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D ieta bezglutenowa jest wyzwaniem nie tylko 
w  kontekście zakupów, przygotowywania posił-
ków czy jedzenia poza domem. Osoby z celiakią 
mają wciąż wiele wątpliwości co do zawartości 

glutenu w lekach i bezpieczeństwa ich stosowania. Nie ma 
tygodnia, by temat ten nie pojawiał się w pytaniach do diete-
tyków Centrum Diety Bezglutenowej lub na grupie Stowarzy-
szenia na Facebooku. Doszukujemy się glutenu w skrobiach, 
maltodekstrynie lub innych substancjach, które kojarzymy 
ze zbożami, a są wymienione na ulotkach jako składniki le-
ków. Często sami lekarze i  farmaceuci nie mają pewności, 
czy dany lek jest bezglutenowy. Jeśli nie ufamy informacjom 
z  ulotki, a  musimy przyjąć dany lek, piszemy do produ-
centów i  czekamy długie tygodnie na odpowiedź, czasami 
bezskutecznie. Niestety z  zażywania konkretnych lekarstw 
często nie wolno zrezygnować, nie zawsze są też dostępne 
odpowiedniki, którym jesteśmy w stanie zaufać. Czy te oba-
wy są uzasadnione?
Podobne wątpliwości mają osoby z celiakią w całej Europie, 
dlatego sprawą postanowiło się zająć AOECS, Zrzeszenie Eu-
ropejskich Stowarzyszeń Osób z Celiakią. Organizacja zwró-
ciła się do ekspertów z prośbą o analizę przepisów prawnych 
dotyczących używania dodatków do produkcji leków na ba-
zie zbóż glutenowych oraz określenie, jakie to niesie ryzyko 
w  praktyce dla osób z  celiakią i  innych stosujących dietę 
bezglutenową z powodów zdrowotnych. 

Na podstawie opinii specjalistów AOECS wydało następują-
ce oświadczenie w tej sprawie:

Wszystkie	leki	dostępne	na	terenie	Unii	Europej-
skiej	można	uznać	za	bezpieczne	dla	osób	z ce-
liakią.	Wyjątek	stanowią	indywidualne	przypadki	
osób	ze	szczególną	nadwrażliwością	na	pszenicę.

Czy to rozwiewa wszystkie nasze wątpliwości i na jakiej pod-
stawie eksperci dokonali oceny ryzyka? 
Na początku warto zaznaczyć, że w  oświadczeniu mowa 
jest wyłącznie o  lekach, a  nie o  suplementach diety, gdyż 
są to zupełnie różne rodzaje preparatów. Suplementy diety 
są uznawane za środki spożywcze i  podlegają regulacjom 
prawnym dotyczącym produktów spożywczych.

ZACZNIJMY	OD	POCZĄTKU,	CZYLI	SKĄD	GLUTEN	
W LEKACH?
Leki składają się z substancji czynnych (aktywnych), które są 
głównym składnikiem danego preparatu, oraz pomocniczych. 
Te drugie to związki chemiczne niewykazujące aktywności 
farmakologicznej, a  służące m.in. do nadania substancji 
leczniczej właściwej postaci, masy i objętości, zwiększenia 

GLUTEN W LEKACH  
I KOSMETYKACH
TEKST: JOANNA KOZDROŃ I MAŁGORZATA ŹRÓDLAK

GOTOWI NA ZJAZD?
Szkolimy się, wymieniamy doświadczeniami 
i integrujemy – coroczne spotkanie 
wolontariuszy Stowarzyszenia

– przełomowe stanowisko AOECS?
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jej trwałości lub przyspieszenia rozpadu, poprawy wyglądu, 
maskowania nieprzyjemnego smaku lub zapachu, a  także 
uzyskania odpowiednich właściwości wpływających na szyb-
kość i miejsce uwalniania leku. Wśród substancji pomocni-
czych mogą się znaleźć: „skrobia”, „skrobia modyfikowana”, 
„dekstryna”, „maltodekstryna”, „glikolan sodowy skrobi” lub 
„skrobia żelowana”, a także „skrobia pszenna”, które mogą 
być otrzymane ze zbóż zawierających gluten (przypomnijmy, 
że sama skrobia jest cukrem, ale w procesie pozyskiwania 
może zawierać pozostałości białka). 
Osoby na diecie bezglutenowej podchodzą z  nieufnością 
do preparatów, które zawierają w  swoim składzie skrobie, 
stąd mogą się brać wątpliwości dotyczące bezpieczeństwa 
poszczególnych leków. Największym problemem oczywiście 
jest skrobia pszenna.

REGULACJE	PRAWNE	DOTYCZĄCE	LEKÓW	
A GLUTEN
Farmakopea Europejska, która określa podstawowe wymaga-
nia jakościowe co do leków, dopuszcza do stosowania jako 
substancję pomocniczą skrobię pszenną, która zawiera nie 
więcej niż 0,3% białka. Nie jest to tożsame z  ilością glute-
nu. Jeśli całkowity poziom białek pszenicy w skrobi pszennej 
wynosi nie więcej niż wspomniane 0,3%, to według wyliczeń 
podawanych przez źródła naukowe zawartość samego glutenu 
w przeliczeniu nie przekracza w niej 100 ppm (100 mg/kg). 
Jak wiemy, zgodnie z  rozporządzeniem wykonawczym Ko-
misji (UE) nr 828/2014, produkt bezglutenowy zawiera do 
20 ppm glutenu (20 mg na 1 kg), a produkt o bardzo niskiej 
zawartości glutenu – pomiędzy 20 a 100 ppm tego białka. 
Należy jednak pamiętać, że skrobia pszenna procentowo jest 
niewielkim dodatkiem do leku, a ponadto pojedyncza daw-
ka preparatu leczniczego ma bardzo niewielką masę. A za-
tem nawet jeśli dany lek zawiera w swoim składzie skrobię 
pszenną, to w  praktyce ewentualna ilość glutenu zawarta 
w pojedynczej dawce będzie całkowicie bezpieczna dla oso-
by z celiakią.
Dlatego eksperci uznają, że każdy	lek	dopuszczony	do	obro-
tu	w Unii	Europejskiej,	nawet	jeśli	zawiera	skrobię	pszen-
ną,	jest	bezglutenowy.
W  celu uporządkowania tych informacji Europejska Agen-
cja Leków poświęciła tematowi skrobi pszennej zawierającej 
gluten specjalny dokument: „Skrobia pszenna (zawierająca 
gluten) używana jako substancja pomocnicza”, czyli „Wheat 
starch (containing gluten) used as an excipient”. W wytycz-
nych dotyczących przygotowywania ulotek leków na terenie 
Unii Europejskiej postanowiono zamieścić zapisy, które po-
rządkują informacje przekazywane konsumentom na diecie 
bezglutenowej, używając podobnego jak w przypadku pro-
duktów spożywczych limitu glutenu dla określenia „bezglu-
tenowy”: do 20 ppm.
Ponieważ środowisko naukowe wciąż nie ma pewności co 
do ilości pszenicy, jaka może szkodzić osobom szczególnie 
wrażliwym (co dotyczy głównie osób z silną alergią na psze-
nicę), we wspomnianym wyżej dokumencie uznano, że jeżeli 
skrobia uzyskana z pszenicy jest stosowana jako substancja 
pomocnicza w produkcji danego farmaceutyku, na ulotce po-
winna być wymieniona jako „skrobia pszenna”. Dodatkowo 
powinno to być wyjaśnione z podaniem którejś z następują-
cych informacji:

●● Lek zawiera jedynie bardzo małą ilość glutenu (ze skrobi 
pszennej), jest uważany za bezglutenowy1 i  jest bardzo 
mało prawdopodobne, że szkodzi osobom chorym na ce-
liakię. 

●● Jedna dawka leku dostarcza nie więcej niż x mikrogra-
mów glutenu.

●● Jeśli masz alergię na pszenicę (inna niż celiakia2), nie 
powinieneś przyjmować tego leku.

Oto przykładowe ulotki leków z informacją na temat glutenu, 
w których zastosowano sformułowania na bazie ustalonych 
zaleceń:

Lek Neosine zawiera skrobię pszeniczną

Lek zawiera skrobię pszeniczną.
Leku nie powinni stosować pacjenci z alergią (uczuleniem) na pszenicę (inną niż celiakia 
– zwana chorobą trzewną).
Lek Neosine mogą stosować pacjenci z celiakią.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Nurofen dla dzieci  
Junior pomarańczowy

•  Nurofen dla dzieci Junior pomarańczowy zawiera syrop maltitolowy. Jeżeli stwierdzono 
wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się 
z lekarzem przed przyjęciem leku.

•  Nurofen dla dzieci Junior pomarańczowy zawiera skrobię pszeniczną. Lek odpowiedni 
dla osób z chorobą trzewną (celiakia).

• Leku nie powinni stosować pacjenci z alergią na pszenicę (inną niż choroba trzewna).

A KOSMETYKI	ZAWIERAJĄCE	GLUTEN?
Również używanie kosmetyków ze składnikami, które pocho-
dzą ze zbóż zawierających gluten, wzbudza dużo wątpliwo-
ści. Pojawiają się pytania, czy na pewno każdy tego typu 
produkt jest bezpieczny dla osoby na diecie bezglutenowej.

W  swoim oświadczeniu na temat bezpieczeństwa leków 
AOECS wspomina również o tych produktach:

Kosmetyki	i artykuły	higieniczne,	które	wcho-
dzą	w kontakt	ze	skórą	lub	błonami	śluzowy-
mi,	 są	 także	 całkowicie	 bezpieczne	 dla	 osób	
chorujących	 na	 celiakię	 i  chorobę	 Dühringa,	
nawet	jeśli	w ich	skład	wchodzą	substancje	na	
bazie	zbóż	zawierających	gluten.	Powoduje	on	
bowiem	u osób	z celiakią	niepożądaną	reakcję	
wyłącznie	wtedy,	gdy	wejdzie	w kontakt	z bło-
ną	śluzową	jelita	cienkiego.		

Również szminki i pasty do zębów są bezpieczne, nawet jeśli 
zawierają składniki zawierające gluten, gdyż ilość tych sub-
stancji możliwa do połknięcia i strawienia jest tak nikła, że 
nie stanowi żadnego zagrożenia dla chorych. 

1  W  wytycznych określono, że napis „bezglutenowy” może być 
umieszczony na etykiecie tylko wtedy, gdy zawartość glutenu w pro-
dukcie leczniczym jest mniejsza niż 20 ppm. Domyślamy się, że 
w zamyśle autorów regulacji chodziło o to, że zawartość glutenu jest 
potwierdzona badaniami.
2 Tłumaczenie dosłowne (przyp. red.)
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O rganizatorzy podzielili trzydniowe sympozjum na 
sesje naukowe (ang. scientific forum) i  klinicz-
ne (ang. clinical forum), prezentując teoretyczne 
i  praktyczne aspekty codziennej pracy z  pacjen-

tami. Większość wykładów odbywała się równolegle, co 
stwarzało problem z wyborem, jeśli zapowiadały się równie 
interesująco. Dodatkowo podczas przerw obserwowaliśmy 
kolejno siedem sesji plakatowych z  prezentacją różnorod-
nych badań dotyczących diagnostyki, epidemiologii i patoge-
nezy celiakii oraz tematów związanych z dietą bezglutenową. 
Bardzo wiele wykładów oraz posterów z wynikami badań na-
wiązywało do roli mikrobioty i dysbiozy jelitowej w celiakii 
oraz w innych formach nietolerancji glutenu. Więcej na ten 
temat można przeczytać w  wywiadzie z  prof. Bożeną Cu-
krowską w pierwszej części „Bez glutenu” nr 11 (link).

We	wrześniu	2019	r.	miało	miejsce	ważne	dla	całej	bezglutenowej	społeczności	
wydarzenie.	Naukowcy,	lekarze,	dietetycy	i przedstawiciele	organizacji	pacjentów	
z całego	świata	spotkali	się	w Paryżu	na	międzynarodowym	sympozjum	
dotyczącym	celiakii	i diety	bezglutenowej.	Jest	ono	organizowane	co	dwa	lata	przez	
Międzynarodowe	Stowarzyszenie	Badań	nad	Celiakią	(ang.	International Society 
for the Study of Celiac Disease)	wraz	z towarzystwem	gastroenterologicznym	kraju,	
w którym	się	odbywa.	Po	raz	kolejny	miałam	przyjemność	reprezentować	nasze	
Stowarzyszenie	na	tym	ważnym	wydarzeniu	i spotkać	kluczowe	postacie	zajmujące	
się	celiakią	w Europie,	Ameryce	i Azji.	Podczas	kilkuset	sesji	plakatowych,	ponad	
stu	wykładów	i dyskusji	przedstawiono	setki	nowych	badań.	Naukowcy	żywo	
interesują	się	celiakią.	Poniżej	przedstawiam	subiektywny	przegląd	nowości	
w dziedzinie	celiakii	okiem	nie	lekarza	i nie	naukowca,	ale	osoby	w praktyce	
zajmującej	się	tą	tematyką	od	kilkunastu	lat.	

CZY O CELIAKII WIEMY 
JUŻ WSZYSTKO?
Nowości i ciekawostki 
ze świata nauki
TEKST I ZDJĘCIA Z KONFERENCJI: MAŁGORZATA ŹRÓDLAK

https://celiakia.pl/wp-content/uploads/2020/04/celiakia-11-2020-internet.pdf
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ZMIANY	W DIAGNOZOWANIU	CELIAKII	I NIE	TYLKO

Jednym z  najważniejszych tematów przedstawionych pod-
czas sympozjum były nowe rekomendacje Europejskiego 
Stowarzyszenia Gastroenterologii, Hepatologii i  Żywienia 
Dzieci (ang. European Society for Paediatric Gastroente-
rology Hepatology and Nutrition – ESPGHAN) dotyczące 
diagnozy celiakii u młodych pacjentów. Temat ten przedsta-
wiłam szczegółowo w artykule pt. Nowe zasady diagnostyki 
celiakii u dzieci – wytyczne ESPGHAN w pierwszej części 
„Bez glutenu” nr 11 (link). Na podstawie najnowszych ba-
dań naukowcy zmienili obowiązujące od 2012 r. zalecenia, 
wprowadzając kilka istotnych modyfikacji. 
Natomiast przedstawiciele Europejskiego Stowarzyszenia 
Badań nad Celiakią (ang. European Society for the Study of 

Coeliac Disease) zaprezentowali publikację, która podsumo-
wuje całą aktualną wiedzę o celiakii i innych chorobach glu-
tenozależnych. Dotyczy nie tylko objawów i diagnozy celiakii 
u  dorosłych i  dzieci, ale także innych ważnych aspektów 
związanych ze wszystkimi schorzeniami glutenozależnymi 
i dietą bezglutenową. Postanowiliśmy przetłumaczyć ten ob-
szerny tekst na język polski. Na jego podstawie przygotujemy 
serię artykułów dotyczących celiakii, a informacje na naszej 
stronie internetowej oraz w materiałach edukacyjnych zosta-
ną uaktualnione i wzbogacone o najnowszą światową wiedzę 
na temat tej choroby.

CZY	WIEMY,	CO	WYWOŁUJE	CELIAKIĘ	U DZIECI?

Naukowcy od lat zastanawiają się nad tym, co może pomóc 
w uniknięciu choroby. W latach 2007–2013 przeprowadzi-
li duże badanie „Prevent CD”, w  którym uczestniczyły też 
ośrodki medyczne z Polski, by sprawdzić, czy jest szansa na 
uniknięcie celiakii u dziecka z genetyczną predyspozycją do 
choroby. Podawano niemowlętom niewielkie ilości glutenu 
w tzw. oknie immunologicznym (między czwartym a szóstym 
miesiącem życia) pod osłoną karmienia piersią. Wynik bada-
nia okazał się jednoznaczny: dla wystąpienia celiakii u dziec-
ka z grupy ryzyka nie ma znaczenia wiek, w którym zaczyna 
ono spożywać gluten (nieważne, czy jest to w czwartym, czy 
w dwunastym miesiącu życia), nie ma też na to wpływu fakt 
spożywania pokarmu mamy.
Co zatem ma znaczenie? Okazuje się, że liczy się ilość glute-
nu wprowadzanego do diety dziecka w pierwszym roku życia 
– im go więcej, tym większe ryzyko choroby. Jest to bardzo 
interesujący temat, który opiszę w innym artykule. 
Na wczesne wystąpienie choroby wpływają także częste infek-
cje wirusowe, w szczególności zakażenia rota-, entero- i ade-
nowirusami. Ogromne znaczenie ma stan mikrobioty jelitowej, 
a  zatem wszystko, co powoduje jej nierównowagę (rodzaj 
porodu, antybiotykoterapia we wczesnym dzieciństwie i wiele 
innych czynników). Bardzo polecam lekturę wspomnianego 
wywiadu z prof. Bożeną Cukrowską, w którym wyjaśnia, ja-
kie czynniki zaburzają naszą mikrobiotę jelitową i jaki ma to 
wpływ na osoby z celiakią (link). 

Co ciekawe, włoskie badania potwierdziły, że u dzieci z ro-
dzin, w których występuje celiakia, pierwszymi markerami 
zwiastującymi chorobę dużo wcześniej niż transglutaminaza 
tkankowa są podwyższone wyniki badań fosfolipidów i trój-
glicerydów. 

Czy badania populacyjne w  kierunku celiakii mają sens? 
Wiadomo, że są drogie. Kogo zatem badać, jaką metodą i co 
zrobić, jeśli wykryje się celiakię bez objawów? Jak skłonić 
pacjenta do przestrzegania diety bezglutenowej, która ozna-
cza szereg ograniczeń i  problemów, jeśli wcale nie ma on 
uciążliwych dolegliwości? Najtrudniej ustalić wiek, w którym 
należałoby badać, ponieważ część osób może mieć celia-
kię utajoną. Wiadomo, że chorobę najlepiej byłoby wykryć 

we wczesnym dzieciństwie, kiedy nie dochodzi jeszcze do 
powikłań i rozwinięcia schorzeń współistniejących. Ale pro-
blem polega na tym, że celiakia może się ujawnić w każdym 
wieku.
Badania populacyjne pomagają nie tylko wykryć niezdiagno-
zowane wcześniej przypadki choroby trzewnej, ale również 
dostarczają nowej wiedzy na temat jej epidemiologii. Włoscy 
naukowcy przeprowadzili w 2016 r. duże badania przesie-

CZY	WARTO	PROWADZIĆ	BADANIA	PRZESIEWOWE?		
JUŻ	WIĘCEJ	NIŻ	1%	POPULACJI	MA	CELIAKIĘ

https://celiakia.pl/wp-content/uploads/2020/04/celiakia-11-2020-internet.pdf
https://celiakia.pl/wp-content/uploads/2020/04/celiakia-11-2020-internet.pdf
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wowe w ośrodkach naukowych w Ankonie i Weronie. Zbada-
li 4570 dzieci w wieku szkolnym i celiakię wykryli u 1,6% 
z nich. Dla porównania: w 1994 r. w trakcie podobnych ba-

dań przesiewowych na populacji dzieci oceniono skalę wy-
stępowania celiakii we Włoszech na 0,5%.
W pewnym regionie Holandii prostym testem przesiewowym 
z krwi (z palca) badane są z kolei wszystkie dzieci w wie-
ku od roku do czterech lat, które mają jakiekolwiek objawy 
sugerujące celiakię. Po przebadaniu 674 dzieci obliczono, 
że choroba występuje u 2,2% z nich (www.glutenscreen.nl). 
W innych badaniach populacyjnych prowadzonych w Szwe-
cji, tym razem u dzieci i dorosłych, okazało się, że ok. 3% 
Szwedów ma celiakię. 
Jedynym krajem na świecie, w  którym prowadzi się scre-
ening wszystkich dzieci w kierunku celiakii, jest San Marino.

W  jednym	naukowcy	 są	 zgodni.	 Z  pewnością należy	
badać	przesiewowo	wszystkie	osoby	z grup	ryzyka	wy-
stąpienia	celiakii,	nawet	jeśli	nie	mają	objawów	cho-
roby.	Dotyczy	to	krewnych	pierwszego	stopnia	chorych	
z celiakią,	osób	z niektórymi	chorobami	genetycznymi,	
cukrzycą	typu	I oraz	innymi	schorzeniami	autoimmu-
nologicznymi.

Gwałtowny wzrost liczby osób z celiakią w ciągu ostatnich 
kilkudziesięciu lat wykazano w bardzo wielu badaniach. Dla-
czego liczba chorych wzrasta nie tylko w Europie czy USA, 
ale też w Azji – części świata, w której podstawą pożywienia 
jest ryż, z natury bezglutenowy? Na kontynencie azjatyckim 
żyje 60% światowej populacji i  okazuje się, że część ma 
celiakię. Wzrost zachorowalności na chorobę trzewną odno-
towują w ostatnich latach lekarze w Indiach, Chinach i Ja-
ponii. Najprawdopodobniej jest to związane ze zwiększeniem 
spożycia pszenicy we wszystkich tych populacjach i nie od-

biega od statystyk europejskich czy amerykańskich. Bardzo 
ciekawym przykładem są Indie. Na północy kraju spożywa 
się dużo więcej pszenicy niż na południu i tam też zdecydo-
wanie więcej osób zapada na celiakię. Najciekawszy jest jed-
nak fakt, że aż 30% chorych nie ma charakterystycznych dla 
tej choroby genów HLA DQ2/DQ8. Czy to oznacza, że można 
mieć celiakię bez predyspozycji genetycznej, czy może niesie 
ją inny gen, o którym jeszcze nie wiemy? Badania naukowe 
na ten temat trwają.

CELIAKIA	W AZJI	–	CZY	TRZEBA	MIEĆ	GEN,	BY	ZACHOROWAĆ?

Biopsja jelita cienkiego wciąż pozostaje złotym standardem 
diagnostyki celiakii u osób dorosłych. Dla postawienia pra-
widłowej diagnozy trzeba podczas tego badania pobrać co 
najmniej pięć próbek (bioptatów) z  różnych części jelita, 
najlepiej jak najbardziej od siebie oddalonych, w  tym jed-
ną z opuszki dwunastnicy. Kosmki jelitowe mogą być znisz-
czone w bardzo nieregularny sposób, co przedstawiono na 
slajdach podczas jednego z wykładów. Zobaczyliśmy kosmki 
tej samej dorosłej osoby z celiakią z typowym, a więc stosun-

kowo dużym ich zniszczeniem (Marsh typ III C). Na jednym 
ze zdjęć mogliśmy zobaczyć kosmki o idealnej strukturze, jak 
u osoby zdrowej, a na kilku pozostałych – w różnym stopniu 
zniszczone, aż do całkowitego spłaszczenia. Co stałoby się 
z  tą osobą, gdyby lekarz przeprowadzający biopsję pobrał 
tylko jeden wycinek jelita, z części o prawidłowej strukturze? 
Biopsja wykonana niewłaściwie może wprowadzać w błąd 
i uniemożliwić prawidłową diagnozę. Do sukcesu potrzebne 

BIOPSJA	–	O CZYM	KAŻDY	PACJENT	I KAŻDY	LEKARZ	POWINNI	PAMIĘTAĆ

Warto w  tym miejscu przypomnieć, że istnieje wiele 
różnych powodów zniszczenia kosmków, nie zawsze 
przyczyną jest celiakia. U pacjentów seronegatywnych, 
czyli tych, którzy nie wytworzyli przeciwciał w kierunku 
choroby, zanik kosmków może być spowodowany m.in.:
l  zakażeniami, np. pierwotniakiem giardia lamblia, wiru-

sowymi (w tym HIV) czy bakteryjnymi (choroba Whip-
ple’a),

l  przerostem bakteryjnym jelita cienkiego (zespołem 
SIBO, ang. small intestinal bacterial overgrowth),

l  chemioterapią i radioterapią oraz przyjmowaniem nie-
których lekarstw (w  tym immunomodulatorów i nie-
steroidowych leków przeciwzapalnych),

l  chorobą Leśniowskiego-Crohna,
l  eozynofilowym zapaleniem żołądka i jelit,
l  amyloidozą,
l  enteropatią autoimmunologiczną.

http://www.glutenscreen.nl/
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jest doświadczenie nie tylko osoby pobierającej próbki, ale 
także przygotowującej i oceniającej je w skali Marsha. 
Podczas sympozjum lekarze podkreślali, że obecnie niestety 
wielu pacjentów rezygnuje z  prawidłowej diagnostyki, tzn. 

biopsji, a nawet testów z krwi, dokonuje samodiagnozy i na 
jej podstawie przechodzi na dietę bezglutenową. Celiakia 
jest chorobą na całe życie, więc niezwykle istotne jest, by 
została stwierdzona bądź wykluczona w prawidłowy sposób, 
przed przejściem na dietę. 

DLACZEGO	DIAGNOZA	CELIAKII	NIE	JEST	PROSTA?

l  Często u osób dorosłych zdarza się celiakia serone-
gatywna – aż do kilkudziesięciu procent pacjentów 
nie ma charakterystycznych dla choroby przeciwciał 
we krwi.

l  Problemem może być wiarygodność poszczególnych 
testów oraz to, że różne laboratoria mają różne warto-
ści graniczne dla wykonywanych przez siebie badań.

l  Wzrost liczby limfocytów śródnabłonkowych oraz za-
nik kosmków jelitowych występują w  wielu innych 
chorobach, nie tylko w celiakii.

l  Podczas diagnozy bardzo ważne jest doświadczenie 
osób pobierających i  oceniających bioptaty – często 
się zdarza, że zniszczenie kosmków jest nierówno-
mierne i łatwo o błędnie negatywną ocenę.

l  W zdecydowanej większości przypadków celiakia za-
czyna się w dzieciństwie, ale może dawać niespecy-
ficzne objawy, spoza układu pokarmowego, dlatego 
przez wiele lat pozostaje nierozpoznana.

l  Celiakia często występuje u osób otyłych, a nie wy-
chudzonych. Ze względu na ten stereotyp osoby 
z nadwagą nie są kierowane na badania.

O CZYM	WARTO	PAMIĘTAĆ	ZARAZ	PO	DIAGNOZIE?

l  Symptomy celiakii zwykle ustępują w  ciągu kilku, 
kilkunastu tygodni po wprowadzeniu diety bezglu-
tenowej – tempo zmian jest różne u poszczególnych 
pacjentów.

l  Przeciwciała charakterystyczne dla celiakii nie zanika-
ją od razu, czasem potrzeba do tego wielu miesięcy. 
Najważniejsza jest ocena, czy spadają, czy pozostają 
na podobnym poziomie (objaw nieprawidłowy).

l  Odbudowa błony śluzowej jelita u  osób dorosłych 
może trwać nawet kilka lat, co sprawia, że część ob-
jawów się utrzymuje.

l  Wykazano korelację pomiędzy poziomem przeciwciał 
a stanem jelita – im wyższy, tym bardziej zniszczone 
kosmki jelitowe w momencie diagnozy.

l  Kontrolna biopsja ma sens, jeśli jest porównywalna 
z  wcześniejszą, to znaczy powinna być wykonana 
w tym samym ośrodku, w którym pacjent został zdia-
gnozowany.

Współczesna dieta zachodnia jest oparta na pszenicy. 
Niestety pod względem biologicznym chodzi o  zupełnie 
inne zboże niż to, które spożywali nasi przodkowie. Za-
wiera dużo większą ilość glutenu niż stare odmiany, co 
jest najprawdopodobniej jedną z  przyczyn wzrostu licz-
by chorych na celiakię. Naukowcy wskazują jednak, że 
gluten, a  w  szczególności α-gliadyna, nie jest jedynym 
źródłem problemów. Inne zawarte w  ziarnie pszenicy 
proteiny przyczyniają się nie tylko do wystąpienia niece-
liakalnej nadwrażliwości na gluten, ale też wielu chorób 
przewlekłych. Jednymi z takich białek są inhibitory amy-
lazy i  trypsyny (ATIs, ang. amylase trypsin inhibitors), 
które stanowią około 4% białek pszenicznych. Podczas 
sympozjum naukowcy zaprezentowali wyniki wielu badań 
nad wpływem tych inhibitorów na powstawanie stanów 
zapalnych w układzie pokarmowym, które przenoszą się 
później na inne obszary organizmu, w  tym do węzłów 
chłonnych, nerek, śledziony czy mózgu. 
Jak do tego dochodzi? Zawarte w pszenicy inhibitory amy-
lazy i  trypsyny powodują aktywację receptora TLR4 (ang. 
toll-like receptor 4). Jest to białko, które doprowadza do 
produkcji prozapalnych cytokin, odpowiedzialnych za akty-
wację stanu zapalnego w  organizmie i  pobudzenie układu 
immunologicznego. Spożywanie produktów z pszenicy, a co 
za tym idzie z ATIs, może powodować objawy takich chorób 
autoimmunologicznych jak reumatoidalne zapalenie stawów, 
stwardnienie rozsiane czy toczeń rumieniowaty. Nie bez zna-

czenia jest też powstała na skutek stanu zapalnego dysbioza 
i zwiększająca się przepuszczalność jelitowa. 
Może zatem szkodzić nie gluten zawarty w ziarnie, albo nie 
tylko on. Dlatego w przypadku osób cierpiących na niece-
liakalną nadwrażliwość na gluten (ang. non-coeliac gluten 
sensitivity) naukowcy zaczynają coraz częściej używać ter-
minu: nieceliakalna nadwrażliwość na pszenicę (ang. non-
-coeliac wheat sensitivity).

TAJEMNICZE	ATIs	A WYSYP	CHORÓB	AUTOIMMUNOLOGICZNYCH
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Podczas sympozjum dużo czasu poświęcono nie tylko celia-
kii, ale także tematom pokrewnym. Jak różnicować zespół 
jelita drażliwego i  nieceliakalną nadwrażliwość na gluten/
pszenicę? Kiedy i komu pomaga dieta low FODMAP?
Okazuje się, że dieta o małej zawartości fermentujących oli-
go-, di- i  monosacharydów oraz polioli, czyli właśnie tzw. 
dieta low FODMAP (ang. fermentable oligosaccharides, 
disaccharides, monosaccharides and polyols), jest zaleca-
na nie tylko w zespole jelita drażliwego (ang. irritable bo-
wel syndrome – IBS). Część pacjentów z  celiakią również 
źle reaguje na produkty bogate w FODMAP i  to może być 
przyczyną uporczywych objawów z przewodu pokarmowego 
nawet po przejściu na ścisłą dietę bezglutenową. Przedsta-
wione podczas sympozjum badania pokazują, że aż 70% 
pacjentów, którzy nadal cierpieli na wzdęcia i bóle brzucha, 

odczuwało znaczną poprawę po wprowadzeniu ograniczeń 
w spożyciu wybranych cukrów. Dietę low FODMAP zalecano 
im na cztery tygodnie, a  potem wprowadzano pojedynczo 
kolejne produkty i obserwowano reakcję organizmu. Nie ma 
jednak badań, które pokazywałyby, jaki jest wpływ tej diety 
na organizm w dłuższym okresie. 
Jakie są inne powody tego, że u  części osób z  celiakią po 
przejściu na dietę bezglutenową nie mijają objawy gastrycz-
ne? Wpływ na ich występowanie mogą mieć m.in. zły stan mi-
krobioty, zespół jelita nadwrażliwego, SIBO (przerost bakterii 
jelitowych), mikroskopowe zapalenie jelita grubego lub niedo-
bór disacharydaz (enzymów odpowiedzialnych za metabolizm 
węglowodanów). Poza tym zawsze należy też wykluczyć inne 
współistniejące schorzenia układu pokarmowego.

IBS,	FODMAP	I ICH	ZWIĄZKI	Z CELIAKIĄ	

O  tym schorzeniu pisaliśmy już w  poprzednich numerach 
„Bez glutenu”. Prawdopodobnie dotyczy dużo większej liczby 
osób niż celiakia i  daje uporczywe objawy skórne, dolegli-
wości ze strony mięśni, stawów i układu nerwowego. Nad-
wrażliwość tę diagnozuje się metodą wykluczenia celiakii 
i  alergii na pszenicę oraz zaobserwowania poprawy stanu 
zdrowia po wprowadzeniu diety bezglutenowej i pogorszenia 
przy powrocie do spożywania glutenu. Na razie nie ma też 
lepszych biomarkerów pomagających w diagnozie niż prze-
ciwciała antygliadynowe AGA IgG (tzw. stara gliadyna, nie-
używana obecnie w diagnostyce celiakii). Jak wspominałam 
wcześniej, naukowcy uważają, że w leczeniu NCGS/NCWS 
sama dieta bezglutenowa może nie wystarczyć, występuje 
niekiedy konieczność redukcji spożycia produktów z  FOD-
MAP. Pszenica ma największą liczbę fruktanów, więc być 

może to nie gluten czy inne białka (np. wspomniane wyżej 
ATIs – inhibitory amylazy i trypsyny) odpowiadają za objawy 
nadwrażliwości, lecz właśnie te cukry (znajdują się one rów-
nież w innych zbożach, ale w mniejszej ilości). 
Innym podejrzanym jest zawarta w ziarnie pszenicy agluty-
nina, należąca do lektyn, czyli białek wytwarzanych przez 
rośliny w ramach obrony przed innymi roślinami, grzybami, 
chwastami czy zwierzętami (i  człowiekiem). Są to związ-
ki bardzo ciężkie do strawienia i  utrudniają wchłanianie 
składników odżywczych. Niektóre z  nich, szczególnie jeśli 
są spożywane w  dużych ilościach, powodują stany zapal-
ne nabłonka jelitowego i przenikają do krwioobiegu. Mogą 
też przekraczać barierę krew – mózg, co skutkuje objawami 
z układu nerwowego.

NIECELIAKALNA	NADWRAŻLIWOŚĆ	NA	GLUTEN/PSZENICĘ	(NCGS/NCWS)

I tak doszliśmy do bardzo interesującego i zbyt rzadko poru-
szanego tematu: neurologicznej strony celiakii i innych cho-
rób glutenozależnych. Po raz kolejny z ciekawością uczest-
niczyłam w  wykładzie profesora Mariosa Hadjivassiliou, 
światowej sławy eksperta w dziedzinie wpływu glutenu na 
układ nerwowy. Mój wywiad z profesorem oraz wspomnia-
ne zagadnienia wpływu glutenu na mózg i układ nerwowy 
znalazły się w ósmym numerze „Bez glutenu”, dlatego jedy-
nie wspomnę o  kilku interesujących szczegółach. Podczas 
sympozjum prof. Hadjivassiliou przypomniał, że przeciwciała 
antygliadynowe (AGA) mogą być jedynymi podwyższonymi 
markerami u osób, które mają objawy neurologiczne po spo-
życiu produktów z glutenem. Przypomnę, że są to badania 
pomocne również w diagnostyce nadwrażliwości na gluten/
pszenicę. Być może jeszcze nadejdzie ich czas i znów zaczną 
być w  powszechnym użyciu? Na razie, choć są dostępne, 
niestety nie korzystają z nich neurolodzy.
Mrozi krew w żyłach informacja, że aż 40% badanych przez 
profesora osób ze zdiagnozowaną celiakią ma przeciwciała 

GLUTEN	A MÓZG
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przeciwko transglutaminazie tkankowej typu szóstego (tTG 6),  
świadczące o  zmianach w  mózgu. O  osi jelita-mózg mówi 
także prof. Bożena Cukrowska we wspominanym wcześniej 
wywiadzie (link). Fragmenty białek glutenowych są w  stanie 
przeniknąć barierę krew – mózg. Jest on też bardzo wrażliwy 
na toczące się w jelicie stany zapalne. Najczęstszymi efekta-
mi niekorzystnego działania glutenu jest utrata istoty szarej 
oraz atrofia (zanik) móżdżku, znana jako ataksja glutenowa. 
Móżdżek jest częścią mózgu odpowiadającą za utrzymywanie 
równowagi, koordynację ruchową i napięcie mięśni ciała. Jego 
zanik powoduje, że wykonywanie najprostszych codziennych 
czynności staje się bardzo utrudnione, a  nawet niemożliwe. 

Innym częstym problemem jest neuropatia obwodowa, pole-
gająca na uszkodzeniu nerwów obwodowych i  objawiająca 
się zaburzeniami czucia, bólem, mrowieniem dłoni lub stóp, 
osłabieniem mięśni. Dobra wiadomość dla osób cierpiących na 
neurologiczne objawy nietolerancji glutenu jest taka, że dieta 
bezglutenowa przynosi ulgę i  poprawę jakości ich życia. Zła 
– duże zmiany w mózgu są niestety nieodwracalne. Sprawę 
dodatkowo komplikuje fakt, że osoby wrażliwe na gluten mogą 
cierpieć na upośledzenie funkcji mózgu bez żadnych objawów 
ze strony układu pokarmowego, dlatego tak trudno jest wykryć 
prawdziwe źródło problemów u części chorych.

Warto wspomnieć o dość częstym zespole objawów z ośrod-
kowego układu nerwowego, którego większość lekarzy i pa-
cjentów w ogóle nie kojarzy z glutenem, tzw. mgle mózgowej 
(ang. brain fog).
Jest to zbiór charakterystycznych symptomów związanych 
z  zaburzoną percepcją i  interpretacją wrażeń zmysłowych. 
Bywa określany jako mgła psychiczna (ang. mental fog) lub 
zmętnienie świadomości (ang. clouding of consciousness). 
Niektórzy uważają nawet, że jest lżejszą postacią delirium, 
zaburzenia świadomości charakteryzującego się poczuciem 
dezorientacji w przestrzeni i  czasie, upośledzeniem funkcji 
intelektualnych czy trudnościami w utrzymaniu uwagi. 
Co wspólnego z brain fog ma gluten? Mgła mózgowa jest 
wynikiem zaburzenia regulacji neuroprzekaźników, czyli substancji odpowiedzialnych za przenoszenie sygnału mię-

dzy neuronami w układzie nerwowym, zwłaszcza serotoniny, 
dopaminy, kwasu gamma-aminomasłowego (GABA, ang. 
gamma-aminobutyric acid) i acetylocholiny. Może być ono 
powodowane przez stres, chroniczne zmęczenie, nadmiar 
stymulantów, odwodnienie organizmu, brak aktywności fi-
zycznej, niedobór snu, zbyt dużą ilość obowiązków. Ale jed-
ną z przyczyn mogą być też toczące się w organizmie proce-
sy zapalne, także te powodowane u osób wrażliwych przez 
gluten.
Okazuje się, że część osób z celiakią lub nadwrażliwością na 
gluten/pszenicę po przejściu na dietę bezglutenową odczuwa 
szybką poprawę, tzn. ustąpienie objawów mgły mózgowej, 
często w spektakularny sposób. Niektórzy nawet nie zdają 
sobie sprawy z  tego, jak wielkie mieli problemy z  dekon-
centracją, zaburzeniami postrzegania czy logicznego myśle-
nia, dopóki one nie ustąpią. Jakie są inne oznaki brain fog? 
Nadmierna senność, problemy z  rozumieniem, skupieniem 
myśli czy zapamiętywaniem, dezorientacja, ograniczony od-
biór informacji z  zewnątrz, nagłe zmiany nastroju, trudno-
ści w uczeniu się czy składaniu zdań. Niekiedy pojawić się 
mogą problemy z koordynacją ruchową, zapominanie nazw 
przedmiotów codziennego użytku i brak motywacji do podej-
mowania działań. Chorzy opisują ten stan jako „chodzenie 
we mgle”. Zabawną ciekawostką będzie pewnie to, że w Sto-
warzyszeniu mamy od lat własne nieoficjalne określenie dla 
tego stanu umysłowego zaćmienia. Nazywamy je „glutem na 
mózgu”. Pozwalam sobie na przytoczenie tego obrazowego 
określenia, bo na szczęście jest to stan przemijający na die-
cie bezglutenowej i liczę na to, że osoby, które go doświad-
czyły, podejdą do tego sformułowania z humorem. 

BRAIN	FOG	A GLUTEN	–	CZYM	JEST	MGŁA	MÓZGOWA?	

KILKA	FAKTÓW	O DIECIE	BEZGLUTENOWEJ

l  Mimo szczerych chęci wiele osób z celiakią nieświa-
domie spożywa gluten, głównie z powodu zanieczysz-
czeń krzyżowych (podczas produkcji żywności lub 
przygotowywania jej w domu bądź np. restauracjach). 

l  W większości przypadków (i jest tak na całym świecie) 
osoba z celiakią nie jest objęta opieką dietetyka pod 
kątem prawidłowego przestrzegania diety, głównie 
z powodu braku dostępności specjalistów.

l  Dieta bezglutenowa często nie jest zdrowa. Jeśli wy-
eliminujemy pełne ziarna, nie wprowadzimy do diety 
naturalnych pełnowartościowych produktów bezglute-
nowych a oprzemy ją tylko na wysoko przetworzonych 
zastępnikach zbóż, szybko nabawimy się niedoborów. 
Analizy składu zbożowych produktów bezglutenowych 
pokazują, że zawierają one więcej tłuszczów nasy-
conych, soli i  cukru, a  mniej białka, żelaza, kwasu 
foliowego, potasu czy cynku niż ich glutenowe odpo-
wiedniki. Na szczęście wyniki ostatnich badań (także 
prezentowanych podczas sympozjum) pokazują nowy 
trend: jakość produktów bezglutenowych pojawiają-
cych się na rynku stopniowo się poprawia, zawierają 
one coraz więcej błonnika, a mniej cukru.

l  Dieta bezglutenowa jest ściślej przestrzegana przez 
osoby, które zapisują się do stowarzyszeń, korzystają 
z grup wsparcia, a tym samym poszerzają swoją wie-
dzę na temat choroby i w efekcie są zdrowsze.

https://celiakia.pl/wp-content/uploads/2020/04/ce
liakia-11-2020-internet.pdf
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Na całym świecie rośnie popyt na żywność bezglutenową. 
W ostatnich latach w USA dieta bezglutenowa była zdecydo-
wanie najczęściej wyszukiwana w internecie spośród wszyst-
kich możliwych diet. Co ciekawe, nie w kontekście celiakii, 
ale głównie nadwrażliwości na gluten/pszenicę, którą podej-
rzewa u siebie coraz więcej osób. Udowodniono, że chorzy 
z  NCGS/NCWS o  wiele częściej unikają też nabiału i  soi. 
Być może jest to spowodowane faktem, że nierzadko cier-
pią na dodatkowe alergie lub nietolerancje pokarmowe. Czę-
stym powodem poszukiwania produktów bezglutenowych 
w krajach zachodnich jest wciąż moda. „Bezglutenowy” dla 
wielu konsumentów oznacza to samo co „zdrowy”, a więc 
wskazany w  prowadzeniu zdrowego stylu życia. Podczas 

jednego z wykładów zwrócono uwagę, że część ludzi, któ-
rzy obsesyjnie unikają glutenu, nie mając ku temu podstaw 
medycznych, może cierpieć na tzw. orthorexia nervosa. Jest 
to patologiczne unikanie żywności, która według tych osób 
może im szkodzić, obsesja na punkcie zdrowego odżywiania. 
Każde odstępstwo od ustalonych zasad dietetycznych cier-
piący na ortoreksję przypłacają poczuciem winy oraz lękiem 
o zdrowie. 
Dieta gluten free coraz częściej determinuje też nie tylko 
wybory konsumenckie, ale także osobiste. W USA popularne 
stają się serwisy dla singli poszukujących partnerów na die-
cie bezglutenowej, np. www.glutenfreesingles.com.

ŚWIATOWY	FENOMEN	DIETY	BEZGLUTENOWEJ

Osoby z  celiakią podróżujące do USA powinny pamiętać, 
że w  Stanach Zjednoczonych norma dotycząca zawartości 
glutenu dla produktu bezglutenowego (20 ppm) nie obowią-
zuje w lokalach gastronomicznych. Co prawda bardzo wielu 
restauratorów oferuje dania bezglutenowe i nawet stara się 
je przygotowywać w sposób bezpieczny, jednak okazuje się, 
że żywienie poza domem bywa dla osób z celiakią bardzo 
ryzykowne. Pokazują to wyniki m.in. różnych testów konsu-
menckich.
Kilka lat temu na amerykańskim rynku pojawił się tester 
żywności o nazwie NIMA, którym według producenta można 
w prosty sposób sprawdzić, czy danie lub produkt spożyw-
czy zawiera gluten powyżej dozwolonej wartości. Wkłada 
się próbkę produktu/dania do załączonej kapsułki i po około 
trzech minutach urządzenie pokazuje „buźkę” uśmiechnię-
tą („Bez glutenu!”) lub smutną („Uwaga, gluten powyżej 
20 ppm!”). Warto przytoczyć tu ciekawą inicjatywę kon-
sumencką, w  której 804 użytkowników NIMA sprawdzało 
bezpieczeństwo dań oferowanych jako bezglutenowe w ame-
rykańskich restauracjach. Wyniki pokazały, że aż 32% tak 
zbadanej żywności zawierało gluten. Po przeanalizowaniu 
badania podsumowano, że najbardziej niebezpieczne są lo-
kale, w których serwuje się pizzę i makaron. Ważny był także 
czas wizyty osoby testującej dania – przy pełnej restauracji 
ryzyko znacznie się zwiększało. 

Podobnych testów podjęli się dziennikarze w Nowym Jorku. 
Sprawdzali, tym razem testami ELISA R5, pizzę bezgluteno-
wą sprzedawaną w różnych restauracjach. Niestety co siód-
ma zawierała gluten w ilości powyżej 20 ppm.
Na jednym z  posterów podczas sesji plakatowej przeczy-
tałam o  jeszcze innym badaniu, tym razem kanadyjskim. 
Sprawdzano w nim wiedzę na temat celiakii i diety bezglu-
tenowej wśród osób przygotowujących i serwujących dania 
w szpitalach i innych miejscach opieki nad chorymi. Wyniki 
niestety nie były optymistyczne – wiedza praktyczna tych 
osób pozostawiała bardzo wiele do życzenia.
Myślę, że wyniki opisanych testów mogą być alarmują-
ce nie tylko dla Amerykanów czy Kanadyjczyków, ale dla 
wszystkich osób z celiakią. Jedzenie poza domem, nie tylko 
w miejscach, gdzie równolegle serwowane są dania bezglu-
tenowe i tradycyjne mączne, może być bardzo ryzykowne. 
I często jest przyczyną utrzymywania się objawów choro-
bowych. Być może dlatego to głównie Amerykanie bardzo 
mocno dążą do opracowania leku lub szczepionki na ce-
liakię, które byłyby alternatywą dla diety bezglutenowej.  
Około 66% osób z celiakią w USA chce innej terapii niż die-
ta bezglutenowa. Ciekawe, ilu polskich celiaków chciałoby 
podobnego rozwiązania…

JEDZENIE	POZA	DOMEM	–	CZY	BEZPIECZNE?

Moją uwagę zwróciło także inne ciekawe badanie z  USA, 
którego wyniki przedstawiono na jednym z posterów. Otóż 
postanowili oni w  sposób jak najbardziej precyzyjny osza-
cować ryzyko zanieczyszczenia glutenem posiłków bezglute-
nowych podczas ich przygotowywania i doszli do zaskaku-
jących wyników.
Każdy dietetyk doradzający osobie nowo zdiagnozowanej 
ma podobną podstawową radę: aby dieta bezglutenowa była 
skuteczna, należy nie tylko używać sprawdzonych bezglute-
nowych produktów, ale także nauczyć się bezpiecznego przy-
gotowywania posiłków. W  taki sposób, by zminimalizować 

ryzyko ich zanieczyszczenia glutenem. Czy jednak zawsze 
to ryzyko istnieje i w jakich sytuacjach jest największe? Ba-
dacze postanowili je precyzyjnie ocenić, używając testów  
ELISA R5 w następujących sytuacjach:
1. Gotowanie bezglutenowego makaronu w  wodzie wcze-

śniej użytej do ugotowania makaronu tradycyjnego.
2. Podgrzewanie bezglutenowego chleba w tradycyjnym to-

sterze z widocznymi okruchami chleba glutenowego.
3. Używanie noża do pokrojenia mrożonej (to ważne) ba-

beczki glutenowej, a następnie bezglutenowej. 

KIJ	W MROWISKO?	ZASKAKUJĄCE	WYNIKI	TESTÓW	BADANIA	ŻYWNOŚCI

http://www.glutenfreesingles.com/
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Najbardziej ryzykowne okazało się gotowanie bezglutenowe-
go makaronu w tej samej wodzie, w której gotował się wcze-
śniej makaron glutenowy. Badania wielu próbek (z różnych 
gotowań) pokazały zawartość glutenu w produkcie bezglu-
tenowym na poziomie od 33,9 do 115,7 ppm. Co ciekawe, 
opłukanie tak ugotowanego makaronu bezglutenowego pod 
bieżącą wodą zmniejszało w nim zawartość glutenu, jednak 
nadal nie był on bezglutenowy.
Bardzo interesujące okazały się wyniki badania bezglute-
nowego chleba po użyciu „glutenowego” tostera. Zbadane 
próbki zawierały od 5,1 do 8,3 ppm glutenu. 
Użycie wspólnego noża do pokrojenia bezglutenowych 
mrożonych babeczek spowodowało przeniesienie glutenu 
w  28  z  30 próbek, natomiast tylko w  dwóch z  nich jego 
poziom był wyższy niż 20 ppm. 
Okazało się więc, że niektóre czynności i narzędzia kuchen-
ne niosą ze sobą mniejsze ryzyko zanieczyszczenia dań glu-

tenem, niż moglibyśmy zakładać. Mnie również te wyniki 
bardzo zaskoczyły, żywo o  nich dyskutowaliśmy w  gronie 
zaprzyjaźnionych osób z  innych stowarzyszeń obecnych na 
konferencji. 
Sami naukowcy podkreślają jednak, że jest to na razie tylko 
pojedyncze badanie, które absolutnie nie zmienia istnieją-
cych zaleceń przygotowywania bezglutenowych posiłków 
w kuchniach, gdzie jest używany gluten. Potrzeba większej 
ilości badań, by precyzyjnie określić ryzyko i  wydać reko-
mendacje dotyczące przestrzegania zasad bezpieczeństwa. 
Stanowi ono jednak ciekawy i  pobudzający do myślenia 
przykład inicjatywy, która ma pomóc oddzielić naukowe fak-
ty od naszych domysłów i domniemań na temat zagrożeń, 
jakie czyhają na osoby na diecie bezglutenowej. Większości 
z nas łatwiej byłoby się poruszać w świecie pełnym glute-
nu, gdybyśmy potrafili precyzyjniej oszacować możliwość 
kontaminacji. Zwłaszcza w  obliczu tego, o  czym pisałam 
wcześniej: ryzyka, jakie niesie jedzenie poza domem. Czas 
pokaże, czy jest to możliwe. 
Nasze Stowarzyszenie nadal zdecydowanie rekomenduje 
używanie oddzielnych, czystych sprzętów i powierzchni do 
przyrządzania posiłków bezglutenowych. Pamiętajmy też, że 
ilość zjadanego dziennie w niewielkich ilościach glutenu się 
sumuje. Mam tu na myśli dozwoloną ilość zawartą w pro-
duktach bezglutenowych oraz ewentualne nieświadome spo-
życie w wyniku kontaminacji.

Gluten wydaje się wszechobecny, a ścisłe stosowanie diety 
bezglutenowej wciąż pozostaje wyzwaniem. Najtrudniej go 
wyeliminować, gdy jest ukryty w produktach, w których nie 
powinno go być. Dla wielu osób z  celiakią przestrzeganie 
diety jest też obciążające psychicznie. Z drugiej strony w ob-
liczu gwałtownego wzrostu liczby zachorowań wynalezienie 
panaceum na celiakię jest łakomym kąskiem dla firm farma-
ceutycznych. Dzięki wzrastającej wiedzy na temat patogene-
zy celiakii pojawiają się możliwości rozwoju innych terapii 
niż dieta bezglutenowa bądź wspomagania jej w sytuacjach, 
kiedy trudno uniknąć zanieczyszczenia żywności glutenem. 
Rosną też możliwości biogenetyki. Nad czym najintensyw-
niej pracują obecnie naukowcy?
Jednym z pomysłów jest modyfikacja pszenicy tak, aby po-
zbyć się z niej glutenu, czyli usunąć najbardziej toksyczny 
dla chorych element: α-gliadynę. W Europie w badaniach na 
ten temat przoduje ośrodek w Waheningen w Holandii. Inny 
pomysł to suplementy zawierające enzymy, które są zdolne 
„trawić” gluten, neutralizując jego toksyczne działanie na or-
ganizm (np. latiglutenaza). 
Kolejny to leki, które będą w  stanie wzmacniać integral-
ność nabłonka jelitowego. Obiecującą substancją jest octan 
larazotydu. Jak działa? Nabłonek jelitowy jest wyposażony 
w tzw. ścisłe złącza (ang. tight junctions), które umożliwiają 
wchłanianie substancji odżywczych drogą międzykomórko-
wą. Stanowi to 85% całego transportu jelitowego. W celiakii 
dochodzi do zaburzenia tej funkcji, a zwiększona przepusz-
czalność ścisłych złączy jest wynikiem procesu zapalne-
go toczącego się w organizmie w odpowiedzi na obecność 

peptydów glutenu. Octan larazotydu natomiast uniemożliwia 
otwarcie ścisłych złączy, przez co zmniejsza wchłanianie glu-
tenu. W efekcie reakcja zapalna nie jest nasilona lub nawet 
można jej uniknąć.
Innym pomysłem są modulatory układu immunologicznego 
zdolne do zahamowania wytwarzania przeciwciał przeciw 
transglutaminazie tkankowej i  blokujące niektóre rodzaje 
limfocytów odpowiedzialnych za powstawanie cytokin pro-
zapalnych.
Jeśli chodzi o szczepionki, zaawansowane prace nad Nexvax2 
zostały zakończone. Okazało się, że szczepionka nie chroni 
niestety przed celiakią w stopniu większym niż placebo.
Jednym z  najbardziej kontrowersyjnych pomysłów jest za-
każanie pasożytami (głównie nicieniami) w celu przekiero-
wania układu immunologicznego na innego wroga. Zaob-
serwowano, że infekcja tęgoryjcem (Necator americanus) 
modyfikuje odpowiedź immunologiczną na gluten u  osób 
z celiakią i zmniejsza procesy zapalne. 

NOWE	TERAPIE	W CELIAKII:	SZCZEPIONKA,	ENZYM	CZY	ROBAKI?
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Oprócz szukania alternatywy dla diety bezglutenowej na-
ukowcy dążą do opracowania nowych markerów celiakii. 
Dzięki nim będzie można precyzyjnie i szybko diagnozować 
chorobę, nawet jeśli pacjent jest na diecie bezglutenowej, 
także na poziomie molekularnym. W niedalekiej przyszłości 
prawdopodobnie udoskonalone zostaną również metody ba-
dania stanu kosmków jelitowych, też z użyciem endoskopii 
kapsułkowej i automatycznego skanowania jelita. Być może 
uniezależni to pacjentów od niedoskonałości obecnie sto-
sowanej metody – biopsji jelita – w  której tak ważne jest 
doświadczenie lekarza i  histopatologa (zawodna metoda 

szkiełka i oka). Naukowcy przewidują też, że za dziesięć lat 
normą może być spersonalizowane podejście do celiakii, we-
dług fenotypu pacjenta, a  zatem zestawu fizycznych cech 
ukształtowanego przez geny oraz czynniki środowiskowe. To 
bardzo ciekawy temat, który być może zostanie pogłębiony 
w innym artykule.
Celiakia wciąż stanowi naukowe wyzwanie, wiele tematów 
jest jeszcze do zbadania. Pozostaje nam czekać na nowe od-
krycia i mieć nadzieję, że zainteresowanie badaczy przełoży 
się na lepszą diagnostykę i łatwiejsze życie osób zdiagnozo-
wanych.

JAK	BĘDZIE	WYGLĄDAĆ	DIAGNOSTYKA	CELIAKII	I „ZARZĄDZANIE”	NIĄ		
ZA	DZIESIĘĆ	LAT?

Wśród kilkuset plakatów znalazło się także kilka polskich: 
dwa postery dotyczyły białka wiążącego kwasy tłuszczowe 
w jelicie cienkim I-FABP (ang. intestinal fatty-acid binding 
protein), które jest markerem stanu zapalnego i  stopnia 
zniszczenia wyściółki błony śluzowej jelita. Zaprezentowa-
ły je prof. Bożena Cukrowska oraz dr Joanna Bierła z CZD 
w Warszawie. Temat znaczenia białka I-FABP w diagnosty-
ce celiakii był również często poruszany podczas wykładów. 
Tym bardziej cieszy fakt, że zajmuje się nim polski ośrodek 
naukowy. Dr Emilia Majsiak z Lublina zaprezentowała trzy 
postery dotyczące wiedzy środowiska medycznego na temat 
celiakii zdaniem polskich pacjentów, częstotliwości badań 
w  kierunku celiakii u  krewnych osób chorych w  Polsce, 
a także zmian w podejściu do diagnozowania dzieci z celia-
kią w naszym kraju.

POLSKIE	AKCENTY	PODCZAS	SYMPOZJUM

We Francji miejsc serwujących posiłki, w  których można 
zamówić coś bezglutenowego, nie wywołując zdziwienia 
wśród personelu, znajdziemy jak na lekarstwo. W  sympo-
zjum uczestniczyli przedstawiciele pacjentów z całego świa-
ta, w większości będący na diecie bezglutenowej. Dlatego 

sądziliśmy, że organizatorzy zapewniający catering w hotelu, 
w którym odbywały się spotkania, dobrze się do tego przy-
gotują. 
Już pierwsza przerwa kawowa pokazała jednak, że wszystkie 
ciastka i drobne przekąski (z wyjątkiem owoców) zawierały 
gluten, nic nie było opisane. Lunch podawany w pudełkach 
co prawda zaoferowano w wersji sans gluten, ale i w nim 
jedna z przekąsek nie była bezglutenowa. Wszystkie osoby 
na diecie zostały oficjalnie przeproszone za zaistniałą sytu-
ację. Kolejnego dnia w  naszych lunchboksach odkryliśmy 
karteczki z przeprosinami od menedżera hotelu wraz z do-
datkowym słodkim drobiazgiem – małym ciasteczkiem, które 
według informacji na opakowaniu mogło zawierać gluten…
Mam nadzieję, że następne sympozjum, które w 2021 roku 
ma się odbyć we Włoszech, będzie wolne od takich wpadek. 
Jestem prawie pewna, że duże i doświadczone włoskie sto-
warzyszenie, które ściśle współpracuje z wieloma lekarzami 
i  naukowcami organizującymi konferencję, będzie trzymać 
rękę na bezglutenowym pulsie. 

Bibliografia dostępna u autorki tekstu.

OT,	ŻYCIE!	BEZ	GLUTENU	PO	FRANCUSKU
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I nformacja o celiakii dziecka jest zwykle dla rodziców 
nagła i zaskakująca. Dotyka największej dla nich war-
tości, jaką jest zdrowie dziecka, dlatego wywołuje nie-
pokój, lęk i niedowierzanie. Emocje te są bardzo nasi-

lone zwłaszcza na etapie diagnozowania choroby, ponieważ 
w tym czasie pojawiają się liczne pytania, niepewność i oba-
wy co do konsekwencji celiakii w dalszym życiu dziecka. 
Proces adaptowania się do choroby wymaga czasu i przebie-
ga według czterech faz: 
●● Pierwsza z nich to szok,	wstrząs,	odrętwienie	– rodzi-

com trudno jest zrozumieć przekazywane przez lekarza 
informacje dotyczące mechanizmu powstawania choroby 
i sposobu leczenia, a więc perspektywy diety bezgluteno-
wej do końca życia. Niekiedy rodzice zaprzeczają temu, 
co usłyszeli, odrzucają diagnozę. Bywa, że potrzebują 
zweryfikowania diagnozy przez innego specjalistę, mają 
nadzieję, że nie potwierdzi celiakii. Silne emocje, jakie 
wtedy przeżywają, mogą utrudniać podejmowanie racjo-
nalnych decyzji dotyczących leczenia dziecka. Niektórzy 
rodzice stają się nadwrażliwi i  doszukują się glutenu 
wszędzie, inni lekceważą zalecenia co do przygotowy-
wania posiłków. 

●● Wkrótce szok przechodzi w  drugą fazę, kryzysu	 emo-
cjonalnego, w której rodzice rozpamiętują nieszczęście, 
przeżywają poczucie niesprawiedliwości, beznadziej-
ności, bezradności. Stawiają sobie pytania, dlaczego 
to spotkało ich dziecko, co zrobili źle, czy to ich wina. 
Trudno im się pogodzić z diagnozą celiakii. 

●● Kiedy powoli zaczynają się oswajać z  nowymi warun-
kami życia z chorobą dziecka, wchodzą w trzecią fazę, 
pozornego	przystosowania	się	do	nowej	sytuacji. W tym 
okresie mechanicznie podporządkowują się zaleceniom 
zespołu terapeutycznego. Trudno im się skupić na innych 
sprawach dotyczących codziennego życia. Cały czas 
przeżywają dużo smutku i rozgoryczenia. Niekiedy sięga-
ją po niekonwencjonalne metody leczenia, mając nadzie-
ję na poprawę zdrowia dziecka. 

 Ważne jest, aby rodzice na każdym z tych trudnych eta-
pów otrzymywali wsparcie emocjonalne ze środowiska 
społecznego, w  którym żyją, a  szczególnie od zespołu 
medycznego leczącego dziecko. Istotnym jest, aby w tym 
czasie zostali pokierowani przez lekarza do stowarzyszeń 
samopomocowych dla osób z celiakią. 

●● Otrzymując wsparcie, łatwiej jest bowiem pogodzić się 
z diagnozą, zrozumieć, na czym polega choroba dziecka 
i jakie są jego nowe potrzeby, a dzięki temu zbliżyć się do 

czwartej fazy – konstruktywnego	przystosowania	się	do	
nowej	sytuacji, w której rodzice mobilizują się do dzia-
łania i  rozpoczynają starania o  zdrowie dziecka. Chcą 
je wspierać, tak aby pomimo celiakii mogło realizować 
swoje potrzeby, cele i marzenia. 

Dodatkowo rodziny mogą przeżywać chorobę przewlekłą 
dziecka jako:
●● Krzywdę. Rodzice traktują chorobę dziecka jak osobi-

stą porażkę. Dominują wtedy u nich negatywne emocje. 
Przeżywają dużo złości i buntu, dlatego trudno im dawać 
ciepło i wsparcie dziecku, a także samym sobie. 

●● Zagrożenie. Postawa ta jest konsekwencją myślenia kata-
stroficznego, w którym rodzice przewidują najgorsze kom-
plikacje w przebiegu choroby, nie tylko biologiczne, ale 
też psychologiczne i społeczne. Taki sposób traktowania 
choroby może powodować rozwój postaw nadopiekuń-
czych, które ograniczają dziecko i utrudniają budowanie 
jego niezależności i  samodzielności, a  w  konsekwencji 
również własnej odpowiedzialności za leczenie.

●● Wyzwanie. Ten sposób przystosowania pozwala na kon-
struktywne działanie. Rodzice angażują się w  leczenie, 
wspierają dziecko, przyjmują aktywną postawę i szukają 
rozwiązań, które pozwoliłyby na dobrą jakość życia pomi-
mo choroby. Ich podejście mobilizuje dziecko do radzenia 
sobie z trudnościami i podejmowania nowych wyzwań.

Nie wszystkie rodziny dochodzą do fazy czwartej, czy-
li konstruktywnego przystosowania się do nowej sytuacji. 
To, w  jaki sposób rodzina traktuje chorobę dziecka, zależy 
od jej zasobów, tj. od rodzaju relacji pomiędzy jej członkami, 
sieci wsparcia społecznego, która ją otacza, gotowości do 
podejmowania wyzwań i  szukania nowych rozwiązań. Jak 
najlepsze przystosowanie się do choroby przewlekłej dziecka 
ma na celu zminimalizowanie wpływu tej choroby na rodzinę 
i samo dziecko oraz zaspokojenie jego potrzeb rozwojowych. 
Funkcjonowanie z chorobą przestaje być wówczas traktowa-
ne jako obciążenie, a staje się stylem życia rodziny. 

WIEDZA,	WIEDZA,	WIEDZA
Jednym z  najważniejszych czynników wpływających na 
normalizację życia rodziny jest zdobywanie przez jej człon-
ków wiedzy na temat choroby. W sytuacji gdy na celiakię 
choruje dziecko, zaangażowanie rodziców w  poznawanie 
schorzenia jest wręcz nieodzownym elementem procesu 
terapeutycznego. 
Ciągłe zdobywanie wiedzy o chorobie jest z jednej strony dla 
rodziców wyzwaniem, ale z drugiej pomaga w opanowywa-
niu lęku o dziecko i budowaniu motywacji, zarówno swojej, 
jak i dziecka, do przestrzegania diety bezglutenowej. Wiele 
badań naukowych z zakresu celiakii potwierdza, że wiedza 
dzieci i rodziców na temat choroby jest podstawowym czyn-
nikiem wpływającym na skuteczność jej leczenia. Im ta wie-
dza jest większa, tym bardziej rodziny przestrzegają zasad 
żywienia bezglutenowego. 

CZUJNOŚĆ	I PRAKTYKA
Kolejnym wyzwaniem dla rodzica jest praktyczne stosowa-
nie reguł diety bezglutenowej. Wymaga bowiem stałej czuj-
ności w  związku z  restrykcyjnymi zasadami diety elimina-
cyjnej, która niesie ze sobą wiele nakazów i zakazów oraz 

Celiakia	(choroba	trzewna)	u dziecka,	
jak	każda	inna	choroba	przewlekła,	
wywiera	wpływ	na	funkcjonowanie	
nie tylko	dziecka,	ale	także	całej	
rodziny.	Adaptowanie	się	do	nowej	
sytuacji	jest	procesem	i wymaga	czasu.	
Jak	zmienia	się	życie	rodzinne	i co	
sami	możemy	zrobić,	by	ułożyło	się	jak	
najlepiej?	
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konieczność wypracowania nowych nawyków dotyczących 
codziennego funkcjonowania. Dotyczy to zarówno przygoto-
wywania posiłków, jak i uważności podczas robienia zaku-
pów ze względu na możliwość zanieczyszczeń krzyżowych. 
Wiąże się z  koniecznością dokładnego czytania wszystkich 
etykiet pod kątem zawartości glutenu, chyba że produkt spo-
żywczy zawiera licencjonowany znak Przekreślonego Kłosa, 
który jest dużym ułatwieniem w wyborze. Analiza etykiet to 
obowiązek ustawiczny, ponieważ producent zawsze może 
zmienić recepturę i dodać do produktu składnik zawierający 
gluten. Wymaga to od rodzica ciągłej uważności i jest spo-
rym wyzwaniem, dopóki nie wejdzie w nawyk i nie stanie się 
elementem stylu życia. 

GŁÓWNE	ŹRÓDŁA	WIEDZY
W  kontekście konieczności zdobywania wiedzy ciekawe 
wydaje się, w  jaki sposób rodzice pozyskują informacje na 
temat zasad prowadzenia diety bezglutenowej. Nie ulega 
wątpliwości, że chorzy i ich rodziny powinni być edukowani 
przez personel medyczny: lekarzy, pielęgniarki, wykwalifi-
kowanych dietetyków, a w przypadku dzieci i  ich rodziców 
– dodatkowo przez pielęgniarki szkolne. Badania prowadzo-
ne w  tym zakresie pokazują jednak, że prawie 80% osób 
z celiakią czerpie wiedzę na temat diety z internetu, a tylko 
16% korzysta z porad dietetyka. 
Według rodziców głównym powodem niekorzystania z opieki 
dietetycznej jest niedostępność refundowanych przez Naro-
dowy Fundusz Zdrowia wizyt w poradniach dietetycznych. 
Część rodziców korzysta z prywatnych porad u dietetyków, 
co generuje dodatkowe koszty. Być może dlatego głównym 
źródłem informacji o diecie staje się internet. Taka sytuacja 
może jednak przyczyniać się do popełniania błędów żywie-
niowych i  powstawania powikłań źle leczonej celiakii. Po-
twierdzają to badania, w  wyniku których okazuje się, że 
ponad 95% rodziców dzieci z celiakią czerpiących informa-
cje o diecie głównie z internetu wie, że dieta bezglutenowa 
utrzymywana przez całe życie to podstawowy sposób lecze-
nia celiakii, ale tylko jedna trzecia z nich prawidłowo iden-
tyfikuje produkty zawierające gluten. Pokazuje to, że zbyt 

niski poziom wiedzy na temat diety bezglutenowej powoduje 
trudności z zastosowaniem jej w praktyce, np. uniemożliwia 
prawidłową interpretację etykiet produktów spożywczych. 

PODSTAWOWE	BŁĘDY
Brak dostatecznej wiedzy na temat zasad stosowania diety 
bezglutenowej może też powodować, że zaraz po jej wpro-
wadzeniu dzieci spożywają za dużo słodyczy, co grozi otyło-
ścią, oraz jedzą mało wartościowe posiłki. Może to wynikać 
z  faktu, że na początku choroby rodzice świadomi szkodli-
wości glutenu skupiają się głównie na jego eliminacji z die-
ty, niekoniecznie stosując zasady prawidłowego odżywiania 
i uzupełniania niedoborów pokarmowych. Dodatkowo chcą 
wynagrodzić dziecku ograniczenia dietetyczne, więc pozwa-
lają na jedzenie zbyt dużej ilości słodkich produktów.
Ponadto aby skutecznie uniknąć glutenu w diecie, należy wy-
eliminować tzw. zanieczyszczenia krzyżowe, czyli skażenie 
glutenem produktów i potraw bezglutenowych. W tym celu 
trzeba opanować bardzo restrykcyjne zasady przygotowy-
wania posiłków (np. nie wolno tym samym nożem smaro-
wać chleba glutenowego, a potem bezglutenowego). Jest to 
uciążliwe i trudne, szczególnie na początku stosowania diety, 
ale niezbędne, by prawidłowo prowadzić leczenie dziecka.

WSPARCIE	SPOŁECZNE
Ważnym elementem w aspekcie zdobywania wiedzy przez 
rodziców dzieci z celiakią jest przynależność do grup samo-
pomocowych i  stowarzyszeń. Rodzice mogą otrzymać tam 
wsparcie społeczne, emocjonalne oraz praktyczną wiedzę na 
temat tego, jak radzić sobie z celiakią dziecka i jak prawidło-
wo prowadzić dietę bezglutenową. Badania	naukowe	dowo-
dzą,	że	osoby	należące	do	stowarzyszeń	dla	osób	z celiakią	
mają	 dużą	 wiedzę	 na	 temat	 zasad	 diety	 bezglutenowej.	
Członkostwo	w takich	grupach	jest	wręcz	 jednym	z czyn-
ników	pomagających	w przestrzeganiu	diety. Dlatego warto 
dołożyć wszelkich starań, aby rozpowszechniać informacje 
o działalności Polskiego Stowarzyszenia Osób z Celiakią i na 
Diecie Bezglutenowej zarówno wśród samych osób chorych 
i ich rodzin, jak i wśród lekarzy i pielęgniarek, którzy mogliby 
kierować do Stowarzyszenia pacjentów z celiakią. 

Posiadanie rzetelnej wiedzy na temat choroby trzewnej 
–  wiedzy, którą można zdobyć dzięki Stowarzyszeniu: ze 
strony internetowej, z poradnika dla osób z  celiakią, pod-
czas organizowanych konferencji, warsztatów kulinarnych, 
spotkań ze specjalistami – powoduje, że restrykcyjna dieta 
bezglutenowa przestaje być obciążeniem, a staje się częścią 
normalnego życia, co pozwala na konstruktywne działanie 
na rzecz dziecka i daje szansę na jego dobre funkcjonowanie 
pomimo choroby. 

Dr	n.	o zdrowiu	Anna	PRZENZAK
jest pedagogiem, psychoterapeutą w trakcie procesu cer-
tyfikacji Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, tera-
peutą motywującym.

Bibliografia dostępna u autorki.



18

Siemię	lniane	to	nic	innego	jak	nasiona	lnu,	które	są	dobrze	znane	każdemu,	
kto interesuje	się	zdrowym	stylem	życia	i chce	się	dobrze	odżywiać.	Nieco	
zapomniane,	od	kilku	lat	przeżywa	renesans.	Na	nowo	odkrywamy	niesamowite	
właściwości	lnu	i siemienia	lnianego,	które	wykorzystywały	nasze	prababki.	

Len
– ŻYWI, LECZY I UBIERA

DIETETYKA

TEKST: GRAŻYNA KONIŃSKA
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N ajważniejszym gatunkiem lnu jest pochodzą-
cy z  Bliskiego Wschodu len zwyczajny (Linum 
usitatissimum). Jest to stara roślina użytkowa 
uprawiana od tysięcy lat. Jako roślina ozdobna 

len jest sadzony na rabatach w ogrodach skalnych i natu-
ralistycznych. Z  łodygi i  części korzeniowej wytwarza się 
wysokiej jakości przędze i  tkaniny. Są one też surowcem 
do produkcji dobrego gatunkowo papieru. Nasiona wyko-
rzystywane są w przemyśle farmaceutycznym i medycynie 
ludowej. Wyrabia się z nich olej (spożywczy i przemysłowy), 
pokost, biopaliwo. Pozostałości, takie jak połamane, zdrew-

niałe części łodyg, są surowcem do produkcji płyt paździe-
rzowych (o  podobnych właściwościach jak płyty wiórowe) 
lub pakuł (stosowanych do uszczelniania rur w instalacjach 
wodnych i  gazowych). Olej lniany używany jest do zabez-
pieczania powierzchni malowideł i polichromowanych rzeźb. 
Wykorzystuje się także wytłoki powstałe przy produkcji oleju 
z nasion, a nawet torebki nasienne (plewy), przerabiając je 
na pasze.

TROCHĘ	HISTORII
Historia lnu sięga ok. 8000 lat przed naszą erą. Wówczas 
lniane włókna wykorzystywano po prostu jako nici do zszywa-
nia skór lub jako sznurek do wiązania. Dużo później nauczo-
no się tkać z nich materiały. Z czasem starożytni osiągnęli 
w tym mistrzostwo, co pokazują kunsztownie wykonane eks-
ponaty znalezione w grobowcu faraona Tutanchamona, które 
można obejrzeć w muzeum w Kairze. Z lnu wykonywano nie 
tylko odzież, ale także m.in. żagle. Ta niebiesko kwitnąca 
roślina tak głęboko wrosła w tradycję i kulturę, że stała się 
nawet tematem twórczości dla dzieci: Jak to ze lnem było 
Marii Konopnickiej, Len Hansa Christiana Andersena.
Tradycyjnie nasiona lnu stosowano w  medycynie ludowej 
w postaci naparów i odwarów, służących do picia, okładów 
i kąpieli. Jednym ze starych sposobów na kaszel, z  jakich 
korzystali nasi przodkowie, było popijanie naparu z siemie-
nia lnianego. Śluz uwolniony z  zalanych wodą całych na-
sion ułatwia oczyszczanie dróg oddechowych z zalegającej 
wydzieliny, pomaga przy chrypce oraz w przypadku zmian 
skórnych: na tle alergicznym, przy półpaścu, łuszczycy, czy-
rakach. Odwary z nasion lnu stosowano przy chorobie wrzo-
dowej żołądka lub dwunastnicy, w  przypadku refluksu żo-
łądkowo-przełykowego. Śluz powleka błonę śluzową żołądka 
i osłania ją przed takimi czynnikami, jak np. sok żołądkowy. 
Siemię lniane tradycyjnie stosowano również zewnętrznie 
– jako maseczki na twarz, przy zniszczonych paznokciach ze 
skłonnością do rozdwajania się, na suche i zniszczone włosy. 
Po kuracji siemieniem lnianym skóra szybko staje się mięk-
ka, a przy tym nie jest podrażniona, paznokcie stają się moc-
niejsze i bardziej sprężyste, a włosy odżywione i nawilżone.

DLACZEGO	TAKIE	ZDROWE
Działanie prozdrowotne siemię lniane zawdzięcza bogactwu 
składników. Oprócz tego, że jest jednym z najbogatszych źró-
deł kwasu alfa-linolenowego (ALA), zawiera również wyso-
kiej jakości białko, enzymy, kwasy organiczne, błonnik oraz 
mające dobroczynne działanie na organizm ludzki związki 
fenolowe. Nasiona lnu zawierają też pewne ilości witamin 
i składników mineralnych.
Kwasy tłuszczowe są niezbędne dla mózgu, ponieważ oko-
ło 60 proc. jego suchej masy składa się właśnie z tłuszczu, 
głównie wielonienasyconych kwasów tłuszczowych. Są one 
składnikiem błon komórkowych wszystkich komórek nasze-
go organizmu, w tym komórek nerwowych. Dodatkowo biorą 
udział w produkowaniu licznych substancji przekazujących 
sygnały, czyli neuroprzekaźników. Dla podtrzymania wszyst-
kich funkcji mózg musi być stale zaopatrywany w wielonie-
nasycone kwasy tłuszczowe, które są jednocześnie budulcem 
i paliwem. Wśród nich są m.in. kwasy omega-3 (w tym kwas 
alfa-linolenowy występujący w siemieniu lnianym), których 
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nasz organizm nie potrafi sam wytworzyć i musi pozyskiwać 
z pożywienia. 
Kwas alfa-linolenowy ma właściwości przeciwmiażdżycowe, 
poprawia funkcjonowanie gospodarki insulinowej, obniża 
poziom złego cholesterolu i trójglicerydów we krwi. Ma po-
zytywny wpływ na układ krążenia, pomaga obniżyć ciśnienie 
krwi oraz ryzyko wystąpienia zawału serca. Poprawia też 
stan skóry i  włosów, łagodzi dolegliwości zapalne stawów 
i podnosi odporność organizmu.
Siemię lniane, a także pozyskiwany z niego olej, jest również 
źródłem lignanów – substancji należących do fitoestrogenów. 
Są to związki o budowie podobnej do żeńskich estrogenów. 
Choć nie są dokładnie takie same jak hormony produkowane 
przez nasz organizm, istnieją dowody, że posiadają zdolność 
regulacji ich poziomu i  działają korzystnie na gospodarkę 
hormonalną kobiet. Liczne badania pokazują, że redukują 
ryzyko zachorowania na hormonozależne nowotwory pier-
si, jajnika i  macicy. Lignany hamują odwapnienie kości 
i zmniejszają spadek masy kostnej, więc obniżają podatność 
na złamania. Dzięki tym właściwościom polecane są kobie-
tom w okresie menopauzy. Badania naukowe wykazują rów-
nież że, siemię lniane może spowalniać rozwój nowotworu 
prostaty u mężczyzn.
Lignany lniane uznaje się za bardzo silne przeciwutleniacze 
(antyoksydanty). Wykazują one zdolność neutralizacji nad-
miaru wolnych rodników, które przyczyniają się do rozwoju 
wielu schorzeń i nasilają procesy starzenia. Lignany przeciw-
działają stanom zapalnym, poprawiają profil lipidowy krwi, 
obniżają poziom cukru we krwi u osób z cukrzycą typu 2, 

redukują ryzyko zachorowania na chorobę wieńcową serca 
oraz miażdżycę naczyń krwionośnych, dobroczynnie wpły-
wają na pracę jelit.
Siemię lniane zawiera też duże ilości błonnika, zarówno 
w  formie rozpuszczalnej, jak i  nierozpuszczalnej. Frakcja 
rozpuszczalna opóźnia opróżnianie żołądka, dzięki czemu 
jesteśmy dłużej syci po posiłku, oraz korzystnie wpływa na 
obniżanie poziomu glukozy i  cholesterolu we krwi. Ma też 
zdolność do wytwarzania lepkich substancji, które działają 
ochronnie na ściany przewodu pokarmowego. Lepkie sub-
stancje wytworzone w  jelicie ograniczają ponowne wchła-
nianie cholesterolu z treści jelitowej, co z kolei pozwala na 
obniżenie jego poziomu we krwi. Spowalniają wchłanianie 
węglowodanów obecnych w pożywieniu, dzięki czemu wol-
niej wzrasta stężenie glukozy we krwi po posiłku Ta funkcja 
pozwala na lepsze wyrównanie cukrzycy.
Kolejną cenną funkcją błonnika rozpuszczalnego jest zdol-
ność do fermentacji w jelicie grubym. Podczas tego procesu 
powstają krótkołańcuchowe kwasy tłuszczowe (m.in. masło-
wy), co sprzyja rozwojowi korzystnej mikroflory jelitowej.
Błonnik nierozpuszczalny natomiast nie ulega trawieniu ani roz-
puszczeniu w świetle przewodu pokarmowego, ale działa jak 
miotełka – drażniąc ściany jelita, przyspiesza pasaż treści po-
karmowej. Ma również zdolność do wiązania wody. Dzięki temu 
zwiększa częstotliwość i  efektywność wypróżnień, zapobiega-
jąc zaparciom. Poprawia skuteczność oczyszczania organizmu 
z substancji szkodliwych, np. różnorakich toksyn, metali cięż-
kich, a także starych, złuszczonych komórek jelita. Oba rodzaje 
błonnika działają korzystnie na florę bakteryjną jelit.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Przeciwutleniacze
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rodniki
https://pl.wikipedia.org/wiki/Choroba_niedokrwienna_serca
https://pl.wikipedia.org/wiki/Miażdżyca
https://optymalnewybory.pl/dobry-i-zly-cholesterol-co-powinienes-wiedziec/
https://optymalnewybory.pl/niestabilny-poziom-cukru-we-krwi/
https://optymalnewybory.pl/jak-poprawic-prace-jelit/
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JAK	JEŚĆ	SIEMIĘ	LNIANE?	
W sklepach konsumenci mają do wyboru dwa rodzaje sie-
mienia lnianego: złote i brązowe, dostępne w czterech for-
mach: całe ziarna, zmielone ziarna, częściowo odtłuszczona 
mąka lniana oraz olej lniany. Składniki odżywcze zawarte 
w  ziarnach lnu są obecne w każdej formie tego produktu, 
choć w różnym stopniu. 
Żeby zapobiec utlenianiu, siemię lniane należy przechowy-
wać, zwłaszcza po zmieleniu, w szczelnym pojemniku w lo-
dówce, a  jeśli mamy większy zapas, w  zamrażarce. Zbyt 
długie przechowywanie zmielonych nasion w niewłaściwych 
warunkach może spowodować jełczenie zawartych w nich 
tłuszczów (co może objawiać się nieprzyjemnym, ostrym po-
smakiem). Zmielonego siemienia nie powinno się przecho-
wywać nawet w lodówce dłużej niż cztery tygodnie, a poza 
lodówką – kilka dni. Najlepiej, by nasiona lnu mielone były 
bezpośrednio przed użyciem. W sklepach często spotykamy 
odtłuszczone zmielone siemię lniane – usunięcie oleju po-
zwala na nieco dłuższe przechowywanie produktu.
Siemię lniane jada się na różne sposoby. Całe nasiona moż-
na dodawać do wypieków (np. chleba, bułek), dorzucać do 
porannej owsianki. Lekko podprażone na suchej patelni, 
zwłaszcza wymieszane z  nasionami słonecznika czy dyni, 
świetnie sprawdzą się jako posypka do kanapek, sałatek, 
zup, jogurtu naturalnego lub innych potraw. 
Zmielone siemię lniane można dodać np. do koktajlu owoco-
wo-warzywnego, posłuży nam też zamiast mąki do zagęsz-
czenia zup i sosów, a zmiksowane z owocami utworzy kisiel. 
Co ważne, dodatek całych nasion zwiększa atrakcyjność 
i smakowitość dania, lecz aby w pełni skorzystać z bogactwa 
składników odżywczych, ziarna trzeba zmielić.

SIEMIĘ	LNIANE	W KUCHNI	BEZGLUTENOWEJ
Zarówno mielone siemię lniane, jak i mąka z odtłuszczone-
go ziarna lnu sprawdza się jako dodatek do mieszanek mąk 
bezglutenowych. Owszem, da się (próbowałam!) upiec chleb 
wyłącznie ze zmielonego siemienia lnianego, ale nie każde-
mu będzie odpowiadał smak i struktura takiego chleba. Do 
pieczenia lepsze jest złociste siemię lniane, gdyż mąka z tej 
odmiany jest jaśniejsza, drobniejsza, a jej smak delikatniej-
szy. Ale jeśli zależy nam na otrzymaniu razowych wypieków 
o bardziej intensywnym smaku i ciemnym kolorze, dobrym 
wyborem będzie siemię brązowe. Gęsty kisiel z lnu i wrzącej 
wody z powodzeniem zastępuje gumę guar lub gumę ksan-
tanową w bezglutenowych przepisach, przyczyniając się do 
polepszenia tekstury wypieków (chleba, ciast drożdżowych 
bezglutenowych) lub innych wyrobów (np. pierogów bezglu-
tenowych). Właściwości siemienia lnianego są wykorzysty-
wane przez alergików i wegan, bo dobrze zastępuje w kuchni 
jajka, konieczne do ciasta, kotletów czy pulpetów. Zamiast 
1 jajka wystarczy wymieszać 1 łyżkę zmielonego siemienia 
lnianego z 2–3 łyżkami wrzącej wody.

CO	ZA	DUŻO,	TO	NIEZDROWO...
Mimo że nasiona lnu są uznawane za produkty zdrowe, nale-
ży zachować umiar w ich spożywaniu. Są kaloryczne – warto 
wiedzieć, że 100 g nasion lnu to około 500 kcal.
Ponadto pomimo istotnej dla zachowania zdrowia roli błonni-
ka pokarmowego w diecie nie należy zapominać o negatyw-

BUŁKI	SIEMIENIUTKI

Z podanej ilości składników wychodzi 9 sztuk.

Składniki:
l  100 g zmielonego siemienia lnianego 
l  200 g skrobi ziemniaczanej lub z tapioki
l  120 g mąki owsianej bezglutenowej
l  120 g mąki gryczanej
l  1 łyżeczka bezglutenowego proszku 

do pieczenia lub 1/2 łyżeczki sody
l  25 g świeżych drożdży (lub 1 opakowanie drożdży 

instant)
l  1,5 łyżeczki soli
l  szczypta cukru
l  600 ml wrzącej wody 

Wykonanie:
Zalej zmielone siemię lniane wrzącą wodą, zamieszaj, zo-
staw, by ostygło do temperatury ciała ludzkiego (sprawdź 
dłonią). Wymieszaj ze sobą wszystkie rodzaje mąki. 
Jeśli używasz świeżych drożdży, to do miski z  zapa-
rzonym siemieniem lnianym dodaj 2–3 łyżki mącznej 
mieszanki oraz szczyptę cukru i  pokruszone drożdże, 
wymieszaj, odstaw na 15–20 minut. Gdy pojawią się 
bąbelki, a  masa lekko zwiększy objętość, zaczyn jest 
gotowy do użycia. W przypadku drożdży instant pomiń 
ten etap. 
Do miski z mieszanką mąk wsyp proszek do pieczenia 
lub sodę, sól (i ewentualnie drożdże instant), dokładnie 
wymieszaj.
Dodaj do zaczynu (czy też zaparzonego siemienia) 
zmieszane suche składniki i wyrób łyżką lub mikserem 
na gładkie ciasto. Nie dolewaj więcej wody. Przykryj 
ściereczką i  odstaw do podwojenia objętości. Po tym 
czasie podziel ciasto na 9 kawałków, natłuszczonymi 
dłońmi delikatnie formuj bułeczki, układaj na blasze 
wyłożonej papierem do pieczenia. Zachowaj odstępy. 
Przykryj ściereczką i odstaw, aż piekarnik się nagrzeje.
Piecz 15–20 minut w temperaturze 250˚C bez termo-
obiegu (góra i dół) lub 200˚C z termoobiegiem. 
Uwagi:
Osoby bardziej wprawione w  pieczeniu mogą po wy-
rośnięciu ciasta w misce dodać do niego 1 łyżkę wody 
oraz 60 g mąki (owsianej i gryczanej w stosunku 1:1) 
i ponownie wyrobić ciasto. Od razu trzeba uformować 
bułeczki i pozwolić im rosnąć, aż piekarnik się nagrzeje. 
Bułeczki dwa razy wyrabiane lepiej wyrastają.



DIETETYKA

22

nym oddziaływaniu zbyt dużej jego ilości. Trzeba pamiętać, 
że spożywanie go w nadmiarze może przyczynić się do od-
wodnienia organizmu, a niedobór wody powoduje zaparcia. 
Jeśli często wykorzystujemy siemię lniane w kuchni, warto 
pamiętać o znacznym zwiększeniu ilości wypijanych płynów, 
ze względu na tendencję siemienia do wchłaniania wody 
z przewodu pokarmowego. Błonnik pokarmowy spożywany 
w  nadmiarze może też zmniejszyć wchłanianie tłuszczów, 
witamin rozpuszczalnych w  tłuszczach i  składników mine-
ralnych. Podobnie długotrwałe popijanie kisielu z siemienia 
lnianego może powodować pewne ograniczenia wchłaniania 
ze względu na lepką warstwę, która z czasem pokrywa ścia-
ny jelita.
Szczególną ostrożność powinny zachować osoby cierpiące na 
poważne choroby przewodu pokarmowego, np. niedrożność 

PIEROGI	DOSKONAŁE

Przepis na te pierogi pochodzi z bloga Na-
tchniona.pl i  był wykorzystywany podczas 
warsztatów kulinarnych Stowarzyszenia. 
Z podanej ilości składników wychodzi około 
60–80 sztuk.

Składniki:
l  300 g mąki ziemniaczanej
l  150 g mąki ryżowej
l  100 g mielonego siemienia lnianego  

złocistego
l  400–500 ml gorącej wody
l  1 łyżka oleju
l  1 łyżka soli
l  dowolny farsz do pierogów

Wykonanie:
Wszystkie sypkie składniki wymieszaj 
w  misce. Dodaj olej, a  następnie wlej 
300 ml wody. Woda nie może być wrząca, 
najlepiej, by miała 65–70°C. Aby osiągnąć 
tę temperaturę, zagotuj wodę i odstaw na 
kilka minut do przestudzenia.
Rozpocznij wyrabianie ciasta za pomocą ro-
bota kuchennego lub zwykłego ręcznego miksera z końcówką hakiem. Powoli dolewaj wody, obserwując, czy ciasto 
zaczyna się formować w całość, czy jest suche i grudkowate. Wlej tyle płynu, aby dało się formować. Ja najczęściej 
zużywam około 450 ml. Odpowiednia ilość gorącej wody jest kluczowa. Zbyt mało sprawi, że ciasto będzie się kru-
szyć, rwać lub rozwarstwiać, a zbyt dużo – że będzie się lepić do wałka. Użyj miksera, by ułatwić sobie wstępne 
połączenie składników, ale poświęć też chwilę na porządne wyrobienie ciasta ręcznie. Przez kilka minut dokładnie 
wyrabiaj ciasto, aż będzie zupełnie jednolite, trochę wilgotne, plastyczne i bardzo przyjemne w obróbce. Uformuj kulę, 
a następnie podziel na trzy części. Jedną zostaw na blacie, a pozostałe owiń szczelnie folią spożywczą. Blat oprósz 
mąką ziemniaczaną. Ciasto rozwałkuj cienko lub trochę grubiej, jeżeli lubisz. Szklanką lub specjalną wykrawarką wy-
cinaj kółka – nie za dużo naraz, bo wtedy ich brzegi mogą się wysuszyć, polecam 5–6 porcji. Na środku każdego ułóż 
łyżeczkę farszu i złóż na pół. Zlep dokładnie brzegi, przyciskając mocno. 
Pierogi gotuj partiami w dużej ilości wrzącej posolonej wody. Kiedy wypłyną, gotuj około minuty. Wyłów łyżką cedza-
kową. Jeżeli nie planujesz, że zostaną zjedzone od razu, to opłucz je zimną wodą, aby się nie posklejały. Możesz je 
przechowywać przez kilka dni w lodówce (jeżeli farsz również się do tego nadaje) lub zamrozić.

Fot. W
eronika M

adejska
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jelit czy nieswoiste zapalenia jelit w okresie ich zaostrzenia, 
gdyż u niektórych chorych może dojść do nasilenia dolegli-
wości. Złe samopoczucie i objawy ze strony układu pokar-
mowego pojawiające się po spożyciu siemienia lnianego to 
w niektórych przypadkach wynik nietolerancji pokarmowej. 
Naukowcy ostrzegają przed spożywaniem, zwłaszcza przez 
dzieci i  osoby starsze, nadmiernych ilości zmielonych, su-
rowych nie poddanych obróbce termicznej nasion, bowiem 
może to grozić zatruciem nitrylozydami. Nie dotyczy to na-
sion prażonych, parzonych, gotowanych, pieczonych, które 
już nie zawierają nitrylozydów mogących przekształcić się 
w szkodliwy cyjanowodór. Jak we wszystkim, także i  tutaj 
obowiązuje rozsądek i umiar.

OLEJ	OLEJOWI	NIERÓWNY
Olej lniany jest modny. To znany i  lubiany produkt o żółta-
wym zabarwieniu i  intensywnym, cierpkim zapachu. Jak 
wybrać dobry olej lniany? Len jest jedyną uprawianą przez 
człowieka rośliną, która może wytworzyć tłuszcz zawierają-
cy ponad 50% wielonienasyconych kwasów tłuszczowych 
omega-3. Jednak kwasy tłuszczowe omega-3 charakteryzują 
się dużą nietrwałością, szybko się utleniają. Jeżeli nie prze-
chowuje się ich w  odpowiednich warunkach, tracą swoje 
lecznicze i zdrowotne właściwości. Olej lniany powszechnie 
dostępny w sprzedaży pochodzi z niskolinolenowych odmian 
lnu i najczęściej wytwarza się go metodą na gorąco lub me-
todą ekstrakcji za pomocą rozpuszczalników. Taki olej jest 
niedrogi, ale zawiera śladowe ilości wartościowych kwasów 
omega-3 (zwykle do 5%), natomiast bardzo dużo omega-6 
(nawet powyżej 70%), które i  tak jemy w nadmiarze. Dla-
tego wybierać należy olej lniany wysokolinolenowy tłoczony 
na zimno (opisywany często na opakowaniach jako „do diety 
dr Budwig”) i z krótkim terminem ważności oraz przechowy-
wać go w lodówce, w ciemnych butelkach, z dala od świa-
tła. Termin ważności takiego oleju to dwa – trzy miesiące 
od daty produkcji, jest wyjątkowo nietrwały. Jeśli więc olej 
lniany stoi na półce w sklepie przez rok, to najlepiej z niego 
zrezygnować. Jak z niego korzystać? Do wyboru mamy mnó-
stwo możliwości.
Przede wszystkim pamiętajmy, aby nie używać oleju lnia-
nego tłoczonego na zimno do smażenia, pieczenia czy go-
towania, gdyż straci swoje cenne właściwości. Olej lniany 
jest bardzo „delikatny”, szczególnie wrażliwy na działanie 
temperatury. Podczas ogrzewania szybko się rozkłada (już 
w  temperaturze około 100°C, w  tzw. temperaturze dymie-
nia), a  cenny dla zdrowia kwas alfa-linolenowy szybko się 
utlenia, tworząc szkodliwe dla zdrowia związki sprzyjające 
m.in. rozwojowi miażdżycy. Olej lniany powinien służyć tylko 
do surówek i sałatek. 
W celu uzupełnienia diety w kwasy omega-3 wystarczy spo-
żywać od 2 do 4 łyżek oleju lnianego dziennie (zdrowa osoba 
dorosła).
Można go jeść w postaci słynnej pasty dr Budwig (12 dag 
chudego twarogu, 5–6 łyżek oleju lnianego oraz opcjonalnie 
kilka łyżek jogurtu lub kefiru). Pastę można dowolnie przy-
prawiać i  podawać z  różnymi dodatkami – np.  na słodko 
(z miodem, z bakaliami) lub w wersji wytrawnej (z ziołami, 
z  czosnkiem). Można ją zjadać na kanapce lub w  postaci 
dipu czy nadzienia (np. w  rulonikach z  łososia, szynki czy 
bakłażana). Ze względu na ograniczenia dietetyczne w mojej 

rodzinie zastąpiłam twaróg z tego przepisu gotowaną białą 
rybą – z bardzo dobrym efektem smakowym. 
Można go dodawać do dań obiadowych. Przykładem jest 
poznańskie tradycyjne postne danie: pyry z gzikiem i kapką 
oleju lnianego.
Mniej typowym, ale równie smacznym rozwiązaniem jest 
zjadanie chleba maczanego w oleju lnianym z odrobiną soli.
Z oleju lnianego można przygotować domowy majonez i wy-
korzystać jako bazę do różnego rodzaju sosów, np. tatarskie-
go czy chrzanowego. 
Jak widać, nie jest trudno wprowadzić olej lniany do naszej 
kuchni, a bogactwo kwasów omega-3 w nim zawartych za-
pewni bezcenną dawkę zdrowych tłuszczów. Owszem, olej 
lniany ma specyficzny smak, ale da się go polubić. 

Johanna	BUDWIG	
przeprowadzała badania nad wpływem utwardzanych 
i  zdenaturowanych tłuszczów na zdrowie człowieka. 
W  1952 r. stworzyła dietę znaną pod nazwą diety dr 
Budwig, wspomagającą leczenie m.in. chorób naczynio-
wych, RZS, stwardnienia rozsianego, chorób serca, cu-
krzycy, a  także nowotworów. Za swoje osiągnięcia była 
kilkakrotnie nominowana do nagrody Nobla. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Dieta
https://pl.wikipedia.org/wiki/Choroby_układu_krążenia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Cukrzyca
https://pl.wikipedia.org/wiki/Cukrzyca
https://pl.wikipedia.org/wiki/Nowotwór
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C hleby bezglutenowe wypiekane przez licencjono-
wanych producentów różnią się wszystkim. Są na 
drożdżach i  na zakwasie, białe i  pełnoziarniste, 
z  ziarnami i  innymi dodatkami albo bez, z  dłuż-

szym bądź krótszym terminem ważności. To, co łączy wszyst-
kich producentów, to bezwzględnie przestrzegane podczas 
produkcji procedury, dające gwarancję zakupu bezpiecznego 
bezglutenowego pieczywa. Wspólny jest także znak towaro-
wy Przekreślony Kłos na opakowaniach, jako uwieńczenie 

wszystkich podjętych starań. Piekarnie należące do progra-
mu MENU BEZ GLUTENU oferują natomiast szeroki wybór 
pieczywa świeżego. 
Nie ma drugiego tak bardzo pożądanego produktu w  cią-
gu dnia jak chleb. Jak słusznie zauważył Mirek Trymbulak 
z Atelier Smaku: Chleb ma ogromne znaczenie, czasami wy-
daje nam się, że nie tylko praktyczne, lecz wręcz kulturowe. 
Wystarczy spojrzeć, jak długie kolejki ustawiają się przed 
weekendem w dobrych piekarniach. Dlatego przygotowali-

KTO PIECZE  
NASZ CHLEB?

TEKST: BARBARA DOMARACKA, NATALIA LIPIETTA I GRAŻYNA KONIŃSKA
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śmy artykuł wyłącznie o chlebie i innych rodzajach bezglu-
tenowego pieczywa wypiekanych przez licencjonowanych 
producentów oraz przez lokale należące do programu MENU 
BEZ GLUTENU. Chcieliśmy, aby zawarte w nim informacje 
miały wymiar praktyczny, dlatego wskazujemy także miej-
sca, gdzie można to pieczywo kupić. Ta informacja będzie 
z  pewnością przydatna dla osób rozpoczynających swoją 
przygodę z dietą bezglutenową. 

CHLEB	Z MENU	BEZ	GLUTENU
Mamy nadzieję, że w tak szerokiej ofercie każda osoba na 
diecie bezglutenowej znajdzie swój ulubiony rodzaj bezglu-
tenowego pieczywa.

W czasie epidemii koronawirusa piekarnie i lokale z MENU 
BEZ GLUTENU, podobnie jak wszystkie obiekty gastrono-
miczne, musiały zmodyfikować swoją działalność. Zanim 
odwiedzimy sklep stacjonarny, warto wcześniej zadzwonić 
i sprawdzić, czy trzeba złożyć zamówienie na bezglutenowe 
pieczywo, bo w obecnym czasie lokale nie pieką dużo i ich 
asortyment może być wyprzedany. 

GDZIE	KUPIĆ	CHLEB	Z PRZEKREŚLONYM	KŁOSEM	
OD	LICENCJONOWANYCH	PRODUCENTÓW?

Atelier	 Smaku.	 Bistro	 &	Delikatesy – w  Gdyni-Orłowie 
ul.  Bytomska 36, a  także wysyłkowo: ateliersmaku.pl/
sklep oraz w  sklepach współpracujących: SpożyVczak 
w Gdańsku, Zielony Sklepik w Falenicy, Rukola w War-
szawie, Koszyk Smaków w Warszawie.
Balviten – sklepy w  całej Polsce, a  także wysyłkowo:  
balviten.com/sklep.

Bezgluten – sklepy w całej Polsce, a  także wysyłkowo: 
bezgluten.pl/sklep.

Glutenex – sklep stacjonarny w Sadach pod Poznaniem, 
sklepy z żywnością bezglutenową, hipermarkety Auchan, 
Makro, a także wysyłkowo: sklep.glutenex.com.pl.

Hert	– sklepy firmowe w woj. dolnośląskim i opolskim, 
a także wysyłkowo: bezglutenowyhert.pl.

Incola – sklepy Żabka, Carrefour, Auchan, Kuchnie Świa-
ta, wiele innych sklepów stacjonarnych, a także wysyłko-
wo: incola.com.pl. Niedawno został otwarty sklep firmo-
wy Incola w Krakowie przy ul. Chełmońskiego 136.

Piekarnia	Cukiernia	Jarzębińscy	– sklepy firmowe i punk-
ty sprzedaży w województwie pomorskim, a także wysył-
kowo: jarzebinski.pl.

Piekarnie	Polskie	dr	Żurek	– sklepy firmowe na terenie 
województw: świętokrzyskiego, małopolskiego i  śląskie-
go, a także wysyłkowo: chlebbezglutenowy.eu.

Putka – sklepy firmowe w woj. mazowieckim i łódzkim, 
a także wysyłkowo: www.putkabezglutenu.pl. 

Schär	– w większości sklepów oraz hipermarketów na te-
renie całej Polski.

Zdrowa	 Micha. Piekarnia	 bezglutenowa	 – wysyłkowo: 
zdrowamicha.pl/ oraz stacjonarnie w sklepach współpra-
cujących w kilku miastach: 
zdrowamicha.pl/gdzie-kupic.html. 

GDZIE	KUPIĆ	CHLEB	BEZGLUTENOWY		
	Z MENU	BEZ	GLUTENU?	

Atelier	Smaku. Bistro	&	Delikatesy 
ul. Bytomska 36, Gdynia-Orłowo. Możliwość dostawy  
pod drzwi, a także wysyłkowo: ateliersmaku.pl/sklep.
Bezglutenowe	Domowe 
ul. Paderewskiego 10, Lublin. Pieczywo w lokalu 
(tel. 609 009 383) i w sklepach współpracujących 
https://bezglutenowe-domowe.pl.
BEZ	Piekarnia	Bezglutenowa z Poznania 
ul. Romka Strzałkowskiego 15, Poznań.  
Zamówienia SMS-em, tel. 724 551 887.
BEZ	Piekarnia	Bezglutenowa	z Łodzi  
ul. Piotrkowska 291, Łódź. Zamówienia najlepiej 
SMS-em, tel. 579 646 716; możliwość dostawy  
pod drzwi w Łodzi, a także wysyłkowo poza Łódź.
BEZ	Piekarnia	Bezglutenowa	z Krakowa	
ul. Dietla 36/1, Kraków. Zamówienia SMS-em, 
tel. 792 577 477.
Bistro	Jaglana 
al. Piastów 75, Szczecin. Pieczywo obecnie wyłącznie  
na zamówienie, tel. 515 151 103; z możliwością dowozu.
Cukiernia	Podwieczorek 
ul. Chełmońskiego 5, Poznań. Zamówienia przez 
tel. 616 627 300 lub Messenger.
Pochleb 
al. Marcinkowskiego 20, Poznań. Pieczywo dostępne też 
w sklepach współpracujących: https://www.pochleb.pl/pl/i/
Sklepy-Zewnetrzne/22, i wysyłkowo:  
pochleb.pl/pl/c/SKLEP/13. 
Też	Można 
ul. Taczaka 23, Poznań. Zamówienia przez  
tel. 795 777 637, wiadomość prywatną na Facebooku  
lub w lokalu; istnieje możliwość dowozu. 
To&Owo	Bezglutenowo	
ul. Słowackiego 136, Piotrków Trybunalski. Chleb na 
zamówienie, tel. 663 708 086. 
U Królika	
ul. A. Słonimskiego 6U/12, Gdańsk. Chleb tylko na 
zamówienie, tel. 795 990 450; możliwość dowozu.
Wolna.	Piekarnia	bezglutenowa	z Poznania 
nowa lokalizacja: ul. Piątkowska 70, Poznań. Zamówienia 
przez tel. 575 724 959 lub Messenger; tylko odbiór 
osobisty.
Wolna.	Piekarnia	bezglutenowa	z Łodzi 
ul. Zgierska 51, Łódź. Zamówienia SMS-em, 
tel. 511 119 953, lub przez wiadomość prywatną  
na Facebooku, e-mail: wolna.lodz.wysylka@gmail.com; 
możliwość wysyłki kurierem lub dowozu na terenie Łodzi.
Wypiekarnia	Smaku	
ul. Kościelna 32, Przeźmierowo. Zamówienia przez 
wiadomość na Facebooku, tel. 662 117 540; możliwość 
dowozu w Poznaniu i okolicach.
Zdrowa	Micha	z Natury	
ul. Kręta 10A lok. 2, Białystok. Zamówienia przez  
tel. 881 788 558; możliwość dostawy do domu. 
Zdrowa	Piekarnia	Bezglutenowa 
ul. Czarnieckiego 1/1, Mosina. Zamówienia SMS-em,  
tel. 795 627 961, lub przez Messenger.

http://ateliersmaku.pl/sklep
http://ateliersmaku.pl/sklep
http://balviten.com/sklep
http://bezgluten.pl/sklep
http://sklep.glutenex.com.pl
http://www.bezglutenowyhert.pl/
http://incola.com.pl
http:jarzebinski.pl
http:chlebbezglutenowy.eu
http://www.putkabezglutenu.pl/
https://zdrowamicha.pl/
https://zdrowamicha.pl/gdzie-kupic.html
https://www.ateliersmaku.pl/bistro-delikatesy/
http://ateliersmaku.pl/sklep
https://bezglutenowe-domowe.pl
https://www.pochleb.pl/pl/i/Sklepy-Zewnetrzne/22
https://www.pochleb.pl/pl/i/Sklepy-Zewnetrzne/22
https://www.pochleb.pl/pl/c/SKLEP/13
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Jak	Pani	sobie	radzi	w czasie	pandemii?	
Zanim jeszcze ją ogłoszono, wiele się już mówiło o korona-
wirusie i możliwych zagrożeniach. Poszłam wtedy za głosem 
intuicji i kupiłam maseczki, rękawiczki, zrobiłam większe za-
kupy w sklepie internetowym. Zwracałam baczniejszą uwagę 
na higienę rąk, zachowywanie dystansu, niedotykanie okolic 
twarzy. Mój syn został w domu na tydzień przed tym, zanim 
ogłoszono zamknięcie szkół. Matki alergików zazwyczaj są 
stale czujne, stąd pewnie takie moje zapobiegawcze działa-
nia. Podczas tej kwarantanny jeszcze bardziej dostrzegłam, 
jak my, ludzie, szkodzimy naszej planecie. Miesiąc zamknię-
cia wystarczył, żeby natura odżyła. Wyszłam na taras i po-
czułam pewnego dnia, jak zmieniło się powietrze, jak świat 
inaczej pachnie, jak przejrzyste zrobiło się niebo. Pomyśla-
łam nawet, że Ziemia upomniała się o swoje, że daje nam 
nauczkę, że dawno już powinniśmy byli się zatrzymać.

W  jaki	 sposób	 ta	nowa	 sytuacja	wpłynęła	na	Pani	 życie,	
działania	związane	z blogiem,	publikacjami?	
Przez pierwsze tygodnie, gdy informacje ze świata spływa-
ły z  każdej strony, czułam się jak w  złym śnie. Wszystkie 
plany, jakie miałam na ten rok, naraz straciły sens. Miałam 
uczestniczyć w imprezach branżowych w Polsce i za granicą, 
w konferencjach, targach i  szkoleniach. Po kolei wszystkie 
imprezy były odwoływane. Przecież mieliśmy się też spotkać 
na targach Gluten Free Expo w Krakowie 

Zaczęłam się zastanawiać, co zrobić z moimi planami zwią-
zanymi z  wydaniem kolejnych książek. W  maju chciałam 
reaktywować wydruk pierwszej: Mama Alergika Gotuje. Tra-
dycyjnie, a w październiku wydać nową, już siódmą. Obec-
nie zdecydowałam, że w tym roku żadna z nich nie będzie 
opublikowana w formie papierowej. Uważam, że to nie jest 
dobry czas na taką inwestycję.
Sprzedaż w moim sklepie w marcu prawie zamarła. Osobi-
ście nie miałam nawet ochoty promować swoich książek. 
Uznałam, że każdy z nas ma teraz większe problemy i wy-
datki, więc trzeba się skupić na przetrwaniu. Kiedy ruszyła 
akcja #zostańwdomu, włączyłam się do niej i zachęcałam 
moich czytelników do ograniczenia kontaktów międzyludz-
kich, bo zostając w  domu, zyskujemy na czasie i  dajemy 
sobie szansę na przesunięcie i spłaszczenie szczytu zacho-
rowań. Skupiłam się na samorozwoju, na tworzeniu nowego 
materiału do książek, analizowaniu, co jeszcze mogłabym 

JAK MAMA ALERGIKA 
GOTUJE W CZASACH  
ZARAZY?
Sytuacja	epidemiczna	w Polsce		
i na	świecie	znacząco	wpłynęła		
na	nas	wszystkich.	Konieczność	zmiany		
planów	i stylu	życia	sprawiły	jednak,		
że	łatwiej	nam	docenić	to,	co	mamy,		
co	nas	otacza.	O swoich	
doświadczeniach	w okresie	kwarantanny	
Annie	Marczewskiej	i Paulinie	Sabak-
Huzior	opowiada	Katarzyna	Jankowska,	
autorka	książek	kulinarnych	i bloga	
Mama	Alergika	Gotuje.	
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poprawić na swojej stronie albo w sklepie. Wykupiłam kilka 
kursów, przesłuchałam podcasty, audiobooki, postanowiłam, 
że z tej całej sytuacji, niezależnie od tego, kiedy się skończy, 
wyjdę silniejsza i mądrzejsza. 
Prywatnie na ten rok planowałam realizację kilku marzeń 
podróżniczych. W  marcu mieliśmy odwiedzić wyspę San-
torini. Wykupiliśmy noclegi w hotelu z  przepięknym wido-
kiem, miało być urokliwie. Na chwilę przed oficjalnym za-
mknięciem granic zdecydowałam, że trzeba z tego wyjazdu 
zrezygnować. Bo co, jeśli utkniemy w Grecji? Pieniądze za 
bilety lotnicze przepadły, ale noclegi na szczęście udało się 
przesunąć w czasie. Zaraz po odwołaniu naszego wyjazdu 
granice zamknięto i ogłoszono dwutygodniową kwarantannę 
dla powracających. 
Moja córka, która przyleciała z  końcem lutego na prakty-
ki, nie może wrócić do Londynu i rozpocząć pracy lekarza, 
utknęła w Polsce i jest z nami. Jej rozdanie dyplomów odbyło 
się online. A  mieliśmy zaplanowany na czerwiec rodzinny 
wyjazd do Londynu, by świętować fakt, że po kilku latach 
studiów została lekarzem. Wiem, że bardzo czekała na to 
oficjalne wydarzenie, a skończyło się na elektronicznym wy-
czytaniu nazwisk młodych lekarzy, wypiciu szampana przed 
ekranem monitora i oklaskach. 

Jak	wygląda	Pani	dzień	w czasie	pandemii?
Od początku kwarantanny mam czas wypełniony. Oczywiście 
więcej gotuję, bo dom w komplecie, za to rzadziej sprzątam, 
bo nie nadążam. Cieszę się jednak, że tak nam się złożyło 

i jesteśmy wszyscy razem. Odkąd moja córka studiuje za gra-
nicą, widywałyśmy się dwa razy w roku na kilka dni. Teraz 
jest z nami już kolejny miesiąc i choć wiem, że pragnie wró-
cić do swojego dorosłego życia, to trochę egoistycznie, jako 
mama, cieszę się, że jest mi dane mieć dzieci przy sobie.

Kto	 może,	 ogranicza	 do	 niezbędnego	 minimum	 zakupy	
w sklepach,	żeby	uniknąć	ryzyka	zarażenia.	Co	warto	ku-
pić,	aby	na	dłuższy	czas	niestraszny	był	nam	głód?
Szczerze mówiąc, podczas kwarantanny nie odczułam 
braku żadnych produktów, no, może przez chwilę nie było  
drożdży   Tak jak wspomniałam, byłam przygotowana z za-
pasem najpotrzebniejszych produktów, które kupiłam wcze-
śniej. Mój przypadek jest szczególny, ponieważ gotuję nie 
tylko dla swojej rodziny, w tym alergika, ale także dla tysięcy 
moich czytelników. Tworzę stale nowe przepisy, więc muszę 
być zaopatrzona w  przeróżne, dla niektórych nawet dziw-
ne produkty. Podczas kwarantanny skupiłam się bardziej na 
wykorzystaniu tego, co mam pod ręką, i na niemarnowaniu 
zapasów. Kiedyś kupowałam na bieżąco, ale kwarantanna 
nauczyła mnie, że zyskuję dużo czasu, rzadziej odwiedzając 
sklepy. W piwnicy zrobiłam więc półki na żywność i w tygo-
dniu zamiast iść do sklepu schodzimy do piwnicy. 
Jakie produkty są u mnie zawsze pod ręką? Zwykle mam 
zapas (po kilka opakowań) mleka i  śmietany roślinnej 
w kartonach, produktów w puszkach czy słoikach, takich 
jak passaty pomidorowe, ciecierzyca, kukurydza, groszek, 
oliwki, ale także tuńczyk czy sardynki. Mam mąki (u mnie 
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różne rodzaje, więc trochę tego jest) plus ryż i kasze: gry-
czaną, jaglaną, z  sorgo. W  makarony zaopatruję się róż-
ne, jemy orkiszowe (rodzina MAG nie ma celiakii – przyp. 
red.), ale też ze strączków czy ryżu. W oddzielnym miejscu 
w piwnicy jest też miejsce na dodatkową siatkę ziemnia-
ków, warzywa korzeniowe: marchew, buraki, pietruszkę, 
tyle, ile zużywam przez tydzień. Świeże liście szpinaku, 
botwinki, jarmużu, a teraz także nowalijki, co tydzień nowy 
zapas, przechowuję w  lodówce. Jemy dużo warzyw, więc 
staram się, by w domu był ich stały zestaw. Zamroziłam też 
drożdże, żeby uniknąć sytuacji z ich brakiem, a także dwa 
bochenki pieczywa. 
Mrożę również większe ilości mięsa i ryb. Kupujemy wyłącz-
nie mięso ekologiczne, którego dostawa jest raz w tygodniu, 
więc od zawsze miałam taki zapas w zamrażarce.

Ci,	którzy	decydują	się	na	zakupy	online,	muszą	czekać	znacz-
nie	dłużej	na	dostawę	np.	pieczywa.	I nawet	osoby,	którym	
wypiek	chleba	kojarzył	się	z wyżynami	kulinarnych	umiejęt-
ności,	próbują	same	piec.	Czy	może	Pani	podzielić	się	z nami	
swoim	sposobem	na	wypiek	smacznego	pieczywa?	
To prawda, że zakupy online w niektórych sklepach przestały 
być możliwe, są zawieszone, a w większości czas oczekiwa-
nia jest wydłużony. Jako mama alergika od lat działam trochę 
jak detektyw, mam kilka sprawdzonych miejsc w sieci i tu, 
gdzie mieszkam. Jeśli nie zrobię zakupów w jednym miejscu, 
trafiam do drugiego. Warto stworzyć sobie taką sprawdzoną 
bazę miejsc zakupowych i nie dawać się zaskoczyć. Co do 

pieczywa: piękna sprawa obserwować, jak ludzie odkryli, 
że chleb można upiec w domu. To niesamowita satysfakcja 
upiec swój własny bochenek, zwłaszcza na zakwasie.
Instagram aż pęka w szwach od przeróżnych zdjęć domowe-
go chleba. W normalnych okolicznościach, gdy wychodzimy 
na cały dzień do pracy, rzadko kto ma czas na wypieki, ale 
teraz, pozostając w  domu, odkrywamy nowe umiejętności 
– i to jest budujące. 
Zwykłe pszenne bułeczki nie wymagają talentu – łączymy 
drożdże z  mlekiem lub wodą, mąką, olejem i  po półtorej 
godzinie rozchodzi się w domu zapach świeżego pieczywa. 
O wiele trudniej jest upiec samodzielnie pieczywo bezglute-
nowe. To już wymaga umiejętności łączenia składników i do-
boru proporcji. Kilka prostych przepisów na takie bezglute-
nowe pieczywo zamieściłam w swojej piątej książce, Mama 
Alergika Gotuje. Tradycyjnie i  nowocześnie. Zachęcam do 
ich wypróbowania.
Osoby na diecie bezglutenowej, które zamierzają upiec wła-
sny chleb, zachęcam, by zaopatrzyły się w takie składniki, 
jak: siemię lniane, najlepiej złociste, babkę płesznik, inulinę 
w proszku, skrobię ziemniaczaną, sodę oczyszczoną, droż-
dże, kaszę gryczaną, mąkę z sorgo, mąkę gryczaną niepalo-
ną czy nasiona chia. Ważne, by mieć pod ręką także ziem-
niaki, bataty lub dynię. Dodane w postaci purée sprawią, że 
pieczywo będzie bardziej elastyczne i wilgotne. 
Przewodnik po 23 rodzajach mąk bezglutenowych zamie-
ściłam w  mojej czwartej książce, Mama Alergika Gotuje. 
Z Dziećmi. Dania na jesień i zimę. Dowiemy się tam, jakie 

https://mamaalergikagotuje.pl/sklep
Książki dostępne w Sklepie MAG!

GOTUJ Z MAG!
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wartości mają poszczególne mąki, do czego ich użyć, w ja-
kich daniach sprawdzają się najlepiej.

Obecny	 czas	 wydaje	 się	 idealny,	 aby	 wspólnie	 gotować	
i uczyć	dzieci	praktycznych	umiejętności	kulinarnych.	Jak	
je	zachęcić,	by	dołączyły	do	nas	w kuchni?	Czy	ma	Pani	
jakieś	sprawdzone	metody?
Na to pytanie odpowiedziałam już, tworząc dwie książ-
ki z  serii Mama Alergika Gotuje. Z  Dziećmi. Znajdziemy 
w nich przeróżne dania, od śniadań po kolacje, z wykorzy-
staniem sezonowych warzyw i  owoców. Książki powstały 
z myślą o  tym, by zachęcić dzieci do samodzielnego goto-
wania, a rodziców do gotowania z dziećmi. Teraz mamy na 
to idealny czas. Warto go wykorzystać na naukę przez za-
bawę. W książkach oprócz przepisów napisanych prostym 
językiem są także ciekawostki, wiersze czy rebusy. Każde 
dziecko może oznaczyć ulubione danie naklejkami w posta-
ci gwiazdek, dołączonymi do książek. Dzieci bardzo chętnie 

się uczą nowych rzeczy, wystarczy pobudzić ich wyobraź-
nię. Jeśli dziecko uczestniczy w wyborze dania, składników, 
a potem w procesie tworzenia, chętnie potem je to, co samo 
ugotowało. Rolą rodzica jest czuwać nad bezpieczeństwem 
i zachwycać się tym, co wjedzie na stół. 
Mój syn jest już nastolatkiem, ale zawsze chętnie zaglądał do 
kuchni. Ma wspaniałą umiejętność rozpoznawania smaków. 
Zawsze wie, kiedy coś zmienię w jego ulubionych daniach. 
A powszechnie wiadomo już, że nigdy nie zrobię tego same-
go dania w taki sam sposób 
Z nastolatkiem bywa trudniej niż z małym dzieckiem, ode-
rwanie go od „jego życia” wymaga nieco sprytu, no chyba że 
mamy w  domu pasjonata gotowania. Ja zaproponowałam 
synowi, że ponieważ czasy są niepewne, warto, żeby stał 
się bardziej samodzielny. Bo co, jeślibym utknęła np. w tej 
Grecji, do której się wybierałam, albo trafiła do szpitala? Po-
stanowiliśmy, że kilka razy w tygodniu nauczy się czegoś no-
wego, praktycznego. Tym sposobem syn już umie nastawić 

ZAKWAS	BEZGLUTENOWY	SORGO-OWSIANY
 (BEZ MLEKA, BEZ JAJEK, BEZ GLUTENU)

Czas	przygotowania:	4–5 dni
Ilość:	ok. 400 g

Składniki:
I, II i III dzień:
l  50 g mąki z sorgo
l  50 g mąki owsianej bezglutenowej lub zmielonych na mąkę płatków owsianych 

bezglutenowych górskich
l  100 ml ciepłej, przefiltrowanej i przegotowanej wody

IV dzień rano:
l  25 g mąki z sorgo
l  25 g mąki owsianej bezglutenowej lub zmielonych na mąkę płatków owsianych 

bezglutenowych górskich
l  50–100 ml ciepłej, przefiltrowanej i przegotowanej wody

Przygotowanie:
Do czystego i wyparzonego słoika litrowego wsypujemy odmierzone porcje mąki z sorgo i owsianej, a następnie zalewamy je 
porcją ciepłej przegotowanej wody. Mieszamy przy użyciu wyparzonej drewnianej łyżki i odstawiamy w ciepłe miejsce. Na 
drugi dzień zakwas dokarmiamy ponownie podobną porcją mąki i wody, mieszamy i odstawiamy w ciepłe miejsce. Podobną 
czynność wykonujemy trzeciego i czwartego dnia, dodając ilości składników podaną w przepisie. Kiedy zakwas jest gotowy 
(a będzie to wyczuwalne po jego lekko kwaśnym zapachu i widoczne po bąbelkach powietrza, które się pojawią, oraz po 
widocznym napęcznieniu zawartości słoika), porcję 100 g odkładamy do przygotowania wypieku. Resztę dokarmiamy jak 
pierwszego dnia i po kilku godzinach zamykamy słoik, a zakwas „usypiamy”, wkładając do lodówki. Jeśli chcemy stale uży-
wać go do wypieków, nie musimy chować do lodówki, tylko czynności powtarzać jak wyżej.
Zimny zakwas z lodówki należy przed użyciem ocieplić przez 2–3 godziny w temperaturze pokojowej i dokarmić jak w dniu 
IV. Po kilku godzinach, gdy zacznie pracować (pojawią się bąbelki powietrza), możemy go użyć.

Wskazówki:
Przed przygotowaniem zakwasu słoik wyparzam na sucho przez 15 minut w piekarniku nagrzanym do 100°C, studzę, by nie 
był gorący, i dopiero wtedy używam. Woda do zakwasu powinna być jak najlepszej jakości, pozbawiona chloru. Dodajemy 
zazwyczaj tyle samo mąki co wody, ale jeśli zakwas po wymieszaniu wydaje się zbyt gęsty, wlewamy jeszcze 25–50 ml cie-
płej wody. Zakwas ma mieć konsystencję ciasta na racuchy, nie może być zbity.
Jeśli zakwas nie pracuje, najprawdopodobniej ma niedogodne warunki, czyli jest mu zbyt zimno. Można go umieścić w pie-
karniku nagrzanym do 40°C, ustawić przy kaloryferze lub na podgrzewanej podłodze. Dobrze sprawdza się także umieszcze-
nie zakwasu na słonecznym parapecie, ale nie bezpośrednio na słońcu. Nie może stać w miejscach przewiewnych.
Świeży zakwas, pracujący, który bąbelkuje, można wykorzystać od razu, jednak minimum 100 g zostawiamy zawsze do 
dokarmienia i kolejnych wypieków.
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pranie, uruchomić zmywarkę i piekarnik, zaliczył sprzątanie, 
no i gotowanie. Jestem spokojna, bo potrafi już upiec swo-
je ulubione ciastka owsiane, zrobić placuszki na śniadanie, 
zamarynować mięso i  usmażyć na patelni grillowej, upiec 
karkówkę w piekarniku, przygotować zawijasy z ciasta fran-
cuskiego, tosty, zapiekanki, tortille i  grzanki. Przeżyje bez 
mamy kilka dni  

Czy	ma	Pani	jakieś	swoje	ulubione	przepisy,	które	by	Pani	
poleciła	do	wspólnego	gotowania	z dziećmi?
Najprościej jest zachęcić dziecko do przygotowania koktajli 
śniadaniowych. Możemy w nich przemycić wiele zielonych 
warzyw liściastych, których dzieci często nie lubią, nasiona 
bogate w  białko, owoce. Dziecko może eksperymentować 
w smakach i połączeniach. A przy tym nie zamieni kuchni 
w  pobojowisko, które zwykle rodzic musi potem posprzą- 
tać   Drugim takim przepisem dobrym dla dzieci są cia-
steczka. Samodzielne wyrabianie ciasta przypomina bardziej 
zabawę niż gotowanie. Efekt jest pachnący i  szybko osią-
galny. Ciasteczka można wzbogacać o wartościowe dodatki, 
a  w  ten sposób z  jednego przepisu dziecko przygotuje za 
każdym razem inny wypiek.

Ostatnia	 Pani	 książka	 dotyczy	 przepisów	warzywno-owo-
cowych.	 Czy	 powinniśmy	 radykalnie	 ograniczyć	 jedzenie	
mięsa	i nabiału?	Czy	to	tylko	pomysł	na	krótką	kurację?
Książka Dieta warzywno-owocowa. Uzdrawiająca moc ro-
ślin to efekt moich pięciu postów opartych wyłącznie na 
niskoskrobiowych i niskocukrowych warzywach i owocach, 
bez grama tłuszczu, mąki czy strączków. Postanowiłam na 
sobie sprawdzić, jak taki post wpływa na organizm i  czy 
idąc za zaleceniami dr Dąbrowskiej, mogłabym go polecić 
alergikom. Swoim doświadczeniem podzieliłam się właśnie 

w tej książce, a przy okazji jej tworzenia odkryłam, że żad-
ne ograniczenia w diecie nie są w stanie zmniejszyć naszej 
kreatywności. 150 przepisów na przeróżne dania wyłącznie 
z warzyw i kilku wybranych owoców, w tym na pizzę, brow-
nie, muffinki i foccacię, są tego dowodem.
Jestem propagatorką dbałości o  naszą planetę. Uważam 
więc, że każdy, myśląc o ratowaniu Ziemi, powinien ogra-
niczyć ilość mięsa w  diecie. W  naszym domu dużo roz-
mawiamy na temat ekologii, zdrowia i  jedzenia. Edukacja 
najmłodszych jest bardzo ważna, bo to oni są przyszłością 
naszej planety. Bardzo się ucieszyłam, gdy jakiś czas temu 
syn zaproponował, że przez tydzień nie będzie jadł mię-
sa i  ryb. Jego dieta, ze względu na alergię od urodzenia, 

CHLEB	BEZGLUTENOWY	NA	ZAKWASIE
  (BEZ MLEKA, BEZ JAJEK, BEZ GLUTENU,  
WEGAŃSKI)

Czas przygotowania: 15 minut + wyrastanie chleba 
3–4 godziny (zaczyn 12 godzin)
Czas pieczenia: 60 minut

Składniki:
na zaczyn 
l  100 g zakwasu sorgo-owsianego
l  50 g mąki owsianej bezglutenowej
l  50 g mąki z sorgo
l  100 ml ciepłej wody

na chleb
zaczyn bezglutenowy 12-godzinny (ok. 250 g)
l  100 g mąki z sorgo
l  100 g mąki gryczanej białej (z kaszy niepalonej)
l  100 g mąki owsianej bezglutenowej
l  50 g skrobi ziemniaczanej 
l  1 łyżeczka soli himalajskiej drobnej
l  450 ml przegotowanej ciepłej wody

Przygotowanie:
Produkty na zaczyn, czyli zakwas, mąki i ciepłą wodę, 
mieszamy ze sobą w misce, miskę szczelnie przykry-
wamy folią spożywczą. Folię nakłuwamy, by do ciasta 
był dostęp powietrza, i  odstawiamy w  ciepłe miejsce 
na 12 godzin. Po tym czasie do miski z zaczynem wsy-
pujemy przesiane mąki, skrobię i sól, wlewamy ciepłą 
wodę i wyrabiamy ciasto za pomocą drewnianej łyżki 
(ma mieć konsystencję gęstej śmietany). Foremkę kek-
sową wykładamy papierem do pieczenia, przekładamy 
do niej wyrobione ciasto, nakrywamy czystą ściereczką 
i odstawiamy do wyrośnięcia na 3–4 godziny w ciepłe 
miejsce, aż podwoi swoją objętość. Nagrzewamy pie-
karnik w opcji góra i dół do 210°C. Formę z wyrośnię-
tym ciastem wkładamy delikatnie do piekarnika. Piecze-
my 30 minut, a następnie zmniejszamy temperaturę do 
200°C i pieczemy kolejne 30 minut. Upieczony chleb 
wyjmujemy z papierem na kratkę, lekko studzimy przez 
10 minut, następnie ściągamy papier i  studzimy cał-
kowicie.

Smacznego!
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jest pozbawiona produktów mlecznych, jaj czy większości 
owoców morza. Decyzja o ograniczeniu spożywania mięsa 
(a jada tylko drób i wieprzowinę) była dla niego z pewno-
ścią niełatwa. Syn wytrwał w swoim postanowieniu, a to, 
co zauważył u siebie w trakcie tej diety, to lepszy sen i wię-
cej energii w ciągu dnia, lepsza koncentracja na zajęciach 
w szkole i jasność umysłu, poprawa stanu skóry. Przy alergii 
na mleko, jajka czy alergeny zwierzęce możliwe są reakcje 
krzyżowe z białkami mięsa, więc jego ograniczenie niesie 
dodatkowe korzyści. Poza tym syn polubił czerwoną papry-
kę, do łask wróciły brokuły. Kanapki do szkoły od tamtej 
pory dostaje już tylko w wersji wegańskiej, takie lepiej mu 
smakują i  nie obciążają przewodu pokarmowego. Zdecy-
dował, że mięso i wędliny będzie spożywał tylko dwa razy 
w  tygodniu, kolejne dwa razy w  tygodniu ryby. Pozostałe 
dni – wegańskie.
Wierzę, że każdy z nas, zmieniając nawet jedną rzecz w co-
dziennym życiu, przyczynia się do poprawy warunków eko-
logicznych i klimatycznych na naszej planecie. Pozdrawiam 
Czytelników pisma i życzę dużo zdrowia.

Dziękujemy	serdecznie	za	rozmowę. 

ZASMAKUJ W NASZYCH CHLEBACH BEZGLUTENOWYCH

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów oraz 
zapotrzebowaniu na rynku piekarniczym nasza fir-
ma zaczęła wytwarzać pieczywo bezglutenowe. 
Oferowane produkty zostały opatrzone certyfikatem 
Przekreślonego Kłosa, który jest międzynarodowym 
symbolem bezpiecznej żywności bezglutenowej. 
 
Nasza firma wprowadziła do sprzedaży pięć ga-
tunków chleba: jasny bezglutenowy, ciemny bez-
glutenowy, wieloziarnisty ciemny bezglutenowy, 
śniadaniowy bezglutenowy oraz śniadaniowy wie-
loziarnisty bezglutenowy. Wszystkie są wytwarzane 
według oryginalnej, autorskiej receptury oraz co naj-
ważniejsze, nie zawierają hydrometylocelulozy. Brak 
glutenu i restrykcyjne przestrzeganie obowiązują-
cych w procesach produkcyjnych zasad, decydują 
zarówno o ich wysokich wartościach zdrowotnych 
oraz o najwyższym stopniu jakości. Dodatkowo 
smakiem i aromatem przypominają pieczywo tra-
dycyjne, dlatego polecamy je każdemu kto preferuje 
zdrowy styl życia.

Po 5 LATACH prób i testów  
mamy chleb bezglutenowy na naturalnym zakwasie, 
który smakuje jak PRAWDZIWY CHLEB

Piekarnia J. M. Żurek  •  Odonów 90, 28-500 Kazimierza Wielka
tel. 41 35 21 117, 502 675 929  •  www.chlebbezglutenowy.eu
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N a celiakię cierpi mój synek Urs. Nasze doświad-
czenia ograniczają się do Szwajcarii niemieckoję-
zycznej. Nie wiem, jak żyje się z celiakią w części 
francuskiej czy włoskiej. Każdy z tych obszarów 

ma własne stowarzyszenie osób chorych. 

OPIEKA	MEDYCZNA	
W poprzedniej dekadzie w Szwajcarii okres od wystąpienia 
pierwszych objawów do diagnozy celiakii trwał średnio pół-
tora roku, jak wynika z  sondażu przeprowadzonego wśród 
członków niemieckojęzycznego stowarzyszenia osób z  ce-
liakią. Z  Ursem poszło znacznie szybciej. Po tym, jak kil-
ka razy zwymiotował bez wyraźnej przyczyny, zgłosiłam się 
do pediatry. Ten od razu zlecił badanie przeciwciał przeciw 
transglutaminazie tkankowej. Gdy zobaczył wynik ponad-
dziesięciokrotnie przekraczający normę, skierował nas do 

specjalisty. Na wizytę czekaliśmy trzy miesiące. U gastroen-
terologa dziecięcego okazało się, że Urs spełnia nowe kry-
teria diagnozowania celiakii u dzieci. Dzięki temu nie trzeba 
było mu robić biopsji jelita cienkiego. 
Naszym gastroenterologiem jestem zachwycona. Pierwszy 
raz spotkałam się z lekarzem, który potrzeby chorych znałby 
tak dobrze od strony praktycznej. Podobno sam nawet od-
wiedził kiedyś zakład przetwórstwa zbóż, gdyż był ciekaw, 
jak to wygląda. Powiedział, że wszędzie unosiły się chmury 
drobniutkiego pyłu, który na wszystkim osiadał. To doświad-
czenie pozwoliło mu lepiej zrozumieć problem zanieczysz-
czenia glutenem zbóż naturalnie bezglutenowych. 
Pierwszą kontrolę po diagnozie Urs miał po trzech miesią-
cach, kolejne odbywają się raz na rok, jeżeli nic się nie dzie-
je. Rutynowa kontrola obejmuje ogólne badanie lekarskie, 
morfologię krwi, próby wątrobowe, badanie poziomu hormo-
nów tarczycy i poziomu cukru we krwi (aby móc wcześnie 

TEKST I ZDJĘCIA POTRAWY: JUSTYNA SIDORSKA 

Życie z celiakią 
w Szwajcarii 
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wykryć najczęściej towarzyszące celiakii inne choroby auto-
immunologiczne). Na życzenie, choć nieodpłatnie, wykony-
wane są także badania pod kątem ewentualnych niedobo-
rów, np. żelaza czy witaminy B12. Chorym przysługuje sześć 
godzinnych porad u dietetyka. 

DOSTĘPNOŚĆ	PRODUKTÓW	
Dwie największe szwajcarskie sieci sklepów spożywczych 
– Coop i Migros – mają bogatą ofertę produktów bezglute-
nowych. Linia Free From w Coopie obejmuje ponad 350 wy-
robów bez glutenu lub/i bez laktozy. Większość to produk-
ty rolnictwa ekologicznego. Nie każda filia wspomnianych 
sieciówek oferuje pełny asortyment bezglutenowy, spora 
jego część jest jednak dostępna w sklepach internetowych 
Coop@Home (Coop) i LeShop (Migros), dostarczających to-
war na terenie całego kraju. Kilka lat temu do większych 
miast zawitały niemieckie ekosupermarkety Alnatura, a wraz 
z nimi wiele nowych produktów bezglutenowych, m.in. mar-
ki Alnavit. Makaron kukurydziano-ryżowy tej marki otrzymał 
ocenę bardzo dobrą od niemieckiego czasopisma „Öko-Test”. 
Okazał się bowiem nie tylko smaczny, ale też wolny od afla-
toksyn z kukurydzy i  arsenu z  ryżu. Praktyczny w podróży 
jest „kuskus” Alnavit z tych samych składników co ów nagro-
dzony makaron – wystarczy go zalać gorącą wodą i po 5 mi-
nutach jest gotowy. Ursowi doprawiam go solą i masłem, ale 
można też od razu zalać bulionem zamiast wody. 
Duży wybór produktów bezglutenowych oferują sklepy 
z  żywnością ekologiczną, zwane tu Reformhaus albo Bio-
laden. Znaleźć w  nich można m.in. wyroby delikatesowe 
z najwyższej półki, takie jak francuskie makarony z różnych 
warzyw strączkowych. Jak na mój słowiański gust brakuje 
kasz, ale to kwestia przyzwyczajeń kulinarnych. 
Zimową porę roku umilają liczne budki z pieczonymi kasz-
tanami jadalnymi heissi Marroni. Są one smaczne, pożywne 
i w łupinach, dzięki czemu nieobarczone zbytnim ryzykiem 
zanieczyszczenia glutenem. Za 5 franków zje się w ten spo-
sób niemalże pełnowartościowy obiad na mieście. Surowe 

kasztany jadalne można też w sezonie kupić w wielu skle-
pach spożywczych i upiec sobie samemu w piekarniku. 
Prawie każdy kiosk czy nawet sklepik na campingu ma 
w  sprzedaży kilka rodzajów batoników bezglutenowych do 
wyboru. Pisząc „bezglutenowy”, mam na myśli produkty 
z europejską licencją na znak Przekreślonego Kłosa lub zbli-
żoną licencją amerykańskiej Gluten-Free Certification Orga-
nization. Ogólnie można powiedzieć, że w Szwajcarii celiak, 
który wyruszy bez prowiantu dokądkolwiek, gdzie są ludzkie 
osady, nie zginie z głodu! 

WSPARCIE	FINANSOWE	
W przypadku osób poniżej 20 r. ż. koszty opieki medycznej 
wynikającej z celiakii są pokrywane z obowiązkowego ubez-
pieczenia Invalidenversicherung. Tutejsze stowarzyszenie 
nie potrafiło udzielić mi informacji, kto pokrywa te koszty 
w odniesieniu do osób dorosłych, lecz przypuszczam, że po 
prostu obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne. W zależno-
ści od kantonu zamieszkania można otrzymać z tego ubez-
pieczenia także ryczałtowy zasiłek na dietę bezglutenową. 
Rośnie on wraz z  dzieckiem: od 600 franków rocznie dla 
rocznego maluszka do 1450 franków dla dwudziestolatka. 
Dla porównania: kilogramowe opakowanie mąki bezgluteno-
wej firmy Schär kosztuje w Coopie 6,80 franka, czyli jest 
ponad trzy razy droższe od zwykłej mąki za mniej więcej 
2 franki. Sprowadzanie żywności z zagranicy wcale nie jest 
tańsze – opłaty celne mogą wynosić do około jednej trzeciej 
wartości przesyłki. 
Ubezpieczenie Invalidenversicherung pokrywa też koszty 
podróży dziecka wraz z opiekunem do lekarza, ale tylko do 
najbliższego możliwego, a nie faktycznego miejsca wizyty le-
karskiej. Urs jest prowadzony przez specjalistę z  Zurychu, 
czyli za odcinek od stolicy naszego kantonu do Zurychu 
musimy płacić sami. W wielu kantonach, jeśli przedłoży się 
orzeczenie lekarskie, dodatkowe koszty diety bezgluteno-
wej można odliczyć od dochodu opodatkowanego. W takim 
przypadku albo podaje się rzeczywiście poniesione koszty 
wynikające z  różnic w  cenach między zwykłymi produkta-
mi a ich bezglutenowymi odpowiednikami, albo odlicza ry-
czałtowo 2500 franków na rok. Kwotę tę należy zmniejszyć 
o wcześniej wspomnianą zapomogę, jeśli się ją otrzymało. 
To  wszystko jednak tylko pod warunkiem, że koszty diety 
plus inne wydatki na opiekę medyczną niepokryte przez kasę 
chorych (czyli zwykle żadne) przekroczyły w sumie 5% do-
chodu netto (w niektórych kantonach 3%). Jako że przecięt-
na miesięczna pensja wynosi ok. 6500 franków, wiele osób 
nie będzie mogło z tej ulgi skorzystać. 

PRAWO	ŻYWNOŚCIOWE	
W Szwajcarii obowiązuje częściowo inne prawo żywnościo-
we niż w Unii Europejskiej, większość przepisów się jednak 
pokrywa. Podobnie jak w Polsce, na produkcie spożywczym 
wolno napisać, że jest bezglutenowy (glutenfrei), tylko jeśli 
zawiera nie więcej niż 20 mg glutenu na 1 kg produktu.  
Laboratoria kantonalne kontrolują wyrywkowo, czy produ-
cenci stosują się do tego przepisu. W  przeciwieństwie do 
polskiego tutejsze stowarzyszenie nie bada takich produktów 
na zawartość glutenu. Przyznaje natomiast licencję Prze-
kreślonego Kłosa. Niestety zdarzają się wpadki: niedawno 
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z rynku wycofano dwa gotowe dania marki własnej Migros, 
wykryto bowiem, że wbrew nadanej im przez tutejsze stowa-
rzyszenie licencji mogą zawierać pszenicę. 
Jeśli produkt spożywczy ma w  składzie zboża zawierające 
gluten (prawo zalicza do nich również owies) lub półproduk-
ty z nich otrzymane, musi to być wyraźnie uwidocznione na 
etykiecie, np. wytłuszczoną czcionką. Przykładowo na pro-
dukcie spożywczym zawierającym aromat naturalny na bazie 
słodu jęczmiennego musi być napisane „jęczmień” lub „glu-
ten”, i to tak, by trudno było to przeoczyć. Taki obowiązek 
deklaracji dotyczy jednak tylko glutenu wprowadzonego do 
danego produktu świadomie. Zanieczyszczenie glutenem 
musi zaś zostać zadeklarowane dopiero, jeśli przekracza 
200 mg/kg. To dziesięć razy więcej, niż jest dopuszczalne 
w  produktach bezglutenowych. Mamy zatem pewną „sza-
rą strefę” produktów, które nie są bezglutenowe, a zarazem 
brak na nich ostrzeżeń o możliwej zawartości glutenu. Na ile 
stanowi to dla chorego problem, zależy oczywiście od spoży-
wanej ilości tak zanieczyszczonego produktu i od indywidu-
alnej tolerancji na gluten. 
Weźmy przykład Ursa. Piekę często dla niego chlebek skła-
dający się prawie w  połowie z  migdałów. Na migdałach 
z naszego sklepu nie ma ostrzeżenia o możliwej zawartości 
glutenu. Wedle informacji od dystrybutora pochodzą one 
jednak z zakładu, który przetwarza też surowce zawierają-
ce gluten. Teoretycznie więc migdały te mogą zawierać do 
200 mg glutenu na 1 kg. Chlebek ze 100 g tych migdałów 
to do 20 mg glutenu. Urs zwykle zjada pół bochenka na raz. 
W najgorszym przypadku spożywałby w ten sposób 10 mg 
glutenu. Zdaniem naszego gastroenterologa to za dużo dla 
czterolatka z celiakią. Dlatego zamawiam artykuły typu mig-
dały od czeskiej firmy Life Food, która wytwarza wyłącznie 
produkty bezglutenowe. Wszystkie przetworzone produk-
ty Life Food mają licencję na znak Przekreślonego Kłosa, 
natomiast migdały i  tym podobne – nie. Standard AOECS 
w oparciu o Codex Alimentarius nie pozwala bowiem na li-
cencjonowanie nieprzetworzonych ziaren, orzechów (łuska-
nych lub nie) i suszonych owoców. Nie rozumiem dlaczego. 
Produkty te przecież też mogą ulec zanieczyszczeniu glute-
nem, wszystko zależy od tego, co jeszcze przetwarza zakład, 
w którym są konfekcjonowane. A już zupełną zagadką po-
zostaje dla mnie, dlaczego nieprzetworzony ryż i kukurydza 
również nie mogą otrzymać licencji na znak Przekreślone-
go Kłosa. Na każdym znanym mi tu ryżu jest napisane, że 
może zawierać śladowe ilości glutenu. 

POBYT	W SZPITALU	
Urs akurat niedawno złamał rękę, więc podczas pobytu 
w  szpitalu po operacji miałam okazję porozmawiać osobi-
ście z szefem kuchni na temat żywienia pacjentów z celiakią. 
Odniosłam wrażenie, że w kwestii diety bezglutenowej „sły-
szał, że dzwonią, ale nie wie, w którym kościele”. Twierdził 
przykładowo, że kukurydza jest zawsze bezpieczna, co nie 
odnosi się np. do grysiku z  tejże. Mimo to zaufałabym, że 
odgórnie wdrożone w kuchni procedury zapewniają bezpie-
czeństwo. Również dostawcy żywności, których wymienił, 
faktycznie dostarczają produkty licencjonowane znakiem 
Przekreślonego Kłosa. Z ciekawości zadzwoniłam potem do 
szpitala uniwersyteckiego w  Zurychu i  dowiedziałam się, 
że znajdują się w nim oddzielne stanowiska w kuchni, na 

których przygotowywane są posiłki dla osób na określonych 
dietach eliminacyjnych. 

WIZYTY	W RESTAURACJI	
Nigdy nie zamawiam dla Ursa dań w restauracji, chyba że 
są to małe, zamknięte przekąski, jak jajko w skorupce albo 
owoc ze skórką, którą się obiera. Uprzejmie pytam, czy mogę 
podać dziecku przyniesione domowe jedzenie i zaznaczam, 
że sama za to jem za dwóch, dzięki czemu jeszcze nigdy 
nie spotkałam się z  nieżyczliwością  Większość szwaj-
carskich restauracji oznacza niektóre dania w  karcie jako 
„bezglutenowe”, a  nawet wyszczególnia alergeny. Niestety 
w deklaracjach tych zdarzają się oczywiste błędy czy wręcz 
sprzeczności. W pewnej luksusowej restauracji przy panie-
rowanych bakłażanach figurował symbol „bezglutenowe”, 
a jednocześnie wśród zawartych alergenów była wymienio-
na... pszenica! Próby dopytania personelu o szczegóły koń-
czą się zwykle podobnie, jak ponoć kiedyś przy zachodniej 
granicy Polski, gdzie miejscowi zapytani, co znaczy napis 
Zimmer frei, umieszczony tu na wielu domach, odpowie-
dzieli: „A, to taka ryba”. 
Poza tym w odniesieniu do tutejszych dań restauracyjnych 
bardziej adekwatne niż „bezglutenowe” byłoby określenie 
„niskoglutenowe” – jak wiemy z badań polskiego stowarzy-
szenia, danie z surowców naturalnie bezglutenowych wcale 
nie jest automatycznie bezpieczne dla celiaka. Cieszę się, 
gdy widzę tu czasem w tradycyjnych piekarniach chleb po-
prawnie oznaczony jako glutenarm, czyli właśnie niskoglute-
nowy (choć oczywiście go nie kupuję). À propos pieczywa: 
w  kawiarniach widywałam nieopakowane bułki opatrzone 
informacją „bezglutenowe” leżące obok zwykłego pieczy-
wa i personel, który w ramach robienia miejsca przekładał 
wszystko tak, że w rezultacie nie było już wiadomo, co jest 
czym. W restauracjach przynajmniej zwykle jest czysty obrus 
(tzn. bez okruszków), więc Urs może bezpiecznie siedzieć 
przy stole (jako czterolatek wkłada jeszcze czasem rączki lub 
zabawki do ust). Najwięcej stresu dostarcza mi jazda pocią-
gami – siedzenia usłane są okruszkami, a kąciki dla dzieci to 
już najzwyklejszy chlewik. 
Tutejsze stowarzyszenie reklamuje na swojej stronie Dolną 
Engadynę, skądinąd przepiękną krajobrazowo, jako bezglute-
nowy region wakacyjny. Zadzwoniłam do jednej z większych 
restauracji w tym regionie, będącą na liście lokali serwujących 
też dania bezglutenowe i zapytałam, w jaki sposób personel 
zapewnia, że jedzenie jest bezpieczne dla celiaków. W odpo-
wiedzi usłyszałam, że (w wolnym tłumaczeniu): „Robimy, co 
możemy, a jak się nie uda, no to trudno... Nikt się do tej pory 
nie skarżył”. Niestety wciąż pokutuje błędne przekonanie, ja-
koby dobre samopoczucie po posiłku świadczyło o  tym, że 
był on bezglutenowy. Kontrprzykład: Urs przed diagnozą jadł 
gluten codziennie w dużych ilościach, natomiast dolegliwości, 
i to nieznaczne, miewał tylko mniej więcej raz na tydzień. 

DWIE	ANEGDOTKI	
Kiedyś poprosiłam męża, aby nasypał mi na oddzielne 
spodeczki kaszę jaglaną czterech różnych producentów, bym 
mogła te próbki bez uprzedzeń porównać, nie wiedząc, któ-
ra skąd pochodzi. Niepodważalnym zwycięzcą okazała się 
bezglutenowa kasza niemieckiej firmy Werz Bio. Jej ziarna 
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były żółciutkie i  nieuszkodzone. Byłam zdruzgotana, gdy 
niedługo potem okazało się, że nowy zarząd firmy wycofał 
tę kaszę z  rynku ze względu na jej niską sprzedaż. Werz 
Bio został wielokrotnie nagrodzony za zasługi dla zdrowia 
narodu, postanowiłam więc to wykorzystać: napisałam do 
stowarzyszeń szwajcarskiego, austriackiego i  niemieckiego 
z  prośbą, by zaapelowały do etosu producenta – taka na-
groda w końcu zobowiązuje. Dzięki interwencji niemieckiego 
stowarzyszenia Werz Bio przywrócił swoją pyszną kaszę ja-
glaną na rynek! 
Drugie miejsce w moim konkursie zajęła kasza szwajcarskiej 
firmy BioFarm, niestety nieposiadająca licencji na znak Prze-
kreślonego Kłosa. Zadzwoniłam więc do producenta, aby 
spróbować go namówić, by się o tę licencję postarał. Okaza-
ło się, że wielokrotnie tego próbował w przekonaniu, że się 

uda, ale za każdym razem w czyściutkiej na oko kaszy wy-
krywano więcej niż 20 mg glutenu na 1 kg. Zanieczyszczenie 
pochodziło prawdopodobnie z  innych zbóż przetwarzanych 
w tym samym zakładzie. 

NA	KONIEC	JEDEN	PROSTY	PRZEPIS	
Oto przepis na pizzoccheri alla valtellinese zmodyfikowany 
przeze mnie na potrzeby celiaków (w oryginale dodaje się 
jeszcze mąkę pszenną). Potrawy tej nauczyła mnie Włoszka, 
właśnie z  regionu Veltlin, która z  kolei przejęła przepis od 
swojej mamy. Jej mama jeszcze sama mełła grykę z własne-
go ogrodu na mąkę. Makaron na pizzoccheri robię na zapas 
i po chwili osuszenia, jeszcze surowy, zamrażam. Urs lubi go 
jeść z masłem i odrobiną roztopionego sera żółtego. 

PIZZOCCHERI ALLA VALTELLINESE

Składniki	na	trzy	osoby:	
l  350 g mąki gryczanej (ok. 3 szklanek) 
l  200 ml letniej wody 
l  2–3 średnie ziemniaki (ok. 300 g) 
l  ćwierć małej kapusty włoskiej (ok. 150 g) 
l  100 g delikatnego, dobrze topiącego się sera, np. fontina 
l  50 g sera twardego typu parmezan 
l  50 g masła 
l  3 ząbki czosnku 
l  3 liście szałwii 
l  opcjonalnie 1 łyżeczka mączki chleba świętojańskiego  

(jako zamiennik glutenu) 
l  sól i pieprz 

Przygotowanie:	
Mąkę gryczaną wymieszać dokładnie w misce z przesianą mączką chleba świętojańskiego. Odważni mogą z tego dodatku 
zrezygnować, dobrze ugniecione ciasto z mąki gryczanej z odpowiednią ilością wody nie kruszy się. Deskę i wałek posypać 
odrobiną mąki gryczanej, aby się nie lepiły. Do mąki wlewać stopniowo wodę i ugnieść ciasto na kulkę. Od zbyt dużej ilości 
wody może zrobić się klajster. Kulkę podzielić na połowy, każdą rozwałkować na placek grubości niecałych 2 mm i pokroić 
w paski o szerokości około 2 cm. Ziemniaki obrać, pokroić w kosteczkę, wrzucić do posolonej wody, doprowadzić do wrzenia. 
Z kapusty wykroić głąb, pokroić ją w paseczki i po 10 minutach od zawrzenia wody dorzucić do ziemniaków. Makaron po ko-
lejnych 10 minutach dorzucić do ziemniaków i kapusty. W rondelku rozpuścić masło, dorzucić posiekaną szałwię i czosnek, 
smażyć do zrumienienia wedle uznania. Zetrzeć i wymieszać ze sobą oba sery. Po kolejnych 10 minutach ziemniaki (gotowały 
się pół godziny), kapustę (gotowała się 20 minut) i makaron (gotował się 10 minut) odcedzić. Nakładać do misy warstwami, 
posypując każdą startymi serami. Polać masłem z szałwią i czosnkiem. Na koniec posypać świeżo zmielonym pieprzem. 



 Szukaj 
w sklepach Auchan!

bułki pita
gotowa kieszonka na farsz!

crunchy 
z truskawkami

CZYTAJ WIĘCEJ

extra chrrrupiące! / bez cukru!
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D o Budapesztu pojechałam z  mężem zaledwie 
parę miesięcy po mojej diagnozie. Teraz pewnie 
bym się trochę lepiej przygotowała, ale biorąc 
pod uwagę brak doświadczenia, sądzę, że nie 

poszło źle. Wyposażona jedynie w kilka bułeczek bezglu-
tenowych i  telefon z dostępem do internetu, ruszyłam na 
podbój przepięknej stolicy Węgier. Miasto zachwyciło mnie 
bardzo zadbanymi, urokliwymi kamieniczkami, klimatycz-
nymi uliczkami przeplatanymi zielenią oraz niezwykle przy-
jaznymi ludźmi.
Ponieważ lecieliśmy samolotem, nie braliśmy większej ilo-
ści jedzenia, licząc na lokalne supermarkety. Zakładaliśmy, 
że w większych sklepach znajdziemy regał bezglutenowy, 
a na nim głównie produkty marki Schär.
Na naszej trasie zwiedzania, czyli w  okolicach dzielnicy 
zamkowej i centrum pesztańskiej części miasta, nie było 

co prawda zbyt dużych sklepów, ale okazało się, że na-
wet małe sklepiki mają rozbudowaną ofertę w  zakresie 
nabiału. Pełno w  nich najróżniejszych odmian batoni-
ków twarogowych: w  polewie z  gorzkiej, mlecznej albo 
białej czekolady, z nadzieniem i bez – pokochałam je na 
tym wyjeździe. Dostępne są również w wersji bez lakto-
zy. Żałuję, że w  Polsce tak rzadko można na nie trafić. 
Podczas zakupów musiałam posiłkować się translato-
rem, bo skład produktów podany był jedynie w  języku 
węgierskim i  ewentualnie słowackim. Oba są dla mnie 
zupełnie obce, na szczęście z pomocą przyszła mi tech-
nologia. Translator Google w  aplikacji na telefon ma 
opcję tłumaczenia za pomocą aparatu fotograficznego.  
Wystarczy skierować obiektyw na tekst i  od razu widzi-
my tłumaczenie na wybrany przez nas język. Oczywiście 
pozostawia ono wiele do życzenia w kwestii stylistycznej, 

TEKST I ZDJĘCIA: ADRIANNA RZEŚNA

Budapeszt  
bez glutenu
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ale wystarcza do zrozumienia składu produktów w czasie 
zakupów. Myślę, że warto z tego korzystać za granicą. 
Zatrzymaliśmy się w  mieszkaniu wynajętym za pośrednic-
twem Airbnb. Standardem przewyższało ono hotel w tej sa-
mej cenie, a oprócz tego miało kuchnię, co dla osób z celia-
kią jest bardzo istotne. 
Budapeszt to miejsce, w którym ludzie są przyzwyczajeni do 
turystów pytających o drogę lub mających problem z odnale-
zieniem się w komunikacji miejskiej (skomplikowany system 
biletów, zdecydowanie trudniejszy od chociażby warszaw-
skiego). Przechodnie są bardzo pomocni i  choć nie każdy 
zna angielski, to dobre chęci mieszkańców pomagają w po-
rozumiewaniu się. W kawiarniach zaś obsługa potrafi odpo-
wiedzieć po angielsku na pytania dotyczące menu. Pojęcie 
gluten free nie jest pracownikom obce i otwarcie mówią, czy 
mogą coś zaoferować w  tym zakresie, czy nie. Zaskoczyło 
mnie to, ponieważ w polskich kawiarniach najczęściej nie 
udawało mi się uzyskać odpowiedzi na pytania dotyczące 
glutenu, nawet w serwowanych napojach.
W  internecie znajdziemy sporo stron oferujących spisy re-
stauracji bezglutenowych, jednak wiele informacji jest już 
nieaktualnych. Przekonałam się o  tym, kiedy głodna i  zła 
przechodziłam wzdłuż kolejnej ulicy, przy której miało się 
znajdować miejsce tego typu. Na szczęście są jeszcze mapy 
Google. Tak znalazłam Janea Etelbar – małą i  niepozorną 
restauracyjkę, w której całe menu było bezglutenowe. Oka-
zało się, że jest to firma serwująca catering bezglutenowy 
i wegański, a od kucharza dowiedzieliśmy się, że działalność 
restauracyjna jest jej działalnością poboczną. Dużą zaletą 
tego miejsca okazały się ceny dań. Jak w każdym turystycz-
nym mieście, ceny w Budapeszcie mogą być wywindowane, 
zwłaszcza w restauracjach w okolicach popularnych wśród 
przybyszów. We wspomnianym lokalu zapłaciliśmy bardzo 
mało w porównaniu z innymi. Na obiad zjedliśmy tam we-
gańską wersję gulaszu węgierskiego z  ryżem, a  na deser 
dostaliśmy tapiokę z  truskawkami i wegańską wariację na 
temat tiramisu. Całość bardzo nam smakowała. Niestety, 
kiedy pół roku później szukałam tej restauracji, by ją komuś 
polecić, okazało się, że nie ma jej w  tym lokalu. Kucharz 

uprzedzał nas o planowanym przejściu na działalność wy-
łącznie cateringową, ale miałam nadzieję, że jeszcze kiedyś 
to miejsce odwiedzę. Potwierdza to słuszność ważnej rady 
na dalekie wyjazdy: zanim zgłodniejesz, sprawdź, czy po-
lecana na blogu czy innej stronie internetowej restauracja 
nadal funkcjonuje tam, gdzie się udajesz.
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Wiele zwykłych restauracji ma w menu dania bezglutenowe, 
jednak na pytanie, czy są one bezpieczne dla osób chorują-
cych na celiakię, otrzymujemy znaną także w Polsce odpo-
wiedź: „Nie możemy niczego zagwarantować. Zamawiacie 
państwo na własne ryzyko”. W  takiej właśnie restauracji, 
Korona Kavehaz (tuż obok zamku), zamówiłam sałatkę ze 
świeżych warzyw bez przypraw i sosu, prosząc o szczególną 
ostrożność. Nie chciałam zamawiać niczego z mięsem, oba-
wiając się możliwości wystąpienia glutenu w użytych skład-
nikach. Trafiłam na bardzo uprzejmego kelnera, z  którym 
można było porozmawiać na ten temat. 
Przed wyjazdem do Budapesztu polecam zapoznanie się ze 
stroną węgierskiego stowarzyszenia, na której jest mapka 
z hotelami i restauracjami bezglutenowymi. Znajduje się na 
niej niewiele lokali, ale są to informacje sprawdzone i  ak-
tualne. Na Węgrzech jest sporo bezglutenowych piekarni. 
Niestety są zamknięte wieczorami i w weekendy, tak że nie 
udało nam się ich przetestować, czego bardzo żałuję, gdyż 
z relacji innych osób wiem, że warto. Na blogach podróżni-
czych prowadzonych przez osoby na diecie bezglutenowej 
można znaleźć recenzje tych piekarni oraz opinie o restau-
racjach z  menu bezglutenowym, warto jednak sprawdzić, 
jak dawno zostały napisane i czy interesująca nas restaura-
cja nadal funkcjonuje i nie zmieniła lokalizacji bądź godzin 
otwarcia. 
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D ieta bezglutenowa eliminuje pewne ścieżki ka-
riery. Taka obiegowa opinia krąży wśród osób 
chorych na celiakię i  stosujących tę dietę z  in-
nych powodów. Czy osoba z  celiakią może apli-

kować do służb mundurowych? A  czy mężczyzna z  celia-
kią może zostać księdzem? Postanowiliśmy zweryfikować 
tezę o  braku możliwości realizowania się w  konkretnych 
zawodach u  źródła, zadając to pytanie następującym in-
stytucjom: Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i  Admini-
stracji, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwu 
Obrony Narodowej oraz Konferencji Episkopatu Polski. 
Oto odpowiedzi, jakie uzyskaliśmy z  poszczególnych insty-
tucji:

Wydział	 Prasowy	 Ministerstwa	 Spraw	 Wewnętrznych	
i  Administracji poinformował, że wstąpienie do Policji, 
Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Państwowej 
Straży Pożarnej lub Służby Ochrony Państwa jest oczy-
wiście uzależnione od decyzji komisji lekarskich, które 
oceniają zdolność fizyczną i  psychiczną kandydatów do 

służb. „Podstawą oceny zdolności jest rozporządzenie 
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 11 paź-
dziernika 2018 r. w sprawie wykazu chorób i ułomności, 
wraz z kategoriami zdolności do służby w Policji, Straży 
Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Państwowej Straży 
Pożarnej oraz Służbie Ochrony Państwa (Dz.U. z 2018 r. 
poz. 2035). Zgodnie z § 58 pkt 12 tego rozporządzenia, 
kandydaci z zaburzonym wchłanianiem jelitowym, w tym 
między innymi celiakią, orzekani są jako niezdolni do służ-
by w  Policji, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, 
Państwowej Straży Pożarnej i  Służbie Ochrony Państwa. 
Zauważyć należy, że podstawową metodą leczenia celiakii 
jest stosowanie przez całe życie ścisłej diety bezgluteno-
wej, co w warunkach realizacji zadań przez funkcjonariu-
szy wymienionych służb może być znacznie utrudnione 
lub wręcz niemożliwe”.

Zespół	 Prasowy	 Agencji	 Bezpieczeństwa	 Wewnętrznego	
w  imieniu	 Kancelarii	 Prezesa	 Rady	 Ministrów odpowie-
dział, że „Komisje lekarskie podległe Szefowi ABW, orzekając 

TEKST: DARIA KOSTRZEWSKA-JAFISZOW

CELIAKIA A MUNDUR 
I SUTANNA



42

ŻYCIE NA DIECIE

o  zdolności fizycznej i  psychicznej do służby, każdego kan-
dydata traktują indywidualnie, biorąc pod uwagę wyniki zle-
conych badań specjalistycznych, wywiadu chorobowego oraz 
dokumentacji medycznej istotnej do dokonania oceny stanu 
zdrowia. Jednak odnosząc się do celiakii, należy stwierdzić, że 
zgodnie z § 46 pkt 12 załącznika nr 6 (Wykaz chorób i ułom-
ności oraz kategorii zdolności do służby) do rozporządzenia 
Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 2003 r. w sprawie 
oceny zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Agencji 
Bezpieczeństwa Wewnętrznego, tekst jednolity Dz.U. poz. 
242, z późn. zm.) nieprawidłowe wchłanianie jelitowe, dopre-
cyzowane w objaśnieniach szczegółowych poprzez wskazanie 
konkretnych chorób, w  tym celiakii, jest podstawą do usta-
lenia przez komisję lekarską stopnia zdolności kandydata do 
służby w kategorii <<N>>, czyli niezdolny”.

Przewodniczący	 Centralnej	 Wojskowej	 Komisji	 Lekarskiej	
w imieniu	Ministerstwa	Obrony	Narodowej odpisał, że „Orze-
czenia o zaliczeniu danej osoby do kategorii zdolności do za-
wodowej lub czynnej służby wojskowej w zależności od odpo-
wiedniego rodzaju służby wydają właściwe komisje lekarskie 
na podstawie badania lekarskiego z uwzględnieniem wyników 
badań specjalistycznych, a w  razie potrzeby również obser-
wacji szpitalnej. Celiakia nie została wymieniona literalnie 
w załącznikach do rozporządzeń Ministra Obrony Narodowej, 
wobec powyższego komisje w każdym przypadku rozpoznania 
celiakii postępują indywidualnie. Jeżeli dla danego przypadku 
nie ma odpowiedniego paragrafu lub punktu w załącznikach 
stanowiących wykaz chorób i  ułomności uwzględnianych 
przy orzekaniu o  zdolności do służby wojskowej, przypadki 
te kwalifikuje się według paragrafu lub punktu zbliżonego. 
Najbliżej dla celiakii jest grupa schorzeń wymieniona w za-
łączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej 
z dnia 24 stycznia 2018 roku w § 43 pkt 14, tj. <<zmiany 
organiczne lub czynnościowe jelita cienkiego nieupośledzają-
ce sprawności ustroju>>, pkt 15, tj. <<zmiany organiczne 
lub  czynnościowe jelita cienkiego upośledzające sprawność 
ustroju>>, oraz pkt 16, tj. <<zmiany organiczne lub czyn-

nościowe jelita cienkiego znacznie upośledzające sprawność 
ustroju>>” oraz w załączniku nr 2 Rozporządzenia Ministra 
Obrony Narodowej z dnia 3 czerwca 2015 roku.
Jak widać, jeśli naszym wymarzonym zawodem jest praca 
w służbach mundurowych, niestety pozostaje nam liczyć je-
dynie na zmianę przepisów, albo… na wynalezienie leku na 
celiakię. 

A co z osobami, które czują inne powołanie – do stanu ka-
płańskiego? Oto odpowiedź od kierownika Biura	Sekretaria-
tu	Konferencji	Episkopatu	Polski:

„Kongregacja Nauki Wiary wypowiedziała się w  te-
macie dopuszczania do seminarium duchownego, 
a potem do święceń prezbiteratu kandydatów, którzy 
nie mogą bez większej szkody przyjmować glutenu. 
W  Lettera circolare ai Presidenti delle Conferenze 
Episcopali circa l’uso del pane con poca quantità 
di glutine e del mosto come materia eucaristica 
z 24.07.2003 roku napisano, że <<biorąc pod uwa-
gę centralne miejsce celebracji eucharystycznej w ży-
ciu kapłańskim, należy być bardzo ostrożnym przed 
dopuszczeniem do  prezbiteratu>> (por. pkt C, 4). 
(…) Należy podkreślić, że każdą kandydaturę analizu-
je się indywidualnie. Celiakia co do zasady nie uniez-
dalnia osoby do przyjęcia święceń, ale w większości 
przypadków tak właśnie jest. Decyzję co do przyjęcia 
do seminarium duchownego kandydata chorego na 
tę chorobę pozostawia się biskupowi diecezjalnemu  
(reprezentowanemu przez rektora seminarium). Pod-
chodzi się do tego zawsze <<bardzo ostrożnie>>, 
biorąc pod uwagę nasilenie choroby i ewentualne kon-
sekwencje spożycia glutenu przez konkretnego chore-
go. Na pewno takim osobom jest w  tym przypadku 
trudniej”. 
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K siążka o  przygodach Oli, Franka i  tajemniczego  
Gucia nie jest kolejną publikacją edukacyjną  
naszego Stowarzyszenia. Jest dla nas zdecydowanie 
czymś więcej – wraz z  koleżankami myślałyśmy 

o takiej książce od wielu lat. Jesteśmy bardzo zadowolone, 
że udało nam się spełnić to marzenie i  powstała ciekawa 
i mądra lektura dla dzieci z celiakią. Taka, która nie poucza, nie 
nudzi wyjaśnianiem medycznej terminologii, ale przedstawia 
z życia wziętą historię, wzbogaconą o element bajkowy, tak 
bliski dziecięcej wyobraźni. Bo czy można lepiej przedstawić 
dzieciom tak abstrakcyjne pojęcie jak „gluten” niż w sposób 
nierealistyczny i  zabawny? Nie strasząc, a  jednocześnie 
w prosty sposób tłumacząc, dlaczego niektórzy muszą taje- 

mniczych „glutenów” unikać? Pani Monice Oworuszko udało  
się to doskonale. Znałyśmy jej wcześniejsze książki i dlatego to 
ją poprosiłyśmy o napisanie opowiadania dla dzieci na diecie 
bezglutenowej. Natchnęłyśmy Panią Monikę pomysłami, 
zaprosiłyśmy na spotkanie z  rodzicami małych celiaków, 
opowiedziałyśmy o  własnych doświadczeniach z  dziećmi 
na diecie. Ale to ona, używając bogatej wyobraźni i  talentu 
literackiego, powołała do życia barwnych bohaterów, stworzyła 
ich otoczenie i interesującą historię.
Kiedy już tekst był gotowy, do akcji wkroczyła Pani Anna 
Kaszuba-Dębska, znana ilustratorka książek dla dzieci. Ją też 
wybrałyśmy spośród wielu autorów grafiki dziecięcej, ufając, 
że ilustracje artystki spodobają się młodym czytelnikom. 
Dla mnie osobiście praca nad tą książką była frajdą i bar-
dzo ciekawym nowym doświadczeniem, nie tylko edytorskim 
i wydawniczym. Kiedy wzięłam ją po raz pierwszy do ręki, 
jeszcze pachnącą farbą drukarską, poczułam ogromną ra-
dość i satysfakcję, że oto udało się spełnić kolejne „stowa-
rzyszeniowe” marzenie. 
Książka powędrowała do dzieci członków Stowarzyszenia jako 
prezent mikołajkowy. A do tych, które nie mogły uczestniczyć 
w  naszych imprezach, jest sukcesywnie wysyłana pocztą 
(choć teraz trochę przeszkadza nam pandemia). Otrzymają 
ją także wszyscy nowi członkowie, którzy wyrażą taką chęć 
w deklaracji członkowskiej.
Wiele dzieci i  rodziców pytało nas o  kontynuację przygód 
Oli, Franka i Gucia Glutena. Pomyślimy o  tym  Na razie 
szykujemy dzieciom kolejną niespodziankę, ale o  tym 
poinformujemy wkrótce na naszej stronie.
Książka o Guciu Glutenie wzbudziła żywe reakcje młodszych 
i  starszych czytelników. Zachęcam do zapoznania się 
z  kilkoma z  nich. A  tym, którzy jeszcze naszej historii 
o Guciu nie czytali, wspomnę tylko, że bardzo chciałabym 
dostać taką książkę kilkanaście lat temu, kiedy u  mojego 
wtedy pięcioletniego synka zdiagnozowano celiakię… 
On również miał podobne odczucie, kiedy czytał książkę, już 
jako poważny student i „weteran” diety bezglutenowej 

Ola, Franek  
i Gucio Gluten  
Bezglutenowa lektura  
obowiązkowa
Recenzje czytelników małych i dużych

WSTĘP: MAŁGORZATA ŹRÓDLAK
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RECENZJE	KSIĄŻKI	

Jestem osobą dorosłą, od 16 lat na diecie bezglutenowej.  
Dla mnie diagnoza celiakii była wybawieniem. Bo wreszcie 

po kilkudziesięciu latach borykania się z problemami 
gastrycznymi zostałam zdiagnozowana, i to tak 

pomyślnie! Tak, pomyślnie, bo rokowania szły w kierunku 
chłoniaka... Początki były trudne, nawet bardzo trudne. 
Wyszarpywałam szczątkowe informacje na temat mojej 

choroby i żywienia z broszurek, ale głównie… z własnych 
doświadczeń, często bolesnych.

Dlatego z wielką radością, sympatią i uznaniem przyjęłam 
informację o pojawieniu się książki o dzieciach i dla dzieci, 
ale także ich rodziców i dziadków. Przeczytałam ją, ba!, 
pochłonęłam w kilkadziesiąt minut i jestem zachwycona. 
Wspaniale opisane, bardzo realistycznie „dzieje” jednego 
przypadku. Wszystkie uczucia osób dotkniętych chorobą 

pośrednio (rodzice) i bezpośrednio (Ola), są nader 
realistyczne. 

Po diagnozie, po chwilowej euforii (że to nie chłoniak) 
przyszło szare życie i przerażenie: co jeść, gdzie kupić,  

co sprawdzać, co to są „śladowe ilości glutenu”. A w końcu 
w chwili zdiagnozowania byłam już pełnoletnia. Co dopiero 

mówić o rodzicach nowo zdiagnozowanych maluchów... 
W książce wspaniale opisano lęk rodziców, ich żal do losu 

(dlaczego właśnie NASZA córka???), bunt, bezsilność.
Postawa samej dziewczynki co do konieczności diety 

jest może trochę za blada. Dzieciom trudno przychodzi 
pogodzenie się z wizją niejedzenia łakoci powszechnie 

uznawanych za pyszne. Książkowa Ola nader łatwo 
zaakceptowała swój los „bezglutka”. W realu chyba aż tak 
słodko nie jest :-) Pierwszy etap to podjadanie zakazanych 

nagle produktów i... cierpienie.
Książka jest wspaniałą wskazówką dla nowo 

zdiagnozowanych, drogowskazem wytyczającym trasę 
bezglutenowej marszruty. Pokazuje gotowy scenariusz, 
jak można, a nawet trzeba walczyć o prawo dziecka 
do gorącego posiłku w szkole czy możliwości zrobienia 

drobnych zakupów w sklepiku szkolnym. Żeby mogło być 
choć troszkę tak jak u innych dzieci.

Świetnie, że w książce pojawia się gotowy przepis na proste 
bezglutenowe łakocie.

Bardzo budująca jest także przemiana babci Oli. 
Z markotnej, przygnębionej chorobą wnuczki osoby 

przeistacza się w orędowniczkę i czynną propagatorkę 
diety bezglutenowej. Cudowne! I myślę, że całkiem realne.
Książka jest wspaniała. Daje nie tylko wiedzę na temat 

celiakii, ale wlewa w serca optymizm, wiarę, że z tą 
chorobą da się żyć, można mieć przyjaciół, spotykać się 

z nimi, wyjeżdżać na wycieczki. WIELKIE słowa uznania za 
pomysł i wspaniałą szatę graficzną. Nie jest łatwo mówić 

prosto o trudnych rzeczach, ale autorce wyszło  
to fantastycznie!!!

Jestem nauczycielką i mam w klasie dziecko z celiakią. 
Książka ta będzie wspaniała do czytania na głos w klasie.

Dziękuję!
Ewa Czuszkiewicz 
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Rewelacyjna książka, chciałbym taką lupę. 
Marcin

Córka dostała książkę na balu karnawałowym 
zorganizowanym przez oddział Stowarzyszenia w Olsztynie. 
Sądziłam, że jest za mała, aby zrozumieć jej treść (4 lata), 
ale zaskoczyła mnie. Do dziś pyta, czy w danym produkcie 

jest gluten i czy mogę go zjeść (to ja mam celiakię). Dziękuję 
za tę książkę, pomogła przekazać córce, co to są „gluteny”   
W domu możemy organizować wystawy, tyle mamy rysunków 

gangu Glutenów.
Joanna

Książka jest super. Mój 9-latek pochłonął ją w moment.  
Mnie przy czytaniu przypomniały się początki diety.  

Aż łzy stanęły w oczach. Polecam nie tylko  
dzieciom na diecie.

Sylwia

Jestem Igor i mam 12 lat. Będąc na bezglutenowym spotkaniu 
świąteczno-mikołajkowym organizowanym w Warszawie 
przez Stowarzyszenie, dostałem w prezencie książkę. Jej 

tytuł to Ola, Franek i Gucio Gluten. Napisała ją pani Monika 
Oworuszko, którą miałem okazję poznać osobiście, dostać 

autograf i zrobić sobie z nią zdjęcie. 
Książka pochłonęła mnie w całości i przeczytałem ją już 
na spotkaniu w niespełna 30 minut. Zapomniałem nawet 

o pysznym jedzeniu i zabawie. Porusza trudny temat bycia 
na diecie bezglutenowej. Autorka przedstawia go jednak 

w bardzo fajny sposób. Moją ulubioną postacią jest główna 
bohaterka Ola, która wraz z Frankiem dowiaduje się wielu 

rzeczy na temat glutenu. Dlatego polecam książkę każdemu, 
a szczególnie dzieciom na diecie bezglutenowej. Czyta się 

bardzo szybko, bo są fajne obrazki i super teksty. Życzę miłej 
lektury i czekam na ciąg dalszy!

Pozdrawiam, Igor

Co można powiedzieć o tej książce? Napisana w sposób 
przystępny, przedstawiająca problemy, z jakimi przynajmniej 

w części każdy z nas miał do czynienia, niezależnie od tego, czy 
sam musiał przejść na dietę bezglutenową, czy dotyczyło to 

jego dzieci. Nie jest to typowa bajka, chociaż jest w niej element 
bajkowy – lupa, przez którą dzieci widzą czające się „gluteny”.
Po otrzymaniu książki przeczytałem ją jednym ciągiem moim 

dwóm wnukom (6,5 oraz 3,5 roku), którzy wprawdzie nie 
mają zdiagnozowanej celiakii, jednak za moją przyczyną 

o diecie bezglutenowej już coś wiedzą. Ponieważ wnukowie 
lubią, jak czyta się im książki, to również tę lekturę przyjęli 

z zaciekawieniem. Poprzez prostą fabułę ich wiedza na temat 
diety bezglutenowej i problemów z nią związanych niewątpliwie 

się poszerzyła, o czym świadczą pytania zadawane w czasie 
czytania. Bardzo podobały się im też ilustracje zamieszczone 
w książce, przez co często musiałem przerywać czytanie, aby 

mogli je pooglądać.
Jest jednak coś, czego mnie osobiście brakuje w tej książce, a na 

co poprzez swoje pytanie zwrócił moją uwagę starszy wnuk. 
Otóż jedno z jego pytań było takie: „Dziadziu, to dlaczego my 

jemy gluten, skoro on jest taki zły?”. Faktycznie w fabule książki, 
jak i w przedstawionym w niej komiksie brakuje wystarczającej 

informacji, że gluten jest szkodliwy i „zły” tylko dla osób, 
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które go nie tolerują, a w diecie zdrowych jego obecność jest 
wręcz wskazana, jako źródła wielu pożytecznych składników 
pokarmowych. Moim zdaniem jest to jedyny „minus” treści tej 
książki, bez znaczenia w przypadku gdy stanowić ona będzie 

lekturę dzieci chorych na celiakię, jednak powodujący lekki 
„mętlik w głowie” dzieci zdrowych. A może to było zamierzone 
przez autorkę? Może właśnie chodziło o takie pytania, jakie 

zadał mój zdrowy wnuk? Aby osoby dorosłe mogły wraz 
z dziećmi dyskutować nad treściami zawartymi w lekturze 

i wyjaśniać im wszystkie wątpliwości?
Mnie osobiście wzruszyło jedno stwierdzenie starszego wnuka. 

Już pod koniec czytania, w momencie gdy Dagmara, dyrektorka 
szkoły, wraz z babcią Janką, Anią i Hanią postanawiają 

zacząć działać na rzecz dzieci chorych na celiakię, organizując 
bezglutenowy Dzień Dziecka, mój starszy wnuk stwierdził 

krótko: „Dziadziu, to podobnie jak Ty – też ze swoimi znajomymi 
organizujecie takie imprezy”.

Andrzej Siwy 

Prowadzę bloga oraz tworzę autorskie videorecenzje książek 
dla dzieci i młodzieży. Na świątecznym spotkaniu w Szczecinie 

otrzymałam książkę Ola, Franek i Gucio Gluten, która mnie 
i moim dzieciom bardzo się spodobała. Stworzyłam do niej 

grafikę na blogu oraz nagranie, które przesyłam z radością. 
Bardzo dziękuję za stworzenie tej książki oraz patronat 

Stowarzyszenia. Jest niezwykle ważna. Wiem, jak bardzo mi 
była potrzebna, kiedy byłam dzieckiem. 

Dorota Zdziech

Książka pt. Ola, Franek i Gucio Gluten Moniki Oworuszko to 
historia opowiadająca o życiu ludzi chorych na celiakię. Ma 

za zadanie doinformować ludzi, na czym polega to schorzenie. 
Według autorki jest to „bezglutenowa lektura obowiązkowa”.
Wydarzenia z książki opowiadają o życiu Oli, drugoklasistki 

lubiącej balet. Wszystko się zaczyna, gdy mocno pobolewa” ją 
brzuch i źle się czuje. Jej mama robi córce badania, gdyż się 

o nią martwi. Badania wskazują, że dziewczynka ma celiakię 
– jako jedna na sto osób. Rodzice uświadamiają jej, na czym 
ta choroba polega – poprzez wyobraźnię i rysunki. W całej 

książce Olę wspierają: rodzina, przyjaciele z klasy, pani Ania 
wraz z synkiem Frankiem, też chorym na celiakię. Cała rodzina 
uczy się, co robić, by zniwelować gluten, i jak obchodzić się z tą 

nietolerancją. Po kilku dniach babcia, mama Franka, mama 
Oli i pani dyrektor szkoły (też nietolerująca glutenu) zostają 

Aniołkami C. Postanawiają pomagać ludziom niemogącym 
spożywać glutenu w stowarzyszeniu osób chorych na celiakię.

Z tej książki można się dużo (i szybko) dowiedzieć na 
temat celiakii: co jeść, jak się zachowywać i że ta choroba 

w żaden sposób nie ogranicza życia. Autorka pokazuje to na 
przykładzie śmiesznych stworków (Glutenów). Mówi też o tym, 

że gluten tylko tak niewinnie wygląda, a w środku jelit może 
zrobić dużo złych rzeczy. Opowiada o wsparciu, które powinno 
nam towarzyszyć, nieważne, czy jest się na coś chorym, czy nie. 
Dzieło pisane jest prostym językiem, a przez to zrozumiałe dla 

młodszych czytelników. A ilustracje Anny Kaszuby- Dębskiej 
umilają czytanie. Książkę polecam wszystkim, którzy chcą się 

więcej na temat celiakii dowiedzieć, ale nie tylko dzieciom.
Zuzanna Dobracka  kl. VI, 12 lat
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Uroczysko	Deresze	jest	znane	z dobrej	kuchni.	Lubią	Panie	
gotować	i nie	boją	się	wyzwań?
K.P.: Tak, lubimy gotować. I lubimy wyzwania. Beatka nie je 
glutenu, wszystkie pomysły na zróżnicowaną dietę wynikają 
z naszych osobistych potrzeb. Uwielbiamy dobrze i  różno-
rodnie zjeść. Kiedy Beata musiała odstawić gluten, powstał 
problem: jak my teraz będziemy jadły pizzę? Poradziłyśmy 
sobie. Robimy ten sam farsz, a ciasto przygotowujemy osob-
no. I wciąż mamy bardzo smaczną pizzę, z majonezem, to 
znaczy nasze ciasto jest z dodatkiem majonezu.

Ciasto	na	pizzę	z majonezem?
B.S.: Tak, dodaję majonezu. Do każdego pasztetu warzyw-
nego też dodaję łyżkę majonezu ze względu na to, że nadaje 
on gładką konsystencję.

Czy	Pani	jest	wegetarianką,	Pani	Beato?
B.S.: Jestem jaroszką, ale ryby od czasu do czasu jadam. 
Obie lubimy jeść różnorodnie, dlatego też staramy się przy-
gotować coś dobrego dla każdego naszego gościa, również 
takiego z  restrykcjami dietetycznymi. Staramy się, żeby 

Uroczysko	Deresze	w Giławach	koło	
Olsztyna,	„ostatni	zaścianek	na	Warmii”	
w pobliżu	granicy	z Mazurami.	Położone	
pośród	lasów,	pagórków,	w pobliżu	
pięknych	i czystych	jezior.	Miejsce	
prowadzone	z pasją	i sercem	przez	
panie	Beatę	Sacharuk	i Katarzynę	
Przedwojewską.	Ich	kuchnia,	z nutką	
warmińskiej,	bazuje	na	własnych	
produktach.	Chętnie	goszczą	osoby	
na	różnego	rodzaju	dietach,	także	
wegetariańskiej	i bezglutenowej.	
Z właścicielkami	Uroczyska	Deresze	
rozmawiają	Grażyna	Konińska		
i Natalia	Lipietta.

Nie trzeba jechać 
do apteki, żeby się 
wyleczyć
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ta dieta była tak rozbudowana jak dla gości, którzy jedzą 
wszystko. Żeby nikt się nie czuł wyobcowany, albo poszkodo-
wany, że jeden talerzyk jest dla bezglutenowców, a dziesięć 
dla reszty.
K.P.: Na święta jeżeli robimy coś dla bezglutenowców, to 
mają oni te same potrawy co osoby jedzące gluten: mako-
wiec, mazurek, barszczyk z uszkami, pierogi. Wszyscy dostają 
tyle samo i tak samo. Dbamy, żeby goście nie poczuli się źle, 
a słyszymy, że w miejscach, gdzie nie stosuje się takich zasad, 
dostają bardzo ograniczone menu, nawet na święta. Naszym 
atutem jest, że robimy swoje wędliny, więc nie musimy się 
martwić, co one zawierają, bo wiemy. Talerz z wędlinami za-
wsze może mieć chorągiewkę MENU BEZ GLUTENU. 
B.S.: Dodam jeszcze, że goście uwielbiają naszą jaglankę 
śniadaniową. Przygotowujemy kaszę jaglaną z  różnego ro-
dzaju owocami i suszami owocowymi. 

Pieką	Panie	ciasta?
K.P.: Tak, pieczemy też bezglutenowy chleb, robimy prze-
twory. Nasz chleb jest już naprawdę kultowy, przepis krąży 
po całej Polsce.
B.S.: Niestety teraz nim nie poczęstujemy, chyba że zdąży 
się upiec. Nawet osoby, które same pieką chleb, mówiły, że 
tak dobrego jeszcze nigdy nie jadły. A czy pamiętasz naszych 
gości z Podkarpacia, z Rzeszowa? To było wyzwanie! Dzieci 
miały tak dużo alergii i nietolerancji, że rodzice postępowali 
z nimi jak z niemowlakami, zaczynali od wprowadzania po-
jedynczych produktów, po kolei, tak jak przy rozszerzaniu 
diety u małych dzieci.
K.P.: Kiedy przyjechali do nas po roku, okazało się, że to za-
działało. Nie udało się ze wszystkim, ale przynajmniej część 
rzeczy dzieci mogły już jeść. 
B.S.: Kiedy pani z Rzeszowa zadzwoniła do mnie i zaczęła 
wyszczególniać, czego nie mogą jeść, zareagowałam: „Niech 
mi pani powie, co możecie”. To było naprawdę wyzwanie, bo 
bez glutenu, bez kazeiny, bez ziemniaków, bez drożdży, bez 
kiszonek, bez suszonych owoców i przypraw itp. To napraw-
dę było ogromne wyzwanie.

Jak	widać,	podejmują	Panie	bardzo	trudne	wyzwania.
B.S.: Dużo się wtedy uczymy. Obecnie już mało co może 
nas zaskoczyć. Mamy wśród swoich znajomych gospodarzy 
ośrodków agroturystycznych i pensjonatów, ale oni boją się 
takich rzeczy, a  nas to inspiruje. Często pytają: „A  co wy 
robicie tym gościom do jedzenia?”. Czasami wymyślamy na 
bieżąco, patrząc, co jest w lodówce. Gościłyśmy niedawno 
przez dwa tygodnie panią, która miała bardzo ograniczoną 
dietę. Na śniadanie, obiad i kolację zawsze mamy ciepłe da-
nia, więc to było wyzwanie, żeby jej codziennie zrobić coś in-
nego. Wyjeżdżając, zachwycała się, że nic się nie powtórzyło 
przez te dwa tygodnie. 
K.P.: Jesteśmy kreatywne w wymyślaniu dań. Lato i  jesień 
to jest bardzo przyjemny okres. Wiele potraw warzywno-
-mięsnych, które robimy, osoby z  celiakią mogą spokojnie 
jeść. W zasadzie przeważająca większość tego, co przygo-
towujemy, jest bezglutenowa. My same z  braku czasu nie 
zajmujemy się ogrodem, ale warzywa ogródkowe mamy od 
zaprzyjaźnionej pani Liliany. Są świeże, smaczne i zdrowe, 
bo nie ze sklepu. Jaja – świeżutkie od sąsiada, u  którego 
kurki wolno chodzą po dworze. Zupełnie inaczej to wszystko 
smakuje.

B.S.: Dla nas to jest ważne, kiedy goście, wyjeżdżając, mó-
wią: „Jak u babci na wakacjach”. Jesteśmy babciami, więc 
się nie obrażamy.

Czy	goście	wracają?
B.S.: Oj, tak! Często, wyjeżdżając, rezerwują termin na na-
stępny rok.
K.P.: Mamy taką ekipę gości zgromadzoną wokół babci Aliny. 
To jest bardzo energiczna, cudowna kobieta, która przyjeż-
dża do nas z wnuczką. Wokół siebie skupia zawsze wszyst-
kich ludzi. Na początku po przyjeździe goście chodzą swoimi 
ścieżkami, nie są zintegrowani. Potem wszędzie jeżdżą ra-
zem, a w końcu razem planują kolejne wakacje.
B.S.: A to już trzeci rok.
K.P.: W przyszłym roku też będą przyjeżdżać razem i towa-
rzystwo się rozrasta, jest jak rodzina.
B.S.: Straszne jest to, że kiedy oni odjeżdżają, aż łzy się 
kręcą w oczach. Ja przeżywam syndrom pustego gniazda. 
Zresztą ostatnio płakali wszyscy.

Niesamowite	są	takie	osoby.	
B.S.: Niesamowite. Tak więc naprawdę piękne jest, jak lu-
dzie wracają.
K.P.: Zdarzają się różni goście. Czasami przywożą ze sobą 
taką masę stresu, że nie są w  stanie odczuć piękna tego 
miejsca. Mieliśmy tu przykład osób z zachodniej części Pol-
ski – przyjechały, rozejrzały się i nawet nie weszły do środka. 
Nie wiem, czego oczekiwały od takiego miejsca jak nasze. 
Są przecież zdjęcia na stronie internetowej.
K.P.: To jest agroturystyka. Dla ludzi, którzy tu przyjeżdżają, 
najważniejsza jest atmosfera, to, że dużo przestrzeni i  róż-
norodne jedzenie. To doceniają. Otoczka materialna ma dla 
nich mniejsze znaczenie. Taka osoba czuje się tu komforto-
wo i wtedy my się czujemy komfortowo. Mamy sporo gości, 
którzy nie chcą nocować w hotelach, bo uważają, że ciągle 
wchodzą do tego samego pokoju. Wolą takie miejsca jak na-
sze, nawet jeśli standard jest niższy.
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B.S.: Tak naprawdę ludzie nie przyjeżdżają w miejsce, tylko 
do nas. Często mówią, że do nas przyjeżdża się jak do bli-
skich znajomych. My to miejsce firmujemy sobą na wszel-
kich plakatach. Teraz właśnie miałyśmy sesję zdjęciową, 
taką w naturze, z wiankami. Sfotografowano nas takimi, ja-
kimi jesteśmy na co dzień. No, może nie chodzimy w wian-
kach (śmiech).
K.P.: Bardzo fajnie została uchwycona na zdjęciach natu-
ra, wśród której przebywamy. Dlatego mówię: jeśli ktoś ma 
świadomość, gdzie przyjeżdża, to jest zadowolony. 
B.S.: Mamy też dużo gości w ciągu roku. Gościłyśmy kie-
dyś pana, który przyjechał na jedną noc. Sprawy biznesowe. 
Został na cztery czy pięć nocy. Mówił: „Mam ciszę i spokój, 
miłe towarzystwo, wiem, że dobrze zjem”. Wolał dojeżdżać 

w różne rejony województwa i wracać do nas. Nie nocował 
codziennie gdzieś indziej, tylko po prostu spał u nas i jeździł 
do pracy. 

Czy	przez	cały	rok	są	turyści?	Zimą	też	jest	ruch?
K.P.: Tak. Ostatnio jesteśmy zadziwione, bo zimą zawsze był 
trochę przestój. Natomiast okazuje się, że sporo ludzi nie 
chce wyjeżdżać w góry ze względu na tłok. Wolą takie miej-
sce, gdzie coś sobie pozwiedzają. Jeżdżą na basen, korzysta-
ją tutaj z okolicznych atrakcji. Tak spędzają ferie.
K.P.: Gdy sypnie śniegiem, można u nas jeździć na nartach 
biegowych. Mamy naturalne trasy dzięki temu, że leśniczo-
wie odśnieżają tam, gdzie muszą zwozić drewno. Goście 
z małymi dziećmi budują bałwany, igloo, zjeżdżają na san-
kach. Nie wybierają się w  góry, bo ich dzieci jeszcze nie 
jeżdżą na nartach.
B.S.: Prowadzimy też różnego rodzaju warsztaty. To jest taki 
mój konik, na przykład warsztaty kosmetyczno-zielarskie. 
Ostatnio z  dziećmi robiłyśmy mydełka, które potem każdy 
sobie wziął do domu. Takie prawdziwe, nie glicerynowe, 
tylko z wodorotlenku sodu. Z mamami i córkami robiłyśmy 
kremy. To jest fantastyczne, jak dziewczynki ukręcą krem 
i potem całe się nim wysmarują. 
K.P.: Kremy są bardzo dobre, sprawdzone, bo ja jestem aler-
gikiem. Beatka robi wszystkie kosmetyki – i do włosów, i do 
każdej części ciała (śmiech). Nie jestem już w stanie używać 
tych perfumowanych kremów. Zawierają za dużo dodatków 
i konserwantów, które nie są dobre dla cery alergika. 
B.S.: Jeżeli mieszka się w takim miejscu, trudno nie żyć bli-
sko natury. To jest naturalny proces, który nie następuje od 
razu. Trzeba się tego nauczyć. Robimy kremy z pestek śliw-
ki, truskawki – nawilżające pod makijaż. Wczoraj odbyły się 
u  nas warsztaty kosmetyczne. Pokazałam niedawno opra-
cowany przeze mnie delikatny krem nawilżający z  lekkich 
olei. Wymyśliłam taką formułę, by pokazać, że można zrobić 
krem z roślin, które rosną na łące. Przygotowałam wcześniej 
macerat olejowy z mniszka lekarskiego, z bzu lilaka, z nieza-
pominajki, ze stokrotki i z kwiatu jabłoni. Z niego zrobiłyśmy 
krem. Wczoraj przyjechała pani, która była na wcześniej-
szych warsztatach – mówi, że kremu, który ja ją nauczyłam 
robić (maceraty już teraz przygotowuje sama), używa cała jej 
rodzina. To jest to, co można zrobić z łąki.

Czyli	wystarczy	chęć.
K.P.: Tak. W maju to już standard, że „wykorzystujemy” gości 
do zbierania mniszka na macerat. Chętnie biorą torby i idą 
na łąkę, przynoszą mniszek. Jest to bardzo miłe. Potem im 
tłumaczymy, jak się na przykład robi nektar z mniszka, więc 
sami w domu też mogą sobie zrobić.
B.S.: Ja w tym roku robiłam wino z mniszka.

Dla	alergika	to	jest	ryzykowne.	Wielu	ludzi	reaguje	alergicz-
nie	na	przykład	na	syropy	z mniszka.
B.S.: Z ziołami bywa różnie. Ja wszystkim tłumaczę, że zioło 
jest jak lek. Trzeba mieć świadomość, że nie wszystko po-
działa dobrze na każdego.
K.P.: Wczoraj leczyłyśmy jednego pana. Powiedział, że je-
dzie do apteki po coś na kaszel i ogólnie przeziębienie. A ja 
na to: „Po co ci apteka? Mamy syropy z  młodych pędów 
sosny”. Młode pędy działają oczyszczająco na górne drogi 
oddechowe i przeciwzapalnie. Dzisiaj przyszedł i powiedział, 

ZAKWAS	GRYCZANY	DO	CHLEBA 

Składniki:
l  100 g pełnoziarnistej mąki gryczanej (np. z  samo-

dzielnie zmielonej niepalonej kaszy gryczanej)
l  150 ml letniej wody (o temp. 30 °C)
l  1 łyżka zalewy z ogórków kiszonych

Przygotowanie:
W półlitrowym słoiku lub kamionkowym garnku nasta-
wiamy zakwas: składniki dokładnie mieszamy, przykry-
wamy grubą bawełnianą ściereczką, zabezpieczamy 
gumką i  odstawiamy w  ciepłe miejsce. Konsystencja 
tak przygotowanego zakwasu jest dość rzadka, ale nie 
dodajemy więcej mąki. Ważne, aby przez całą dobę 
zapewnić mu optymalną temperaturę wzrostu, mniej 
więcej 25 °C. 
Po 24 godzinach zakwas podwaja objętość i wydziela 
przyjemny, lekko kwaskowaty zapach. W takiej postaci 
można go dodać do ciasta chlebowego. 
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że rzeczywiście czuje się lepiej. Nie trzeba jechać do apteki, 
żeby się wyleczyć.

Czy	przyjmują	Panie	wycieczki	szkolne	i zielone	szkoły?	
B.S.: Tak, oczywiście. W czasie zielonej szkoły robimy dla 
chętnych warsztaty żywieniowe. Pieczemy z  dzieciakami 
ciasteczka i chleb, robimy babę ziemniaczaną. To jest nie-
samowite, ale niektóre dzieci nie miały nigdy w ręku noża 
czy skrobaczki do warzyw. U nas same obierają ziemniaki, 
a  później zjadają babę, którą zrobiły. Współpracujemy też 
z Kaflarnią Warmińską. Malujemy z dziećmi i dorosłymi bi-
skwity, czyli wypalone na biało wyroby z masy ceramicznej, 
kafle, figurki o różnych kształtach. Często mają warmińskie 
albo typowo baśniowe motywy. 
K.P.: Robimy z  dziećmi mydełka, ostatnio prowadziłyśmy 
z nimi warsztaty astronomiczne. Mamy też tutaj Chatę War-
mińską, gdzie jest bajarz.

Jeśli	w grupie	jest	dziecko	z celiakią,	a zaplanowała	Pani	
pieczenie	ciasteczek,	to	czy	są	to	ciasteczka	bezglutenowe?
B.S.: Oczywiście, wszyscy robimy bezglutenowe. Ostatnio 
dzieciaki piekły chleb, dostały michę i wyrabiały. Bardzo im 
się to podobało, miały niesamowitą zabawę. A później jak 
próbowały tego pięknie upieczonego chleba, to nie dowierza-
ły: „To my sami upiekliśmy?”. 
K.P.: My, dorośli, często z pośpiechu nie wpuszczamy dzieci 
do kuchni, bo wiadomo, że proces przygotowywania potraw 
znacznie się wydłuża, no i bałagan większy. 
K.P.: Dzieci uwielbiają też robić mydełka, dobierać kolory.
B.S.: Wiadomo, że przy mydełkach potasowych czy sodo-
wych trzeba zachować ostrożność. Dzieci muszą mieć długie 
rękawy, zakładają też fartuchy i gogle na oczy. W pewnym 
momencie proszę osobę dorosłą, by mi pomogła wykonać 
ten najgorszy proces chemiczny. Później dzieci dodają kolo-
ry, zioła, różnego rodzaju przyprawy. Te mydełka są śliczne! 
Wspólnie pakujemy je na przykład dla mamy na prezent. 
K.P.: Najczęściej dzieci ze szkół trafiają do nas, kiedy jest już 
zielono, więc organizujemy wyprawę na łąkę, żeby poszukać 
ziół i opowiedzieć, co z  tego można zrobić. Pomysłów jest 
naprawdę cała masa, więc to też jest taka lekcja przyrody 
na miejscu.

Ile	osób	mieści	się	w Uroczysku?
K.P.: Trzydzieści razem z opiekunami.
B.S.: Kasia wspomniała, że mamy tutaj zaprzyjaźnionego 
astronoma. Jeżeli są sprzyjające warunki, dzieci wychodzą 
wieczorem z lunetą i oglądają gwiazdy. Nawet dla dorosłych 
jest to świetna zabawa. W  ubiegłym roku wszyscy goście 
oglądali zaćmienie księżyca. Coś pięknego.
K.P.: Kiedy już się robi trochę cieplej, to mamy taką tradycję, 
że organizujemy ognisko dla gości w ramach kolacji. Snują 
się wtedy różne opowieści, np. o studni marzeń. Ja sobie wy-
marzyłam życie w takim miejscu. Chciałam zmienić zupełnie 
swój zawód, swoje życie na takie w innym rytmie, nie kor-
poracyjno-biurowym, tylko właśnie takim wiejskim. Gościom 
przekazujemy, że oni też mogą wypowiedzieć swoje życzenia 
przy tej studni, i część z nich twierdzi, że się spełniają. 

Podobno	lubią	Panie	brać	udział	w konkursach.
B.S.: Tak. Na przykład brałyśmy udział w  konkursie Dzie-
dzictwo Kulinarne Warmii, Mazur i  Powiśla. Wszyscy się 

CHLEB	BEZGLUTENOWY	NA	ZAKWASIE	
GRYCZANYM

Składniki:
l  500 g mąk bezglutenowych (np. mieszanka 350  g 

mąki owsianej bezglutenowej i 150 g mąk różnych: 
kukurydzianej, jaglanej, ryżowej czy ziemniaczanej)

l 450–500 ml wody
l  zakwas z mąki gryczanej z przepisu powyżej
l  1 łyżeczka soli
l  1 łyżeczka czubata cukru
l  2/3 szklanki nasion siemienia lnianego i sezamu  

(po połowie)
l  2 łyżki posiekanych drobno orzechów
l  opcjonalnie 2 łyżki żurawiny lub ziół do smaku

Przygotowanie:
Mąki, sól i  cukier wsypujemy do miski i  dokładnie 
mieszamy, dodajemy nasiona, orzechy i  ewentualnie 
żurawinę lub zioła i ponownie mieszamy. Następnie do-
dajemy wodę i zakwas, mieszamy i wyrabiamy. Formę 
wykładamy papierem do pieczenia, przekładamy ciasto, 
wyrównujemy i uklepujemy mokrą dłonią, przykrywamy 
czystą ściereczką. Pozostawiamy do wyrośnięcia na co 
najmniej 12–16 godzin, najlepiej odstawić go na noc. 
Wyrośnięty chleb wstawiamy do nagrzanego do 200°C 
piekarnika na około 30 minut, a następnie temperaturę 
zmniejszamy do 180 °C i pieczemy kolejne 40 minut. 
Ok. 10 minut przed zakończeniem pieczenia wyjmuje-
my z blachy, by dopiec od spodu. Jednocześnie malu-
jemy z wierzchu wodą z olejem, by skórka była chru-
piąca. Po upieczeniu wyjmujemy i studzimy na kratce. 
Chlebek jest przepyszny. Trzeba pamiętać, że chleby 
bezglutenowe szybko czerstwieją, dlatego warto pokroić 
je na kromki i  nadmiar zamrozić. Dzięki temu mamy 
zawsze świeże pieczywo.
Z  tego przepisu można również upiec chleb na droż-
dżach. Zakwas zastępujemy wtedy dwiema łyżeczkami 
drożdży suszonych piekarniczych lub ok. 30 g świeżych 
drożdży. Drożdże świeże należy rozczynić z  odrobiną 
mąki, wody i  cukru, odstawić do wyrośnięcia. Dalej 
postępujemy jak wyżej. Chleb po wyrobieniu stawiamy 
w ciepłe miejsce na ok. 30–40 minut. Musi się znacznie 
podnieść, ale być zwarty. Pieczemy jak podano w prze-
pisie. Na zdjęciu powyżej jest chleb na drożdżach.
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dziwili, jak można coś takiego, to znaczy bezglutenowego, 
zrobić i żeby na dodatek wyglądało normalnie – kaszanka jak 
kaszanka, zupa jak zupa – i było bardzo smaczne. 
B.S.: Z menu konkursowego zrobiłyśmy akurat zupę z ziem-
niaka zakwaszaną musem z porzeczki czerwonej, a podałyśmy 
ją z kozim twarogiem. Danie nazwałyśmy Warmińską Muzą.
K.P.: Pomysł na nasze konkursowe menu wynikał z tego, że 
Warmia była biedną krainą i mięso bardzo rzadko trafiało na 
stół, więc Warmiacy wymyślali potrawy, które są tanie i wyży-
wią całą rodzinę. To musiał być syty posiłek. Zawsze królował 
ziemniak. Turyści ze Śląska będący na diecie bezglutenowej 
powiedzieli, że pierwszy raz jedli tu baby ziemniaczane.

A proszę	przypomnieć,	za	co	dostały	Panie	nagrodę.	
B.S.: Wyróżniona została kaszanka wegańska.

Też	bezglutenowa?
B.S.: Tak, bezglutenowa. Tylko czarna fasolka plus kasza gry-
czana, oczywiście pieprz i odrobina musztardy. Podsmażana 
na patelni z cebulką. Kaszankę nazwałyśmy wegańskim ka-
wiorem. Dostałyśmy jeszcze wyróżnienie za placuszki z cu-
kinii z jogurtowym sosem ze świeżego pomidora i bazylii. 
K.P.: Wszystkie prezentowane dania były bezglutenowe. 
Chodziło nam o to, żeby naświetlić sytuację osób, które nie 
jedzą glutenu. Pokazać, że jest wiele możliwości, wiele róż-
nych sposobów na to, by goście się dobrze poczuli, mając 
duży wybór jedzenia, a nie tylko kaszę.

B.S.: Natomiast dwa lata temu brałyśmy udział w konkursie 
Zielone Lato. Startowałyśmy w kategorii agroturystyki i tury-
styki wiejskiej. Zajęłyśmy drugie miejsce. Pierwszego nie było.
K.P.: Urząd Marszałkowski zorganizował przegląd gospodarstw 
i  ciekawych miejsc. Uwierzcie mi, że jest tylu wspaniałych 
ludzi, którzy robią ciekawe rzeczy. Każde z  tych miejsc ma 
swoją magię. Cieszymy się, że możemy uczestniczyć w takich 
spotkaniach, że możemy wymieniać się doświadczeniami. 
Pomagamy sobie nawzajem w organizowaniu różnego rodza-
ju aktywności, np. spływów kajakowych. Nasza przyjaciółka 
prowadzi jazdy konne, ma minizoo. Miejskie dzieci mogą tam 
poznać osiołki, kozy i konie, być bliżej natury.
BS: Należymy do stowarzyszenia, które zrzesza różnych 
przedsiębiorców z  naszego terenu: rolników, producentów 
ekologicznej żywności, restauracje. Nawzajem się wspiera-
my i polecamy. Niedaleko nas mieści się pensjonat Pod Do-
brym Aniołem, również należący do MENU BEZ GLUTENU. 
Chętnie byśmy polecały więcej miejsc bez glutenu w naszej 
okolicy, ale…

...ale	nie	ma	ich	za	dużo,	bo	to	nie	jest	takie	proste?
B.S.: Nie jest proste. Same coś o tym wiemy. 

Dziękujemy	Paniom	za	rozmowę. 
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Zaproszenie do wzięcia udziału w  naszym konkursie wy-
słaliśmy do wszystkich licencjonowanych producentów 
pieczywa ze znakiem towarowym Przekreślony Kłos. Dzie-
więciu z  nich podjęło wyzwanie i  zgłosiło wybrane przez 
siebie produkty.
Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu oraz wręczenie nagród 
producentom miało się odbyć podczas Gluten Free EXPO V  

w maju 2020 r. w Krakowie, jednak w związku z zagroże-
niem epidemicznym impreza została odwołana. Dyplomy 
konkursowe zostaną wysłane do zwycięzców pocztą.

Zwycięzcom konkursu serdecznie gratulujemy! 

P o raz kolejny sprawdziliśmy, które pieczywo zda-
niem polskich bezglutenowców jest najsmacz-
niejsze. Konsumenci wybierali swoich faworytów 
w  czterech kategoriach: „Pieczywo tradycyjne 

– chleb świeży”, „Pieczywo tradycyjne – chleb o przedłużo-
nej trwałości”, „Pieczywo tradycyjne – bułki” oraz „Pieczywo 

chrupkie”. Na swoje ulubione chleby, bułki i pieczywo chrup-
kie można było oddać jeden, dwa lub trzy głosy w każdej 
kategorii. Czyli w sumie można było zagłosować na maksy-
malnie 12 produktów. Głosy przyjmowaliśmy przez miesiąc, 
od 2 marca do 2 kwietnia 2020 r. 
A oto zwycięzcy:

KONKURS  
NA NAJSMACZNIEJSZE  
PIECZYWO BEZGLUTENOWE 2020  
ROZSTRZYGNIĘTY
TEKST: ANNA KRAJEWSKA

Kategoria  
Pieczywo	tradycyjne		
–	chleb	świeży

I miejsce
Chleb rustykalny (Putka)

II	miejsce
Chleb ze słonecznikiem 
(Putka)

III	miejsce
Chleb bezglutenowy 
wieloziarnisty (Jarzębińscy)

Kategoria
Pieczywo	tradycyjne		
–	chleb	o przedłużonej	
trwałości

I miejsce
Bezglutenowy chleb świeży 
z ziarnami (Incola)

II	miejsce
Bezglutenowy chleb świeży 
z maczkiem (Incola)

III	miejsce
Pan Blanco (Schär)

Kategoria
Pieczywo	tradycyjne	
–	bułki

I miejsce
Bułka do hamburgera 
(Putka)

II	miejsce
Bułka wyborowa (Putka)

III	miejsce
Bułki bezglutenowe 
wieloziarniste (Jarzębińscy)

Kategoria
Pieczywo	chrupkie

I miejsce
Solone wafle kukurydziane 
extra cienkie (Good Food)

II	miejsce
Suchary bezglutenowe 
(Jarzębińscy)

III	miejsce
Wafle ryżowe wieloziarniste 
(Kupiec)
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N asze Stowarzyszenie działa aktywnie w całej Pol-
sce. Jest to możliwe dzięki zaangażowaniu wspa-
niałych wolontariuszy z różnych zakątków kraju. 
To dzięki pracy właśnie tych ludzi w wielu mia-

stach organizowane są różnego rodzaju spotkania dla osób 
na diecie bezglutenowej, warsztaty kulinarne, konferencje 
czy imprezy dla dzieci. 
Każdego roku wczesną jesienią spotykamy się wszyscy, by 
spędzić wspólnie kilka dni. Od trzech lat miejscem tych 

spotkań są podwarszawskie Falenty. Nasz falencki zjazd 
za każdym razem dzielimy na bloki tematyczne i  pracuje-
my w grupach, doszkalamy się, dyskutujemy o działaniach 
Stowarzyszenia. Ale także integrujemy przy wspólnych po-
siłkach, grze w piłkarzyki, spacerach, czy też, jak ostatnio, 
wspólnym lepieniu bezglutenowych pierogów. 
Wśród nas są osoby, które zakładały Stowarzyszenie i znają 
je od podszewki. Są też takie, które działają kilka lat i swoim 
doświadczeniem dzielą się z  innymi, dopiero zaczynający-

GOTOWI NA ZJAZD?
Szkolimy się, wymieniamy doświadczeniami 
i integrujemy – coroczne spotkanie 
wolontariuszy Stowarzyszenia
TEKST: ZARZĄD STOWARZYSZENIA
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mi przygodę z wolontariatem w Stowarzyszeniu. Ta wspólna 
wymiana doświadczeń, myśli, dzielenie się pomysłami to 
szalenie kreatywny czas. Staramy się go w pełni wykorzy-
stać, dlatego nasze aktywności podczas zjazdu zaczynają się 
rano, a kończą późnym wieczorem. To także czas wspólnego 
ładowania baterii, zbierania sił na kolejne stowarzyszeniowe 
projekty i  zadania. Spotkanie jest też najlepszą okazją do 
wszelkich podsumowań i planów. Warto dodać, że podczas 
naszych zjazdów zawiązują się nowe przyjaźnie, bo chyba 
nic nie łączy tak jak wspólne zainteresowania. 
Jesteśmy wdzięczni każdej osobie, która zdecydowała się 
działać w  Stowarzyszeniu. Wśród całej masy codziennych 
obowiązków niełatwo jest znaleźć czas na wolontariat. Nie-
którym to się udaje, dlatego chylimy przed nimi czoła.
A  wszystkich chętnych, którzy chcieliby zostać bardziej 
aktywnymi członkami Stowarzyszenia i  zorganizować 
coś w  swoim mieście, serdecznie zachęcamy do kontaktu 
z nami. Z radością powitamy w naszym gronie nowe osoby  
– zapraszamy! 
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PUŁAWY	SIĘ	AKTYWIZUJĄ
Rok 2019 obfitował w  Puławach w  imprezy dla osób na 
diecie bezglutenowej, zarówno integracyjne, jak i  typowo 
warsztatowe. Większość skierowana była do dzieci i  mło-
dzieży, dość licznie i  aktywnie uczestniczących w naszych 
spotkaniach.
Ale zacznijmy od początku. W marcu zorganizowałam spo-
tkanie integracyjne. Taka potrzeba pojawiła się już podczas 
imprezy mikołajkowej w grudniu 2018 r. Po raz kolejny by-
łam przyjemnie zaskoczona nie tylko frekwencją, ale również 
determinacją uczestników. Odległość, jaką musiały pokonać 
niektóre osoby przybywające na spotkanie, to nawet ponad 
50 km w  jedną stronę. Nowo zdiagnozowani opowiadali 
o swoich początkach na diecie. Wymieniliśmy się doświad-
czeniami, zarówno zakupowymi, jak i kulinarnymi. W czasie 
całego spotkania panowała miła, rodzinna atmosfera, a my 
delektowaliśmy się pysznościami, które przygotowali uczest-
nicy. W trakcie rozmów okazało się, że istnieje zapotrzebo-
wanie na warsztaty pierogowe. 
Dlatego w  czerwcu połączyłam przyjemne z  pożytecznym 
i zorganizowałam pierwszy w Puławach Bezglutenowy Dzień 
Dziecka połączony z warsztatami lepienia pierogów. Dzieci, 
młodzież oraz panowie uczestniczący w naszym spotkaniu 
korzystali z atrakcji Strefy Lasera w Osiedlowym Domu Kul-

tury Amik. Potem przygotowano pierogi z  typowo letnimi 
nadzieniami: truskawkami i słodkim białym serem – zostały 
zjedzone w tempie ekspresowym. Oprócz pierogów pochło-
nięto przekąski przygotowane przez uczestników. Na zakoń-
czenie całej imprezy dzieci otrzymały drobne upominki od 
Stowarzyszenia.
Ponieważ ciągle przybywało nam nastolatków, a one, jak wia-
domo, mają własne potrzeby żywieniowe, tematem następ-
nego zorganizowanego przeze mnie spotkania (we wrześniu) 
był domowy fast food. Liczba uczestników mnie zaskoczyła. 

CO SIĘ WYDARZYŁO  
W ODDZIAŁACH  
STOWARZYSZENIA
– PUŁAWY I TORUŃ 
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Było nas prawie 30 osób – dorosłych, dzieci i nastolatków. 
Bezglutenowe tortille oraz szybka pizza z patelni okazały się 
hitem. Dodatkowo, dzięki uprzejmości jednego z  uczestni-
ków, dzieci mogły spróbować pizzy prosto z pieca upieczo-
nej na miejscu. Delektowaliśmy się też przyniesionymi przez 
przybyłych wypiekami i przekąskami. 
No i  na koniec perełka: grudniowe spotkanie świąteczne. 
Tym razem również atrakcji nie brakowało. Dzieci i młodzież 
próbowały swoich sił i poznawały podstawy fitboksu, pozo-
stali uczestnicy przygotowali paszteciki i piernik świąteczny. 
Potem wszyscy zasiedliśmy do wspólnego stołu, aby degu-
stować to, co udało nam się upiec, wraz z pysznymi wypie-
kami, które zostały przyniesione, oraz barszczem wigilijnym. 
Dzięki jednemu z młodych uczestników, Damianowi, mieli-
śmy możliwość posłuchania krótkiego koncertu kolęd. Dzieci 
otrzymały upominki od Stowarzyszenia, w tym pięknie wy-
daną książkę pt. Ola, Franek i Gucio Gluten. Było to jedno 
z  liczniejszych spotkań dotychczas przeze mnie zorganizo-
wanych, wzięło w nim udział ponad 35 osób, dzięki czemu 
miało wyjątkowy charakter. 
W  naszych spotkaniach uczestniczyły osoby ze Świdnika, 
Radomia, Lublina, Dęblina, Puław i okolic, a nawet z War-
szawy. Najważniejsze w  tych imprezach oprócz integracji 
i wymiany doświadczeń są swoboda i poczucie bezpieczeń-
stwa: osoby na diecie mogą kosztować wszystkiego bez 
obaw – radość dzieci jest nie do opisania. 
Wszystkie te wydarzenia odbywały się w ODK AMIK w Pu-
ławach dzięki przychylności Pani Beaty Biaduń-Sierockiej, 
kierowniczki, która udostępnia nam pomieszczenia Domu 
Kultury. Dziękujemy!

Małgorzata Sawczuk

TORUŃ:	RETROSPEKCJA
Sięgam pamięcią wstecz i widzę wszystko jak na zwolnionym 
filmie. Początki zazwyczaj są trudne, ale początek działalno-
ści Oddziału Toruń był obiecujący. Na spotkanie założycielskie 
w  pierwszym w  Toruniu certyfikowanym lokalu bezgluteno-
wym Celia Cooking przybyły tłumy. Wzięły w nim też udział 
szefowe Stowarzyszenia: Małgosia Źródlak i Paulina Sabak. 
Kiedy to było? Oj, no całkiem niedawno, bo 24 kwietnia  
2014 roku. To już sześć lat? Jak ten czas szybko leci.

Pierwsze spotkanie było ważne, ponieważ to dzięki niemu 
w Toruniu pojawiło się i na stałe zadomowiło nasze Stowa-
rzyszenie. Bardzo trudno będzie wyróżnić jedną imprezę zor-
ganizowaną przez nas, ponieważ, jak twierdzą uczestnicy, 
wszystkie były wyjątkowe, jedyne i niepowtarzalne. 
Każdego roku obowiązkowo organizowaliśmy spotkania 
mikołajkowe i  te z okazji Dnia Dziecka. Były więc zabawy 
z czarodziejem, spotkania w teatrze lalek oraz z prawdziwy-
mi aktorami i z rycerzami.
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Braliśmy udział w różnych cyklicznych imprezach, np. „Nie-
dziela dla zdrowia”. Zorganizowaliśmy warsztaty pieczenia 
bezglutenowego. Przeprowadziliśmy prelekcję dla uczniów 
specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego na temat za-
sad przestrzegania diety bezglutenowej.
Gdyby jednak spróbować wyróżnić imprezę, która była tą 
NAJ, to myślę, że wskazałabym spotkanie u  strażaków. 
Wszyscy uczestnicy nie tylko świetnie się tam bawili, ale 
przede wszystkim zdobyli bezcenną wiedzę i umiejętności. 
Zapoznali się z zasadami postępowania w warunkach zagro-
żenia zdrowia i życia. Zarówno dzieci, jak i dorośli uczyli się 

zewnętrznego masażu serca, co w praktyce okazało się trud-
nym i  wyczerpującym zajęciem. W  „straży ogniowej” było 
tak fajnie, że prawie zapomnieliśmy o spotkaniu ze świętym 
mikołajem.

Mam nadzieję, że kolejne imprezy będą równie ciekawe i jak 
zawsze stworzą okazję do dobrej zabawy oraz wymiany do-
świadczeń na temat naszego bezglutenowego życia.

Zapraszamy do Torunia!
Ludmiła i Sławomir Bagińscy 





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
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