
БЕЗГЛЮТЕНОВА ДІЄТА ВДОМА 
ТА ПОЗА ДОМОМ 

спільне проживання

БЕЗГЛЮТЕНОВА ДІЄТА ВДОМА

Для панірування використовуйте:4

Обирайте продукти харчування, 
які не містять глютену

1

Подбайте про правильний баланс поживних речовин 
відповідно до рекомендацій піраміди здорового 3

Обирайте оброблені продукти2

Для згущування використовуйте:5

Використовуйте лише безглютенові харчові добавки, наприклад:6

фрукти та овочі насіння бобових злаки, що не містять 
глютену та псевдозлаки

молочні 
продукти та яйця

м'ясо та риба горіхи

позначені знаком 
"Перекресленого колоса"

позначені як 
"Безглютеновий 

продукт"

безглютенові 
панірувальні сухарі

кунжут безглютенові подрібнені 
кукурудзяні пластівці

горіхи

GLUTEN FREE

PRODUKT 
BEZGLUTENOWY

Коли здорові люди та люди з непереносимістю глютену проживають 
разом звертайте увагу на те, щоб ненавмисно не змішати продукти, 

що не містять глютену, з продуктами, що містять глютен

картопляне 
борошно/ крохмаль

кукурудзяне 
борошно

/ крохмаль

рисове
 борошно

/ крохмаль

магазинне 
безглютенове 

борошно

порошок для 
випічки

бульйонні 
кубики

соуси швидкого 
приготування

Зберігайте продукти без глютену в окремих ящиках або 
зберігайте їх на вищих полицях

Змініть порядок приготування їжі, наприклад, спочатку зваріть 
безглютенові макарони, потім ті, що містять глютен

Використовуйте окремий тостер та хлібопічку для 
безглютенової випічки

Ретельно вимивайте столові прибори, каструлі, обробні дошки 
та ситечка, які використовуються для приготування 
безглютенової їжі

Не смажте безглютенову порцію їжі на тому ж жирі, на якому 
попередньо смажили продукти, що містять глютен 

Підготуйте окремі продукти харчування, для намащування
на хліб (масло, намазки, сирки, варення, мед)

зателефонуйте або 
відвідайте веб-сторінку 

ресторану і перевірте чи 
є страви, які не містять 

глютену 

обирайте перевірені 
і рекомендовані 

ресторани 

обирайте ресторани, де 
страви готуються на 

замовлення

повідомте персонал 
(офіціантів, кухарів) про 

свою хворобу 
і дотримання 

безглютенової дієти 

обираючи страву 
зверніться за допомогою 

до офіціанта

при замовленні страви не 
соромтесь запитати про 

інгредієнти, які 
викликають у Вас сумнів

попросіть замінити інгредієнт з 
глютеном на такий, що не 

містить глютену або приготувати 
для Вас страву без соусу, 

сухарів, тостів

якщо подана страва містить 
підозрілий інгредієнт, 

зверніться з проханням 
замінити страву 

при бронюванні квитків 
на літак памʼятайте про 

замовлення 
безглютенової їжі

памʼятайте, що потрібно 
взяти їжу "на всяк 

випадок"

візьміть 
перевірені ліки

підготуйте записку, що містить 
інформацію про захворювання та 
дієту мовою країни, у якій будете 

знаходитись, яку Ви зможете 
прочитати / показати у магазині, 

пабі чи у ресторані

підготуйте якомога більше 
інформації про місце, яке 

є метою подорожі

БЕЗГЛЮТЕНОВА ДІЄТА ПОЗА ДОМОМ 

Вибір ресторану1

У ресторані2

ЗАКОРДОННІ ПОДОРОЖІ


