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Dieta bezglutenowa powinna być urozmaicona, ale musi opierać się na produktach bezglu-
tenowych. Zaliczamy do nich produkty naturalnie bezglutenowe oraz produkty specjalnie 
przygotowane. Produkty naturalnie bezglutenowe to przede wszystkim: mleko, jaja, mię-
so, ryby, owoce i warzywa, orzechy, herbata, kawa. Produkty zawierające gluten to przede 
wszystkim produkty zbożowe z tradycyjnych zbóż (pszenicy, żyta, jęczmienia) i wiele pro-
duktów złożonych zawierających głównie mąkę pszenną. 

Produkty bezglutenowe specjalnie przygotowane są przetworzone w taki sposób, aby 
ograniczyć w nich zawartość glutenu. Usuwanie glutenu z tradycyjnych zbóż zawierających 
gluten jest skomplikowane ze względu na trudności technologiczne oraz koszty produkcji, 
a zatem wytwarzanie całkowicie bezglutenowej żywności z takich zbóż jest praktycznie nie-
możliwe. W związku z tym wiele obecnych na rynku rodzajów żywności specjalnie przetwo-
rzonej w celu zmniejszenia zawartości glutenu może zawierać pewne niewielkie pozostałości 
tego białka.

6 .1 . Rys historyczny

Jeszcze w latach 80. i 90. ubiegłego stulecia wybór produktów bezpiecznych dla konsumen-
tów wrażliwych na gluten był trudny z uwagi na to, że brak było powszechnego dostępu do 
informacji na temat potencjalnych alergenów występujących w żywności. Wąski asortyment 
produktów bezglutenowych specjalnego żywieniowego przeznaczenia nie zaspokajał w pełni 
potrzeb żywieniowych osób z celiakią.

Określenie wymagań dotyczących produktów bezglutenowych jest od wielu lat przed-
miotem prac prowadzonych przez Komitet Kodeksu Żywnościowego FAO/WHO  ds. Ży-
wienia i Żywności Specjalnego Przeznaczenia Żywieniowego. Opracowane przez Kodeks 
Żywnościowy stanowisko stanowi zbiór ogólnych norm żywnościowych, uznawanych na 
forum międzynarodowym. Normy kodeksowe nie są obowiązkowe, mają charakter zaleceń 
i dobrych praktyk w zakresie produkcji bezpiecznej żywności wysokiej jakości.

Pierwsze wymagania dla produktów bezglutenowych zostały przedstawione w 1981 r. 
i dotyczyły żywności przetworzonej, która została specjalnie przygotowana tak, aby spełniała 
specyficzne potrzeby dietetyczne ludzi z nietolerancją glutenu. 

W tym czasie brak było bezpośrednich metod oznaczania glutenu, dlatego jego zawartość 
określano pośrednio poprzez pomiar zawartości azotu, czyli charakterystycznego pierwiast-
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ka obecnego w białku. Produkty mogły być oznakowane jako bezglutenowe tylko wtedy, gdy 
zawartość w nich azotu nie przekraczała 500 mg/kg suchej masy produktu.

Ustalenia z roku 1981 pozostawały niezmienione aż do roku 1998, w którym eksperci 
Kodeksu Żywnościowego przedstawili nowe standardy dla żywności bezglutenowej. Były 
to pierwsze ustalenia, które opierały się na badaniach analitycznych zawartości glutenu  
w żywności metodą immunoenzymatyczną ELISA (ang. Enzyme-Linked Immunosorbent Assay)1. 
Odtąd po raz pierwszy można było określić dopuszczalne jego ilości dla produktów bezglu-
tenowych. Pozwoliło to także na zróżnicowanie wymagań w zależności od zastosowanych 
surowców. Tak oto, dla produktów naturalnie bezglutenowych maksymalną zawartość glu-
tenu określono na 20 mg/kg, a dla surowców wytworzonych z pszenicy, żyta, jęczmienia 
i owsa, z których gluten został usunięty na drodze technologicznej, na 200 mg/kg.

W miarę postępu prac Komisji oraz rozwoju badań naukowych zmieniały się poglądy na 
temat zawartości tego białka w produktach bezglutenowych. Dopuszczalna zawartość glu-
tenu była systematycznie obniżana wraz z postępem badań analitycznych. Po wielu latach 
pracy eksperci Kodeksu Żywnościowego wypracowali aktualne wskazania dotyczące dopusz-
czalnej ilości glutenu w produktach uznawanych za bezglutenowe. 

W 2007 r. Komitet ds. Żywienia i Żywności Specjalnego Żywieniowego Przeznaczenia 
Kodeksu Żywnościowego przedstawił nowy projekt zrewidowanej normy dotyczącej żywno-
ści bezglutenowej.

Zgodnie z tym projektem i szeroką dyskusją wyróżnione zostały dwie kategorie produk-
tów specjalnego żywieniowego przeznaczenia dla osób nietolerujących glutenu, tj.: 

 – żywność bezglutenowa – w której całkowita zawartość glutenu nie może przekraczać 
20 mg/kg.

 – żywność o obniżonej zawartości glutenu – w której całkowita zawartość glutenu nie 
może przekraczać 100 mg/kg (czyli mieści się pomiędzy 20 mg/kg a 100 mg/kg).

Przyjęcie dwóch poziomów ma kilka powodów. Z jednej strony, jak już wspomniano, 
otrzymanie np. skrobi pszennej całkowicie pozbawionej białek glutenowych jest praktycz-
nie niemożliwe. Skrobia pszenna charakteryzuje się jednak korzystnymi właściwościami 
technologicznymi i jej wykorzystanie poprawia akceptowalność produktu bezglutenowego.  
Z drugiej strony osoby wrażliwe na gluten mogą w pewnym zakresie tolerować niewielkie 
ilości tego białka, chociaż w dotychczas prowadzonych badaniach klinicznych nie udało się 
ostatecznie ustalić, jaką ilość gliadyny toleruje organizm dziecka czy dorosłego chorego na 
celiakię lub z nadwrażliwością na gluten. Także w przebiegu choroby tolerowana dawka 
glutenu może ulegać zmianie. Również eksperci Kodeksu Żywnościowego dotychczas nie 
ustalili tolerowanych wartości. 

Aby konsumenci mogli odnaleźć na rynku środki spożywcze odpowiadające ich potrze-
bom i indywidualnym progom wrażliwości, dostępny powinien być szeroki wybór produk-
tów o różnej niskiej zawartości glutenu, w granicach dopuszczalnych wartości. Produkty 
takie powinny być odpowiednio oznaczane, tak aby osoby nietolerujące glutenu mogły z nich 
prawidłowo korzystać.

W Unii Europejskiej przyjęto stanowisko i liczbowe wartości wypracowane w Kodek-
sie Żywnościowym w 2007 r. Wymagania odnośnie do dopuszczalnej zawartości glute-

1 Faktycznie oznacza się w tej metodzie frakcję glutenu – gliadynę.
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nu w produktach oraz sposobu podawania informacji na ich etykietach zostały określone 
w Rozporządzeniu UE nr 41/2009 dotyczącym składu i etykietowania środków spożyw-
czych odpowiednich dla osób nietolerujących glutenu. W rozporządzeniu przedstawiono 
zharmonizowane zasady dotyczące przekazywanych konsumentom informacji na temat 
nieobecności („produkt bezglutenowy”) lub zmniejszonej zawartości glutenu („produkt 
o bardzo niskiej zawartości glutenu”) w żywności. Przepisy zawarte w tym rozporządzeniu 
opierają się na danych naukowych i mają zapewnić, że konsumenci nie zostaną wprowadze-
ni w błąd ani nie będą zdezorientowani informacjami na temat nieobecności lub ograniczo-
nej zawartości glutenu w żywności. 

6 .2 .	 	Aktualne	wymagania	dla	produktów	bezglutenowych –	
przepisy prawne

Produkty bezglutenowe przez wiele lat zaliczane były do środków spożywczych specjalnego 
żywieniowego przeznaczenia. Jednak w 2013 r. nastąpiła zmiana przepisów, w świetle któ-
rej produkty bezglutenowe przestały należeć do tej grupy środków spożywczych, a stały się 
produktami ogólnego spożycia o zmodyfikowanym składzie. 

W związku z tą zmianą wymagania dla produktów bezglutenowych zostały włączone do 
rozporządzenia UE dotyczącego zasad przekazywania konsumentom informacji na temat 
żywności.

Zgodnie z nimi określenie:

 – „bezglutenowy” można stosować wyłącznie, jeśli dana żywność zawiera nie wię-
cej niż 20 mg glutenu/kg produktu w formie, w jakiej jest wprowadzany do 
sprzedaży;

 – „o bardzo niskiej zawartości glutenu” można stosować wyłącznie, jeżeli zawar-
tość glutenu w żywności wyprodukowanej z jednego lub większej liczby skład-
ników lub zawierającej jeden lub większą liczbę składników wytworzonych 
z pszenicy, żyta, jęczmienia, owsa lub ich odmian krzyżowych, które zostały 
specjalnie przetworzone w celu zmniejszenia zawartości glutenu, nie przekracza 
100 mg glutenu/kg produktu w formie, w jakiej jest on wprowadzany do sprze-
daży. 

W przepisach określone zostały także wymagania dla owsa:

 – Owies znajdujący się w żywności określanej jako bezglutenowa lub o bardzo 
niskiej zawartości glutenu musi być specjalnie wyprodukowany, przygotowany 
lub przetworzony, tak aby uniknąć zanieczyszczenia pszenicą, żytem, jęczmie-
niem lub ich odmianami krzyżowymi, a zawartość glutenu w takim owsie nie 
może przekraczać 20 mg/kg.

Wyłączenie produktów bezglutenowych ze środków specjalnego żywieniowego prze-
znaczenia wiąże się z potrzebą zwiększenia ich kontroli w zakresie podawania prawidłowej 
informacji na opakowaniu, zarówno odnośnie do nazwy, jak i składu produktu, a także ozna-
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czania zawartości glutenu w produktach bezglutenowych lub o niskiej zawartości glutenu.
Na zakończenie tych rozważań trzeba jeszcze dodać, że głównie produkowane są środki 

spożywcze bezglutenowe. Produkty o bardzo niskiej zawartości glutenu są rzadko spotyka-
ne na rynku i budzą obawy osób na diecie bezglutenowej. Można zatem sądzić, że aktualne 
ustalenia będą weryfikowane w miarę postępu wiedzy i rozwoju metod oznaczania glutenu.

6 .3 .	 	Na	co	należy	zwracać	uwagę	przy	zakupie	produktów	
bezglutenowych?	Jak	praktycznie	wykorzystać	
informacje podawane na etykietach?

Ważnym źródłem informacji o składzie i ewentualnej obecności glutenu w produktach spo-
żywczych dostępnych na rynku są ich etykiety. Z praktycznego punktu widzenia w wyborze 
odpowiednich i bezpiecznych produktów ważne jest zwracanie uwagi na podawane tam in-
formacje. 

6.3.1.	 Informacja	o	zawartości	glutenu

Najważniejsze z punktu widzenia bezpieczeństwa produktu dla osób wrażliwych na gluten 
jest umieszczenie na opakowaniu informacji „produkt bezglutenowy”. Wymaga ona gwaran-
cji producenta, że podany w przepisach poziom glutenu w produkcie (20 mg/kg) nie został 
przekroczony, a dopuszczalna zawartość glutenu musi być potwierdzona analitycznie.

Czasami na etykietach niektórych produktów podana jest informacja: „produkt wy-
tworzony z surowców naturalnie bezglutenowych” lub „produkt naturalnie bezgluteno-
wy”.  W przypadku stosowania takich określeń nie zawsze można być pewnym, czy pro-
dukt rzeczywiście nie zawiera glutenu z uwagi na możliwość zanieczyszczenia naturalnie 
bezglutenowych surowców oraz brak wiedzy na temat tego, czy zostały przeprowadzone 
odpowiednie badania analityczne potwierdzające dopuszczalne ilości tego białka dla pro-
duktów bezglutenowych.

6.3.2.	 Co	to	są	„śladowe	ilości	glutenu”?

Na etykietach niektórych wyrobów można spotkać ostrzeżenie, że produkt „może zawierać 
śladowe ilości glutenu”, chociaż ani nazwa, ani wymienione składniki nie mają odniesienia 
do składnika alergennego. Najczęściej dotyczy to produktów wieloskładnikowych, takich jak 
wędliny, czekolady, lody, konserwy rybne. 

Wynika to z faktu, że poważnym problemem są zanieczyszczenia krzyżowe alergenami 
surowców i/lub produktów w czasie transportu, przechowywania czy wytwarzania na tych 
samych liniach technologicznych. Często są to zdarzenia losowe i trudno je przewidzieć. Ze 
składu nie wynika wówczas, że jakaś substancja jest obecna w produkcie. Wówczas produ-
cenci piszą, że w zakładzie są wykorzystywane surowce, które zawierają gluten lub że pro-
dukt może zawierać śladowe ilości tych substancji. 
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Przepisy prawne nie regulują bezpośrednio kwestii informowania konsumenta o moż-
liwości zanieczyszczeń krzyżowych. Aktualnie nie jest więc możliwe określenie warunków, 
w których można stosować sformułowanie „śladowe ilości”. Kwestia t\a nie została dotych-
czas uregulowana ani w przepisach krajowych, ani Unii Europejskiej. 

Ponieważ nie wiadomo, jaką ilość składnika należy uznać za śladową, wiele grup produ-
cenckich próbuje określać własne kryteria. W efekcie dwa porównywalne produkty, na ety-
kiecie których znajduje się informacja „może zawierać śladowe ilości glutenu”, mogą znacz-
nie się różnić zawartością tego składnika. Wykazano też, że często w takich produktach nie 
wykrywa się glutenu lub jest on obecny w minimalnych ilościach (znacznie poniżej  20 mg/
kg). 

Jest sprawą oczywistą, że produkty opatrzone informacją o „śladowych ilościach” są wy-
kluczane z diety, chociaż wiele z nich w rzeczywistości nie stanowi zagrożenia dla osób 
wrażliwych na gluten. Tak więc informacje typu „może zawierać gluten”, chroniące produ-
centa, są dla konsumentów niekorzystne z uwagi na ograniczanie asortymentu produktów 
stosowanych w diecie bezglutenowej. 

6.3.3.	 Nazwa	i	skład	produktu

Zgodnie z aktualnymi przepisami obowiązkowe jest podanie na etykiecie nazwy produktu 
oraz wykazu składników, co jest szczególnie istotne w przypadku produktów złożonych.

Nazwa pozwala na rozpoznanie produktów zawierających gluten – jeśli wyraźnie odnosi 
się do składnika alergennego. Przykładem tego typu produktów są: kasza jęczmienna, płat-
ki pszenne, mąka pszenna, chleb żytni razowy. Czasem jednak nazwa produktu może być 
myląca: np. „chleb ziemniaczany” czy „chleb gryczany”, mogą one bowiem zawierać mąkę 
pszenną lub żytnią. Dlatego poza nazwą trzeba zapoznać się ze składem produktu, czyli wy-
kazem składników. Składniki są to wszystkie surowce wchodzące w skład produktu. Są one 
wymienione w kolejności malejącego ich udziału. 

6.3.4.	 Informacja	o	alergenach	(glutenie)

Obowiązkowe jest podawanie informacji o obecności alergenów. Alergeny pokarmowe i su-
rowce z nich otrzymywane muszą być wymieniane bez względu na ich ilość. Oznacza to, że 
nawet minimalna ilość składnika alergennego wprowadzanego do produktu (jako pojedyn-
czy surowiec lub poprzez półprodukt wieloskładnikowy) musi być wyszczególniona w jego 
składzie. 

Wśród substancji lub produktów powodujących alergie lub reakcje nietolerancji, których 
obecność musi być wykazana na etykiecie, wymienione są m.in. zboża zawierające gluten, tj. 
pszenica, żyto, jęczmień, owies, orkisz, kamut lub ich odmiany hybrydowe, a także produkty 
od nich pochodne. Wszystkie pochodne otrzymywane ze składników alergennych muszą 
mieć na etykiecie odniesienie do składnika podstawowego. Takimi składnikami pochodny-
mi, istotnymi w przypadku osób wrażliwych na gluten, mogą być np. słód jęczmienny czy 
błonnik pszenny. Nazwy tych składników odnoszą się do zbóż zawierających gluten.
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Nie ma natomiast obowiązku deklarowania obecności syropów glukozowych wyprodu-
kowanych na bazie pszenicy zawierających dekstrozę, maltodekstryn na bazie pszenicy, syro-
pów glukozowych na bazie jęczmienia oraz zbóż wykorzystywanych do produkcji destylatów 
alkoholowych, w tym alkoholu etylowego pochodzenia rolniczego. 

Składniki alergenne powinny być przedstawione w sposób wyraźnie odróżniający je od 
reszty składników, np. za pomocą czcionki lub koloru tła. Podawanie informacji  o składzie 
produktu i o alergenach w jednym polu widzenia w skondensowanej formie jest dużym uła-
twieniem, ponieważ pozwala na szybkie znalezienie potrzebnych informacji w jednym miej-
scu.

Jeżeli np. przeczytamy, że chleb gryczany zawiera surowce glutenowe, np. mąkę pszenną, 
to wiadomo, że nie może on być włączony do diety bezglutenowej.

W przypadku produktów, dla których nie jest wymagany wykaz składników, wskazanie 
nazwy składnika alergennego powinno obejmować słowo „zawiera” oraz nazwę substancji 
czy składnika alergennego (np. „zawiera skrobię pszenną”). 

Powyższe oznaczenia nie są wymagane, gdy nazwa produktu wyraźnie odnosi się do 
składnika alergennego.

Nowe przepisy przewidują obowiązkowe udostępnienie informacji o alergenach nie tyl-
ko w żywności pakowanej, lecz także w odniesieniu do produktów sprzedawanych bez opa-
kowania oraz dań podawanych w restauracjach czy stołówkach. W przypadku potraw ser-
wowanych w restauracjach proponuje się, aby taka informacja była podawana np. w menu.

6.3.5.	 Znak	„Przekreślonego	Kłosa”

Graficzny znak przekreślonego kłosa jest przyjętym zwyczajowo od wielu lat sposobem do-
datkowego oznaczania żywności bezglutenowej. 

Symbol ten został utworzony w 1969 r. przez członków angielskiego stowarzyszenia 
Coeliac UK. Dzisiaj jest powszechnie rozpoznawanym symbolem żywności bezglutenowej, 
bez względu na język, w jakim opracowana jest informacja o produkcie (np. etykieta, menu). 
Budzi zaufanie konsumentów jako gwarancja bezpieczeństwa produktu dla osób na diecie 
bezglutenowej.

Opracowany przez stowarzyszenie Coeliac UK symbol „Przekreślonego Kłosa” jest za-
strzeżonym znakiem towarowym. Jego używanie jest możliwe po uzyskaniu licencji. Wiąże 
się to z wieloma wymaganiami w stosunku do producenta, m.in. regularnym badaniem pro-
duktu i audytem firmy. 

Prawa do znaku zostały przekazane Europejskiemu Zrzeszeniu Stowarzyszeń Osób 
z Celiakią (Association of European Coeliac Societies, AOECS). W krajach zrzeszonych 
w AOECS obowiązuje wspólny Europejski System Licencjonowania produktów. W Polsce 
licencji na używanie znaku udziela Polskie Stowarzyszenie Osób z Celiakią i na Diecie Bez-
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glutenowej (www.celiakia.pl) jako członek AOECS oraz na podstawie umowy z Coeliac UK. 
Producenci żywności bezglutenowej mogą również skorzystać ze znaku „Przekreślonego 

Kłosa”, opracowanego przez Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych na Celiakię „Przekreślony 
Kłos” w Bydgoszczy (www.celiakia.eu, www.dietabezglutenowa.pl). Niezbędnym warun-
kiem skorzystania z oferty jest spełnienie przez produkty norm dla żywności bezglutenowej, 
co musi być potwierdzone badaniami analitycznymi zawartości glutenu.

Pozytywnym aspektem stosowania powyższych znaków jest możliwość monitorowania 
zawartości glutenu w opatrzonych nimi produktach, podlegają one bowiem bardzo ścisłej 
kontroli. Wyroby spełniające wymagania mogą być także wpisane do stale aktualizowanych 
wykazów produktów bezglutenowych, które mają pomóc osobom z celiakią w wyborze pro-
duktów bezpiecznych pod względem zawartości glutenu.

W praktyce jednak istnieje bardzo dużo symboli na oznakowanie żywności bezgluteno-
wej, zarówno w Europie, jak i na świecie. W Polsce np. na wielu wyrobach bezglutenowych 
można spotkać różne warianty znaku „przekreślonego kłosa”. 

Należy podkreślić, że w znakowaniu produktów bezglutenowych obowiązują ogólne 
przepisy, dotyczące przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, w tym 
wymagań dla żywności bezglutenowej. Aktualnie obowiązujące akty prawne nie nakładają 
natomiast obowiązku umieszczania na tych wyrobach znaku „Przekreślonego Kłosa”, jak 
również nie określają jego formy graficznej.

6.3.6.	 Informacja	o	wartości	odżywczej

Wybierając produkty, warto także zwrócić uwagę na informację żywieniową.
Dotychczas podawanie informacji o wartości odżywczej było dobrowolne. Wyjątek stano-

wiły produkty wzbogacane, produkty opatrzone 
oświadczeniami żywieniowymi lub zdrowotnymi 
oraz środki spożywcze specjalnego żywieniowe-
go przeznaczenia, do których zaliczano produkty 
bezglutenowe. 

Obecnie przepisy wprowadzają obowiązko-
we podawanie informacji o wartości odżywczej 
na wszystkich produktach (z nielicznymi wyjąt-
kami). Obejmuje to wartość energetyczną oraz 
zawartość sześciu składników: tłuszczu, kwasów 
tłuszczowych nasyconych, węglowodanów, cu-
krów, białka i soli. Referencyjne wartości spoży-
cia tych składników dla osób dorosłych podano 
w tabeli 6.1.

Tabela 6 .1 . Referencyjne wartości spożycia dla wartości energetycz-
nej i wybranych składników odżywczych (dla osób dorosłych)

Wartość energetyczna/składniki 
odżywcze

Referencyjne wartości spożycia

Wartość energetyczna 8400 kJ/2000 kcal

Tłuszcz 70 g

Kwasy tłuszczowe nasycone 20 g

Węglowodany 260 g

Cukry 90 g

Białko 50 g

Sól 6 g

Źródło: [6].
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Witaminy, składniki mineralne i błonnik mogą być podawane dobrowolnie, jeżeli ich 
zawartość jest większa niż 15% referencyjnych wartości spożycia ustalonych dla każdego 
składnika. Producenci często korzystają z tej możliwości.

Na etykiecie może być także zamieszczona informacja o zawartości innych składników, 
np. fitosteroli czy kwasów tłuszczowych ω-3.

Korzystanie z tych informacji może być pomocne w prawidłowej realizacji zbilansowanej 
diety bezglutenowej.
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