
planéta
OBJAV VIAC

Celiatická



ja som Milly a 
mám intoleranciu 
lepku, rovnako ako 

ty. Odleť so mnou a mojím asistenčným 
robotom Robym! Spoločne budeme 
objavovať Bezlepkovú planétu a nový 
svet plný výborných vecí, dobrých 
pre tvoje zdravie! Nasaď si helmu a 
skafander.

A MÔŽEME LETIEŤ!



Keď je jedlo obsahujúce lepok zjedené a 
doputuje do čriev, môže spôsobiť reakciu, 
ktorú lekári nazývajú „nepriaznivá”. Je to 
svojím spôsobom „vzbura” tela voči lepku, 
ktorý nedokáže stráviť.
Tieto reakcie nie sú ničím príjemným, pretože 
často zahŕňajú bolesť brucha, nevoľnosť, 
zvracanie a hnačku.
Všetky tieto reakcie niekedy majú za 
spoločného menovateľa: intoleranciu lepku 
alebo celiakiu. Tí, ktorí týmito reakciami trpia, 
sa nazývajú celiatici.

Houston, 
prelietame nad 
celiakiou
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Lepok je proteín, ktorý pochádza 

z pšenice a ďalších podobných 

obilnín, z tých najznámejších napr. z 

raže, jačmeňa, nezrelej špaldy, ovsa, 

emmer pšenice, khorasan pšenice 

alebo tritikale.

A čo viac, dokáže sa „schovať” 

aj v mnohých rôznych jedlách 

(sladkostiach, čokoláde, cukrovinkách, 

polievkach, omáčkach, pečive, 

polotovaroch ...), pretože je obsiahnutý 

vo výrobných procesoch mnohých 

jedál. V skutočnosti sa lepok volá 

lepok predovšetkým vďaka svojim 

lepiacim vlastnostiam (v angličtine 

„glue protein substance“), ktoré 

pomáhajú väčšine potravín držať 

pohromade a v celku. Nie je náhoda, 

že sa názov “lepok” tak veľmi podobá 

slovu “lepiť”, latinsky „gluten“ dokonca 

znamená „lepiť”.

Objavovanie 
lepku
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PRESTAŤ JESŤ JEDLO OBSAHUJÚCE LEPOK je 

jediný spôsob, ako sa zbaviť všetkých obťažujúcich 

príznakov, kúsok po kúsku, každý deň.

Zmena stravovacích návykov je ľahšia, než si viete 

predstaviť. Prirodzene bezlepková je napríklad ryža, 

kukurica, zemiaky, mlieko a výrobky z neho, tiež 

mäso, ryby, vajcia, ovocie alebo zelenina. Naopak 

na tie produkty, ktoré by mohli byť s použitím lepku 

vyrobené (sladkosti, sušienky, cestoviny, cukrovinky, 

zmrzlina, zemiakové lupienky), má Milly šikovný 

trik. Jednoducho sa pozrite, či na sebe balenie 

nemá preškrtnutý obilný klas, čo znamená, že 

výrobok neobsahuje lepok a bol vyrobený práve 

pre celiatikov.

Smer Bezlepková 
planéta
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Pokiaľ ide o celiakiu, neexistujú výnimky. Aj keď 
vášmu telu zaberie nejaký čas, než na lepok 
začne reagovať, a vám nie je zle okamžite, váš 
imunitný systém je stále v strehu a vaše črevné 
klky sú podráždené. Celiakia je autoimunitné 
ochorenie a tí, ktorí ňou trpia, by sa mali svojmu 
stravovanie venovať s maximálnou vážnosťou.

Špeciálna misia
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V škôlke alebo na školskom výlete, 

alebo keď skrátka odchádzate na výlet, 

si môžete so sebou vziať čerstvé ovocie 

ako občerstvenie medzi dvoma veľkými 

jedlami. Existuje tiež veľa dobrých 

bezlepkových občerstvení, ako sú 

sušienky alebo cereálne tyčinky. A keď 

budú všetci okolo jesť svoje fantastické 

sendviče, vy budete môcť vziať svoj 

vlastný bezlepkový sendvič a ponúknuť 

aj kamarátom, aby ochutnali a zistili, že 

je rovnako dobrý ako tie obyčajné.

Na druhú stranu by bolo lepšie, 

keby ste vy sami, kvôli obsahu lepku, 

sendviče svojich kamarátov neskúšali. A 

ak je vo vašej škole jedáleň, je namieste 

nechať svojich rodičov porozprávať sa 

so zamestnancami a informovať ich o 

jedle, ktoré môžete a nemôžete jesť.

Objavovanie za 
prahom svojho 
domu
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Ak sa idete hrať von so svojimi priateľmi, alebo ste 

pozvaní na oslavu, najjednoduchšie, čo môžete 

urobiť, je priniesť si so sebou nejaký bezlepkový 

dezert, sušienky alebo jednoducho občerstvenie 

podľa vlastného výberu. Požiadajte svoju mamičku, 

aby kúpila nejakú peknú krabičku, ktorú by ste 

mohli použiť pri týchto zvláštnych príležitostiach na 

donášku vlastného jedla a zároveň jeho ochranu 

pred lepkovými omrvinkami, roztečením alebo 

rozpučením v taške. Každopádne by ste sa mali 

vyhýbať použitiu kamarátovho taniera alebo vidličky 

- aj z malého množstva lepku vám môže byť zle.

Zábavná misia
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Čo potrebujete:

• 80 g špagiet Schär

• ½ plechovky lúpaných paradajok

• soľ, korenie
• 2 najemno nakrájané listy bazalky

• strúhaný parmezán

Môj bezlepkový 
recept: Špagety 
s paradajkovou 
omáčkou
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Postup prípravy:

Vo veľkom hrnci priveďte vodu do varu, 

pridajte soľ a špagety a varte 11 minút.

Kým sa špagety varia, ohrejte paradajky 

na panvici a dochuťte ich soľou a korením, 

potom pridajte bazalku.

Zlejte špagety a pridajte ich na panvicu k 

olúpaným paradajkám, nakoniec posypte 

strúhaným parmezánom.
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Čistota na prvom mieste: skôr ako začnete, 
umyte si dôkladne ruky a vezmite si na seba 
kuchynskú zásteru. Používajte len čisté hrnce a 
nádoby – je lepšie, ak sú iba vaše vlastné.
Pre všetkých bezlepkárov: vždy si na očiach 
nechávajte zoznam svojich bezlepkových 
potravín. Skontrolujte starostlivo, že všetky 
ingrediencie, ktoré používate, sú bezlepkové.
Dôležitosť doštičiek na krájanie: nekrájajte svoje 
ingrediencie na stole alebo na pracovnej doske. 
Vždy používajte čisté doštičky - opäť je lepšie, ak 
sú vaše vlastné. A opatrne pri krájaní!

Pravidlá 
Bezlepkového 
tímu

8



• MÄSO, RYBY, VAJCIA

• ZEMIAKY, RYŽA, KUKURICA, PROSO

• ORECHY

• OVOCIE A ZELENINA

• MLIEKO, JOGURT, SYR, MASLO

• MED A MARMELÁDA

• OVOCNÉ DŽÚSY, MALINOVKY, ČAJ

• ŠPECIÁLNE BEZLEPKOVÉ PRODUKTY

Čo môžete jesť



• PŠENICA, RAŽ, JAČMEŇ, OVOS
• PIZZA, CESTOVINY
• CHLIEB, CEREÁLIE, GRANOLA
• JOGURT S MÜSLI
• TORTY A SUŠIENKY
• ČOKOLÁDA S CEREÁLIAMI
• ZAPEKANÉ MÄSO A RYBY

BUĎTE OPATRNÍ PRI ÚDENINÁCH, 
ZMRZLINE A SUŠENOM OVOCÍ. 
PREČÍTAJTE SI VEĽMI OPATRNE 
ZOZNAM POTRAVÍN A POŽIADAJTE O 
POMOC SVOJICH RODIČOV.

Čo nemôžete jesť



Navštívte

GO.SCHAER.COM/MILLY

a stiahnite si hry pre začiatok 

svojho dobrodružstva na 

Bezlepkovej planéte.
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