
Útmutató
GLUTÉNMENTES

ÓVODA - ÉS ISKOLAKEZDÉSHEZ



Az életnek egy új fejezete kezdődik. A gyerekek izgatottságát néha be tudja 
árnyékolni szüleik aggodalma azzal kapcsolatban, hogy az új helyzetben 
nehezebben tudják majd szemmel tartani gyermekük gluténmentes 
diétáját. Általánosságban azonban elmondható, hogy a gyerekek gyorsan 
meg tudják tanulni, hogy mit szabad és mit nem. Ugyanakkor sok új helyzet 
áll előttük, így nagyon fontos, hogy a pedagógusok kellően tájékozottak 
legyenek a gluténérzékenységgel kapcsolatban, illetve felmerülő kérdések 
esetén a szülő készségesen tudjon segíteni az óvoda/iskola dolgozóinak.

Az alábbi útmutatókkal a Schär igyekszik segítséget nyújtani ahhoz, hogy 
gyermeke óvodás, iskolás napjai egyszerre legyenek biztonságosak és 
örömteliek. Minél előbb lépjen kapcsolatba az iskola tanáraival, az óvoda 
pedagógusaival és a konyha dolgozóival, hogy mindenkinek elegendő 
ideje legyen felkészülni az új helyzetek kezelésére.

Még a tanév kezdete előtt egyeztessen egy 
személyes találkozót az iskolai tanáraival vagy az óvoda     
pedagógusaival.  A találkozóra akár egy kis gluténmentes 
kóstolót is vihet, talán így gördülékenyebben megy a 
beszélgetés. Előtte viszont mindenképpen szánjon időt 
arra, hogy nyugodtan átolvassa ezt a listát.
Fontos, hogy konkrét megoldásokat ajánljon (például: 
információs anyagot, előre megfőzött ételt), mert az óvoda/
iskola nem biztos, hogy azonnal átérzi a helyzet súlyosságát, 
ezáltal nem feltétlenül tudnak egyedül megoldást találni 
a felmerülő problémákra. Amennyire csak lehet, vonja 
be gyermekét a tervezés és előkészítés folyamatába, 
így felelősség- és biztonságérzete is erősödhet saját 
gluténérzékenységével kapcsolatban.
A következő listák útmutatóul szolgálhatnak az óvodával 
vagy az iskolával folytatott beszélgetések során.

Felkészülés

Készen áll? Akkor INDULÁS!

Beszéljen a tanárai karral, valamint az osztálytársak szüleivel is. 

Egyezzenek meg abban, hogy rendkívüli alkalmak esetén értesítik egymást.

Egy- vagy többnapos utazások, kirándulások előtt egyeztessen a kísérő tanárokkal és beszéljen az osztállyal.

Beszéljen a tanárokkal/óvodai pedagógusokkal.

Beszéljen a konyha dolgozóival. 

A tanév alatt:

Az óvoda/iskola kezdete előtt:



ELLENŐRZŐLISTA AZ ELSŐ TALÁLKOZÁSHOZ
 Mi az a glutén, mi az a gluténérzékenység? Röviden foglalja össze a tanároknak a gluténérzékenység lényegét, és 

térjen ki arra, hogy a glutén milyen hatással van gyermeke szervezetére. Kerülje az orvosi szakkifejezések használatát, 
elég kiemelni a szigorú étkezési szabályok betartásának fontosságát. Valószínűleg rögtön érezni fogja, hogy mennyire 
van képben a beszélgetőpartnere. Amennyiben kérdés merül fel, fejtse ki alaposabban a vitatott pontokat.

 A gyermekem reakciója a gluténra. Vázolja fel röviden, hogy a glutén milyen hatással van a gyermek szervezetére, 
valamint hangsúlyozza, hogy egy apró szennyeződés is milyen komoly problémákat okozhat. Vészhelyzet esetére 
mindenképpen hagyja meg telefonszámát az óvodának/iskolának.

 Ne essen pánikba. Világosan tisztázza azt, hogy gyermeke egészsége érdekében bizonyos szabályokat minden 
körülmények között be kell tartani. Vigyen rövid tájékoztató anyagokat azokkal a lényeges információkkal, amiket fontos 
tudni a gluténérzékenység kezelésével kapcsolatban. 

 Ne sajnáljuk a gyereket! A tanároknak meg kell érteniük, hogy nem kell sajnálni a gyereket, hiszen nem “beteg”. 
Egyszerűen arról van szó, hogy egyes termékeket és éteket gluténmentes változatokra kell lecserélni.

 Keresztszennyeződés az osztályteremben. Magyarázza el azt is, hogy glutén nemcsak gabonafélékben 
található, hanem sokféle étel és termék is tartalmazza kötőanyag formájában. Szigorú higiéniai szabályok betartásával 
viszont elkerülhető a keresztszennyeződés kockázata.

 Kérdések megválaszolása. Vegyék végig a fontosabb információkat a tanárral együtt, és válaszoljon minden 
felmerülő kérdésre. Hozzon mindennapi példákat olyan helyzetekre, ahol glutén kerülhet gyermeke szervezetébe (ha 
egy másik gyerek úgy nyúl a gluténmentes ételhez, hogy előtte a saját, gluténtartalmú szendvicsét fogta, vagy egy 
szülinapi zsúr alkalmával véletlenül összecserélik a már korábban használt tányérokat stb.).

 Az improvizációnak nincs helye. Ha kétségek merülnek fel egy étel összetevőivel kapcsolatban, akkor jobb, ha 
előtte megkérdezik Önt vagy egyáltalán nem is kínálják azt az ételt a gluténérzékeny gyermeknek. Nagyon fontos, 
hogy még csak megkóstoltatni sem szabad a kérdéses ételt a gyerekkel, ugyanis minden apró diétahiba komoly 
következményeket vonhat maga után.

 Különféle rendezvények. A tanév alatt (akár iskolában, akár óvodában) előfordulnak olyan partik, ahol az 
osztályteremben együtt esznek a gyerekek. Ha van rá módja, ajánlja fel, hogy mindenkinek vesz gluténmentes 
harapnivalót: gluténmentes csokikat cukorkákat és egyéb ízletes nassolnivalókat.

 A tudás megosztása. Más tanárokat is tájékoztasson a gyermek gluténérzékenységéről. Jó lenne, ha az 
osztálytársak is tisztában lennének a legalapvetőbb információkkal, így akár fel is ajánlhatja, hogy tart egy órát a 
témában.

 Szülők és tanárok tájékoztatása. Mindig adjon kellő felvilágosítást annak érdekében, hogy az információk 
áramlása zavartalan legyen az osztályon belül/szülők között/tanári karban. Előre egyeztesse a tanárral a soron 
következő programokat, majd készüljön információs anyagokkal, például olyan szórólappal, ami összefoglalja a 
legszükségesebb tudnivalókat. Említse meg azt is, hogy milyen fontos a higiéniai/táplálkozási szabályok betartása, 
de kerülje az orvosi szakkifejezéseket.. A cél az, hogy gyermeke biztonságos környezetben legyen, nem kell nagyon 
részletekbe merülő előadást tartani a gluténérzékenységről.

 Az iskolai menza meglátogatása. Kérjen meg egy tanárt, hogy kísérje el az iskolai konyhára, ahol beszélgethet 
a dolgozókkal, valamint megadhatja elérhetőségét felmerülő kérdések tisztázása végett. Minél hatékonyabban tud 
beszélni azokkal a dolgozókkal, akik a mindennapok során gyermekével foglalkoznak, annál gördülékenyebben 
fognak menni az iskolában töltött napok.

 Köszönje meg mindenkinek a segítségét. Mindig éreztesse beszélgetőpartnereivel, hogy hálás a hozzáállásukért. 
Ahhoz, hogy gyermeke óvodás/iskolás napjai nyugalomban és biztonságban teljenek, fontos, hogy bízhasson az 
óvodai/iskolai dolgozók együttműködésében.

AMENNYIBEN EGY ILYEN BESZÉLGETÉSNÉL NINCS OTT A 
GYERMEKE, UTÁNA MINDENKÉPPEN MONDJA EL NEKI, HOGY 
MIRŐL SIKERÜLT EGYEZTETNI.



ELSŐRE NAGY FALATNAK TŰNHET EGY ILYEN KIRÁNDULÁS 
MEGTERVEZÉSE ÉS ELŐKÉSZÍTÉSE, DE MÁSODJÁRA MÁR 
SOKKAL RUTINOSABBNAK FOGJA ÉREZNI MAGÁT. AKKOR 
MÁR MINDEN ÚGY FOG MENNI, MINT A KARIKACSAPÁS!

ELLENŐRZŐLISTA OSZTÁLYKIRÁNDULÁSOKHOZ

EGYEZTESSEN ELŐRE A TANÁROKKAL ÉS A KÍSÉRŐKKEL AZ ALÁBBI PONTOK ALAPJÁN:

 Mi a kirándulás útvonala? Hol történnek majd az étkezések? Mi lesz a menü?

 Az ételek készítéséért felelős személy(ek) tisztában van(nak) a szigorú gluténmentes diéta feltételeivel? Az étterem 
menedzserét/menedzsereit el lehet érni valamilyen formában?

 Van valamilyen lehetőség az étkezést biztosító konyha dolgozóinak összefoglaló anyagot adni a gluténmentes 
főzés szabályairól?  Vagy esetleg ezt az anyagot a kirándulás szervezője/az érintett gyermek magával tudja vinni?

 Van elegendő hely/hűtési lehetőség ahhoz, hogy a gyermek az ételét magával vihesse? Legjobb napi adagokban 
szétosztani az ételeket és előre megbeszélni a gyerekkel a tervet - melyiket, melyik nap vigye magával az útra.

 Megoldható, hogy esetleg mindenkinek olyan ételt készítsenek, ami alapvetően gluténmentes? Adjon a tanárnak 
egy listát a gluténmentes diétában megengedett, kockázatos és tiltott ételekről.

 Az étterem konyhája megfelelően felkészült/felszerelt a gluténmentes ételek elkészítésére?

 Még a kirándulás előtt érdemes megnézni, hogy hol kaphatóak különféle gluténmentes termékek a környéken, 
például a www.schaer.com oldalon böngészve.

 Ha hosszabb időtartamú kirándulásról van szó, írjon gyermekének egy bevásárló listát, amit magával vihet és ami 
alapján biztonsággal vásárolhat. 

 Készítsen listát a helyszínen lévő éttermekről, pizzériákról, fagylaltozókról, ahol gluténmentes ételeket lehet kapni. 
Még több információért töltse le a Schär Gluténmentes Applikációt.

 VÉSZHELYZET ESETÉRE: Adja meg a gondviselőknek a telefonszámát, és előzetesen tájékoztassa őket arról, 
milyen tünetek várhatók, ha gyermeke szervezetébe véletlenül glutén kerül.

Egy osztálykirándulás kihívást jelenthet egy gluténérzékeny gyermek számára, főleg akkor, ha többnapos 
utazásról van szó. Érdemes jó előre megtervezni, előkészíteni a teendőket, majd egyeztetni a gyermekkel, hogy a 
kirándulás során neki egy cseppet se kelljen aggódnia az étkezések miatt.

Fontos, hogy mindenki megértse: gyermeke egészségéhez elengedhetetlen a diéta szigorú betartása.



ELLENŐRZŐLISTA AZ ÓVODAI/ISKOLAI MENZÁKHOZ

 Mi az a glutén, mi az a gluténérzékenység? Röviden foglalja össze a gluténérzékenység lényegét, és ne felejtse 
el kiemelni, milyen súlyos következményekkel járhat egy apró diétahiba is.

 Semmilyen kivételt nem szabad tenni. Tájékoztassa a szakácsot és a konyha dolgozóit azzal kapcsolatban, 
hogy a gluténmentes ételek elkészítése milyen szabályokhoz kötött. Hangsúlyozza ki, hogy ezeket a szabályokat 
minden esetben be kell tartani.

 Szabad, kockázatos, tiltott. Egy ilyen szerkezetű táblázat világosan megmutatja, hogy mely ételek és hozzávalók 
fogyaszthatók a gluténmentes diétában, és melyek nem. Ha van rá lehetősége, akkor jelezze, hogy hajlandó 
ellenőrizni minden alapanyagot, amelyet felhasználnak az ebéd elkészítéséhez, hogy biztosan ne legyen kétség azzal 
kapcsolatban, hogy a termékek gluténmentesek vagy sem. Így a véletlen hibák lehetősége jócskán csökkenthető.

 Gluténmentes menü. Kérdezzen rá, van-e olyan menü, amely a gluténérzékeny gyerekek diétájának megfelel, 
amennyiben nincsen, van-e lehetőség ezek alapján külön menüt készíteni gyermekének? 

 Egy gluténmentes konyha szabályai. Osszon meg olyan információs anyagokat a konyha dolgozóival, amik a 
gluténmentes étkezés szabályaira térnek ki. A szakáccsal beszélje át az egyes pontokat, próbálja meg eloszlatni a 
felmerülő kétségeket.

 Felszerelés. Derítse ki, van-e elkülönített munkaterület a konyhán belül, ahol a gluténmentes ételt el tudják készíteni, 
illetve emelje ki, milyen fontos mindig kezet mosni, megtisztítani az eszközöket, munkafelületeket a gluténmentes 
ételek készítése előtt. 

 Keresztszennyeződés. Hangsúlyozza ki, hogy a legapróbb szennyeződés is komoly problémát okozhat a gyermek 
szervezetében, így a konyhai felszerelések, eszközök megfelelő tisztítása elsődleges fontosságú.

 Megoldások felajánlása. Tudassa a dolgozókkal, hogy mindig készen áll segíteni, információt nyújtani, konkrét 
megoldásokat ajánlani, és említse meg azt is, hogy már sok gluténmentes étel kapható készen, illetve fagyasztott 
állapotban is, ami megkönnyítheti a munkájukat.

SIKERÜLT FELKELTENIE A SZAKÁCS MEG A TANÁROK 
ÉRDEKLŐDÉSÉT, ÉS SZERETNE TÖBBET MEGTUDNI?

Látogasson el a Schär weboldalára, ahol rengeteg 
kipróbált gluténmentes recept érhető el ingyen, 
valamint szolgáltatásaink mellett számos általános 
információt is találhat a témában!

Még a tanév kezdete előtt egyeztessen az óvoda/iskola alkalmazottaival. Kérdezzen rá, hogy a konyha dolgozóinak 
van-e már korábbi tapasztalata gluténérzékenységgel kapcsolatban - ennek megfelelően készüljön fel a velük való 
találkozásra. 

Ha lehetséges, akkor akár házi készítésű vagy készen kapható gluténmentes ételt is vihet a találkozóra kóstoló gyanánt. 
Így talán könnyebben megértik, mennyire fontos az együttműködés annak érdekében, hogy gyermekének megfelelő 
gluténmentes étrendet garantáljanak.
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