
AZ ISKOLAI MENZA 

SZÁMÁRA
útmutató

GLUTÉNÉRZÉKENYA GYERMEKEM



A cöliákia egy autóimmun betegség, amelyet a glutén vált ki. A glutén olyan 
gabonafélékben található meg, mint a búza, rozs, árpa, tönkölybúza, tritikálé, 
kamut, bulgur búza vagy a kuszkusz. A világ népességének körülbelül 1%-a 
érintett benne. Cöliákiások esetében a legkisebb mennyiségű glutén bevitele is 

elég a bélbolyhok krónikus gyulladásához és visszafejlődéséhez, ami komoly következményeket vonhat maga után. A 
cöliákián kívül több formája is van a gluténintoleranciának, mint például a búzaallérgia és a gluténérzékenység. Csak 
egy szigorúan betartott gluténmentes diéta képes visszaszorítani azokat a tüneteket, amelyek kellemetlenné tehetik 
egy gyerek életét.

Cöliákia
- mit jelent?

A glutén egy agglutináló fehérje, amely számos gabonában jelen van. 
Teljesen ízetlen, de fontos „ragasztó” funkciója van, amely elősegíti a 
gluténtartalmú gabonákból készülő ételek sütését, mint a pizzát, kenyeret, 
tésztákat, süteményeket, egyéb nassolnivalókat. Kötőanyag tulajdonságai 

miatt a glutén sok termék összetevői közt szerepel (cukorkák, csokoládék, torták, levesek, krémek, pékáruk, készen 
fogyasztható ételek, stb). Kellő figyelemmel és egy kis gyakorlattal azonban nem nehéz a gluténmentes diétát betartani.

EU szabályozások szerint a gluténmentes termékeket egy áthúzott 
búzakalásszal és a „gluténmentes” kifejezéssel kell jelölni.

Glutén - miben 
található meg?

Gluténmentes termékek -
hogyan lehet őket felismerni?

Szülő neve: ..............................................................................................................

Gyerek neve: ..........................................................................................................

a gyerekem cöliákiás, ezért nem ehet olyan ételeket, amelyek glutént 
tartalmaznak. A cöliákiában, gluténérzékenységben érintett gyerekeknek 
és felnőtteknek át kell állniuk a gluténmentes diétára. Otthonunkban az 
egészséges és finom gluténmentes ételek elkészítése valódi csapatmunkává 

vált az egész család számára. Azonban otthonunkon kívül az Önök lelkiismeretes 
együttműködésében és felelősségérzetében bízunk, abban, hogy mindig 
odafigyelnek a megfelelő alapanyagok kiválasztására és az ételek elkészítési 
módjára. A legapróbb szennyeződés is azonnal problémát okozhat, ezen felül 
pedig sajnos hosszú távon is károsítja gyermekem egészségét.

Az alábbiakban alapvető információkat, tippeket és tanácsokat olvashatnak a 
gluténmentes diéta szabályairól.
Előre is hálásan köszönöm azt az időt és figyelmet, amelyet erre a tájékoztatóra 
szánnak.

Kedves konyhai 
csapat,



*Figyelem: ennek a listának a célja általános információk átadása. Kétség vagy további információigény esetén lépjen kapcsolatba az országos cöliákia társasággal.

Megengedett
gluténmentes

Kockázatos*
alaposan olvasd el az 
összetevőket

Tiltott
glutént tartalmaz

Gabonafélék Kukorica, rizs, köles, 
hajdina, quinoa, amaránt, 
szentjánoskenyérliszt, manióka, 
krumpli, gesztenye, teff, 
gluténmentes zab

(kutatások kimutatták, hogy 
a legtöbb gluténérzékeny 
szervezete tolerálja a 
gluténmentes zabot)
 
Minden esetben figyelni kell a 
gabonák szennyezettségének 
kockázatára. Azokat a 
termékeket részesítsék előnyben, 
amelyeknek a csomagolásán 
szerepel a „gluténmentes“ felirat 
és/vagy az áthúzott búzakalász.

Készen kapható rizottó, 
puffasztott rizs

Búza, árpa, rozs,
emmer búza, tönkölybúza, tritikálé, 
kamut, einkorn búza, aszalt tönköly, 
bulgur búza, kuszkusz

Gluténtartalmú kenyér, édes 
és sós péksütemények, müzli, 
gabonapehely

Gyümölcsök Minden eredeti állapotában lévő 
dióféle és aszalt gyümölcs, szárított 
gyümölcs, gyümölcskonzerv

Cukrozott, karamellizált és mázzal 
bevont gyümölcsök, turmixok, 
habok, pürék

Glutént tartalmazó aszalt 
gyümölcsök

Zöldségek Minden nyers zöldség, hüvelyesek Zöldségeket tartalmazó készételek, 
chips, mirelit krumpli, instant 
krumplipüré

Gluténtartalmú gabonát tartalmazó 
zöldséges ételek, zsemlemorzsába 
vagy gluténtartalmú bundába 
forgatott zöldségek

Tejtermékek Tej, natúr joghurt,
tejszín, friss és érlelt sajt

Krémek, pudingok, desszertek, 
ízesített krémek, sűrített tej, tejpor, 
szeletelt és olvasztott sajt, tejalapú 
italok

Gluténtartalmú gabonát, kekszet 
tartalmazó tejtermékek

Hús, hal, 
tojás

Eredeti állapotában minden friss 
és fagyasztott hús, hal; tojás

Pácolt húsok, készen fogyasztható 
vagy előfőzött / elősütött hús- és 
halételek, tojáspor

Gluténtartalmú rántott (vagy lisztbe 
forgatott) hús és hal

Zsírok, 
fűszerek, 
egyéb

Növényi olajok, vaj, margarin, zsír, 
ecetek, eredeti állapotukban lévő 
fűszerek, fűszernövények, só

Készen kapható szószok, 
fűszerkeverékek, leveskockák, 
ízesített ecet, besamel szósz, 
aromák, élesztő, zselék

Szejtán

Édességek Méz, cukor, tiszta fruktóz, 
maltodextrin, glükóz szirup

Csokoládék, cukorkák, kakaó, 
fagylalt, rágógumi, édesítőszerek, 
lekvárok, dzsemek

Gluténtartalmú gabonát tartalmazó 
csokoládék

Italok Szénsavas üdítőitalok és 
gyümölcslevek (pl. narancslé, 
kóla), kávé, koffeinmentes kávé, 
filteres gyümölcs- és gyógytea, 
pezsgőbor, bor, tiszta párlat

Diétás italok, készen fogyasztható 
tejes turmixok, dúsított 
gyümölcslevek, szörpök, kakaós 
italok, rizs, szója vagy mandula 
alapú italok

Gluténtartalmú gabonaféléket 
tartalmazó italok pl. sör, egyes 
instant kávék

Cöliákiás gyerekek esetében nincs helye a kivételeknek vagy az improvizációnak. Amikor kétségek 
vannak egy étel összetevőit illetően, jobb, ha megkérdezik a szüleit vagy egyáltalán nem kínálják azt 
az ételt az érintett gyermeknek.

Segítségképp itt
egy kis táblázat:

Gluténmentes étkezés -
mit szabad és mit nem?



Az alábbi szabályokat szükséges betartani ahhoz, hogy garantáltan gluténmentes ételt készíthessünk. Előre is 
köszönöm azt a figyelmet, amit a szabályok elolvasására és alkalmazására szánnak. A gluténmentes diéta semmilyen 
kivételt nem enged meg. Szigorú higiéniai követelményei vannak a gluténérzékeny gyerekek gluténmentes menüjének.

Főzés, sütés és találás gluténmentesen:

A gluténmentes ételek elkészítésével kapcsolatban további információk itt találhatók: www.drschaer-foodservice.com
Receptekért és egyéb útmutatóért pedig ide érdemes ellátogatni: go.schaer.com/milly

Név és telefonszám:

1 Termékek elkülönítése: ajánlatos a gluténmentes termékeket külön tárolni azoktól, amelyek glutént tartalmaznak.
Helyezzék a lisztet és a gluténmentes termékeket külön polcokra, hogy a keresztszennyeződés kockázata 
kizárható legyen esetleges lisztpor vagy morzsa miatt.

2 Légmentesen zárható dobozok használata: a véletlen keveredés elkerülése végett érdemes a gluténmentes 
termékeket külön megjelöléssel, légmentesen zárható dobozokban tárolni.

3 Elkészítés folyamatának elkülönítése: a gluténmentes ételeket a gluténtartalmúaktól elkülönítve kell elkészíteni. 
Ajánlatos erre külön munkaterületet kialakítani. A már korábban felbontott alapanyagokat (vaj, kenhető krémek, 
stb.) ne használják fel a gluténmentes ételhez.

4 Időbeosztás: mindig a gluténmentes ételek főzésével / sütésével kell kezdeni, így elkerülhető a keresztszennyeződés.

5 Kézmosás és ellenőrzés: lisztes kézzel nem szabad hozzáérni a gluténmentes ételekhez.
Mindig mossanak kezet és figyeljenek arra, hogy a ruhájuk se legyen lisztes.

6 Takarítás: mielőtt nekiállnának egy étel elkészítésének, alaposan tisztítsanak meg minden munkafelületet, 
edényt, fazekat és konyhaeszközt. Külön konyharuhákkal takarítsák le a sütőlapot is, és mindig tartsanak kéznél 
sütőpapírt, ha szükség lenne rá.

7 Külön háztartási gépek: gluténmentes ételeket ne készítsenek el olyan háztartási gépekkel, amelyek korábban 
gluténtartalmú ételekhez lettek használva, mivel ezeket (kenyérpirító, gabonaőrlő, turmixgép, olajsütő) nem lehet 
olyan alaposan kitakarítani, hogy egy gluténérzékenynek ne okozhasson problémát.

8 Állandó elővigyázatosság: a gluténmentes ételek sűrítéséhez csak gluténmentes lisztet használjanak és a 
gluténmentes termékeket, ételeket soha ne helyezzék egy helyre a glutént tartalmazókkal. Soha ne használjanak 
olyan olajat gluténmentes ételekhez, amelyet azelőtt glutént tartalmazó termékek kisütéséhez használtak. 
Ugyanez vonatkozik a főzővízre, még abban az esetben is, ha csak egy szószt hígítanak vele.

9 Rozsdamentes acél és szilikon használata fa helyett: a glutén nagyon könnyen megtapad a konyhaeszközök 
és a vágódeszkák karcolataiban is. Részesítsék előnyben a rozsdamentes acélt és a szilikont a faeszközökkel 
szemben, ezeket könnyebb tisztítani.

10 Összetevők listájának figyelmes elolvasása: a garantáltan gluténmentes termékek csomagolásán egy áthúzott 
búzakalász és/vagy a “gluténmentes” felirat szerepel. Sokféle termék tartalmazhat glutént (pl. fűszerkeverékek, 
desszertek, pudingok, leveskockák…).  Pontosan ezért fontos mindig figyelmesen elolvasni az összetevők listáját, 
kétség esetén pedig kapcsolatba lépni a gyártóval (a csomagolás hátulján található információk alapján).

KÉTSÉG VAGY VÉSZHELYZET ESETÉN AZ ELÉRHETŐSÉGE(I)M:
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