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Búzaliszt helyett 

A bélgyulladások hátterének vizsgálatakor sok esetben fedezhetünk fel élelmiszerekkel 
szembeni érzékenységet. Ezt meg kell különböztetni a klasszikus allergiától.  

Ebben az esetben ugyanis nem termel a szervezet az adott élelmiszer fehérjéjével 
szemben ellenanyagot, de bélgyulladást vált ki, ami emésztési és felszívódási zavarokhoz 
vezet. Ezt hívjuk enteropátiának.   

A mérés során a legnagyobb riadalmat a gabonafehérjék és a tejfehérjékkel szembeni 
érzékenység okozza. Ezeknek a pótlására, vagy helyettesítésére szeretnék néhány 
tanácsot adni. 

Figyelem! Glutént nem csak a búzából készült élelmiszerek tartalmaznak! A glutén 
megtalálható még a rozsban, és az árpában is! 

Gluténmentes termékeket beszerezhetsz a nagyobb áruházakban, táplálék allergia 
centrumokban, és bioboltokban.  A délpesti régióban, a legnagyobb választékban a 
Herbaházban találhatsz ilyen élelmiszereket. Budapest területén, és a nagyobb 
városokban van több hasonló választékkal bíró üzlet is, de keresgélhetsz webshopokban 
is. Ezekben az üzletekben lehet vásárolni gluténmentes liszteket, sütemény porokat, 
sütiket, kenyereket, tésztákat is, amikkel megkönnyítheted a mindennapokat.  

o Tészták helyettesítésére kukorica vagy rizs lisztből készült tésztákat már a nagyobb 
boltokba is lehet kapni, illetve kínai üzletekben a rizsből készült tészta nagyon gyakori. 
Ezekkel szinte teljesen hasonló íz világban lehet az ételeket elkészíteni, mint bármely 
más búzából készült tésztafélét ennénk.  Emellett egyre több webáruház is foglalkozik 
gluténmentes termékekkel (pl.: http://www.naturteka.hu/specialis-
dieta/glutenmentes/teszta?page=4 ) Itt beszerezhető minden változatos alapanyag 
(hajdina, köles, barnarizs stb…), és különféle formájú gluténmentes tészta is.  

 
o Kenyereket lehet kapni gluténmentes lisztből. A Spar üzletekben előre csomagoltan 

250 dkg-os kiszerelésben szeletelve is. Ha nem ízlene, ezt a fajta kenyeret, meg lehet 
pirítani, vagy hasonlóan, mint a hagyományos kenyérből készítenénk, lehet például 
bundáskenyeret is készíteni belőle, vagy kiválóan alkalmas toostnak is.  

http://www.naturteka.hu/specialis-dieta/glutenmentes/teszta?page=4
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o A Spar üzletekben kapni lehet saját márkás gluténmentes kenyérport, amiből 

könnyedén lehet elkészíteni a finom kenyeret. Bár megfizethető, és jóízű kenyér készül 
belőle, de adalékként guargumit tartalmaz. Ezen kívül a Herbaházba több féle 
gluténmentes kenyérpor között lehet válogatni.  
Ezek közül saját tapasztalat alapján ajánlhatom az Emese termékcsalád kenyér-
palacsinta, és süteményporát. 
 
 A kenyerek elkészítése rendkívül egyszerű. Csak vizet (én egy nagyon picivel több vizet 
szoktam hozzá tenni, mint ami rá van írva), sót, porélesztőt, és olajat kell hozzákeverni. 
Bár a csomagolásán az áll, hogy az elkészítéséhez futtassunk fel hagyományos élesztőt, 
én bevallom az időhiány miatt gyakran inkább a por élesztőhöz nyúlok. 
Összekeverés után az állaga inkább maffinra emlékeztet. Őzgerincformába töltve 
hagyom kelni a radiátoron addig, amíg azt nem látom, hogy már a forma széléig feljött. 
Ezután teszem be az előmelegített sütőbe és sütöm úgy kb. 40 percig. Amikor már a 
teteje kezd világos zsemleszínűvé válni, kiveszem. Így megsütve nagyon finom kb. 70-
75 dkg kenyér kerekedik belőle.  Természetesen hamar megszikkad, de még sokáig 
fogyasztható toostnak, meleg szendvicsnek, vagy bundás kenyérnek.  
 

o Nagyon finom ropogós gluténmentes kenyeret, a rendelő közelében, az Ecseri úton a 
diétás pékségben készítenek. Érdemes oda elmenni, és megismerni a termékeiket.  De 
az interneten több olyan pékség, étterem, és még pizzéria is van, ahol gluténmentes 
pékárukat lehet beszerezni. 
 

o A kenyerek helyettesítésére használhatók az extrudált kenyérfélék is, amik közül a 
rizsből-, vagy kukoricából készült termékeket lehet fogyasztani. A rozst, vagy búzát is 
tartalmazókat nem! Olyan extrudált terméket kell keresni, amin fel van tüntetve a 
gluténmentes embléma! 
 

o Sajnos azonban a gluténmentes étrend felállításánál figyelni kell a készételekre is, 
hiszen szinte minden ételízesítőkbe, felvágottakba, leves porokba, csokikba 
/mindenbe, amiről el sem tudtuk volna képzelni/ stb. beleteszik a glutént Na-glutamát 
formában, ami legalább olyan káros, mint ha a búzalisztet ennénk.  

 
o Tapasztalatom az, hogy a felvágottaknál érdemes az előre csomagoltakat megvenni, 

azokon el lehet olvasni, mit tartalmaznak. A felvágottakat szinte csak a szalámikra, 
kolbászokra korlátozhatjuk, illetve a Kométa húsüzemnek van Glutén-, kazein és 
szójamentes termékei közül lehet választani. Ugyan ez vonatkozik például a 
májpástétomokra, májkrémekre is. 
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o Az fűszerkeverékek közül a Házi Arany nevű cég termékeinek egy része mentes a Na-

glutamáttól, illetve szintén a Herbaházba be lehet szerezni a natúr fűszerkeveréket, 
ami szintén adalék mentes! Ezekkel lehet fűszerezni az ételeket, vagy ízesítsünk saját 
magunk keverte fűszerkeverékekkel. /az összetevőket le lehet lesni a nagyoktól, csak 
az ízfokozó adalékokat hagyjuk ki belőle!/ 

 
o A főtt ételek közül szinte mindent elő lehet állítani, úgy, hogy a búzalisztet mással 

helyettesítjük. A főzelékek sűrítéséhez például a rizsliszteket, /én a barnarizslisztet 
szeretem a legjobban/ rizspelyhet, lenmaglisztet, csicseriborsó lisztet, vagy esetleg főtt 
krumplit, sütőtököt lehet használni, attól függően, hogy milyen ételhez akarjuk 
használni. Persze ezen kívül még számtalan lehetőség van. Ezt is elleshetjük a paleos 
receptekből! 

 
o  A sütemények sütéséhez lehet használni, vagy a gluténmentes süteményporokat, vagy 

a kukorica és a fehér, vagy barna rizsliszt 1:1 arányú keverékét. Nagyon finommá tudja 
a süteményeket varázsolni a különböző magokból (dióból, mandulából stb.) készült 
lisztek hozzáadása is. 
 

o Sütemény félék helyettesítésére ajánlom a paleo édességeket. Azokban garantáltan 
nem keveredik glutén tartalmú összetevő.  
 

o  A neten nagyon sok javaslat és recept kering, amiből ötleteket lehet gyűjteni, hogyan 
is lehet a megszokott íz világot visszahozni gluténmentesen. 

• Pl. Rántott hús: kukoricaliszt, tojás, gluténmentes morzsa,  
• Fasírt: a húshoz a kenyér helyett rizspelyhet keverhetünk. Nagyon finom, könnyű 

fasírt kerekedik ki belőle. STB. 
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