciśnieniem) pozwala zachować pełnię wartości odżyw-
czych i naturalny smak produktów. Posiłki LyoFood są wolne 
od konserwantów i sztucznych dodatków, a mimo to bardzo 
trwałe, można je przechowywać przez długi czas. Do wyboru 
mamy kilka bezglutenowych zup i dań gotowych, owsianki, 
granole, a  nawet liofilizowany deser. Funkcjonalne szczel-
ne folie pozwalają na przygotowanie posiłku bezpośrednio 
w opakowaniu w niemal każdych warunkach. Potrzebny jest 
do tego tylko wrzątek. Produkty LyoFood dostępne są w skle-
pie internetowym producenta. 

Bardzo nas cieszy otwarcie nowego bezglutenowego zakła-
du przez Piekarnie	Polskie	Dr	Żurek z Kazimierzy Wielkiej. 
Firma z ponaddwudziestoletnią tradycją w wypiekaniu pie-
czywa stworzyła po kilku latach prób własne oryginalne 
receptury wyrobów bez glutenu. Dzięki temu powstały już 
różne rodzaje smacznego i  zdrowego chleba: bochenki ja-
sne, ciemne i wieloziarniste, a wszystkie bez konserwantów 
i  sztucznych dodatków, za to z  naturalnym zakwasem ry-
żowym. Ostatnio oferta została poszerzona o bardzo udane 
słodkie wypieki: muffiny i babkę marmurkową.

Naturalne pieczywo bezglutenowe można kupić w  sieci 
sklepów firmowych Piekarni Żurek na terenie województw: 
świętokrzyskiego, małopolskiego i  śląskiego oraz w sklepie 
internetowym producenta.

Miłośnicy egzotycznych bezglutenowych smaków i weganie 
z pewnością ucieszą się, że do programu licencyjnego przy-
stąpiła firma De	Care. W jej ofercie znajdują się opracowane 
przez dietetyka, bogate w wartości odżywcze dania do samo-
dzielnego przygotowania w piętnaście minut. W ich składzie 
są tylko naturalne składniki bez sztucznych konserwantów, 
barwników i zagęstników. Do wyboru jest kilka potraw inspi-
rowanych kuchniami etnicznymi z  różnych zakątków świa-
ta. Szybkie dania marki Yummity to aromatyczne mieszan-
ki kasz, liofilizowanych warzyw i  owoców z  egzotycznymi 
przyprawami. Producent oferuje też miksy do przygotowania 
sycących vergerów w czterech smakach. Ta roślinna alterna-
tywa tradycyjnego mięsnego burgera ma coraz więcej zwo-
lenników. Są też mieszanki do wypieku chleba, pizzy, gofrów 
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na słodko i wytrawnych, muffinów oraz brownie, a także bez-
glutenowe mąki oraz płatki z amarantusa i quinoa. 
Na koniec doniesień o nowościach chcemy poinformować, 
że kabanosy bezglutenowe dotychczas produkowane przez 
Zakłady Mięsne Henryk Kania obecnie wytwarzane są przez 
Zakłady	Mięsne	Silesia	SA. Firma Silesia przeszła pozytyw-
nie audyt Stowarzyszenia. W ofercie produktów bezgluteno-
wych w dobrze rozpoznawalnej przez klientów marce Duda 
znajdą się: szynka wędzona, kiełbaski białe, frankfurterki de-

likatesowe, kindziuk, 
salami oraz kiełbasa 
kminkowa. Ze wzglę-
du na posiadanie 
sporych zapasów do-
tychczas stosowanych 
etykiet w  przypadku 
obu firm trochę czasu 

zajmie wprowadzanie na rynek produktów w nowych opa-
kowaniach ze znakiem towarowym Przekreślony Kłos oraz 
odpowiednim numerem rejestracyjnym. 

NOWOŚCI	PRODUKTOWE
W bogatym asortymencie bezglutenowych ciast i ciasteczek 
pojawiły się bezglutenowe kokosanki z Piekarni	Cukierni	Ja-
rzębińscy. Jest to produkt o wadze 100 g, świeżo wypiekany, 
z terminem przydatności do dziesięciu dni.

Znana również ze świeżo wypiekanych produktów z  natu-
ralnych składników Zdrowa	Micha	wprowadziła do swojej 
oferty bezglutenową naturalną bułkę tartą. 

Wędliny i  wyroby mięsne stanowią zdecydowanie najlicz-
niejszą i najbardziej różnorodną część wszystkich produktów 
z symbolem Przekreślonego Kłosa. W sprzedaży można zna-
leźć bezglutenową krakowską suchą, różnego rodzaju szynki, 
kiełbasę jałowcową, indyka w  galarecie, parówki, serdelki 
i kabanosy. Z nowości prezentujemy kiełbasę śląską z szynki 
od firmy Goodvalley, która produkuje w marce Prime Food. 
Firma opiera filozofię swojej działalności na zrównoważonej 
produkcji od pola do stołu, tak aby wyroby były smaczne 

i zdrowe przy jak najmniejszym uszczerbku dla środowiska.
Na rynku pojawiły się także produkty mięsne stanowiące 
pożywną przekąskę. Większość z nas kojarzy słowo „chips” 
z chrupiącym, cienko krojonym smażonym ziemniakiem po-
sypanym solą lub różnymi przyprawami. Nowego znaczenia 
temu słowu nadał Tarczyński, proponując konsumentom 
chipsy mięsne: drobiowe i wieprzowe. 



STOWARZYSZENIE

Dostępność produktów 
bezglutenowych w  Pol-
sce znacznie poprawiły 
sieci handlowe. To wła-
śnie dzięki nim produkty 
bezglutenowe nie są już 
towarem deficytowym, 
odnajdywanym wyłącznie 
na półkach sklepów ze 
zdrową żywnością, a  ich 
cena stała się znacznie 
bardziej przyjazna dla 
portfela. Wejście certy-
fikowanej pizzy 4 sery 
bez glutenu i bez laktozy 

w marce Donatello do stałej oferty ponad 2500 sklepów sie-
ci Biedronka było prawdziwym bezglutenowym hitem minio-
nego roku.
Niewiele osób jednak wie, że sieć ma w swojej ofercie bar-
dzo bogaty wybór musztard i  sosów gotowych z  certyfika-
tem w marce Madero. Za przykład niech posłużą musztarda 
czosnkowa z  pietruszką i  musztarda Hořčice. Prawdziwe 
smakowe zaskoczenie!

Firma Doti już od lat speł-
nia smakowe oczekiwania 
najbardziej wybrednych 
łasuchów. W  jej ofercie 
produktów bezgluteno-
wych są orzechy i  owoce 
oblane ciemną lub mlecz-
ną czekoladą, np. aronia, 
żurawina, imbir czy dakty-
le. Warto więc podkreślić, 
że na liście tych delikate-
sów znalazły się ostatnio 
także orzechy nerkowca 
w  mlecznej czekoladzie 
z  chili. Gorąco polecamy 
ich spróbowanie.
Miło nam także poinfor-
mować, że w  ofercie na-
pojów likopenowych firmy 
Cinna	 Produkty	 Zdrowia 
pojawił się napój likopeno-
wy LycoLife BIO o smaku 
jabłkowym.
Wiele nowości wprowa-
dzili także producenci tacy 
jak:  Balviten, Bezgluten, 
Glutenex, Hert	czy	Incola.  
Szczególnie cieszą nas 
nowe rodzaje chleba na 
zakwasie, wzbogacone w różnego rodzaju ziarna i błonnik.
Nie sposób w  jednym artykule wymienić wszystkie nowe 
produkty, które stale pojawiają się na rynku. O nowościach 
ze znakiem Przekreślonego Kłosa na bieżąco   informujemy 
na stronie Stowarzyszenia Celiakia.pl oraz na Facebooku.
Z kolei pełną listę produktów ze znakiem towarowym Prze-
kreślony Kłos publikujemy w  Wykazie produktów ze zna-
kiem Przekreślonego Kłosa, dostępnym w formie pliku pdf 
na Celiakia.pl.





Najwi´ksze w Polsce targi ˝ywnoÊci bezglutenowej

glutenfreeexpo.plglutenfreeexpo.pl
Organizatorzy:

ⓦ bogataofertaproducentów˝ywnoÊci bezglutenowej

ⓦ prezentacja oferty bezglutenowej w restauracjach 
i miejscach wypoczynku

ⓦ goÊcie specjalni

ⓦ pokazy kulinarne

ⓦ materiały na temat celiakii i diety

ⓦ konkursy z nagrodami

ⓦ porady lekarzy i dietetyków,badania diagnostyczne

ⓦ Bezglutenowa Strefa Dzieci

W PROGRAMIE:

Bezpłatna rejestracja:

7-8.05.2021,EXPO Kraków7-8.05.2021,EXPO Kraków




