
DLA STOŁÓWKI
SZKOLNEJ 

WSKAZÓWKI

MOŻE JEŚĆ GLUTENU MOJE DZIECKO NIE



Celiakia to choroba autoimmunologiczna wywoływana przez gluten obecny w ziarnach zbóż 
takich jak pszenica, żyto, jęczmień, orkisz, pszenżyto, pszenica kamut, a także w kaszach 
zbożowych takich jak bulgur i kuskus. Na celiakię cierpi ok. 1% populacji.
U ludzi podatnych na to schorzenie, spożycie nawet niewielkiej ilości glutenu powoduje 
przewlekłe zapalenie kosmków jelitowych skutkujące ich zanikiem, co powoduje poważne 

niekorzystne skutki zdrowotne. Oprócz celiakii nietolerancja na gluten może się także objawiać w innej formie, na przykład w 
postaci alergii na pszenicę lub uczulenia na gluten. Objawy ustępują jedynie na skutek stosowania ścisłej diety bezglutenowej, 
której przestrzeganie pozwala żyć dziecku w sposób wolny od zaburzeń wywołanych tą chorobą.

Co to jest 
celiakia?

Gluten stanowi rodzaj białka o właściwościach aglutynujących, 
które jest obecne w wielu gatunkach zbóż. Jest ono pozbawione 
smaku, lecz odgrywa ważną rolę „lepiszcza”, które umożliwia wypiek 
produktów zbożowych, takich jak chleb, pizza, makaron, ciasta i 
przekąski. Ze względu na swoje właściwości wiążące, gluten jest 
wykorzystywany jako składnik w wielu wyrobach (cukierki, czekolada, 
słodycze, zupy, kremy, wyroby cukiernicze, żywność gotowa do 
spożycia, itp.). Zachowanie diety bezglutenowej nie jest trudne przy 
odrobinie wprawy, pod warunkiem starannego zwracania uwagi na 
składniki spożywcze.

W jakich 
pokarmach można 
znaleźć gluten?

Zgodnie z przepisami obowiązującymi w Unii Europejskiej, produkty i wyroby 
bezglutenowe są oznaczone symbolem przekreślonego kłosa zboża z 
towarzyszącym mu napisem: „Produkt bezglutenowy”.

Jak rozpoznać produkty 
bezglutenowe?

Imię i nazwisko rodzica ...................................................................................................

Imię i nazwisko  dziecka .................................................................................................

mój syn/córka nie może jeść żywności zawierającej gluten, ponieważ ma celiakię.
Dzieci i osoby dorosłe, u których zdiagnozowano celiakię lub nadwrażliwość na gluten muszą 
bezwzględnie przestrzegać diety bezglutenowej. 
U nas w domu zdrowe i smaczne posiłki bezglutenowe są przygotowywane wspólnie przez 
całą rodzinę. Poza domem musimy polegać na wynikającej ze zrozumienia naszej sytuacji chęci 

współpracy w skrupulatnym przestrzeganiu zasad związanych z wyborem składników 
spożywczych i przyrządzaniem posiłków oraz na poczuciu odpowiedzialności innych 
osób, ponieważ przypadkowa obecność nawet najmniejszej ilości glutenu w posiłku 
naszego dziecka natychmiast wywołuje skutki niekorzystne dla jego zdrowia, które mają 
długofalowy efekt.
Poniżej zamieściliśmy kilka podstawowych informacji oraz pewne wskazówki i sugestie 
pozwalające zapoznać się z zasadami diety bezglutenowej.
Dziękujemy za czas i uwagę poświęcone na zapoznanie się z tymi informacjami.

Szanowni 
Państwo,



*Uwaga: Powyższa lista ma na celu jedynie przekazanie informacji ogólnych.
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości należy skontaktować się ze Stowarzyszeniem w swoim mieście.

Dozwolone
nie zawierają glutenu

Ryzykowne*
– należy uważnie przeczytać 
wykaz składników

Zabronione
zawierają gluten

Zboża Kukurydza, ryż, proso, gryka, 
komosa ryżowa (quinoa), 
amarantus, mączka z chleba 
świętojańskiego (karob), maniok/
tapioka (inaczej: cassava), ziemniaki, 
kasztany jadalne, miłka abisyńska 
(teff), odmiany owsa nie zawierające 
glutenu (badania wykazały, 
że owies bezglutenowy jest 
tolerowany przez większość osób 
z celiakią)
należy zwracać uwagę na ryzyko 
zanieczyszczenia zbożami. Należy 
pierwszeństwo dawać produktom 
wyraźnie oznakowanym jako 
„produkt bezglutenowy” oraz/lub 
symbolem przekreślonego kłosa

Wstępnie przygotowane lub gotowe 
do spożycia: polenta, tapioka, 
gotowe do spożycia risotto, ryż 
preparowany

Pszenica, jęczmień, żyto, pszenica 
płaskurka „emmer”, orkisz, 
pszenżyto, pszenica kamut, 
pszenica samopsza, orkisz zielony, 
kasza bulgur, kasza kuskus, frikeh 
(zielone ziarno pszenicy), chleb i 
ciasta oraz wyroby solone, musli i 
płatki śniadaniowe przygotowane 
na bazie zbóż zabronionych

Owoce Wszelkiego rodzaju orzechy 
i owoce suszone w stanie 
nieprzetworzonym  (orzechy 
włoskie, laskowe, itp.), owoce 
liofilizowane, owoce w syropie

Karmelizowane, kandyzowane 
i glazurowane owoce, smoothie, 
musy i puree owocowe

Suszone owoce obtoczone w mące

Warzywa Warzywa wszelkiego rodzaju w 
stanie nieprzetworzonym, rośliny 
strączkowe

Posiłki gotowe do spożycia z 
dodatkiem warzyw, chrupki i czipsy, 
frytki mrożone, purée ziemniaczane 
w proszku

Warzywa z dodatkiem zabronionych 
zbóż lub w panierce zawierającej 
bułkę tartą oraz/lub mąkę, 
lub panierowane z udziałem 
zabronionych zbóż

Mleko, nabiał i sery Mleko, jogurt naturalny, śmietana, 
sery białe i dojrzewające

Kremy, budynie, desery, śmietany 
smakowe, mleko skondensowane, 
mleko w proszku, ser żółty i topiony, 
napoje na bazie mleka

Jogurt i mleko, które zawierają 
słód, ziarna zabronionych zbóż lub 
ciastka

Mięso, ryby i jaja Wszelkie mrożone i świeże 
mięsa oraz ryby w stanie 
nieprzetworzonym, jaja

Wędliny, gotowe lub wstępnie 
przygotowane potrawy zawierające 
ryby i mięso, jaja w proszku

Mięso i ryby w panierce 
zawierającej bułkę tartą, mąkę 
wyprodukowaną z zabronionych 
zbóż

Tłuszcze, 
przyprawy, różne

Oleje roślinne, masło, margaryna, 
smalec, octy, przyprawy i 
zioła aromatyczne w stanie 
nieprzetworzonym, sól

Gotowe do spożycia sosy, 
mieszanki przyprawowe, kostki 
rosołowe, octy smakowe, sos 
beszamelowy, wzmacniacze smaku, 
drożdże chemiczne, galaretki

Seitan

Wyroby 
cukiernicze

Miód, cukier,  fruktoza i  
maltodekstryna w postaci czystej,  
syropy glukozowe

Czekolada, cukierki, kakao, lody, 
guma do żucia, substancje 
słodzące, dżemy i konfitury

Wyroby z czekolady zawierające 
zabronione zboża

Napoje Napoje gazowane i musujące (sok 
pomarańczowy, Coca-Cola), kawa 
bezkofeinowa, herbata i napary 
ziołowe w torebkach

Napoje niezawierające cukru typu 
„light”, koktajle mleczne gotowe 
do spożycia, soki i nektary, syropy, 
napoje kakaowe, napoje mleczne, 
napoje ryżowe, sojowe i migdałowe

Jęczmień zawarty 
w słodzie jęczmiennym 
i pszennym, kawa rozpuszczalna, 
substytuty i napoje sporządzone 
z zabronionych zbóż, rozpuszczalny 
jęczmień i podobne wyroby

W przypadku dzieci z celiakią nie ma możliwości stosowania odstępstw od diety bezglutenowej ani 
improwizacji. W przypadku wątpliwości co do danego produktu spożywczego, najlepiej zapytać rodzica albo nie 
proponować go dziecku.

Produkty dozwolone, 
ryzykowne i zabronione
zostały przedstawione w
tabeli poniżej:

Dieta bezglutenowa - co można 
jeść, a czego nie można?



Należy przestrzegać kilku prostych zasad przedstawionych poniżej. Dziękujemy Państwu za uwagę podczas ich czytania i 
stosowania. W ramach stosowania diety bezglutenowej jakiekolwiek odstępstwa nie są możliwe. Przygotowywanie jadłospisów 
bezglutenowych odpowiednich dla dzieci, które muszą stosować dietę bezglutenową ze względu na nietolerancję glutenu 
wymaga ścisłego przestrzegania zasad higieny.

Gotowanie, pieczenie i podawanie potraw 
i dań bezglutenowych:

Dalsze informacje dotyczące przygotowywania posiłków i potraw bezglutenowych można znaleźć na stronie: www.drschaer-foodservice.com
Mnóstwo przepisów, wskazówek i pomysły na ciekawe menu można znaleźć na stronie Schär: https://www.schaer.com/pl-pl

1 Przechowywanie oddzielnie: zaleca się przechowywać produkty bezglutenowe oddzielnie od produktów zawierających 
gluten. Produkty bezglutenowe należy umieszczać na górnych półkach (aby zapobiec zanieczyszczeniu pyłem mącznym 
oraz okruchami produktów zawierających gluten).

2 Przechowywanie w szczelnych pojemnikach: bezglutenowe składniki spożywcze należy pakować do specjalnie dla nich 
przeznaczonych szczelnych pojemników. Aby uniknąć pomyłki warto oznakować je słowami: bezglutenowe.

3 Przygotowywanie oddzielnie: należy unikać gotowania lub pieczenia potraw i dań bezglutenowych jednocześnie z potrawami 
zawierającymi gluten. Najlepiej jest zorganizować kuchenkę oraz/lub piec specjalnie przeznaczony do takich potraw. Raz 
rozpakowane składniki spożywcze nie powinny być nigdy wykorzystane do potraw i dań innego rodzaju (tj. napoczęcie kostki 
masła w celu dodania go do potrawy zawierającej gluten, a następnie do potrawy bezglutenowej). Dotyczy to produktów 
takich jak masło, produkty, które można rozsmarować, itp.

4 Zarządzanie w czasie: potrawy i dania bezglutenowe zawsze należy przygotowywać jako pierwsze, aby uniknąć 
zanieczyszczenia ich glutenem pochodzącym z innych potraw.

5 Mycie rąk i kontrola odzieży: Nie należy dotykać jedzenia bezglutenowego rękami zanieczyszczonymi mąką. Zawsze myj 
ręce i sprawdzaj, czy twoje ubranie nie jest pobrudzone mąką.

6 Czyszczenie i mycie przed przygotowaniem posiłku: zawsze starannie należy umyć każdą powierzchnię roboczą, garnki, 
naczynia stołowe i sprzęty kuchenne. Należy używać ścierek wydzielonych w celu przygotowywania potraw bezglutenowych 
do osuszania i starannego czyszczenia blach piekarniczych; należy zawsze mieć pod ręką papier do pieczenia, aby był 
gotowy do użycia, gdy tylko będzie to konieczne.

7 Segregowanie sprzętów kuchennych: Nie należy przygotowywać potraw i dań bezglutenowych przy użyciu przyborów 
kuchennych, które są podatne na zanieczyszczenie w sposób trudny do usunięcia nawet poprzez staranne mycie. Należą 
do nich: toster, młynek zbożowy, blender, koszyczek do chleba czy frytkownica.

8 Wyrabianie sobie nowych nawyków i niestosowanie nigdy wyjątków: do zagęszczania i posypywania potraw oraz dań 
bezglutenowych należy używać jedynie mąki bezglutenowej. Nie wolno umieszczać produktów bezglutenowych razem 
z innymi produktami, które zawierają gluten, szczególnie, jeżeli używamy piekarnika z termoobiegiem.  Nigdy nie należy 
ponownie wykorzystywać oleju, który był używany do smażenia potraw zawierających gluten, do przyrządzania potraw 
bezglutenowych. Nigdy nie należy wykorzystywać ponownie wody, w której były gotowane potrawy zawierające gluten 
do gotowania makaronu bezglutenowego, rozcieńczenia sosu bezglutenowego lub w innym celu dla potrzeb diety 
bezglutenowej.

9 Sprzęty i przybory kuchenne wykonane ze stali nierdzewnej lub silikonu zamiast drewna: śladowe ilości glutenu mogą 
pozostać ukryte w zarysowaniach i drobnych szparach w sprzętach kuchennych i deskach do krojenia. Z tego względu 
preferowane są sprzęty i narzędzia kuchenne wykonane ze stali nierdzewnej lub silikonu raczej niż te drewniane, ponieważ 
łatwiej jest je czyścić i myć.

10 Należy uważnie czytać listy składników spożywczych: certyfikowane produkty bezglutenowe są oznaczone symbolem 
przekreślonego kłosa zboża oraz odpowiednim napisem: „produkt bezglutenowy”. Gluten może także występować w 
wielu innych produktach (np. mieszankach przyprawowych, deserach i budyniach, kostkach rosołowych itd.). Dlatego tak 
ważne jest, aby zawsze uważnie przeczytać wykaz składników spożywczych i w przypadku wątpliwości skontaktować się z 
producentem. (sprawdź informacje na odwrocie).

Imię i numer telefonu:

W PRZYPADKU WĄTPLIWOŚCI LUB W SYTUACJACH NAGŁYCH NALEŻY SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z:
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