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jestem Milly i cierpię 
na nietolerancję 
glutenu tak jak Ty.

Wsiadaj ze mną i moim robotem Roby 
na pokład statku kosmicznego. Razem 
zbadamy Bezglutenową Planetę i 
odkryjemy nowy świat zrobiony z wielu 
wspaniałych produktów, które nam 
wcale nie szkodzą. Wkładaj hełm i 
kombinezon kosmiczny.
ODLATUJEMY!



Kiedy zjadasz jedzenie zawierające gluten 
i dostaje się ono do brzucha, a konkretnie 
do jelita cienkiego, wywołuje tam wówczas 
reakcję, którą lekarze określają jako 
„niepożądaną”. Oznacza to, że jelito na swój 
sposób buntuje się przeciwko glutenowi, 
ponieważ nie jest w stanie go wchłonąć.
Reakcje jelita nie są zbyt przyjemne dla jego 
właściciela, ponieważ powodują objawy 
takie jak bóle brzucha, mdłości, wymioty i 
biegunki. Na wszystkie te reakcje czasami 
jest jedno wyjaśnienie: nietolerancja glutenu 
lub „celiakia”. Osoby cierpiące na nią to 
osoby mające celiakię lub celiacy.

Houston, lecimy 
prosto w celiakię
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Gluten to rodzaj białka, które pochodzi z 
pszenicy i podobnych odmian zbóż: żyta, 
jęczmienia, niedojrzałego orkiszu, owsa, pszenicy 
płaskurki „emmer”, pszenicy kamut i pszenżyta. 
Wymieniliśmy tu jedynie najczęściej spotykane 
odmiany zbóż zawierających gluten.
Ponadto gluten może „ukrywać się” w wielu 
różnego rodzaju produktach spożywczych, 
takich jak: cukierki, czekolada, wyroby 
cukiernicze, zupy, wyroby piekarnicze, a także 
dania i potrawy gotowe do spożycia. Dzieje się 
tak dlatego, ponieważ gluten jest potrzebny 
w procesie produkcji wielu produktów 
spożywczych, potraw i dań. W istocie rzeczy, 
dzięki swoim właściwościom, gluten jest także 
określany jako „białko aglutynujące” ponieważ 
pozwala zlepiać ze sobą wiele produktów 
spożywczych i zapobiega ich rozpadaniu się. 
Z tego względu gluten działa na jedzenie jak 
klej. Nie przypadkiem słowo gluten pochodzi z 
łaciny, a po łacinie „gluten” oznacza właśnie klej.

Orbitujemy 
wokół glutenu 
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Jedynym sposobem, aby wszystkie męczące 

objawy ustąpiły, jest CAŁKOWICIE PRZESTAĆ JEŚĆ 

JAKIEKOLWIEK POKARMY ZAWIERAJĄCE GLUTEN. 

Wówczas opisane wyżej objawy stopniowo zaczną 

ustępować począwszy od pierwszego dnia, kiedy 

przestaniesz jeść gluten. 

Zmiana nawyków żywieniowych jest łatwiejsza 

niż myślisz. Pokarmy, które są w naturalny 

sposób pozbawione glutenu to na przykład: ryż, 

kukurydza, ziemniaki, mleko i nabiał, mięso, ryby, 

jaja, owoce i warzywa. Natomiast jeżeli chodzi o 

wyroby spożywcze, do produkcji których mógł 

zostać użyty gluten (takie jak przekąski, snacki, 

ciastka, makaron, wyroby cukiernicze, lody, 

cukierki i chipsy) to Milly zdradza prosty sposób: 

Popatrz na opakowanie. Jeżeli jest na nim znak 

przekreślonego kłosa, to oznacza, że ten produkt 

nie zawiera glutenu i jest przeznaczony specjalnie 

dla osób chorych na celiakię.

Nowy kurs 
na planetę 
bezglutenową
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W przypadku celiakii nie są możliwe żadne 
odstępstwa dietetyczne. Nawet jeżeli Twój 
organizm nie reaguje na gluten natychmiast 
i objawy niepożądane nie występują 
bezpośrednio po spożyciu glutenu, to Twój układ 
immunologiczny i tak zostaje podrażniony, a 
kosmki jelitowe zostają narażone na zapalenie. 
Celiakia jest chorobą autoimmunologiczną. 
Osoby cierpiące na celiakię powinni traktować 
swój stan z największą powagą.

Misja specjalna
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Do zjedzenia na przerwie w szkole lub 

w przedszkolu, lub na wycieczce jako 

przekąskę pomiędzy posiłkami możesz 

zabrać świeże owoce i warzywa. Istnieją 

doskonałe przekąski bezglutenowe takie 

jak herbatniki i batoniki granola. Kiedy 

wszyscy inni będą jeść swoje piękne 

kanapki, Ty dostaniesz specjalną kanapkę 

bezglutenową. Ty masz swoją wyjątkową 

kanapkę bez glutenu, która jest równie 

smaczna jak kanapka Twoich przyjaciół.

Nie próbuj kanapek Twoich przyjaciół, 

ponieważ zawierają one gluten. Jeżeli 

w Twojej szkole jest stołówka, byłoby 

dobrze, gdyby Twoi rodzice porozmawiali z 

pracownikami kuchni i powiedzieli im, jakie 

jedzenie możesz jeść.

Eksplorowanie
przestrzeni 
poza domem 
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Kiedy idziesz bawić się z przyjaciółmi lub zostaniesz 

zaproszony na przyjęcie, najlepiej będzie, jeżeli sam 

przyniesiesz ze sobą ciasto, ciastka lub przekąskę 

bezglutenową. Poproś mamę, żeby kupiła Ci ładne 

pudełko, którego będziesz mógł używać na takie 

specjalne okazje, żeby przynieść ze sobą jedzenie, 

w którym się ono nie zabrudzi ani nie pokruszy. 

Musisz jednak pamiętać, żeby przypadkiem nie 

użyć talerzyka, łyżeczki ani widelca Twojego kolegi 

lub koleżanki, ponieważ nawet najdrobniejsze 

okruchy jedzenia zawierającego gluten mogą 

sprawić, że poczujesz się źle.

Misja zabawa
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Czego potrzebujesz:

• 80g makaronu spaghetti Schär

• ½ puszki obranych ze skórki 

pomidorów
• sól, pieprz
• 2 drobno pokrojone listki bazylii

Moja kosmiczna 
recepta bezglutenowa: 
spaghetti z sosem 
pomidorowym 
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Przygotowanie:

Zagotuj w dużym garnku wodę, dodaj sól i 

gotuj spaghetti przez 11 minut.

W czasie gdy makaron się gotuje, podgrzej 

pomidory na patelni, dodaj sól i pieprz, a 

następnie dodaj bazylię.

Osącz spaghetti, zmieszaj z sosem 

pomidorowym na patelni i oprósz z wierzchu 

parmezanem.
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Mycie przede wszystkim: umyj ręce przed 
przystąpieniem do pracy i załóż fartuch kuchenny. 
Używaj tylko czystych naczyń i przyborów 
kuchennych, najlepiej gdyby to były takie 
specjalnie przeznaczone tylko dla Ciebie.
Wszystko bezglutenowe: trzymaj przepis na 
potrawę bezglutenową w zasięgu ręki. Starannie 
sprawdzaj, czy wszystkie składniki potrawy nie 
zawierają glutenu.
Pamiętaj o deskach do krojenia: nigdy nie krój 
składników spożywczych na stole ani na blacie 
roboczym. Zawsze używaj czystej deski do krojenia, 
najlepiej gdyby to była deska przeznaczona tylko 
dla Ciebie. Uważaj na nóż, 
jest ostry!

Zasady załogi 
bezglutenowego 
statku kosmicznego 
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MIĘSO, RYBY, JAJA 

ZIEMNIAKI, RYŻ, KUKURYDZĘ, PROSO 

ORZECHY 

OWOCE I WARZYWA 

MLEKO, JOGURT, SER, MASŁO 

MIÓD I MARMOLADY 

SOKI OWOCOWE, NAPOJE, HERBATĘ 

SPECJALNE PRODUKTY BEZGLUTENOWE

Co możesz jeść



• PSZENICY, JĘCZMIENIA, ŻYTA, ORKISZU 

• PIZZY, MAKARONÓW 

• CHLEBA, PŁATKÓW ŚNIADANIOWYCH, GRANOLI

• JOGURTU Z MUSLI 

• CIAST I CIASTECZEK 

• CZEKOLADY Z PŁATKAMI ZBOŻOWYMI 

• MIĘSA I RYB ZAPIEKANYCH W CHLEBIE         

LUB PANIERCE ZBOŻOWEJ

BĄDŹ OSTROŻNY Z: KIEŁBASKAMI,

LODAMI I OWOCAMI SUSZONYMI.

CZYTAJ UWAŻNIE LISTY SKŁADNIKÓW 

SPOŻYWCZYCH I PYTAJ SWOICH

RODZICÓW.

Czego nie możesz jeść



Odwiedź stronę 

GO.SCHAER.COM/MILLY, 

pobierz treści i gry, i zacznij 

eksplorować Planetę 

Bezglutenową.
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