
MIT EHET ÉS MIT NEM, AKI CÖLIÁKIÁS? DIETETIKUS SZAK-
ÉRTŐNK SEGÍTSÉGÉVEL ÖSSZESZEDTÜK A LEGFONTOSABB 
TUDNIVALÓKAT!

úgynevezett autoimmun eredetű 
megbetegedés. Lényege, hogy az 
érintett szervezete a  gluténfo-
gyasztás hatására abnormális im-
munválaszt ad, amely gyulladásos 
reakciót okoz, ez pedig folyama-
tosan károsítja a beteg vékonybe-
lét, illetve akár más szöveteket is. 
Bárkinél, bármikor kialakulhat 
a betegség, és az élethosszig tartó 
gluténmentes dietoterápia az 

egyetlen lehetőség, hogy a szö-
vődményeket megelőzzük.

Diagnosztizálás
Az első lépés a speciális vérvizs-
gálat, majd a bélbiopszia során 
nyert vékonybélminta szövettani 
vizsgálatát is elvégzik. Jelenleg 
zajlik az orvosi protokoll felülvizs-
gálata, és remélhetően a  tudo-
mány előrehaladtával ezt a be-
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égóta tud-
juk, hogy 

a koráb- 
ban használt „lisztérzé-
kenység” megnevezés  
félrevezető lehet, és hát-
ráltatja a probléma meg-
értését. A köznyelvi liszt 
szó elsődleges jelentése: 
finom őrlemény, vagyis 
liszt sok darálható alap-
anyagból készülhet. 
A cöliákia esetében ter-
mészetesen nem a liszt 
forma okozza a betegsé-
get, hanem a megőrölt 
gabonában található fe-
hérje, a glutén. 

A  cöliákia, glutén- 
szenzitív enteropátia 
vagy gluténérzékenység 

Gluténmentes 
étrend

R

 Minél jobban 
feldolgozott egy 
egyébként ere-
dendően glu-
ténmentes alap-
anyag, és minél 
több összetevő 
kerül bele, annál 
biztosabb, hogy 
hozzáadott glu-
tént tartalmaz 
valamilyen for-
mában!

A fő 
 szabály

SOMOGYI-KOVÁCS ANITA
JOGI SZAKOKLEVELES

SPORTDIETETIKUS

NEM UTOLSÓ
SORBAN

Hazánkban azért is lényeges 
a kivizsgálás, mert támogatást 
– pl. adó-visszatérítés – csak 

a diagnosztizált cöliákiás 
betegek (BNO K90.0) 

kaphatnak.



  a javasolt kezelést követően sem javuló 
vérszegénység
  egyéb hiányállapotok.

Igen vagy nem? 
Lássuk, mit fogyaszthat a cöliákiás beteg, és 
mi az, amit jobb elkerülnie.
GLUTÉNT TARTALMAZ: A búza, rozs, árpa, 
tritikálé és az ezekből előállított termékek. 
A felsorolt gabonákat tartalmazó élelmiszerek.
EREDENDŐEN GLUTÉNMENTES ALAP-
ANYAGOK:
Friss alapanyagok: gyümölcsök, zöldségek, 
tojás, tőkehúsok, halak, tenger gyümölcsei, 
tej, joghurt, kefir, író, savó, túró, tejföl, tejszín, 
olajos magvak, zöldfűszerek, zsiradékok, na-
túr tea, natúr kakaópor, natúr kávé.
Csomagolt termékek, amelyek eredendően 
gluténmentes alapanyagok, de a csomagoló-
üzemben szennyeződhetnek (a felsorolás 
helyhiány miatt nem teljes – a szerk.): rizs, 
zab, köles, hajdina, cirok, teff, amaránt, qui-
noa, kukorica, burgonya, szója, gesztenye (il-
letve ezek liszt, dara, pehely változatai), olajos 
magvakból készült lisztek, darák, olajok stb.
SPECIÁLIS GLUTÉNMENTES TERMÉKEK:
Különféle gluténmentes lisztekből garantál-
tan gluténmentes termékek készülnek, ke-
nyerek, péksütemények, tészták, kekszek stb. 
Kaphatók gluténmentes szeszes italok is.

avatkozást el lehet majd kerülni. Szigorúan 
tilos a diagnózis felállítása előtt elkezdeni 
a gluténmentes táplálkozást!

A legjellemzőbb panaszok
A tüneteket a bélbolyhok sorvadása miatti 
felszívódási zavar, pontosabban a relatív éhe-
zés és a kialakuló tápanyaghiány okozza:

  testtömeg-növekedés és/vagy testmagas-
ság-növekedés elégtelensége 

  hasmenés, puffadás
  fehérje-, vas-, kalcium- és D-vitamin-hiány 
  csontritkulás 
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Tanácsok
A szabályozásnak köszön-
hetően a gyártóknak a ter-
mékeiken kötelező feltün-
tetni az összetevőket!

 Egy készítményre csak szi-
gorú ellenőrzés után lehet rá-
írni, hogy gluténmentes.

 Ugyanakkor a gyártó fenn-
tarthatja a jogot, hogy bármi-
kor megváltoztathassa egy-
egy terméke összetevőit.

 Léteznek olyan közösségi 
applikációk (például a Free-
zon), amelyekkel könnyen 
nyomon követhetik a változá-
sokat a cöliákia betegségben 
érintettek. Éttermek, cuk-
rászdák, pékségek, kávézók, 
üzletek elérhetőségét töltik 
fel a felhasználók, ily módon 
tájékoztatják, támogatják 
egymást.

 A budapesti Heim Pál Or-
szágos Gyermekgyógyászati 
Intézet Coeliakia Centrumá-
ban érdemes érdeklődni, 
hogy mikor tartják a soron 
következő előadást a cöliá-
kiával kapcsolatban.

 Mindenképpen ajánlott die-
tetikus segítségét kérni az ét-
rend megtervezéséhez, a biz-
tonságos alapanyagok, elké-
szítési módok kiválasztásá-
hoz. Így megelőzhető a külön- 
féle hiányállapotok kialakulása. 

 A www.glutenerzekeny.hu 
oldalon további hasznos taná-
csokat talál!

Íme, egy egyszerű és biztonsá-
gos étrendi javaslat, eredendő-
en gluténmentes alapanyagok-
ból, speciális hozzávalók nélkül. 
Ám ne feledjük: ha nem megfe-
lelő az elkészítési mód, ezek is 
szennyeződhetnek gluténnal!

 REGGELI: gluténmentes zab-
ból és tejből készített zabkása, 
őrölt fahéjjal, reszelt almával

 TÍZÓRAI: friss gyümölcs,  
tetszés szerint

 EBÉD: 
  brokkolikrémleves, sóval, 
őrölt fehér borssal, őrölt  
köménnyel fűszerezve, 
a levesben főtt burgonyá-
val sűrítve, valamint jog-
hurttal ízesítve
  pincepörkölt, kockára vá-
gott csirkemellből, burgo-

nyából, vöröshagymából, 
sóval, fűszerpaprikával, 
fokhagymával fűszerez-
ve, csalamádéval

 UZSONNA: vaníliapuding, 
gluténmentes vaníliás puding-
porból normál tejjel főzve, 
1 kiskanál cukorral

 VACSORA: tojásos rizs,  
kevés vajjal elkészítve, kissé 
megsózva, uborkasalátával
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