
PRE ŠKOLSKÚ 

JEDÁLEŇ
POKYNY

JESŤ LEPOK
MOJE DIEŤA NEMÔŽE



Celiakia je autoimunitné ochorenie, spôsobené lepkom, ktorý sa vyskytuje v obilninách, ako 
sú pšenica, raž, jačmeň, špalda, tritikale, kamut, bulgur alebo kuskus. Celiakiou trpí až 1% 
populácie.
Konzumácia aj veľmi malého množstva lepku spôsobuje osobám trpiacim celiakiou 

chronický zápal črevných klkov, ktorý má zásadný vplyv na ich zdravie.
Popri celiakii existujú aj ďalšie podoby neznášanlivosti lepku, ako je napríklad alergia na pšenicu a citlivosť na lepok. 
Jediné, čo dokáže odstrániť príznaky a umožniť dieťaťu žiť bez ťažkostí, je prísna bezlepková diéta.

Čo je to 
celiakia?

Lepok je aglutinačný proteín, ktorý sa nachádza v rade obilnín. Sám o 
sebe je úplne bez chuti, ale plní dôležitú “lepkavú” funkciu, ktorá umožňuje 
pečenie rôznych výrobkov z obilnín, ako je chlieb, pizza, cestoviny, koláče 
alebo slané občerstvenie. Pre svoje špecifické vlastnosti sa lepok pridáva 

aj do množstva ďalších výrobkov (cukríky, čokoláda, sladkosti, polievky, krémy, pečivo, hotové jedlá, atď.).
S dostatočnou starostlivosťou a trochou praxe nie je ale dodržiavanie bezlepkovej diéty vôbec ťažké.

Podľa nariadenia EÚ musia byť bezlepkové výrobky označené 
symbolom prečiarknutého klasu a slovami “gluten-free” (tj. “bezlepkový”).

V čom sa lepok 
nachádza?

Ako spoznať 
bezlepkové výrobky?

Meno rodiča .........................................................................................................

Meno dieťaťa ..........................................................................................................

môj potomok má celiakiu, 
a preto nemôže jesť nič, čo 
obsahuje lepok.
Deti a dospelí s celiakiou alebo 

citlivosťou na lepok musia dodržiavať bezlepkovú diétu. U nás doma sa príprava 
zdravých a chutných jedál bez lepku stala úlohou pre celú rodinu. Mimo domova 
sa ale musíme spoľahnúť na Vašu starostlivú spoluprácu a Vašu svedomitosť; na 
dôveru, že vždy venujete výberu surovín a príprave jedál maximálnu pozornosť. 
Pretože náhodná konzumácia lepku by mala na zdravie nášho dieťaťa okamžitý 
negatívny dopad a mohla by spôsobiť aj dlhodobé následky.

Nižšie nájdete niekoľko zásadných informácií, tipov a návrhov na to, ako sa čo 
najlepšie zoznámiť s pravidlami bezlepkovej výživy.

Veľmi pekne ďakujeme, že si na ich prečítanie vyhradíte svoj čas.

Vážené zamestnankyne a vážení 
zamestnanci školskej kuchyne,



*Upozornenie: účelom tohto zoznamu je poskytnúť všeobecné informácie. Ak máte nejaké pochybnosti alebo potrebujete zistiť viac, obráťte sa prosím na združenie celiatikov vo svojej krajine.

Povolené
bezlepkové

Riskantné*
je nutné starostlivo čítať zoznam 
ingrediencií

Zakázané
obsahujú lepok

Obilniny Kukurica, ryža, proso, pohánka, 
quinoa, amarant, karobový 
prášok, maniok, zemiaky, gaštany, 
teff, bezlepkový ovos

(štúdie preukázali, že
bezlepkový ovos väčšina 
celiatikov znáša)

Dávajte pozor na riziko 
kontaminácie inými obilninami. 
Dávajte prednosť výrobkom, 
ktoré sú výslovne označené 
slovom bezlepkové (gluten-
free) a / alebo symbolom 
prečiarknutého klasu

Predvarená alebo hotová polenta 
a maniok, hotové rizoto, pufovaná 
ryža

Pšenica, jačmeň, raž, pšenica 
dvojzrnka, špalda, tritikale, kamut, 
pšenica jednozrnka, zelená 
špalda, bulgur, kuskus, frikeh

Predjedlá, sladké a slané 
pečivo, müsli a kukuričné vločky 
pripravené s použitím zakázaných 
obilnín

Ovocie Všetky typy orechov a sušených 
orechov v pôvodnom stave 
(vlašské, lieskové atď.), sušené 
ovocie, ovocie v sirupe

Kandizované, karamelizované 
a glazované ovocie, smoothies, 
peny a pyré

Sušené ovocie zasypané múkou

Zelenina Všetky druhy zeleniny v 
pôvodnom stave, strukoviny

Hotové jedlá so zeleninou, 
zemiakové lupienky, mrazené 
predsmažené zemiaky, instantná 
zemiaková kaša

Zelenina so zakázanými 
obilninami, výrobky obalené v 
strúhanke, múke, či cestíčku s 
použitím zakázaných obilnín

Mlieko, mliečne 
výrobky a syry

Mlieko, biely jogurt,
smotana, čerstvé i zrelé syry

Krémy, pudingy, dezerty, kyslá 
smotana, kondenzované a 
sušené mlieko, plátkový a tavený 
syr, mliečne nápoje

Jogurt a mlieko so sladom, 
zakázanými obilninami, či 
sušienkami

Mäso, ryby a 
vajcia

Akékoľvek čerstvé i mrazené 
mäso v pôvodnom stave, vajcia

Údené mäsá, hotové alebo 
predvarené jedlá s rybou, či 
mäsom, vajcia v prášku

Mäso a ryby obaľované v 
strúhanke alebo zaprášené 
múkou zo zakázaných obilnín

Tuky, 
dochucovadlá, 
rôzne

Rastlinné oleje, maslo, margarín, 
masť, ocot, korenie a aromatické 
bylinky v pôvodnom stave, soľ

Hotové omáčky, zmesi korenín, 
bujóny v kocke, ochutený 
ocot, bešamel, dochucovadlá, 
chemické kvasinky, želé

Seitan

Cukrovinky Med, cukor, čistá fruktóza, 
maltodextrínové a glukózové 
sirupy

Čokoláda, sladkosti, kakao, 
zmrzlina, žuvačky, sladidlá, džemy 
a marmelády

Čokoláda sa zakázanými 
obilninami

Nápoje Sýtené a šumivé nealkoholické 
nápoje (pomarančový džús, 
kola), káva, káva bez kofeínu, čaj 
a bylinné nálevy vo filtračných 
vrecúškach, šumivé víno, víno, 
čisté destiláty

Light nápoje, hotové mliečne 
koktaily, obohatené džúsy a 
nektáre, sirupy, kakaové nápoje, 
nealkoholické nápoje na princípe 
mlieka, ryže, sóje alebo mandlí

Pivo z jačmenného sladu a 
pšenice, instantná káva, náhrady 
a nápoje zo zakázaných obilnín, 
rozpustný jačmeň a podobné 
výrobky

Deťom trpiacim celiakiou nenecháva bezlepková diéta žiadny priestor na výnimky alebo 
improvizáciu. Ak máte nejaké pochybnosti ohľadom zloženia konkrétneho výrobku, je lepšie opýtať sa 
rodiča alebo ho dieťaťu vôbec neponúkať.

Tu je malá
tabuľka:

Čo je v bezlepkovej diéte 
dovolené a čo je zakázané?



Stačí dodržiavať pár jednoduchých pravidiel. Veľmi ďakujeme za pozornosť, ktorú ich čítaniu a uplatňovaniu v praxi 
venujete.
Bezlepková diéta nepozná výnimky. Príprava bezlepkovej stravy vhodnej pre deti, ktoré kvôli neznášanlivosti lepku 
musia dodržiavať bezlepkovú diétu, vyžaduje dodržiavanie prísnych hygienických pravidiel.

Pečenie, varenie a podávanie jedál bez lepku:

Ďalšie informácie o príprave bezlepkových jedál nájdete na adrese www.drschaer-foodservice.com.
Veľa receptov a tipov na zostavenie jedálničku nájdete v databáze spoločnosti Schär: go.schaer.com/milly

Meno a telefónne číslo

1 Oddelené skladovanie: odporúčame skladovať bezlepkové výrobky oddelene od tých s lepkom. Umiestnite 
bezlepkovú múku a ďalšie výrobky na najvyššie police (aby sa zabránilo kontaminácii múčnym prachom a 
omrvinkami z výrobkov obsahujúcich lepok).

2 Hermeticky uzavreté obaly: ukladajte bezlepkové ingrediencie do zvlášť vyhradených hermeticky uzatvárateľných 
nádob. Označte ich ako bezlepkové, aby nedochádzalo k zámenám.

3 Oddelená príprava: nevarte ani nepečte bezlepkové pokrmy spoločne s tými, ktoré lepok obsahujú. Je vhodné 
stanoviť pre nich vyhradené pracovné miesto. Ingrediencie, ktoré už boli raz otvorené, by nemali byť použité pre 
oba typy výrobkov (napr. maslo, nátierky atď.).

4 Pozor na poradie: bezlepkové potraviny vždy varte a pečte ako prvé, aby ste zabránili riziku kontaminácie.

5 Kontrola rúk a oblečenia: nedotýkajte sa bezlepkových potravín pomúčenými rukami.
Ruky si vždy umyte a skontrolujte, že na odeve nikde nemáte múku.

6 Umývanie: pred prípravou jedla je nutné starostlivo očistiť všetky pracovné povrchy, hrnce, riad a kuchynské 
náčinie. Plech na pečenie vždy usušte a dôkladne vyčistite kuchynskou utierkou osobitne určenou na tento 
účel a vždy majte po ruke papier na pečenie pre použitie v prípade potreby.

7 Oddelené spotrebiče: nepripravujte bezlepkové jedlo s použitím domácich spotrebičov, ktoré sú náchylné na 
kontamináciu aj po dôkladnom vyčistení, ako sú hriankovače, mlynčeky na obilniny, mixéry, košíky na pečivo 
alebo fritézy.

8 Je dôležité dávať pozor na silu zvyku a nepoľavovať v pozornosti: na zahusťovanie a zasypávanie bezlepkových 
jedál používajte iba bezlepkovú múku, nikdy nedávajte do rúry zároveň bezlepkové potraviny a potraviny s 
lepkom, a to najmä ak je zapnutý ventilátor. Nikdy nepoužívajte znovu olej, v ktorom boli vyprážané potraviny s 
lepkom, na potraviny bez lepku. Nepoužívajte znovu vodu, v ktorej sa varili potraviny obsahujúce lepok, ako sú 
cestoviny, pre varenie cestovín bez lepku, riedenia omáčky alebo čokoľvek iného.

9 Nerezová oceľ alebo silikón namiesto dreva: stopové množstvá lepku sa môžu skrývať v škrabancoch na 
drevenom kuchynskom náčiní a doskách na krájanie. Uprednostňujte náčinie z nerezovej ocele alebo silikónu, 
ktoré sa lepšie čistí.

10 Starostlivo čítajte zloženie: výrobky, pri ktorých je bezlepkovosť zaručená, sú označené symbolom prečiarknutého 
klasu a je pri nich napísané “gluten-free” (bezlepkový). Lepok sa môže nachádzať aj v mnohých ďalších výrobkoch 
(napr. zmesi korenia, dezerty, pudingy, bujóny v kocke ...). Preto je dôležité si zoznam ingrediencií vždy pozorne 
prečítať a v prípade pochybností sa obrátiť na výrobcu (viď informačný list na druhej strane).

V PRÍPADE POCHYBNOSTÍ ALEBO V NÚDZOVÝCH SITUÁCIÁCH KONTAKTUJTE:
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