
CELIAKIE
OBJEV VÍCE!

PLANETA



já jsem Milly a 
mám intoleranci 
lepku, stejně jako 

ty. Odleť se mnou a mým asistenčním 
robotem Robym! Společně budeme 
objevovat Bezlepkovou planetu a nový 
svět plný výborných věcí, dobrých pro 
tvé zdraví! Nasaď si helmu a skafandr.

A MŮŽEME LETĚT!



Když je jídlo obsahující lepek snědeno a 
doputuje do střev, může způsobit reakci, 
kterou lékaři nazývají „nepříznivá“. Je to svým 
způsobem „vzpoura“ těla vůči lepku, který 
nedokáže strávit.
Tyto reakce nejsou ničím příjemné, protože 
často zahrnují bolest břicha, nevolnost, 
zvracení a průjem.
Všechny tyto reakce někdy mají za 
společného jmenovatele: intoleranci lepku 
nebo celiakii. Ti, kteří těmito reakcemi trpí, 
se nazývají celiaci.

Houstone, 
přelétáme nad 
celiakií
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Lepek je protein, který pochází 

z pšenice a dalších podobných 

obilovin, z těch nejznámějších např. 

z žita, ječmene, nezralé špaldy, ovsa, 

emmer pšenice, khorasan pšenice 

nebo tritikále.

A co víc, dokáže se „schovat“ i v 

mnoha různých jídlech (sladkostech, 

čokoládě, cukrovinkách, polévkách, 

omáčkách, pečivu, polotovarech…), 

protože je obsažen ve výrobních 

procesech mnoha jídel. Ve skutečnosti 

se lepek jmenuje lepek především 

díky svým lepícím vlastnostem (v 

angličtině „glue protein substance“), 

které pomáhají většině potravin držet 

pohromadě a v celku. Není náhodou, 

že se název „lepek“ tolik podobá 

slovu „lepit“, latinsky „gluten“ dokonce 

znamená „lepit“.

Objevování 
lepku
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PŘESTAT JÍST JÍDLO OBSAHUJÍCÍ LEPEK je jediný 

způsob, jak se zbavit všech obtěžujících příznaků, 

kousek po kousku každý den.

Změna stravovacích návyků je snazší, než si 

dovedeš představit. Přirozeně bezlepková je 

například rýže, kukuřice, brambory, mléko a výrobky 

z něj, stejně tak i maso, ryby, vejce, ovoce nebo 

zelenina. Naopak na ty produkty, které by mohly 

být za použití lepku vyrobeny (sladkosti, sušenky, 

těstoviny, cukrovinky, zmrzlina, brambůrky), má 

Milly jednoduchý trik. Jednoduše se podívej, zda 

na sobě balení nemá přeškrtnutý obilný klas, což 

znamená, že produkt neobsahuje lepek a byl 

vyroben právě pro celiaky.

Směr Bezlepková 
planeta
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Pokud jde o celiakii, neexistují výjimky. I když 
tvému tělu zabere nějaký čas, než na lepek 
začne reagovat, a tobě není zle okamžitě, tvůj 
imunitní systém je stále ve střehu a tvoje střevní 
klky jsou podrážděné. Celiakie je autoimunitní 
onemocnění a ti, kteří jí trpí, by se měli svému 
stravování věnovat s maximální vážností.

Speciální mise
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Ve školce nebo na školním výletě, nebo 

když zkrátka odjíždíš na výlet, si můžeš 

s sebou vzít k jídlu čerstvé ovoce 

jako svačinku mezi dvěma velkými 

jídly. Existuje také spousta dobrých 

bezlepkových svačinek, jako jsou 

sušenky nebo cereální tyčinky. A až 

budou všichni kolem jíst své fantastické 

sendviče, ty si můžeš vzít svůj vlastní 

bezlepkový sendvič a nabídnout i 

kamarádům, aby ochutnali a zjistili, že je 

stejně dobrý jako ty obyčejné.

Ale pozor, ty neochutnávej sendviče 

svých kamarádů kvůli obsahu lepku. 

A pokud je ve vaší škole jídelna, je 

namístě nechat své rodiče promluvit si 

se zaměstnanci a informovat je tak o 

jídle, které můžeš a nemůžeš jíst.

Objevování za 
prahem svého 
domu
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Pokud si jdeš hrát ven se svými přáteli, nebo jsi 

pozvaný/á na oslavu, nejjednodušší, co můžeš 

udělat, je přinést si s sebou nějaký bezlepkový 

dezert, sušenky nebo zkrátka svačinu podle 

vlastního výběru. Popros svou maminku, aby 

koupila nějakou pěknou krabičku, kterou bys 

mohl/a použít při těchto zvláštních příležitostech 

k přinesení vlastního jídla a zároveň jeho ochraně 

před lepkovými drobky nebo rozmašírováním v 

tašce. Každopádně by ses měl/a vyhýbat použití 

kamarádova talíře nebo vidličky - i z malého 

množství lepku se ti může udělat zle.

Zábavná mise
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Co potřebuješ:

• 80g špaget Schär

• ½ plechovky loupaných rajčat

• sůl, pepř
• 2 najemno nakrájené listy bazalky

• strouhaný parmazán

Můj bezlepkový 
recept: Špagety s 
tomatovou omáčkou
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Postup přípravy:

Ve velkém hrnci přiveď vodu k varu, přidej sůl 

a špagety a vař 11 minut.

Zatímco se špagety vaří, ohřej rajčata na 

pánvi a dochuť je solí a pepřem, pak přidej 

bazalku.

Slij špagety a přidej je na pánev k oloupaným 

rajčatům, nakonec posyp strouhaným 

parmazánem.
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Čistota na prvním místě: než začneš, umyj si 
pečlivě ruce a vezmi si na sebe kuchyňskou 
zástěru. Používej pouze čisté hrnce a nádoby - 
lépe, pokud jsou jen tvoje vlastní.
Pro všechny bezlepkáře: vždy si na očích 
nechávejte seznam svých bezlepkových 
potravin. Zkontrolujte pečlivě, že všechny 
ingredience, které používáte, jsou bezlepkové.
Důležitost prkýnek na krájení: nekrájej své 
ingredience na stole nebo na pracovní desce. 
Vždy používej čistá prkýnka - opět lépe, pokud 
jsou tvoje vlastní. A opatrně při krájení!

Pravidla 
Bezlepkového 
týmu
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• MASO, RYBY, VEJCE

• BRAMBORY, RÝŽE, KUKUŘICE, PROSO

• OŘECHY

• OVOCE A ZELENINA

• MLÉKO, JOGURT, SÝR, MÁSLO

• MED A MARMELÁDA

• OVOCNÉ DŽUSY, LIMONÁDY, ČAJ

• SPECIÁLNÍ BEZLEPKOVÉ PRODUKTY

Co MŮŽEŠ jíst



• PŠENICE, ŽITO, JEČMEN, OVES
• PIZZA, TĚSTOVINY
• CHLEBA, CEREÁLIE, GRANOLA
• JOGURT S MÜSLI
• DORTY A SUŠENKY
• ČOKOLÁDA S CEREÁLIEMI
• OBALOVANÉ SMAŽENÉ MASO A 

RYBY

BUĎ OPATRNÝ/Á U UZENIN, ZMRZLINY 
A SUŠENÉHO OVOCE. PŘEČTI SI 
VELMI OPATRNĚ SLOŽENÍ POTRAVIN A 
POŽÁDEJ O POMOC SVÉ RODIČE.

Co NEMŮŽEŠ jíst



Navštiv

GO.SCHAER.COM/MILLY

a stáhni si hry pro začátek 

svého dobrodružství na 

Bezlepkové planetě.
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