
TUDJ MEG TÖBBET!
Élet Bolygója
A Gluténmentes



Milly a nevem, én 
is gluténérzékeny 
vagyok, ugyanúgy, 

ahogy te. Utazz velem és robot 
asszisztensemmel, Robyval! Együtt 
fedezzük majd fel a Gluténmentes Élet 
Bolygóját, és olyan új világot fogunk 
találni, ami tele van gluténmentes 
finomságokkal. Vedd fel a sisakodat, 
űrruhádat és indulááááááááás!



Ha gluténtartalmú ételt eszünk, a hasunkba 
érve sajnos nagy galibát tud okozni. Ilyenkor 
igazából az történik, hogy a szervezetünk 
“fellázad” a glutén ellen.
Ezek a tünetek igen kellemetlenek tudnak 
lenni. Többféle probléma is felléphet: hasi 
fájdalom, hányinger, hányás és hasmenés. 
Ritkábban fejfájás vagy izom és ízületi 
fájdalom is előfordulhat.
Az ilyen tünetek néha egyetlen okra 
vezethetők vissza: a gluténérzékenységre, 
avagy a cöliákiára.
Azokat, akiket ez a betegség érint 
cöliákiásoknak hívjuk.

Houston, a 
cöliákia felett 
repülünk
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A glutén egy olyan fehérje, ami a búza 

mellett más, hasonló gabonafélékben 

is megtalálható: rozs, tönkebúza, árpa, 

tönkölybúza, zab, kamut, tritikálé - 

ezek csak a legismertebbek.

Ám nem csak a gabonafélékkel 

kell vigyázni: a glutén nagyon sok 

ételben tud elrejtőzni. Valójában pont 

a tulajdonságai miatt szokás a glutént 

„ragasztóanyagnak” is nevezni, hiszen 

sok ételben ez játssza a kötőanyag 

szerepét. Tehát olyan, mint egy 

ragasztó az ételekben. Nem véletlen, 

hogy a glutén a latin „gluten” szóból 

ered, ami magyarul ragasztót jelent.

A gluténtartalmú 

gabonák körül 

keringve
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A GLUTÉNMENTES DIÉTA az egyetlen módja 

annak, hogy az összes zavaró tünet lassan, de 

biztosan megszűnjön: már az első napokban 

érezni fogod a változást.

Könnyebb változtatni az étkezési szokásaidon, 

mint gondolnád. Sok olyan étel van, ami 

alapvetően gluténmentes: rizs, kukorica, krumpli, 

tej és tejtermékek, húsok, halak, tojás, gyümölcsök 

és zöldségek.
Azokkal a termékekkel kapcsolatban, amelyek 

tartalmazhatnak glutént (különböző harapnivalók, 

kekszek, tészták, péksütik, fagylaltok, cukorkák, 

chipsek) Milly felfed neked egy egyszerű trükköt. 

Ha legközelebb vásárolsz, észre fogod venni, 

hogy néhány terméknek a csomagolásán van 

egy különleges jel, ami egy áthúzott búzakalászt 

ábrázol. Ez a jel azt jelenti, hogy a termék 

gluténmentes, úgyhogy cöliákiások is nyugodtan 

fogyaszthatják.

Motorok teljes 
sebességre kapcsolva, 
irány a Gluténmentes 
Élet Bolygója
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Ha cöliákiás vagy, akkor nincsenek kivételek! 
Még ha a tested nem is reagál rögtön a 
gluténra, és nem érzed magad azonnal rosszul, 
az immunrendszerednek sajnos ártasz, a 
bélbolyhaid akkor is roncsolódnak. A cöliákia 
autoimmun betegség, így az érintetteknek bizony 
nagyon komolyan kell venniük.

Egy nagyon 
különleges küldetés
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Az óvodába, iskolai szünetekre vagy akár 

egy kirándulásra vihetsz magaddal friss 

gyümölcsöket, zöldségeket és nasiként 

megeheted őket. Vannak nagyon 

ízletes gluténmentes harapnivalók, 

például gluténmentes kekszek vagy 

gluténmentes müzliszeletek. Amikor 

majd mindenki előveszi a szendvicsét, 

neked is lesz egy ínycsiklandó 

gluténmentes szendvicsed. Ha 

kíváncsiak a barátaid, akár törhetsz 

nekik belőle egy-egy falatot, hogy 

lássák: a te szendvicsed is ugyanolyan 

finom, mint mindenki másé.

Arra viszont mindenképpen figyelj, 

hogy te ne kóstold meg a barátaid 

szendvicseit, mert azok glutént 

tartalmaznak. Ha van menza az 

iskoládban, akkor beszéljenek a szüleid 

a konyhán dolgozókkal és mondják el: 

mi az, amit szabad és mi az, amit nem 

szabad a gluténmentes étrendben. 

Más területek 
felfedezése az 
otthonodon kívül
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Ha elmész valahova játszani, vagy meghív 

születésnapjára valamelyik barátod, mindig 

vigyél magaddal egy gluténmentes sütit, kekszet 

vagy valamilyen általad kedvelt gluténmentes 

finomságot. Vegyetek édesanyáddal egy szép 

dobozt: így mindig bele tudod majd tenni a 

gluténmentes nassolnivalóidat és biztosan nem 

fog bajuk esni útközben. Arra majd figyelj, hogy 

véletlenül se használd egy barátod tányérját vagy 

villáját, mert egy aprócska morzsa is elég lehet 

ahhoz, hogy utána ne érezd túl jól magad.

A küldetés: 
szórakozás
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Amire szükséged lesz:

• 80g Schär Spagetti

• ½ konzerv hámozott paradicsom

• só, bors
• 2 apróra vágott bazsalikomlevél

• reszelt parmezán sajt

Gluténmentes recept 

az űrből: spagetti 

paradicsomszósszal
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Így kell elkészítened:

Forralj vizet egy nagy fazékban, adj hozzá sót, 

és 11 percig főzd benne a spagettit.

Amíg fő a spagetti, melegítsd fel egy 

serpenyőben a paradicsomot, majd ízesítsd 

meg sóval és borssal. Ezt követően add 

hozzá a bazsalikomot.

Öntsd le a vizet a spagettiről, a tésztát 

keverd össze a serpenyőben lévő 

paradicsomszósszal, és szórd meg a tetejét 

reszelt parmezán sajttal.
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A tisztaság az első: bármit is készítesz, kezdés előtt 
mindig alaposan moss kezet és köss kötényt! 
Csak tiszta edényeket és konyhaeszközöket 
használj, az a legjobb, ha van sajátod.
Minden legyen gluténmentes, amit használsz: 
tartsd kéznél a gluténmentes listát. Mindig 
ellenőrizd, hogy minden összetevő és hozzávaló 
gluténmentes legyen.
A vágódeszkák fontosak: ne az asztalon vagy 
más konyhafelületen vágd fel a hozzávalókat. 
Mindig tiszta vágódeszkát használj, ebből is 
jobb, ha van sajátod. És csak óvatosan a késsel!

A Gluténmentes 
Legénység szabályai
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• HÚS, HAL, TOJÁS

• KRUMPLI, RIZS, KUKORICA, KÖLES

• DIÓFÉLÉK

• GYÜMÖLCSÖK ÉS ZÖLDSÉGEK

• TEJ, JOGHURT, SAJT, VAJ

• MÉZ & LEKVÁR

• GYÜMÖLCSLEVEK, ÜDÍTŐITALOK, TEA

• SPECIÁLISAN ELKÉSZÍTETT 

GLUTÉNMENTES TERMÉKEK

Amit ehetsz



• BÚZA, ÁRPA, ROZS, TÖNKÖLYBÚZA
• PIZZA, TÉSZTA
• KENYÉR, GABONA, MÜZLISZELET
• MÜZLIS JOGHURT
• SÜTIK & KEKSZEK
• GLUTÉNTARTALMÚ GABONÁT 

TARTALMAZÓ CSOKI
• RÁNTOTT HÚS & RÁNTOTT HAL

EZEKRE VIGYÁZZ: KOLBÁSZ, 
FAGYLALT ÉS SZÁRÍTOTT 
GYÜMÖLCSÖK. OLVASD EL 
NAGYON FIGYELMESEN A LISTÁT 
ÉS NE FELEJTSD EL SZÜLEIDTŐL IS 
MEGKÉRDEZNI, HOGY MIT EHETSZ.

Amit nem ehetsz



Látogass el a

GO.SCHAER.COM/MILLY

oldalra, töltsd le a 

szükséges anyagokat és 

játékokat, majd kezdődhet 

is a Gluténmentes Élet 

Bolygójának felfedezése!
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