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Kdo med vami….. 



Gluten 

 

Gluten je mešanica  

v vodi netopnih proteinov,  

ki so naravno prisotni  

v nekaterih žitih,  

ter v vseh izdelkih,  

narejenih iz mok 

 v nadaljevanju naštetih žit. 

 



Novo diagnosticirani bolnik se……. 



Zakaj je za ljudi s CELIAKIJO  

to tako  

POMEMBNO? 

 

 

Kaj sploh je CELIAKIJA? 



Kaj je celiakija? 

Celiakija je                           
kronična, 
sistemska, 
avtoimuna bolezen, 
ki najpogosteje 
prizadene tanko 
črevo in je 
posledica                
preobčutljivosti    
na gluten. 

 



Pri celiakiji…. 



Tanko črevo 



Zdravilo za 

celiakijo? 



EDINO ZDRAVILO JE HRANA BREZ GLUTENA 



Kaj pa pomeni hrana brez glutena? 

 

 

Kje je meja? 

 

 

Koliko glutena je dovoljeno zaužiti? 

 

 

Kje se gluten nahaja? 



Gluten vsebujejo 

 Pšenica      

 Rž 

 

 Ječmen 

 

 Oves! 

• Pira 

 

 

• Kamut 

 

 

• Triticale  

     (križanec med pšenico  

     in ržjo) 

 

 

• Bulgur 



Brez glutena so… 

NEPREDELANA ŽIVILA: 

MLEKO 

MESO 

KROMPIR 

RIŽ 

ZELENJAVA 

SADJE 

OREŠČKI 

SEMENA 

 

ŽITA: 

KORUZA 

PROSO 

RAGI 

RIŽ 

SIREK 

TEF 

PSEVDO ŽITA: 

AJDA 

AMARANT 

ČIČERIKA 

KANAVA 

KVINOJA 

SOJA 

TAPIOKA 



Lastnosti glutena 

 

Po domače = lepek, lepilo 

Testu daje viskoznost in 
elastičnost 

Pomaga pri vzhajanju (CO2) 

Pri pečenih izdelkih prispeva  

k hrustljavosti 
 

http://www.kingarthurflour.com/blog/2013/03/18/gluten-free-flatbread-lip-smackin-for-dippin-stackin-and-snackin/


Lastnosti glutena 
 

 Pri pečenju koagulira in s tem daje končno  

   obliko npr. pečenemu kruhu 

 Testu daje značilno ’’žvečljivo’’ strukturo 

 Zaradi njegovih lastnosti, ga (na našo žalost) uporabljajo kot 

vezivo v mnogih izdelkih, kot so sladoledi, mesni izdelki, 

čokolade... 

 Pečeni izdelki so zaradi glutena lepo hrustljavi 



 < 20 mg glutena na kg živila 



½ zrna PŠENICE  

v 1 kg RIŽA  

je > kot 20 mg/kg! 



Kako torej vem,  

da je izdelek  

res brez glutena? 



 

 

Ali lahko ZAUPAM pravilnemu  

označevanju na izdelku? 

 

Na kaj moram biti pozoren? 
 

  

 

 

 

 



 

 



Kako pravilno razberemo iz deklaracije 

 ali izdelek vsebuje GLUTEN? 

Uredba (EU) 1169/2011 in 

Izvedbena uredba komisije (EU) št. 828/2014 

 

Pogledamo 

 

1. SESTAVINE 

 

2. LAHKO VSEBUJE… 

 

 



Kako pravilno razberemo iz deklaracije ali izdelek 

vsebuje GLUTEN? 

SESTAVINE: 

Gluten, pšenica, pšenične beljakovine, pšenični škrob, 

ječmen, rž, oves, pira, kamut, tritikale, bulgur, ječmenov 

slad (malt), ričet…… 

↓  

IZDELEK NI PRIMEREN ZA PREHRANO BREZ GLUTENA 



Kako pravilno razberemo iz deklaracije ali izdelek 

vsebuje GLUTEN? 

LAHKO VSEBUJE:  

Lahko vsebuje gluten 

Lahko vsebuje sledi glutena 

Lahko vsebuje  sledi žitaric 

Lahko vsebuje sledi pšeničnih beljakovin…. 

↓  

IZDELEK NI PRIMEREN ZA PREHRANO BREZ GLUTENA 



Kaj pomenijo napisi? 

Brez gl ut ena 

Gl ut en Free 

Gl ut en Frei  

Senza Gl ut i ne 



Kaj pomenijo oznake? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





Kje vse se skriva gluten? 

 

 Kus kus-parjeno in kuhano pšenično zrnje 

 Predpripravljena pražena čebula 

 Pšenični škrob 

 Modificiran pšenični škrob  

 

 



Kje vse se skriva gluten? 

 

• Einkorn (pšenica) 

• FU-posušena oblika glutena iz pšenice  v Azijskih 
državah ( ne zamenjajte s TOFUJEM, ki je 
pripravljen iz soje) 

 



Kje vse se skriva gluten? 

 Slad (malt) običajno iz ječmena lahko tudi iz 

koruze 
Primer je tudi ledeni čaj! 

 Seitan (pšenično meso, ki je narejeno iz 

pšeničnega glutena) 

 Semolina (grobo mleta pšenica) 

 Suho praženi oreščki ( pri pripravi lahko up. 

pšenično moko ali barvila z glutenom) 

 



Kje vse se skriva gluten? 

 Sojina omaka 

 Mesno testo!  

 Pivo 

 Ledeni čaj 

 

 
 
 



E oznake 

 UMETNA BARVILA:  

 E 150a karamel-navadni 
E 150b alkalno sulfatni karamel 
E 150c amoniakalni karamel 
E 150d amoniakalno sulfatni karamel 

 ANTIOKSIDANTI: E 575 glukondelta-lakton 

 OJAČEVALCI OKUSA IN AROME: 
E 620 glutaminska kislina 
E 621 mononatrijev glutaminat 
E 622 monokalijev flutaminat 
E 623 kalcijev diglutaminat 
E 624 monoamonijev glutaminat 
E 625 magnezijev diglutaminat 



E oznake 

 SLADILA:  

 E 965 maltitol, maltitolni sirup 

 MODIFICIRANI ŠKROBI: 

 E 1404 oksidirani škrob 
E 1410 monoškrobni fosfat 
E 1412 diškrobni fosfat 
E 1413 fosforiliran diškrobni fosfat 
E 1414 acetiliran diškrobni fosfat 
E 1420 acetiliran škrob 
E 1422 acetiliran diškrobni adipat 
E 1440 hidroksipropil škrob 
E 1442 hidroksipropil diškrobni fosfat 
E 1450 natrijev oktenilsukcinat škroba 



 

 

Ali poleg tega obstaja morda 

kakšen  

sistem prebiranja deklaracij? 

 

Oznaka morda, ki bi mi pomagala 

pri odločitvi? 



V veliko pomoč nam je PREČRTAN ŽITNI KLAS  

z registrsko številko. 

SI-004-012 



▶ AOECS 

 

▶ 38 društev iz vse Evrope 

▶ 3 pridružene članice 

▶ Izrael, USA in Jordanija 





OBLIKA IN SESTAVA ZNAKA  

ZNAK 

SI-004-012 LICENČNA ŠTEVILKA 

OZNAKA DRŽAVE 

ŠTEVILKA POGODBE MED 
SDC IN PROIZVAJALCEM 

ŠTEVILKA IZDELKA 



ZNAK PODELJUJEMO s pomočjo 

 

PRAVILNIKA 

O POGOJIH PODELJEVANJA PRAVICE DO UPORABE ZNAKA ZA OZNAČEVANJE 

BREZGLUTENSKIH PREHRANSKIH IZDELKOV »PREČRTAN ŽITNI KLAS« 

SLOVENSKEGA DRUŠTVA ZA CELIAKIJO 

 



POSTOPEK ZA PRIDOBITEV PRAVICE DO 

UPORABE ZNAKA Z LICENČNO ŠTEVILKO 

⮚Pregled dokumentacije 

 

 

⮚Ogled proizvodnje 

 

 

⮚Podpis pogodbe  



Kar nekaj izdelkov ima ta znak tudi… 







Trgovske linije izdelkov brez glutena 



Živila, ki nimajo nobene oznake v 

zvezi z vsebnostjo glutena 

Prepričamo se sami,  

glede na sestavine,  

ker ni jasno  

ali je živilo primerno 

za nas ali ne. 

 



Izdelki, ki niso primerni za bolnike s celiakijo 

  

Med sestavinami je navedena sestavina, ki vsebuje 
gluten (PŠENICA, RŽ, JEČMEN, PIRA in vsi njihovi 

derivati) 

 

Lahko vsebuje gluten 

Lahko vsebuje sledi glutena 

Lahko vsebuje sledi žitaric 

Vsebuje ječmenov slad 
  

 



 

 

Kako torej nakupujem izdelke brez glutena? 



IZDELKI KI VSEBUJEJO ŽITA  

VEDNO LE Z REGISTRIRANIM ZNAKOM!!! 





POZOR PRI PREVODIH iz TUJIH JEZIKOV! 

 

 

 

 

 



Nataša Forstner Holešek 

Najlepša hvala za vašo 

pozornost 
 

Vabim vas na  

praktično  

delavnico  

nakupovanja… 


