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Diagnoza - celiakija 



Kdo sem in zakaj vam to pripovedujem? 



Pa ni bilo vedno tako…. 

2009 



Že kot majhna deklica… 







DIAGNOZA=CELIAKIJA 
 





DANES… 



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. 

 



Tanko črevo 



Tanko črevo 



Površina tankega črevesa 



Zakaj moramo vztrajati na prehrani brez 

glutena? 

 

 



Posledice…… 

 Slabše delovanje organov in hormonskega sistema 

 Pridružene bolezni kot so: 

 -Slabše delovanje ščitnice 

 -Diabetes tipa 2 

 -Osteoporoza 

 -Bolezni prebavnih organov 

 -Depresije 

  

 

 



Dovoljena količina glutena na dan 

 

 

 

< 20mg/kg 
 



½ zrna pšenice v  

1 kg riža  

> 20mg/kg 



Gluten vsebujejo 

 Pšenica      

 Rž 

 

 Ječmen 

 

 Oves? 

• Pira 

 

 

• Kamut 

 

 

• Triticale  

     (križanec med pšenico  

     in ržjo) 

 

 

• Bulgur 



Na kaj moramo biti pri prehodu na BG 

prehrano oziroma uživanju BG prehrane  

še pozorni celiakaši? 



S čim nadomeščamo prepovedane žitarice? 

 Ajda 

 Proso 

 Kvinoja 

 Amarant 

 Čičerika 

 Teff 

 



Kako živeti s celiakijo? 



Izziv št. 1: Nakupovanje hrane v trgovini… 



Ko nakupujemo živila v trgovini…. 



      Nakupovanje hrane na tržnici… 



Pozor pred ponudniki izdelkov brez 

glutena na tržnicah! 



Izziv št.2: Urejanje domačega okolja, da se bomo 

doma počutili varno pred glutenom? 

 
VIDEO: Gluten free kitchen (Focus in CD) 



  Organizacija domače kuhinje 

 
 Deske 

 Noži in pribor 

 Delovne površine 

 Posode in pekači 

 Lesene kuhalnice 

 Kuhinjske serviete in krpe 

 Predpasniki 

 Omare! 

 



Pasti v domači kuhinji 

 Posodice za maslo 

 Razni namazi npr. sirni, marmelada, med... 

 Gospodinjski aparati (metlice za stepanje...) 

 Toaster ali opekač za kruh 

 Sol in začimbe (zajemanje z rokami) 



Izziv št.3: Prehrana zunaj doma 

 Pogovorimo se z natakarjem in kuharskim osebjem 

 Pojasnimo jim, da imamo celiakijo in da vsaka drobtinica 

lahko resno ogrozi naše zdravje 

 Prosimo jih, da so pozorni tudi 

   na navzkrižno kontaminacijo  

   med pripravo in serviranjem 

 Naročimo enostavne jedi,  

   kjer je manj možnosti da  

   bomo zaužili gluten 

 

 



Moja neprijetna doživetja…. 













Previdnost torej ne bo odveč….. 

 Že zakuhana in odcejena juha  

 Industrijsko zamrznjeni krompir (sam ali s posipi) ter 

njegova priprava 

 Industrijsko pripravljena pražena čebula 

 Ločeno cvrtje 

 Riž 

 Testenine 

 Koruzni, ajdovi žganci in polenta le z znakom 

 



Previdni bodimo pri… 

 Ocvrtem mesu 

 Pripravi na žaru 

 Mletem mesu 

 Toastu pod zrezkom 

 Omakah-previdnost ni odveč pri dodatkih 

 Umešanih jajcih in omletah pri zajtrkih 

 Sojini omaki!!! 

 



Pizzerije 

 Dodatki na pizzi morajo biti brez glutena (šunka, sir..) 

 Peči jo morajo v pekaču 

 Navzkrižna kontaminacija pri serviranju glutenske pizze in 

pizze brez glutena!! 

 



Solate in solatni bifeji 

 V solatnem baru pazimo, da se servirne žlice ne mešajo 

 Odsvetujejo se pripravljeni prelivi za solate 

 Pazimo na ječmenovo kašo npr. s porom, saj vsebuje 

gluten. 

 Kruhove kocke za posip 

 



Deserti 

 Pozor pri smetani (rastlinska lahko vsebuje gluten) 

 Pudingi  

 Sladki prelivi 

 Ajdove palačinke-primer 

 



Zajtrki v hotelih 

 Opozorimo jih, da moramo uporabljati ločene 

   toasterje in ne tistih v katerih segrevajo glutenske sestavine.  

 Npr. zajtrki v hotelih oz. postrežen pogret kruh v restavraciji. 

 Serviranje masla, marmelade, namazov 



Izziv št.4: Prehrana v službi 

 Avokadova solata 

 Kvinota z zelenjavo/piščancem 

 Riževi rezanci s piščancem indijskimi oreščki in zelenjavo 

 Avokado s tuninim namazom in sončničnimi semeni 

 Skuša v solati z mini paradižniki in mozarello 

 Čips iz špinače ali kodrolistnega ohrovta 

 Chia puding 

 



Izziv št. 5: Potovanja z diagnozo celiakija 



Organizacija pred potovanjem 

 

 Raziščite ponudbo za države v katere potujete 

 Kontaktirajte društvo v določeni državi 

 Uredite si dostop do spleta oz. informacij na poti 

 Hrana za na pot 

 Dodatki za na pot 

 



Kartice o pojasnilih v tujih jezikih 

https://www.celiactravel.com/cards 



Restavracije na potovanjih 



Prehrana na letališčih in letalih 



Izziv št.6: praznovanja 



Kaj sama storim če vseeno nehote 

zaužijem gluten? 



2. ZMANJŠATI 

MORAMO  

VNETJE 

 
KURKUMA 

 

 

INGVER 

 

 

OMEGA 3  

MAŠČOBNE KISLINE 

1. GLUTEN MORA 

ČIMPREJ  

ZAPUSTITI TELO 
 

 

HIDRACIJA 

 

 

PREBAVNI ENCIMI 

 

 

AKTIVNO OGLJE 
 

 

3. REGENERIRATI  

ČREVO 

 

 

 
PROBIOTIKI 

 

AMINOKISLINE  

L GLUTAMIN,  

GLICIN IN PROLIN 



Kako si še lahko pomagam? 

Spanje 



Kaj lahko še naredim, da se bom boljše 

počutil/počutila? 

 Telo primerno hidriram-torej spijem dovolj tekočine 

 V 24 urah namreč iz povprečenega telesa izhlapijo skoraj 4l vode 

 Voda sodeluje v vseh življenskih procesih, ki se odvijajo v našem telesu. 

 Vodo lahko pijemo samo, odlična pa je iz sveže stisnjenih sadnih in 

zelenjavnih sokov. 

 Zelo koristno je, če že zjutraj na tešče spijemo 2-3 kozarce mlačne vode in 

tako pospešimo funkcijo čiščenja telesa, ki jo telo opravlja v jutranjih urah. 

 



Moj dan 

-Hidracija telesa…. 

-Meditacija z namenom za ta dan 

-Sprehod z dihanjem in vajami telesa in obraza (limfa) 

-Zajtrk 

-Delovne obveznosti (vmes hidracija, raztezanje) 

-Kosilo 

-Delovne obveznosti (vmes hidracija, raztezanje) 

-Večerja 

-Priprava na spanje (brez modre svetlobe) 

-Spanje 

 

 



Res kratek pregled ;-) 

 

1. Edino zdravilo za CELIAKIJO je prehrana,  

ki je 100% brez glutena 

 

2. Brez glutena pomeni < 20mg glutena na kg živila 

 

3. Registriran znak prečrtan žitni klas je najbolj  

prepoznaven in najbolj zanesljiv pokazatelj,  

da je živilo brez glutena 

 

4. Uživajmo veliko sveže surove in z encimi bogate hrane ter 

čim manj industrijsko predelane hrane 

 



Moje vsakodnevno vodilo 
 Prehranjujem se 100 % BREZ GLUTENA in uravnoteženo 

 Pojem in popijem dovolj sveže, surove hrane  

 Izogibam se prekomernemu uživanju sladkorja 

 Poskrbim za vsakodnevno gibanje na svežem zraku in dihanje 

 Skrbim za dobro in redno hidracijo telesa 

 Privoščim si dovolj spanja in počitka 

 Uživam v življenju, vsak dan 

 Ne zmanjšujem socialnih stikov zaradi diagnoze celiakija. 

 

 



NIKOLI NE OBUPAJTE! 

 Kako se počutimo in kaj doživljamo razumemo le tisti 

ki imamo diagnozo celiakija. 

 Ostali so le opazovalci, ki se običajno trudijo… 

 Vedno in povsod zaupajmo svojim občutkom in intuiciji 

      

                 ŽIVLJENJE BREZ GLUTENA JE … 



…..JE LEPO!      UŽIVAJMO GA ☺ 



Povprečen človek  

v svojem življenju  

poje 10 TON hrane,  

zato ni vseeno  

kakšne kvalitete 

je le ta. 

 





 

 

Hvala lepa za vašo pozornost 

 

Vaša vprašanja v zvezi z…. 


