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Kedves Olvasóm!

Engedd meg, hogy mindjárt az elején tisztázzam: miért ír egy lisztérzékeny-
ségben személyesen nem érintett ember gluténmentes receptkönyvet? nos, 
a válasz egyszerű. Az elmúlt évek során a www.ritakonyhaja.hu blogomon 
megfigyeltem, mekkora népszerűsége van a gluténmentes receptjeimnek. 
Aztán a facebook-közösségen belül már direkt kérések is megtaláltak, és a 
lisztérzékenységben érintettek figyelme és pozitív visszajelzései arra báto-
rítottak, hogy belevágjak ennek a könyvnek a megírásába. 

Amikor átgondoltam a receptkönyv lényegét, arra jöttem rá, hogy a reform-
konyha gabonás alapjai majdnem megegyeznek a gluténmentes konyhában 
használható alapanyagokkal. Az  igazi étrendbeli váltáshoz pedig arra kell 
megtanítani az embereket, hogy ne csak lecseréljenek egy-egy hozzáva-
lót, hanem ismerjenek meg újakat, egészségesebb alternatívákat. így hát 
kétszeresen örültem a magam által kitűzött feladatnak. 

számos érintett emberrel beszélgettem az elmúlt években, és feltűnt, hogy 
az új, élethosszig tartó, szigorú diéta kötelezettsége először sokk-szerűen 
éri a családokat. Ez érthető is. ilyenkor minden emberben az fogalmazódik 
meg először, hogy akkor mit fogunk ezután enni, mennyibe fog ez nekünk 
kerülni, és egyáltalán hogy fogjuk kibírni a megszokott ételek nélkül.

Egy ilyen diéta a család életében sok tekintetben sorsfordító lehet. Rutinos 
reformtáplálkozó lévén én azt szoktam válaszolni a kétségbeesett ismerő-
söknek, hogy nézzék a dolog jó oldalát! tudom, az első sokkon át kell esni. 
de tudnotok kell, sokan vannak, akik tudnak és akarnak is segíteni. nem 
feltétlenül kell lemondani a megszokott ételekről, hiszen készen kaphatók 
kifejezetten gluténmentes tészták, lisztkeverékek, és meglátjátok, milyen 
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könnyen elkészíthető otthon a kedvenc pörköltünk mellé a gluténmentes 
nokedli is. 

Az ebben a könyvecskében szereplő receptek többsége a klasszikus, ha   -
gyományos lisztes ételek helyettesítésére ad kiválóan hasznosítható igazán 
finom megoldásokat. ugyanakkor fontosnak tartom mindjárt az elején tudat-
ni: az egészségünk fenntartásához elengedhetetlen a jól átgondolt, változa-
tos étrend kialakítása. Az egyhangúság soha sem vezet jóra. tervezd meg a 
hetedet! Legyenek tésztás, burgonyás, gabonás, zöldséges, salátás, hüve-
lyes-félékkel csábító napok, így rövidesen, szinte észrevétlenül kialakul az 
új, egészséges étrended. Ezt pedig már gyerekjáték lesz a mindennapjaid 
nélkülözhetetlen részeként kezelni. 

A diéta betartása mellett a lisztérzékenyek bélflórája idővel regeneráló-
dik, szervezetük képes lesz hasznosítani a bevitt vitaminokat, ásványi anya     -
gokat és nyomelemeket, testsúlyuk beáll a normálisra, megszűnnek a pa  -
naszaik.

Én és a gluténmentes étrend
úgy döntöttem, a receptkönyv megírásának ideje alatt én magam is glutén-
mentes étrenden élek. mivel tervezetten és változatosan táplálkoztam, tud-
tam, hogy semmi gondom nem lehet belőle. tulajdonképpen egy szupere-
gészséges periódusban volt részem. úgy fogtam fel, hogy tulajdonképpen a 
kevésbé jó (esetleg rossz) szénhidrátokat fogom kerülni a diéta ideje alatt. 
Legtöbbünknél a hagyományos étrendünk igazi hibája, hogy túlzásba visszük 
a kenyér- és tésztafélék napi szintű fogyasztását. Ennek számos következ-
ménye lehet, de a legtöbb embernek először a túlsúly hívja fel a figyelmét 
arra, hogy ideje változtatni az életén, azaz az ételén… 

A  lisztes (tágabb értelemben gluténtartalmú) ételek elhagyása mellett 
az én egészséges szervezetem a fogyást választotta: 3-4 kilóval lettem 
könnyebb 5 hét alatt. nem tisztem ennek a tudományos hátterét boncolgat-
ni, de abban biztos vagyok, hogy ez a rostokban gazdag étrend segítette a 
szervezetemet a természetes méregtelenítésben. Hangsúlyozom, ettem 
szénhidrátot a diéta során, hiszen erre szükség van, de búzalisztes (vala-
mint árpás és rozsos) ételek helyett kölessel, hajdniával, quinoával (ejtsd: 
kinoa), rengeteg zöldséggel, és könnyű fehérjével tankoltam fel magam. sőt, 
az édességekről sem kellett lemondanom, hiszen finomabbnál finomabb 
gluténmentes desszertekkel jutalmaztam meg magam hétvégenként. 
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Ezek a receptek, és konyhai praktikák tehát nemcsak a lisztérzékenyeknek 
adnak újabb mankót, hanem szándékaim szerint azoknak is, akik egészsége-
sebb és változatosabb étrend kialakításában gondolkodnak.

A könyv megírását követően 2013 augusztusában juhász Krisztinával meg   -
nyitottuk Budapest szívében KÖLES A Reform Konyha néven azt az egyedül  -
álló menza- és ételbárt, amely 100%-ban garantáltan és biztonságosan 
gluténmentes. 

A vii. kerületben, a Kertész utca 41. szám alatti Kölesben mindig biztonság-
gal falatozhattok a főztömből. ismerkedj meg velünk a www.koleskonyha.hu 
honlapon!

Baráti üdvözlettel:

Hadarik Rita 
séf és gasztroblogger 
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Lisztérzékenység: 
gluténmentes diéta 
a teljes életért 

A  coeliakia (ejtsd: cöliákia) krónikus, az immunrendszert érintő betegség, 
amit egyes gabonafélék (búza, árpa, rozs) tároló proteinjeinek fogyasztá-
sa vált ki és tart fent genetikailag érintett egyénekben. A betegség több más 
né       ven is ismert, úgy, mint lisztérzékenység, coeliakiás vagy nem-trópikus 
sprue, gluténszenzitív enteropátia. A  táplálékokkal elfogyasztott glutén leg   -
gyakrabban a vékonybél-nyálkahártya károsodását idézi elő, azaz a kialakuló 
autoimmun – azaz a szervezetben elinduló, önmagát romboló – folya   mat követ-
keztében a vékonybél belső felületén található, a tápanyagok fel    szívódásában 
fontos szerepet játszó, ujjszerű nyúlványok – a vékonybél-bolyhok – károsod-
nak, és az egyes betegekben különböző mértékű boholykárosodás alakul ki.

A betegség felismerését rendkívüli módon megnehezíti, hogy nagyon vál  to-
zatos formában, bármely életkorban jelentkezhet, jellemző tünete vagy tünet   -
együttese nincs, sőt, nagyon gyakori, hogy tünetmentes formában hosszú 
ideig lappang a szervezetben. 

A tünetek lehetnek emésztőrendszeriek és nem-emésztőrendszeriek egya-
ránt, gyermek- és felnőttkorban eltérő módon jelentkezhetnek. gyermekkor-
ban jellemző a hasfájás, a haspuffadás, a gyakori és jellegzetes állagú, zsír-
fényű hasmenéses széklet, de lehet, hogy a hossz- és súlyfejlődés lassulása 
vagy éppen a gyermek hangulatának vagy magatartásának megváltozása az 
egyetlen, betegségre utaló tünet. gyakori az i. típusú (inzulinfüggő) diabétesz 
és a coeliakia társulása is, elsősorban a közös genetikai háttér miatt, és az 
egyéntől függ, hogy melyik jelentkezik, illetve melyiket diagnosztizálják előbb. 
Felnőttkorban a társult betegségek kialakulása és felismerése megelőzheti a 
coeliakia diagnózisát, így például gyakori a vashiány, a hajhullás, a neurológiai 


