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BEVEZETÉS

A coeliakia (magyarul gluténérzékenység, liszt-

érzékenység) különböző tünetekkel, vagy akár 

tünetek nélkül jelentkező betegség. A diagnó-

zist követően az első felmerülő kérdés, hogy 

hogyan kezelhető ez a betegség. Jelenleg 

egyetlen gyógymód létezik: a pontosan betar-

tott gluténmentes diéta. Ennek köszönhetően, 

gyógyszerek nélkül fokozatosan megszűnnek 

az ijesztő tünetek, javul a beteg közérzete, testi 

és szellemi erőnléte. Ahhoz, hogy ezeket a ked-

vező változásokat a lisztérzékeny élvezni tudja, 

változtatni kell étrendjén. A gluténmentes dié-

ta betartása nem könnyű, de odafi gyeléssel, 

termékválogatással jól megvalósítható. Egyes 

élelmiszerek alapvetően gluténmentesek, más 

termékeket az erre specializálódott élelmiszer-

gyártók állítanak elő. Ma már egyre szélesebb 

a termékkínálat, legyen szó kenyér-és péksüte-

ményekről, tésztákról, édességekről, így ezekről 

DR. KORPONAY-SZABÓ ILMA FŐORVOS
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a termékekről sem kell lemondani. Az ismertető 

füzetben található információk segítenek eliga-

zodni több kérdésben, tudnivalókat, hasznos öt-

leteket kínál a diétázónak. 

Dr. Korponay-Szabó Ilma főorvos, 

Heim Pál Gyermekkórház, Coeliakia Centrum, 

egyetemi docens, Debreceni Egyetem

Vajda-Nagy Erika dietetikus, 

Heim Pál Gyermekkórház, Coeliakia Centrum
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EGY DIAGNÓZIS, MELY SZÁMOS KÉRDÉST VET FEL.

COELIAKIA – NA ÉS?

Számos kérdést, elsősorban a napi étkezési 

szokások megváltoztatása, valamint az életmi-

nőség romlásától való félelem miatt. Ezek a fé-

lelmek azonban alaptalanok, mert a coeliakiás 

betegek is panaszmentes életet élhetnek. Csak 

néhány szabályt kell betartani. A coeliakiás be-

tegek élete valóban kompromisszumok nélküli 

élet lehet.

1.1
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A COELIAKIA TARTÓS GLUTÉNÉRZÉKENYSÉGET JELENT.

MI AZ A COELIAKIA?

1.2

A coeliakia az immunrendszer tartós érzékeny-
sége a glutén nevű fehérjével szemben. Ez a fe-

hérje számos gabonafélében, pl. a búzában, rozs-

ban, árpában, tönkölyben, khorasszán-búzában, 

tönkeölybúzában, zabban és tritikáléban megta-

lálható. 

Az érintettek nem ehetnek olyasmit, amiben 

gluténtartalmú gabona van. Azoknál a gyerme-

keknél és felnőtteknél, akik az erre vonatkozó ge-
netikai hibát hordozzák, a gluténtartalmú ételek, 

vagy akár csak nyomokban glutént tartalmazó 

élelmiszerek fogyasztása immunreakciót indít be a 

bélben. Krónikus gyulladás alakul ki, a vékonybél 

bolyhai pedig elsorvadnak (atrófi a). A vékonybél 

nyálkahártyáját bolyhok és apró kidudorodások, 

ún. mikrovillusok borítják; ezek célja annak a fe-

lületnek a megnövelése, amelyen a tápanyagok 

felszívódnak. A coeliakiás betegek esetében a vé-

konybél bolyhai és mikrovillusai szinte teljesen visz-

szafejlődnek, így a vékonybél nyálkahártyája sérül.

A vékonybélbolyhok 
feladata a tápanyagok 

felszívása.
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Ennek következtében kevesebb tápanyag, vagy-

is fehérje, zsír, szénhidrát, vitamin és ásványi 

anyag szívódik fel, esetleg semennyi sem. Emi-

att alultápláltság és hiánytünetek lépnek fel. A 

coeliakia kialakulásában genetikai tényezők is 

szerepet játszanak. Ezt az bizonyítja, hogy egy 

coeliakiás személy elsőfokú rokonai között tíz-

szer gyakrabban fordul elő a betegség, mint az 

átlag lakosságban. Azonban még nem kutatták 

fel mindazt a sok gént, amely az öröklésben sze-

repet játszhat.

búza

rozs

árpa
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KÜLÖNFÉLE TÜNETEK UTALHATNAK COELIAKIÁRA.

MIK A COELIAKIA
TÜNETEI?

1.3

Jellegzetes tünet coeliakia esetén a hasmenés, 

a fogyás, a romló erőnlét, a puff adás, a hasfájás, 

az émelygés, gyermekek esetében pedig a növe-

kedési zavar. Egyes esetekben bélrendszeren kí-
vüli tünetek is fellépnek, például vashiány, vérsze-

génység (anémia), csontritkulás (oszteoporózis), 

a menstruáció elmaradása (amenorrea), vitamin- 

vagy ásványianyag-hiány. Más, az immunrendszert 
érintő megbetegedések, pl. 1. típusú cukorbeteg-

ség, pajzsmirigybetegségek, valamint neurológiai 
kórképek, pl. epilepszia, ataxia, neuropátiák is utal-

hatnak coeliakiára. A tünetek olyan sokszínűek, 

hogy a coeliakiát különböző klinikai formákra oszt-

ják, melyeket a diagnózis felállításánál fi gyelembe 

kell venni.
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A COELIAKIA KLINIKAI FORMÁINAK RÖVID LEÍRÁSA.

MILYEN KLINIKAI 
FORMÁI VANNAK A 
COELIAKIÁNAK? 

1.4

Típusos coeliakia
A típusos vagy tüneteket okozó coeliakia már ko-

rán, általában a szoptatás befejezése után néhány 

hónappal kialakul, és a coeliakiában előforduló hi-

ányos tápanyagfelszívódás tüneteivel jár: krónikus 

hasmenést, növekedési zavart, étvágytalanságot, 

émelygést, puff adást okoz.

Atípusos coeliakia 
Ezzel ellentétben az atípusos coeliakia csak ké-

sőbb jelentkezik, és általában a bélrendszeren 

kívüli tünetekkel, pl. vérszegénységgel és vashiány-

nyal, laktózértékenységgel, ismétlődő hasfájással, 

fogzománchiánnyal, terméketlenséggel, herpesz-

szerű bőrgyulladással (dermatitis herpetiformis 

Duhring) és iskoláskori növekedési zavarral jár.
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Csendes coeliakia 
A csendes vagy tünetmentes coeliakiára általá-

ban nyilvánvaló tünetek nélkül, véletlenszerűen 

derül fény vérvétel kapcsán, a vérben talált pozitív 

antitestek alapján. Bár kezdetben a coeliakiának 

ebben a formájában nincsenek panaszok, mégis 

megnő az érintettek fi zikai és szellemi teljesítőké-

pessége, amint gluténmentes étrendre állnak át. 

Coeliakiára való hajlam
Coeliakiára hajlamosnak nevezzük azokat az ese-

teket, amikor a vérben megtalálhatóak ugyan 

a megfelelő antitestek, de a bélből vett biopszia 

negatív eredményt ad. Azoknál, akiknél ez a forma 

állapítható meg, idővel kialakulhatnak felismerhető 

vékonybél-elváltozások is. Azoknál az embereknél, 

akiknél valamilyen autoimmun betegség, különö-

sen 1. típusú cukorbetegség és pajzsmirigybe-

tegségek, illetve valamilyen genetikai kórkép, pl. 

Down-, Turner-, vagy Williams-szindróma vagy IgA-

hiány (antitest-hiányos állapot) áll fenn, gyakran di-

agnosztizálható coeliakiára való hajlam.

A cœ liakia 

megjelenési 

formái
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TÍPUSOS ÉS 
ATÍPUSOS COELIAKIA

CSENDES 
COELIAKIA

COELIAKIÁRA 
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A LAKOSSÁG MINTEGY 1%-A ÉRINTETT.

MILYEN GYAKORI 
A COELIAKIA?

1.5

Az utóbbi évek tapasztalata alapján úgy látszik, 

hogy a coeliakia gyakoribb betegség, mint ko-

rábban gondolták. Különböző országokban a 

coeliakia előfordulási gyakoriságát 1:100 és 1:500 
közöttinektalálták. Ez azt jelenti, hogy a betegség 

a lakosságnak akár 1%-át is érintheti, a legtöbb 

esetben azonban tünetmentes formáról van szó, 

vagyis nem a típusos lefolyás jelenik meg, tehát 

a kórkép nem kerül felismerése. Kelet-Európa szá-

mos országában a coeliakiát gyakran nem diag-

nosztizálják, s így igen magas a fel nem ismert 

esetek száma.Sok a fel 

nem ismert 

cœ liakiás!
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Milyen gyakori a 
coeliakia? 
Száz emberből 
egy érintett.
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KÜLÖNFÉLE VIZSGÁLATOK VEZETHETNEK 
BIZTOS DIAGNÓZISHOZ.

MIT TEGYÜNK 
COELIAKIA GYANÚJA 
ESETÉN?

1.6

Coeliakiára utaló tünetek esetén elsőként egy 

vérvétel általában elegendő. Biztos diagnózis 

csak vékonybél-biopszia alapján állítható fel. A 

biopszia során apró szövetdarabkákat vesznek ki, 

és megvizsgálják, hogy van-e valamilyen károso-

dás a vékonybélen. A gluténmentes étrendet nem szabad a diagnózis felállítása eló́tt megkezdeni!
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Szerológiai vizsgálatok
A vérvizsgálatok megerősíthetik a coeliakia gyanúját. 

Ennek kapcsán elsősorban az IgA csoportba tarto-

zó úgynevezett antitranszglutamináz-antitesteket 
(anti-tTG) vizsgálják. Ez nagyon megbízható, rutin-

szerűen végzett vérvizsgálat. Éppilyen jó diagnosz-

tikus értékű, de ritkábban alkalmazott módszer az 

anti-endomízium-antitest (EMA) vizsgálata. Az IgA 

és IgG csoportba tartozó antigliadin-antitestek kü-

lönösen a három évnél fi atalabb gyermekekben 

jelzik jól a betegséget, mert egyértelműbb ered-

ményt adnak, mint a többi antitest. Ha csak az 

AGA-IgG változott meg, az még nem elég a diag-

nózis felállításához, kivéve az IgA-hiányos gyerme-

kek esetében.

Vékonybél-biopszia
Ha a vérvizsgálat kóros eredményt ad, akkor gyo-
mor-béltükrözéssel végzett vékonybél-biopsziára 

lehet szükség a diagnózis egyértelmű tisztázásá-
ra. A coeliakia diagnózisát akkor lehet egyértelmű-

en kimondani, ha azt a vérvizsgálati eredmények 

alátámasztják, és a vékonybélben is megtalálható-

ak az arra utaló elváltozások.
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Ezt követően évente szükség van kontrollvizs-

gálatokra, hogy egyes laborértékeket ellenőriz-

zenek.



A DH a 

cœ liakia bó́r-

manifesztációján
ak 

számít
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DERMATITIS 
HERPETIFORMIS 
DUHRING (DH)

1.7

A DH a coeliakia gyulladásos bőrbetegségként

megjelenő formája. Ezért a coeliakia bőrmani-
fesztációjának nevezik. Ha tehát valakinél DH-t diag-

nosztizálnak, az automatikusan coeliakiásnak számít. 

Ennek a fordítottja azonban nem biztosan igaz. A DH 

jellemző tüneteként erősen viszkető, általában piro-

sas színű hólyagok jelennek meg a bőrön. A betegek 

90%-ában a kiütések a könyök és az alkar területén 

jelentkeznek. A DH kezelésére szolgáló egyetlen oki 

terápia, mely egyben a leghatékonyabb is, a szigorú-
an gluténmentes étrend. A legtöbb beteg esetében 

azonban sokáig (néhány hónapig vagy akár néhány 

évig is) eltart, míg a gluténmentes diétának köszön-

hetően a tünetek elmúlnak. Arra az időre, míg ez be-

következik, kiegészítésképp gyógyszeres kezelés is 

szükséges. A gluténmentes táplálkozás csökkenti a 

tartós egészségkárosodás kockázatát, és jó általá-

nos állapotot biztosít.

A DH A COELIAKIA BORMANIFESZTÁCIÓJÁNAK SZÁMÍT.
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A diagnózis felállítása előtt, illetve az azt kö-

vető kezdeti időszakban a coeliakiásoknál 

laktózérzékenység is előfordul, ezt a vékony-
bél nyálkahártyájának károsodása okozza. 

Ezekben az esetekben laktóztartalmú ételek 

fogyasztásakor tartós panaszok, hasfájás és 

puff adás jelentkezhetnek. A laktózérzékenység 

kezelésére a magas laktóztartalmú élelmisze-

rek (zsíros tej, tejből készült fagylalt, friss sajtok 

stb.) fogyasztását kerülni kell. A teljes tej he-

lyett laktózszegény tejet vagy szójatejet lehet 

használni, ezek ma már beszerezhetők a na-

gyobb élelmiszerboltokban. Egyes esetekben a 

laktózérzékenység a gluténmentes táplálkozás 

megkezdése és a vékonybél nyálkahártyájá-

nak gyógyulása után is megmaradhat. Ennek 

hátterében egy, a dél-európai lakosság köré-

ben igen gyakori enzimhiány áll, melyet nem a 

coeliakia vált ki.

A laktóz-
érzékenység gyakran együtt jár a cœ liakiával

1.8

LAKTÓZ-
ÉRZÉKENYSÉG
A LAKTÓZÉRZÉKENYSÉG GYAKRAN 
EGYÜTT JÁR A COLELIAKIA.
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SZIGORÚAN GLUTÉNMENTES ÉTREND SEGÍTSÉGÉVEL 
PANASZMENTESEN LEHET ÉLNI.

HOGYAN KEZELIK 
A COELIAKIÁT? 

1.9

Ha felállították a coeliakia diagnózisát, akkor már-

is néhány alapvető, kedvező változásra számítha-

tunk. Először is, a tünetek önmagában a szigo-
rúan gluténmentes étrendnek köszönhetően, 
gyógyszerek nélkül fokozatosan csökkennek. A 

gluténmentes étrend optimális egészségi állapo-

tot biztosít a coeliakiások számára, helyreállítja az 

általános jó közérzetet, a panaszok elmúlnak, és a 

testi, illetve szellemi erőnlét egyaránt javul. 

A coeliakia diagnózisa és az azt követő étkezési 

változások sok kérdést vetnek fel, ezért a diagnózis 

megállapítása után, valamint a gluténmentes táp-

lálkozással kapcsolatos nehézségek (együttmű-

ködési nehézségek) esetén azonnal szakképzett 
táplálkozási tanácsadó segítségét kell kérni.
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Kutatás alatt álló terápiás lehetőségek
Különféle tudományos kutatások folynak egyéb 

kezelési módok kifejlesztésére. Vizsgálják például, 

hogy van-e hatékony gyógyszer vagy akár oltás a 

coeliakia ellen. Mindez azonban egyelőre a jövő ze-

néje. A kutatók egybehangzóan állítják: a coeliakia 

legjobb és legegyszerűbb kezelési módja jelenleg 

a gluténmentes étrend, melyet a jövőben talán ki 

lehet egészíteni gyógyszeres kezeléssel.
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A GLUTÉNMENTES 
TÁPLÁLKOZÁS

2
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A COELIAKIA EGYETLEN GYÓGYMÓDJA A 
GLUTÉNMENTES TÁPLÁLKOZÁS.

MIT JELENT A 
GLUTÉNMENTES 
TÁPLÁLKOZÁS?

A coeliakia jelenlegi egyetlen gyógymódja a 

gluténmentes táplálkozás. Ennek kapcsán fi gyelni 

kell arra, hogy minden olyan élelmiszerről le kell 

mondani, mely glutént tartalmazó gabonaféleség-

ből készül. A glutén mennyisége nem számít, hisz a 

legkisebb mennyiség, vagy akár nyomokban meg-

található glutén is károsodást okozhat, akkor is, ha 

nem mindig és nem minden betegben jelennek 

meg azonnal a tünetek. A tartós hatást tekintve 

azonban a bél nyálkahártyája ismét sérülhet, anél-

kül, hogy tünetek jelentkeznének.

2.1
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Ezért az ételek kiválasztásánál és fogyasztásánál 

mindig óvatosnak kell lenni, de nem szabad már 

a glutén gondolatától is pánikba esni vagy egé-

szen elbizonytalanodni – ezek a reakciók indo-

kolatlanok. Ha valaki megkezdi a gluténmentes 

diétát, akkor gyógyszerek nélkül is számos ked-

vező változás lép fel, és jó egészségi állapot ala-

kulhat ki. 

Tény, hogy nem könnyű kenyér és tésztafélék 

nélkül étkezni, hisz ezek korunk táplálkozásában 

fontos szerepet töltenek be. A gluténmentes ét-

rendet megkönnyíti a sok, természettől fogva 

gluténmentes élelmiszer (kukorica, rizs, krumpli, 

hús, hal, gyümölcs, zöldség) és a speciális mó-

don előállított gluténmentes termékek (kenyér, 

tésztaféle, sütemény, pizzalap, liszt, keksz, édes-

ség, készétel). 

Ezeket a speciális termékeket „gluténmentes” 

felirat jelzi, vagy megtalálható rajtuk az áthúzott 

kalász jele; és nagyobb hipermarketekben és 

élelmiszerüzletekben, dm drogériákban és sza-

kosodott üzletekben szerezhetők be. Így köny-

nyebbé válik a bevásárlás.
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A tünetek elmúlnak, a vérvizsgálatoknál talált kó-

ros értékek és a vékonybél nyálkahártyájának el-

változásai rendeződnek. A típusos tüneteket mu-

tató coeliakiásoknál, különösen a gyerekeknél, a 

gluténmentes étkezés hatása azonnal láthatóvá 

válik: már néhány nap alatt javul az étvágy és az 

általános közérzet, a hasmenés megszűnik, és a 

gyermekek növekedése szabályossá válik. Az eset-

leges hiánytünetek, pl. a csökkent csontosodás 

vagy a vashiány okozta vérszegénység is fokoza-

tosan elmúlik. A gluténmentes étrend, különösen 

ha a diagnózis felállítása után azonnal bevezetik, 

csökkenti a késői egészségkárosodás kockázatát.

A TÜNETEK ELMÚLNAK, A LABORÉRTÉKEK NORMALIZÁLÓDNAK.

MILYEN JÓTÉKONY 
HATÁSOKRA SZÁMÍT-
HATUNK A GLUTÉN-
MENTES ÉTRENDNEK 
KÖSZÖNHETŐEN?

2.2
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JÓ TUDNI

A vékonybél nyálkahártyája meggyógyul

A szervezet fel tudja venni és hasznosítani tudja 

a tápanyagokat

A testsúlyvesztés kiegyenlítődik

Javul az általános közérzet
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SOKKAL TÖBB GLUTÉNMENTES GABONAFÉLESÉG 
LÉTEZIK, MINT GONDOLNÁNK.

GLUTÉNMENTES 
GABONAFÉLÉK ÉS 
TÁRSAIK

2.3

Nem minden gabonaféleség tartalmaz glutént. 

Vannak olyanok is, melyek természettől fogva 

gluténmentesek, s ennek köszönhetően ezekkel 

helyettesíthetők gluténtartalmú társaik. A természe-

tesen gluténmentes gabonák közé tartozik a kuko-

rica, a rizs, a köles, a hajdina, az amaránt, a teff  és 

a quinoa. A gluténmentes gabonák süthetősége 

eltér a gluténtartalmúaktól, mert a glutén nem más, 

mint a sütést megkönnyítő sikér. A természetes for-

májukban gluténmentes gabonafélék esetében 

fi gyelni kell arra, hogy biztosan nem keveredhet-

tek-e gluténtartalmúval, (pl. az őrlés, a szállítás, illet-

ve tárolás során). A biztonság kedvéért lehetőleg 

olyan terméket kell választani, amelyen szerepel a 

„gluténmentes” felirat, vagy amelyeket a coeliakiás 

betegek szervezetei ajánlanak.
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A fent említetteken kívül a burgonya és a hüve-

lyesek (pl. a bab, a lencse) is gluténmentes, s így 

ezek a kiegyensúlyozott gluténmentes étrend fon-

tos részét képezik. A legjobb, ha a gluténmentes 

gabonafélék mindegyikét, valamint a burgonyát 

és a különféle hüvelyeseket felhasználva építjük 

fel a változatos étrendet. Ez a kiegyensúlyozott és 

egészséges táplálkozás alapja.

kukorica rizs köles hüvelyesek

amaránt libatop hajdina burgonya
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PONTOSAN TUDNUNK KELL, HOGY MI TARTALMAZ GLUTÉNT.

GLUTÉNT TARTALMAZÓ 
GABONAFÉLÉK

2.4

A glutén nevű fehérje (a sikér) megtalálható a kö-

vetkező gabonaféleségekben: búza, árpa, tönköly, 

rozs, zab*, khorasszán-búza, tönkölybúza és tritikále. 

A coeliakás betegeknek ismerniük kell ezeket a ga-

bonaféléket, mert csak így kerülhetik el biztonságo-

san, hogy a táplálékukba glutén kerüljön.

* A gluténmentes diétában csak a „tiszta zab” fo-

gyasztható.
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búza

zab

árpa rozs tönköly

khorasszán-búza tönkebúza tritikále
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AZ ÉLELMISZEREK FOGYASZTHATÓSÁGUK SZEMPONTJÁBÓL 
HÁROM CSOPORTRA OSZTHATÓK.

MIT SZABAD ENNI?

2.5

Számos olyan élelmiszer van, amelyben eleve nincs glutén, s így 
gond nélkül fogyaszthatók: a fent említett gluténmentes gabona-
félék, a burgonya, a hüvelyesek, a tápióka, a gesztenye, a tej és 
tejtermékek, a húsok, a halak, a tojás, a növényi olajok, a gyümöl-
csök és zöldségek. Ide tartozik még számos speciális módon 
előállított élelmiszer (kenyér, tésztaféle, sütemény, pizzalap, liszt, 
keksz, édesség és különféle készételek) is. Ezeken a speciális 
termékeken „gluténmentes” felirat szerepel, illetve megtalálható 
rajtuk a az áthúzott kalász szimbóluma. Ezek a jelzések, utalnak 
arra, hogy a termék gluténmentes, és megfelel az erre vonatko-
zó érvényes jogszabályoknak.

PROBLÉMAMENTESEN FOGYASZTHATÓ ÉLELMISZEREK



A következő oldalakon áttekintő táblá-
zatokban mutatjuk be a probléma 

nélkül fogyasztható, a kockázatos és 
a tiltott élelmiszereket. Kérjük, vegye 

fi gyelembe, hogy ezek a listák nem 
teljeskörűek, és igyekezzen minél több 
információhoz jutni a saját országában 
működő egyesületek adatbázisaiból *
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Kockázatosak azok az élelmiszerek, melyek összetevőként vagy 
adalékanyagként glutént tartalmazhatnak. Ilyenek lehetnek például 
egyes készételek, húskészítmények, szójaszószok és fagylaltok. 
Az ilyen élelmiszerek esetében különösen fontos, hogy pontosan 
elolvassuk a csomagoláson az összetevők listáját, hiszen kötelező 
feltüntetni, ha egy termékben glutén található. Kockázatosak 
lehetnek azok az élelmiszerek is, melyekbe az előállításuk során 
véletlenül glutén kerülhetett. Ennek eldöntésében segíthetnek a 
coeliakiás betegek szervezetei által ajánlott élelmiszerek. 

KOCKÁZATOS ÉLELMISZEREK

Tiltott minden gluténtartalmú gabonaféle, és mindazon élelmi-
szerek, melyekben búza, rozs, árpa, tönköly, khorasszán-búza, 
tönkebúza, tritikále van, ilyenek pl. a kenyér, a pizza, a tészták, a 
sütemények, a sós és édes kekszek A nem „tiszt a zabot” tar-
talmazó élelmiszereket is kerülni kell, mert azok gluténtartalmú 
gabonákkal szennyezett (kontaminált) lehet. 

TILTOTT ÉLELMISZEREK
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GABONAFÉLÉK

Kukorica, rizs, köles, hajdina, amaránt, szentjánoskenyér-liszt, 

quinoa, tápióka, manióka, burgonya, gesztenye, olajos magvak 

Soha ne felejtse el, hogy a gabonafélék keresztszennyeződése 
gyakori jelenség – a megfelelő jelöléssel ellátott diétás terméke-
ket részesítse előnyben.

FELTÉTEL NÉLKÜL FOGYASZTHATÓ

Puff asztott rizs, burgonyachips, konyhakész burgonyapüré, kony-
hakész puliszka, popcorn

KOCKÁZATOS

Búza, zab*, árpa, rozs, tönkölybúza, tönköly, tritikálé, tönkbúza,, 
kamut, aszalt, tönköly, tört búza (bulgur), kuszkusz

Valamennyi, ezen gabonafélékből, előállított, tésztaféle, péksüte-
mény, gabonapehely, müzli stb.

TILOS
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GYÜMÖLCSFÉLÉK

Friss és mélyfagyasztott gyümölcs, magvak, be nem lisztezett 
szárított gyümölcs

FELTÉTEL NÉLKÜL FOGYASZTHATÓ

Kandírozott gyümölcs

KOCKÁZATOS

Lisztezett aszalt gyümölcs

TILOS
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TEJTERMÉKEK, SAJTOK

Friss vagy tartós tej, natúr joghurt (sovány-vagy teljes tejből 
készült joghurt), friss vagy tartós tejszín, mascarpone, túró, író, 
kefír, natúr tehéntúró, sajtok: ementáli, gouda, edámi, tilsiter, 
parmezán, juhsajt, natúr, kecskesajt, mozzarella

FELTÉTEL NÉLKÜL FOGYASZTHATÓ

Kész shake italok, gyümölcsjoghurt, fl akonos tejszínhab, 
krémek és pudingok, ömlesztett sajt, fűszerezett sajt, penészes 
sajt, light termékek

KOCKÁZATOS

Joghurt malátával, gabonával, vagy keksszel, sajtos készételek

TILOS
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ZÖLDSÉGEK

Friss és mélyfagyasztott zöldség, eltett zöldség (olajban, 
ecetben, sóban, sós lében), friss vagy, konzerv hüvelyesek 
(csicseriborsó, borsó, bab, csillagfürtmag, lóbab, lencse, szója)

FELTÉTEL NÉLKÜL FOGYASZTHATÓ

Zöldséges készételek

KOCKÁZATOS

Zöldséges ételek gabonafélékkel, panírozott vagy lisztezett
zöldség, mélyfagyasztott zöldség, amely búzát ill. búzaszárma-
zékot tartalmaz

TILOS
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HÚS, HAL, TOJÁS

Valamennyi friss vagy mélyfagyasztott hús- és halfajta (további 
hozzávalók nélkül), halkonzervek: természetes, olajos vagy 
füstölt, friss vagy mélyfagyasztott kagyló, rák, scampi, garnéla – 
szósz és fűszer nélkül, tojás

FELTÉTEL NÉLKÜL FOGYASZTHATÓ

Felvágott (kivéve nyers sonka), kész szószok hússal vagy hallal, 
húsos vagy halas készételek, hús- és halkonzervek – szósszal 
vagy fűszerekkel

KOCKÁZATOS

Panírozott, lisztezett vagy gluténtartalmú szósszal elkészített hús 
vagy hal, sült hering, sült göngyölt hering, konyhakész hal surimi

TILOS



42



43

Méz, cukor, gyümölcscukor (fruktóz), szőlőcukor (dextróz)

ÉDESSÉGEK ÉS 
ÉDESÍTŐSZEREK

FELTÉTEL NÉLKÜL FOGYASZTHATÓ

Porcukor, zselésítő cukor, táblás csokoládé, praliné és kenhető 
krémek, kakaópor, fagylalt, cukorka, rágógumi, cukorpótlók
(por, tabletta, folyékony)

KOCKÁZATOS

Gabonaféléket tartalmazó csokoládé

TILOS
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ZSÍROK, FŰSZEREK, SZÓSZOK 
ÉS SÜTÉSHEZ HASZNÁLT EGYÉB 
ALAPANYAGOK

Valamennyi növényi olaj, növényi margarin, vaj, sütőzsír, tiszta 
ecet, balzsamecet, só és bors, tiszta fűszerek és fűszernövények

Kész szószok, fűszerecet, fűszerolaj, leveskocka, kész fűszerke-
verékek, szójaszósz, sütőpor, csokoládébevonók, mázak, zselatin

Besamelöntet, kovász

FELTÉTEL NÉLKÜL FOGYASZTHATÓ

KOCKÁZATOS

TILOS
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ITALOK

Szénsavas italok (Coca Cola, Fanta stb.)

Zacskós vagy fi lteres italok: aroma- és vitaminmentes tea, koff e-
inmentes kávé, szemes kávé

Tiszta gyümölcslevek, gyümölcsnektár, gyümölcsszirup

Alkoholos italok: fehér, vörös és rosé borok, pezsgő, prosecco, 
gabonapálinka, grappa, konyak, brandy, rum, tequila, calvados, 
cseresznyepálinka, gin

FELTÉTEL NÉLKÜL FOGYASZTHATÓ

Kész keverékek: frappéhoz, csokoládéitalhoz, kávéhoz, izotóniás 
italok, ballasztanyagok hozzáadásával készült gyümölcslevek, likőrök

KOCKÁZATOS

Sör, árpa- vagy árpa-maláta tartalmú instant kávé vagy kávépótló, 
zabtartalmú italok

TILOS
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MINDEN AZ ARÁNYOKON MÚLIK!

EGÉSZSÉGES, 
KIEGYENSÚLYOZOTT 
GLUTÉNMENTES 
TÁPLÁLKOZÁS 

2.6

Az egészség és a jó erőnlét titka a sokszínű és 

változatos táplálkozás, a bőséges vízfogyasztás, 

a takarékos sózás és a rendszeres testmozgás. 

Az egészséges, kiegyensúlyozott táplálkozás 

többszintű piramisként ábrázolható. Minden 

szintje egy élelmiszercsoportot jelöl. 

A piramis alsó szintjén lévő élelmiszerekből 
(zöldségekből és gyümölcsökből) sokat, a 
felső szinteken lévőkből (zsírokból és édessé-
gekből) pedig kevesebbet kell fogyasztani.Sokféleség, 

változatosság, 

mozgás

Jó tanács!
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Zsírok, olajok, édességek

Hús, hal, tojás, tej és 
tejtermékek 

Gabonafélék, 
burgonya, hüvelyesek

Gyümölcs és 
zöldség

Mozgás és 
folyadékok
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Gyümölcs és zöldség:
Minden főétkezésnél
A gyümölcsök és zöldségek ballasztanyagokat, 

vitaminokat, ásványi anyagokat, nyomelemeket és 

antioxidánsokat tartalmaznak. Naponta 3 adag 

zöldséget és 2 adag gyümölcsöt ajánlott fogyasz-

tani, lehetőleg különféle színűeket (1 adag = leg-

alább 120 g = egy maréknyi).

Gabonafélék, burgonya, hüvelyesek:
Naponta
A gabonából készült termékek, pl. a gluténmentes 

kenyér, gluténmentes tésztafélék, a burgonya, a rizs, 

a hajdina, az amaránt és a quinoa, valamint a hüve-

lyesek, pl. a bab, a borsó, a lencse, a csicseriborsó, 

sok szénhidrátot és ballasztanyagot tartalmaznak, 

de van bennük fehérje, vitamin (főleg a B-csoportba 

tartozók) és ásványi anyagok is. A szervezet szá-

mára könnyen hasznosítható energiát szolgáltat-

nak. Az ebbe a csoportba tartozó élelmiszerekből 

minden főétkezésnél egy adagot, tehát naponta 3 

adagot ajánlatos fogyasztani. Egy adag = 80 - 100 g 

gluténmentes kenyér, kb. 200 g burgonya, kb. 100 g 

gluténmentes tészta, 60 - 100 g hüvelyes.
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Tej és tejtermékek:
Naponta
A tejben és a tejtermékekben, pl. a joghurtban, a 

túróban és a sajtban fehérje, zsír, kalcium és vitami-

nok találhatók. Fogyasszon ezekből 2 - 3 adagnyit, 

lehetőleg csökkentett zsírtartalmút. Egy adag = kb. 

200 ml tej, 150 - 180 g joghurt vagy túró, 30 g sajt.

Hús, hal, tojás:
Naponta elegendő
A húsban, halban, tojásban fehérje, zsír, ásványi 

anyagok és B-vitamin található. Ebbe a csoport-

ba sorolhatók a növényi fehérjeforrások, pl. a tofu, 

de részben a hüvelyesek is. Naponta váltakozva 1 

adag húst vagy halat (kb. 100 - 120 g) vagy alter-

natívaként hetente kétszer hüvelyeseket (kb. 60 g), 

illetve más fehérjeforrást ajánlatos elfogyasztani. 

A legegészségesebb a sovány marhahús, a szár-

nyasok és a hal. Tojást legfeljebb hetente kétszer 

tanácsos enni.
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• Igyon meg naponta legalább 1,5 - 2 liter vizet! Legjobb, ha ivóvizet, 

ásványvizet, hígított gyümölcs- vagy zöldséglevet, cukrozatlan 

 gyógy- vagy gyümölcsteát fogyaszt.

• Az ételeket kímélő módszerekkel, zsír nélkül készítse el 

 (süsse, párolja, gőzölje)!

• Lassan egyen, mindent jól rágjon meg, és élvezze az étkezéseket!

• Só helyett használjon inkább friss és szárított fűszereket!

• Étkezzen változatosan!

• Alkoholt csak mértékkel fogyasszon!

• Az ételek elkészítésekor csak biztosan gluténmentes alapanyagokat 

használjon!

• Kerülje, hogy az ételébe véletlenül gluténtartalmú anyag kerüljön!

• Sportoljon rendszeresen!

NÉHÁNY APRÓ JÓ TANÁCS

Zsírok, olajok, édességek:
Naponta, mértékkel
A zsírok és olajok esszenciális zsírsavakat és zsír-

ban oldódó vitaminokat (A, D, E, K) tartalmaznak. A 

legegészségesebbek a növényi olajok, a hidegen 

sajtolt olívaolaj és a magolajok. Naponta legfeljebb 

3 adagnyit fogyasszon ezekből (egy adag 10 g). Az 

állati eredetű zsírokat, pl. a vajat csak mértékkel 

fogyassza. Édességet, sós rágcsálnivalót és cukro-

zott italokat csak esetenként fogyasszon, és bán-

jon takarékosan a cukorral.
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NÉHÁNY JÓ TANÁCS A VÁSÁRLÁS MEGKÖNNYÍTÉSÉRE.

A BEVÁSÁRLÁS 
FELADATA

A coeliakiások napi bevásárlása nem is olyan 

könnyű; a termékskála végtelennek látszik, de 

minden egyes esetben felmerül a kérdés: va-

jon tényleg megehetem, ami benne van? Né-

hány szempont fi gyelembevételével azonban a 

gluténmentes bevásárlás is aggályoktól mentes 

rutinfeladattá válhat.

2.7
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NÉHÁNY BEVÁSÁRLÁSI TANÁCS A GLUTÉN 
BIZTOS ELKERÜLÉSÉRE

Alaposan olvassa el a csomagoláson az összetevők lis-

táját! Sokféle élelmiszerbe tesznek ugyanis glutént.

Számos élelmiszer viszont természeténél fogva 

gluténmentes: a húsok, a halak, a gyümölcsök, a zöld-

ségek, számos tej- és tejtermék, a rizs, a kukorica, a bur-

gonya, a hüvelyesek.

Számos gyár, pl. a Schär és a DS készít speciális, 

gluténmentes termékeket, kenyeret, tésztát, süteményt, 

kekszeket, rágcsálnivalókat és késztermékeket.

Figyelje a „gluténmentes” feliratot 
vagy az áthúzott kalász jelet! 
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Hogyan ismerjük fel a glutént a különféle 
termékekben?
Nem mindig lehet a glutént felismerni első pil-

lantásra a termékekben. Bevásárláskor szánjon 

időt arra, hogy alaposan áttanulmányozza az 

egyes élelmiszerek összetételét. Így biztos le-

het benne, hogy az adott termék gluténmentes. 

Még a naponta vagy gyakran vásárolt termé-

kek csomagolását is időről időre újra olvassa 

át, mert az összetétel esetenként megváltozik. 

Ha a címkén szereplő összetevők valamelyikét 

nem ismeri, inkább ne vegye meg a termé-

ket. Az is igaz viszont, hogy nem mindig van 

a termékben glutén, még ha a felirat utal is 

a jelenlétére: a növényi olajok például mindig 

gluténmentesek, még ha glutént tartalmazó 

gabonából készültek is. A keményítőre pedig 

az EU országaiban rá kell írni, ha glutént tar-

talmaz. Ha csak „keményítő” vagy „módosított 

keményítő” szerepel a feliraton, akkor annak 

gluténmentesnek kell lennie. 
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A magyar egyesület elérhetó́sége:Lisztérzékenyek Érdekképviseletének 
Országos Egyesülete

1025 Budapest, Palánta utca 11.Telefon + telefax: +36 1 438 02 33e-mail: egyesulet@liszterzekeny.huhonlap: www.liszterzekeny.hu.

A gluténmentes bevásárlást a coeliakiás bete-

gek szervezetei által szolgáltatott információk 

is segítik, például terméklistákkal. Javasoljuk, 

hogy legyen egyesületi tag, hogy ezáltal hozzá-

juthasson a bevásárlást segítő élelmiszerlisták-

hoz és más, a coeliakiával kapcsolatos hasznos 

információkhoz.
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A SZÉLES TERMÉKVÁLASZTÉK MEGKÖNNYÍTI A 
COELIAKIÁSOK HÉTKÖZNAPJAIT.

SPECIÁLIS 
GLUTÉNMENTES 
ÉLELMISZEREK

2.8

Az a legbiztosabb megoldás, ha a kifejezetten 

coeliakiásoknak szánt termékeket részesíti előny-

ben; ilyenek pl. a Schär vagy a DS termékei. Hi-

szen a kiegyensúlyozott étrend részét képezik a 

gabonából készült termékek is, melyekből érté-

kes szénhidrátokat, ballasztanyagokat és ásványi 

anyagokat nyer a szervezet. Ide tartozik pl. a liszt, 

a müzli, a kenyér, a tésztafélék és a pizza. Ebben 

az élelmiszercsoportban a coeliakiások számára 

is létezik jó néhány speciális diétás termék, me-

lyeket a coeliakiások igényeihez igazodva készí-

tenek, és ugyanolyan fi nomak, mint hagyományos 

társaik, ugyanakkor korlátozások nélküli, gondta-

lan életet tesznek lehetővé.

Gluténmentes = 

max. 20 ppm 

(2 mg/100 g) 

gluténtartalom 
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MIT JELENT AZ, HOGY GLUTÉNMENTES?

Mikor nevezhető egy termék „gluténmentesnek”?

Az egyes országokban eltérő szabályozás szerint nevezhető egy 
termék „gluténmentesnek”.

A Codex Alimentarius Commission (Codex Alimentarius Bizottság) 
2008 júliusában tartott 31. ülésén elfogadta a „Codex Standard for 
Foods for Special Dietary Use for Persons Intolerant to Gluten” című 
iratot (Gluténérzékeny személyek speciális táplálkozási igényeit 
kielégítő élelmiszerekre vonatkozó szabályozás). Az EU ezeket az 
irányelveket 2009. január 20-án, az Európai Bizottság gluténérzékeny 
személyek által fogyasztható élelmiszerek összetételéről és felirato-
zásáról szóló 41/2009 EK rendeletében foglalta jogszabályba. Az új 
EU-rendelet szerint egy élelmiszer akkor GLUTÉNMENTES, ha leg-
feljebb 20 ppm (2 mg/100 g) glutént tartalmaz. 

A 21 - 100 ppm glutént tartalmazó élelmiszereket már nem lehet 
gluténmentesnek nevezni, ezek megjelölése „nagyon alacsony 
gluténtartalmú”. A rendelettel kapcsolatos átállási türelmi idő 2012. 
január 1-ig tart. 

A gluténmentességet jelentő áthúzott kalász szimbólum haszná-
latát az adott ország AOECS tag-egyesülete engedélyezheti olyan 
gyártók termékein, amelyek megfelelő minőségbiztosítási rendszer 
fenntartásával és folyamatos kockázatelemzések révén garantálják 
termékeik gluténmentességét.
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HOGY BIZTOSAN GLUTÉNMENTES MARADJON A MENÜ.

FŐZÉSI TANÁCSOK 
OTTHONRA

A gluténmentes termékek megvásárlásán kívül 

arra is fi gyelni kell, hogy azokba a tárolás vagy az 

elkészítés során se kerüljön glutén. 

Néhány tanács betartásával azonban ez könnyen 

megelőzhető.
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JÓ TANÁCSOK A GLUTÉNMENTESSÉG MEGŐRZÉSÉRE

A konyhaszekrényben és a kamrában új rendet kell ki-

alakítani. A glutént tartalmazó termékeket szigorúan el 

kell különíteni a gluténmentesektől, legyen a szekrény-

ben „gluténmentes sarok”!

Két kenyérpirítót kell használni: az egyikbe mindig csak 

a gluténmentes kenyeret tegyen! Kenyérkosárból is le-

gyen egy, amelyikbe csak gluténmentes kerül!

A gluténmentes ételekhez nem szabad lisztes kézzel 

vagy olyan tisztítatlan konyhaeszközökkel nyúlni, melyek 

előtte gluténtartalmú élelmiszerekkel érintkeztek!

A gluténmentes ételeket csak tiszta felületekre (mun-

kalapra, sütőlapra stb.) szabad tenni. és a használandó 

konyhaeszközöket (főzőkanál, szűrő stb.) a sütés vagy 

főzés előtt alaposan meg kell tisztítani!
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JÓ TANÁCSOK A GLUTÉNMENTESSÉG MEGŐRZÉSÉRE

Az olyan felületekre, melyekre glutén kerülhetett, sütőpa-

pírt vagy alufóliát kell teríteni!

Gabonaőrlő használata esetén ügyelni kell, hogy abban 

a készülékben csak gluténmentes gabonát őröljenek!

A fából készült eszközöket külön csak a gluténmentes 

ételek készítésére szabad használni, mert a résekben 

lisztmaradék ülhet meg!

Nem szabad olyan olajat vagy vizet felhasználni, melyben 

előzőleg gluténtartalmú, panírozott étel sült vagy főtt!
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DR. SCHÄR GMBH
3
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3.1

Ötletes megoldásokkal szolgálni azokat, akik 

gluténmentes étrendre szorulnak – ez a Dr. 

Schär vállalat célkitűzése immáron 30 éve. A 

gluténmentes élelmiszerek úttörő és vitatha-

tatlanul európai piacvezető vállalataként öt 

márkanév alatt (Schär, DS, Glutano, Glutafi n 

és Trufree) a hagyományos és mélyfagyasz-

tott gluténmentes termékek széles választékát 

kínáljuk, melyek nemcsak kiváló minőségűek, 

teljesen biztonságosak és ötletgazdagok, de 

nagyon fi nomak is. Termékeinket világszerte for-

galmazzuk. 

Kihívást jelent a coeliakiások számára egészsé-

ges táplálékot, fi nom ételeket maximális bizton-

sággal és kiváló minőségben készíteni. Hogy 

mindezeket egyszerre tudjuk teljesíteni, Dr. 

Schär már régóta költ a kutatásra, és saját kuta-

tó-fejlesztő központot hozott létre. Az itt nyert fel-

ismerések – a piackutatásból és a vásárlókkal 

GLUTÉNMENTES ÉLELMISZEREK: 
BIZTONSÁGOS, FINOM ÉS ÖTLETES.

DR. SCHÄR
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folytatott állandó párbeszédből származó ered-

ményekkel együtt – befolyásolják a termékek 

fejlesztését. Csak így lehetséges állandóan kor-

szerűnek maradni, és a coeliakiásoknak folya-

matosan vonzó, innovatív termékekkel segíteni 

táplálkozási gondjaik megoldásában.
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3.2

A Schär már több mint negyedszázada 

folyamatosan gondoskodik arról, hogy a glutén-

érzékenységben szenvedők Európa bármely 

pontján gondtalan életet élhessenek, ízletes éte-

lekkel: kifejezetten széles választékban kínálunk 

értékes és természetesen gluténmentes termé-

keket, ellenőrzött alapanyagokból. Kiváló minő-

ségben, élvezetes ízekkel. A Schär termékeket 

reformboltokban, drogériákban és részben az 

élelmiszerboltokban lehet megvásárolni. 

A Schär a coeliakiával kapcsolatosan nem csak 

termékeivel segít. Európa-szerte támogatjuk az or-

vosokat és táplálkozási szaktanácsadókat 

a lisztérzékenység diagnózisának felállítá-

sában és az érintettek táplálkozási taná-

csokkal való ellátásában. A coeliakiásokat 

pedig információkkal és különféle szolgál-

tatásokkal igyekszünk segíteni.

MÁR 30 ÉVE FOLYAMATOSAN A 
COELIAKIÁSOK SZOLGÁLATÁBAN.

genießen.
unbeschwertMit Sicherheit

NATÜRLICH GLUTENFREIE 

PRODUKTE 2010

eßßßeeeeeen.e
eschunbbeeeeee wertSic rheiterheeeeee

GLLULUUUUUTENFREIE 

ROODODDDDDUKTE 2010

COELIAKIA 
GONDTALANUL
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A Schär Club honlapunkon működik, melynek címe 

www.schaer.com: újdonságok első kézből, RSS-

szolgáltatás, több mint 650 fi nom recept, kérdések 

és szakértői válaszok, üzletkereső egész Európára, ta-

pasztalatcsere más betegekkel és még számos egyéb 

érdekesség.

Ingyenes előfi zetési lehetőség a YourLife Journal-ra. 

Külön honlap gyermekek részére www.123milly.com 

címen, ahol Milly, a szitakötő játékos formában mondja 

el a coeliakiával és a gluténmentes étrenddel kapcso-

latos tudnivalókat. Emellett rengeteg kifestő, barkácsol-

nivaló és játék is található a honlapon.

Szolgáltatásaink mindenki számára ingyenesek, és tar-

talmaznak egy ingyenes kezdő csomagot is, melyet 

a táplálkozási tanácsadótól kapott Taste-it-kártyával a 

Schär Clubon keresztül lehet megrendelni.

SCHÄR SERVICE
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3.3

A DS márkanév gluténmentes élelmiszeripari ter-

mékeket, ezen belül is a praktikus és ízletes, mély-

fagyasztott vagy félkész termékeket jelöl. A DS 

legfontosabb célja, hogy a coeliakiások és hozzá-

tartozóik napi táplálkozása és így egész életük a 

lehető legkönnyebb és ízekkel teli legyen. Ennek 

érdekében folyamatosan új termékeket fejlesztünk, 

melyeket az élelmiszerboltokban széles körben 

forgalmazunk, hogy megkönnyítsük az érintettek 

napi bevásárlását és táplálkozását. A DS minden 

napszakra és alkalomra tartogat megfelelő termé-

keket, a gazdag reggelitől a vacsoráig és a pizzától 

a halételekig. Saját honlap és saját utazóközösség 

látja el a betegeket ötletekkel és információkkal a 

gluténmentes hétköznapokra és az utazásokra vo-

natkozóan is.

www.ds4you.com
www.glutenfreeroads.com 

INNOVATIV TERMÉKCSOPORT 
A MÉLYFAGYASZTOTT ÉS FÉLKÉSZ 
ÉTELEK KÖZÖTT.
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TOVÁBBI 
INFORMÁCIÓK

4
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TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

COELIAKIÁSOK EGYESÜLETE:

• www.liszterzekeny.hu

ÉRDEKES HONLAPOK:

• British Travel Company: www.btco.de
• Glutenfree Roads: www.glutenfreeroads.com
• DS Pizza Point: www.dspizzapoint.com/en
• Gluten Free Passport: www.glutenfreepassport.com
• Gluten Free Travel information: www.celiactravel.com
• Gluten Free Travel Agency: www.glutenfreetravel.com
• Celiac Societies around the world: www.celiacdisease.about.com
• Allergytranslation: www.allergytranslation.com
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www.schaer.com
www.ds4you.com
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COELIAKIA – NA ÉS?
Akinek gluténmentes életet kell kezdenie, az szá-

mos kérdéssel szembesül, kezdve azzal, hogy 

„Mi a coeliakia?”, és „Hogyan kezelik a coeliakiát?” 

egészen addig, hogy „Mit szabad ennem?” Ezek-

re és még számos más kérdésre szeretnénk 

választ adni kiadványunkban – áttekinthető és 

könnyen érthető formában. Hogy ha elolvasta, 

Ön is azt mondhassa: „Coeliakia – na és?”

Dr. Schär GmbH, Winkelau 9, I-39014 Burgstall (BZ)

www.schaer.com, info@schaer.com

MARADT MÉG KÉRDÉSE?


