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JÍST LEPEK
MOJE DÍTĚ NEMŮŽE



Celiakie je autoimunitní onemocnění, které způsobuje lepek, jenž se vyskytuje v obilovinách, 
jako jsou pšenice, žito, ječmen, špalda, tritikále, kamut, ale také ve výrobcích z nich jako 
bulgur nebo kuskus. Celiakií trpí až 1% populace. Konzumace i velmi malého množství lepku 
způsobuje osobám trpícím celiakií chronický zánět střevních klků, který má zásadní dopad 

na jejich zdraví. Vedle celiakie existují i další podoby nesnášenlivosti lepku, jako je například alergie na pšenici a 
citlivost na lepek. Jediné, co dokáže odstranit příznaky a umožnit dítěti žít bez obtíží, je přísná bezlepková dieta.

Co je to 
celiakie?

Lepek je složený protein, který se nachází v řadě obilovin. Sám o sobě je 
zcela bez chuti, ale plní důležitou „lepkavou“ funkci, která umožňuje pečení 
různých výrobků z obilovin, jako je chléb, pizza, těstoviny, koláče nebo slané 
občerstvení. Pro své pojivé vlastnosti se lepek přidává i do řady dalších 

výrobků (bonbony, čokoláda, sladkosti, polévky, krémy, pečivo, hotová jídla atd.). S dostatečnou pečlivostí a trochou 
praxe není ale dodržování bezlepkové diety nijak obtížné.

Podle nařízení EU musí být bezlepkové výrobky označeny symbolem 
přeškrtnutého klasu a slovy „gluten-free“ (tj. „bezlepkový“).

V čem se
lepek nachází?

Jak poznat
bezlepkové výrobky?

Jméno rodiče .........................................................................................................

Jméno dítěte ..........................................................................................................

můj potomek má celiakii, 
a proto nemůže jíst nic, co 
obsahuje lepek.
Děti a dospělí s celiakií nebo 

citlivostí na lepek musí dodržovat bezlepkovou dietu. U nás doma se příprava 
zdravých a chutných jídel bez lepku stala úkolem pro celou rodinu. Mimo domov 
se ale musíme spolehnout na Vaši pečlivou spolupráci a Vaši svědomitost; na 
důvěru, že vždy věnujete výběru surovin a přípravě jídel maximální pozornost. 
Protože náhodná konzumace lepku by měla na zdraví našeho dítěte okamžitý 
negativní dopad a mohla by způsobovat i dlouhodobé následky.

Níže naleznete několik zásadních informací a řadu tipů a návrhů k tomu, jak se 
nejlépe seznámit s pravidly bezlepkové výživy.

Mnohokrát děkujeme, že si na jejich přečtení vyhradíte svůj čas.

Vážené zaměstnankyně a vážení 
zaměstnanci školní kuchyně,



*Upozornění: účelem tohoto seznamu je poskytnout obecné informace. Pokud máte nějaké pochybnosti nebo potřebujete zjistit více, obraťte se prosím na sdružení celiaků ve své zemi.

Bezpečné
bez lepku

Riskantní*
musí se hlídat složení
potravin

Zakázané
obsahují lepek

Obiloviny Kukuřice, rýže, proso, pohanka, 
quinoa, amarant, karobový 
prášek, maniok, brambory, 
kaštany, tef, bezlepkový oves

(studie prokázaly, že
bezlepkový oves většina celiaků 
snáší)

Dávejte pozor na riziko 
kontaminace jinými obilovinami. 
Dávejte přednost výrobkům, 
které jsou výslovně označené 
slovem bezlepkové (gluten-
free) a / nebo symbolem 
přeškrtnutého klasu

Předvařená nebo hotová polenta 
a maniok, hotové rizoto, pufovaná 
rýže, instantní bramborová kaše, 
mražené hranolky, instantní obilné 
kaše z povolených druhů obilí, 
chipsy

Pšenice, ječmen, žito,
pšenice dvouzrnka, špalda, 
tritikále, kamut, pšenice 
jednozrnka, zelená špalda, zelená 
pražená pšenice frikeh

Potraviny vyrobené z těchto 
obilovin jako pečivo, těstoviny, 
müsli, sušenky, slané krekry, 
kuskus, bulgur atd.

Ovoce Všechny druhy čerstvého 
ovoce a všechny typy ořechů a 
sušených ořechů v původním 
stavu (vlašské, lískové atd.), 
sušené ovoce, ovoce v sirupu

Kandované, karamelizované a 
glazované ovoce, smoothies, 
ovocné přesnídávky a pyré, 
ovocné mouky

Sušené ovoce s moukou

Zelenina Všechny druhy zeleniny v 
původním stavu, luštěniny

Hotová jídla se zeleninou Zelenina se zakázanými 
obilovinami, zelenina obalená ve 
strouhance, mouce či těstíčku s 
použitím zakázaných obilovin

Mléko, mléčné 
výrobky a sýry

Mléko, bílý jogurt, zakysaná 
smetana, čerstvé i zralé sýry, 
tvaroh

Krémy, pudinky, dezerty, 
kondenzované a sušené mléko, 
tavený sýr, mléčné nápoje

Jogurt a mléko se sladem nebo 
škrobem, zakázanými obilovinami 
nebo sušenkami

Maso, ryby a 
vejce

Veškeré čerstvé i mražené maso 
v původním stavu, vejce

Uzeniny, hotová či předvařená 
jídla s rybou či masem, vejce v 
prášku

Maso a ryby obalované ve 
strouhance nebo zahuštěné 
moukou ze zakázaných obilovin

Tuky, 
dochucovadla, 
různé

Rostlinné oleje, máslo, margarín, 
sádlo, ocet, koření a aromatické 
bylinky v původním stavu, sůl

Hotové omáčky, směsi koření, 
bujóny v kostce, ochucený 
ocet, bešamel, dochucovadla, 
chemické kvasinky, želé

Seitan

Cukrovinky Med, cukr, čistá fruktóza, 
maltodextrinové a glukózové 
sirupy

Čokoláda, sladkosti, bonbony, 
zmrzlina, žvýkačky, sladidla, 
džemy a marmelády

Čokoláda a čokoládové tyčinky 
se zakázanými obilovinami

Nápoje Sycené a šumivé nealkoholické 
nápoje (různé limonády typu kola, 
fanta), ovocné a zeleninové džusy, 
káva, káva bez kofeinu, čaje 
a bylinné nálevy ve filtračních 
sáčcích, šumivé víno, víno, čisté 
destiláty

Instantní káva, hotové směsi na 
cappuccino, horkou čokoládu, 
kakao, mléčné a jogurtové 
nápoje, rostlinná mléka

Pivo z ječmenného sladu a 
pšenice, náhražky kávy a nápoje 
ze zakázaných obilovin (melta, 
caro), rozpustný ječmen a 
podobné výrobky

Dětem trpícím celiakií nenechává bezlepková dieta žádný prostor pro výjimky nebo improvizaci. 
Pokud máte nějaké pochybnosti ohledně složení konkrétního výrobku, je lepší se zeptat rodiče nebo 
jej dítěti vůbec nenabízet.

Tady je malá
tabulka:

Co je v bezlepkové dietě
dovoleno a co je zakázáno?



Stačí dodržovat pár jednoduchých pravidel. Mnohokrát děkujeme za pozornost, kterou jejich čtení a uplatňování v 
praxi věnujete. Bezlepková dieta nezná výjimky. Příprava bezlepkové stravy vhodné pro děti, které kvůli nesnášenlivosti 
lepku musí dodržovat bezlepkovou dietu, vyžaduje dodržování přísných hygienických pravidel.

Pečení, vaření a podávání jídel bez lepku:

Další informace o přípravě bezlepkových jídel naleznete na adrese www.drschaer-foodservice.com
Mnoho receptů a tipů na sestavení jídelníčku najdete v databázi společnosti Schär: go.schaer.com/milly

Jméno a telefonní číslo

1 Oddělené skladování: doporučujeme skladovat bezlepkové výrobky odděleně od těch s lepkem. Umístěte 
bezlepkovou mouku a další výrobky na nejvyšší police (aby se zabránilo kontaminaci moučným prachem a 
drobky z výrobků obsahujících lepek).

2 Hermeticky uzavřené obaly: ukládejte bezlepkové ingredience do zvlášť vyhrazených hermeticky uzavíratelných 
nádob. Označte je jako bezlepkové, aby nedocházelo k záměnám.

3 Oddělená příprava: nevařte ani nepečte bezlepkové pokrmy společně s těmi, které lepek obsahují. Je vhodné 
pro ně stanovit vyhrazené pracovní místo. Ingredience, které už byly jednou otevřené, by neměly být použity pro 
oba typy výrobků (např. máslo, pomazánky atd.).

4 Pozor na pořadí: bezlepkové potraviny vždy vařte a pečte jako první, abyste zabránili riziku kontaminace.

5 Kontrola rukou a oblečení: nedotýkejte se bezlepkových potravin pomoučenýma rukama.
Ruce si pokaždé umyjte a zkontrolujte, že na oděvu nikde nemáte mouku.

6 Mytí: před přípravou jídla je nutné pečlivě očistit všechny pracovní povrchy, hrnce, nádobí a kuchyňské náčiní. 
Plech na pečení vždy usušte a důkladně vyčistěte kuchyňskou utěrkou zvlášť určenou pro tento účel a vždy 
mějte při ruce pečící papír pro použití v případě potřeby.

7 Oddělené spotřebiče: nepřipravujte bezlepkové jídlo s použitím domácích spotřebičů, které jsou náchylné ke 
kontaminaci i po důkladném vyčištění, jako jsou topinkovače, mlýnky na obilniny, mixéry, košíky na pečivo nebo 
fritézy.

8 Je nutné dávat pozor na sílu zvyku a nepolevovat v pozornosti: na zahušťování a zasypávání bezlepkových jídel 
používejte pouze bezlepkovou mouku a nikdy nedávejte do trouby zároveň bezlepkové potraviny a potraviny s 
lepkem, a to zejména pokud je zapnutý ventilátor. Nikdy nepoužívejte znovu olej, v němž se smažily potraviny s 
lepkem, na potraviny bez lepku. Nepoužívejte znovu vodu, ve které se vařily potraviny obsahující lepek, jako jsou 
těstoviny, pro vaření těstovin bez lepku, ředění omáčky nebo cokoliv jiného.

9 Nerezová ocel nebo silikon namísto dřeva: stopová množství lepku se mohou skrývat ve škrábancích na 
dřevěném kuchyňském náčiní a krájecích prkénkách. Upřednostňujte náčiní z nerezové oceli nebo silikonu, 
které se lépe čistí.

10 Pečlivě čtěte složení: výrobky, u nichž je bezlepkovost zaručena, jsou označené symbolem přeškrtnutého klasu 
a je u nich napsáno „gluten-free“ (bezlepkový). Lepek se může nacházet i v mnoha dalších výrobcích (např. 
směsi koření, dezerty, pudinky, bujóny v kostce…). Proto je důležité si seznam ingrediencí vždy pečlivě přečíst a 
v případě pochybností se obrátit na výrobce (viz. informační list na druhé straně).

V PŘÍPADĚ POCHYBNOSTÍ NEBO V NOUZOVÝCH SITUACÍCH KONTAKTUJTE:
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