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Ten, kdo to nezažil na vlastní kůži, těžko to dokáže pochopit. Jedno krátké video vydá za
tisíc slov. To jsou dva důvody, proč jsme připravili toto krátké video, ve které jsme shrnuli
nejčastější problémy a nejsilnější pocity lidí (zejména dětí a dospívajících, případně jejich
rodičů), kteří musí dodržovat přísnou bezlepkovou dietu: https://youtu.be/6FawKDpYHns
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Kdy, kde a jak průzkum probíhal?

Dotazování probíhalo online prostřednictvím Google Formuláře v období 14.11. –
30.11.2022. Lidé (respondenti) se o průzkumu dozvěděli především prostřednictvím
sociálních sítí (např. facebookové skupiny, tematicky zaměřené na celiakii a bezlepkovou
dietu), e-mailem (např. přes ředitele vybraných základních a středních škol), případně skrze
upozornění od přátel a známých.

Celkem se průzkumu zúčastnilo 1.312 respondentů žijících v České republice.

Průzkum organizovala Veronika Petrů, studentka Gymnázia Šlapanice a iniciátorka projektu
Mňambezlepku.cz (https://www.mnambezlepku.cz/), ve spolupráci s Tomášem Petrů,
jednatelem poradenské společnosti BRAVO CONSULTING, s.r.o.
(https://www.bravoconsulting.cz/).

Jaké nejdůležitější poznatky průzkum přinesl?

Ze zjištěných dat a z analýzy slovních komentářů lidí, kteří se zapojili do průzkumu, anebo
se vyjadřovali v komentářích na sociálních sítích, jsme vyvodili tyto závěry:

● 80 % lidí, kteří musí dodržovat bezlepkovou dietu (diagnostikovaní celiaci a lidé s
alergií na lepek), uvádějí, že jim jejich nemoc komplikuje život, z toho téměř 35 %
uvádí, že jim hodně komplikuje život.

● 91 % lidí s bezlepkovou dietou uvádí, že je pro ně složité a časově náročné najít
restauraci, cukrárnu či rychlé občerstvení, když si někdy chtějí zajít na něco
bezlepkového k jídlu, z toho 70 % uvádí, že je to pro ně hodně složité a časově
náročné.

● Více než 90 % lidí, kterým byla diagnostikována celiakie, dodržuje přísnou
bezlepkovou dietu.

● 88 % lidí, kterým byla diagnostikována celiakie, případně alergie na lepek, měli
předtím nějaké příznaky/problémy. Jako nejčastější příznaky/problémy respondenti
uvedli zažívací potíže (77,1 %) a bolest břicha (62,7 %). Mezi velmi časté patří také
ztráta vitální energie (40,0 %), chudokrevnost (39,6 %), podvýživa (21,9 %).
Výjimkou však nejsou ani deprese (18,8 %), Duhringova dermatitida (12,1 %), řídnutí
kostí (5,9 %), neplodnost (4,9 %) nebo opakované potraty (2,3 %).

Pro dopřesnění situace celiaků a lidí s alergií na lepek, žijících v České republice, uvádíme
také tyto informace:

● Nedodržování bezlepkové diety může u diagnostikovaných celiaků způsobit velmi
vážné zdravotní problémy, zejména ve střednědobém či dlouhodobějším časovém
horizontu. U lidí s prokázanou nesnášenlivostí lepku (alergie na lepek) se dietní
chyba může projevit ihned po jídle a může způsobit vážné zdravotní komplikace
(např. také anafylaktický šok).
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● Pro celiaky a lidi s alergií na lepek je největší problém jídlo mimo domov. Pro děti a
studenty ve škole, pro dospělé v práci či na cestách. Celou situaci navíc výrazně
komplikuje skutečnost, že v mnoha restauracích a dalších gastronomických
provozech nevědí přesně, co je to bezlepková dieta, neumí ji spolehlivě připravit,
nemají pro to dostatečné podmínky, případně zde dochází ke kontaminaci
připravovaného “bezlepkového” jídla lepkem.

● U žáků základních škol a studentů středních škol je bezlepková dieta emocionálně
citlivé téma a děti zažívají různé příjemné, ale většinou nepříjemné situace. V mnoha
případech nemají bohužel i v dnešní době možnost stravovat se bezlepkově ve
škole, a to nejen ve smyslu, že jim školní kuchyně neuvaří bezlepkové jídlo, ale ani si
nemohou přinést z domu svoje bezlepkové jídlo, které by si mohli v jídelně ohřát a
sníst. Velkým strašákem jsou vícedenní školní výlety; některé děti to bohužel řeší tak,
že raději na výlet se spolužáky nejedou, než aby měly strach, že nebude bezpečně
zajištěno bezlepkové stravování; někteří pedagogové jim bohužel jejich situaci svým
neznalým či laxním přístupem neulehčují. Někteří obětaví rodiče ve snaze
nevyčleňovat své děti z kolektivu s nimi jezdí například na letní tábory proto, aby si
ohlídali, že bezlepková strava bude zajištěna a jejich potomek bude mít dobré a
kvalitní jídlo.

● Bezlepková dieta je finančně náročná, ale je to jediný způsob léčby celiakie, resp.
prevence proti alergickým reakcím lidského organismu na lepek. Bezlepkové
potraviny jsou násobně dražší, než klasické “lepkové” potraviny. Například
bezlepkový rohlík stojí od 20 Kč výše, pro srovnání klasický “lepkový” tukový rohlík
stojí od 2 Kč výše. Druhým příkladem je bezlepkový chléb (400 g), který stojí třeba
95 Kč, kdežto klasický “lepkový” chléb (400 g) stojí 25 Kč. Třetím příkladem je
bezlepková mouka (1 kg), která stojí od 80 Kč výše, ale klasická “lepková” pšeničná
mouka (1 kg) stojí od 20 Kč výše.

Součástí tohoto dokumentu jsou níže také detailní výstupy z průzkumu a také 3 přílohy:

● Příloha č. 1 – Celkem 754 slovních odpovědí lidí s bezlepkovou dietou na otázku
“Jak se Vám žije s bezlepkovou dietou? Co Vám dělá největší problém? A co je
podle Vás naopak výhodou celiaka?”

● Příloha č. 2 – Celkem 337 slovních odpovědí lidí, kteří nemusí dodržovat
bezlepkovou dietu, na otázku: “Když Vám někdo sdělí, že je celiak a drží
bezlepkovou dietu, jaké pocity to ve Vás vyvolá?”

● Příloha č. 3 – Komentáře uživatelů sociálních sítí, kde bylo video zveřejněno
(facebookové skupiny zaměřené na celiakii a bezlepkovou dietu)

Kontakty na organizátora průzkumu:
● Veronika Petrů, e-mail mnambezlepku@gmail.com
● Tomáš Petrů, e-mail info@bravoconsulting.cz, mobil (+420) 606 555 577
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Detailní výstupy z průzkumu
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Jak odpovídali respondenti, kteří uvedli, že mají celiakii?

Jaké jsou nejčastější příznaky/problémy, které lidé měli předtím, než jim byla
diagnostikována celiakie?

Otázka: Pokud jste na předchozí otázku odpověděl/a "Ano", o jaké příznaky/problémy se jednalo?
782 odpovědí
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Nejčastěji uváděné příznaky/problémy Počet respondentů Podíl na výskytu

Zažívací potíže 603 77,1 %

Bolest břicha 490 62,7 %

Ztráta vitální energie 313 40,0 %

Chudokrevnost 310 39,6 %

Podvýživa 171 21,9 %

Deprese 147 18,8 %

Duhringova dermatitida 95 12,1 %

Řídnutí kostí 46 5,9 %

Neplodnost 38 4,9 %

Opakované potraty 18 2,3 %
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Hodnotící škála: 1 = vůbec mi nekomplikuje život … 5 = velmi mi komplikuje život

Hodnotící škála: 1 = vůbec to není složité a časově náročné … 5 = je to velmi složité a
časově náročné

Celkem 754 slovních odpovědí lidí s bezlepkovou dietou na otázku “Jak se Vám žije s
bezlepkovou dietou? Co Vám dělá největší problém? A co je podle Vás naopak výhodou
celiaka?” najdete v příloze č. 1 tohoto dokumentu.
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Jak odpovídali respondenti, kteří uvedli, že nemají celiakii?

Poznámka: Tato otázka byla do průzkumu zařazena pouze pro ověření určité hypotézy,
týkající se povědomí lidí, kteří nejsou celiaci, o tom, do jaké míry mají povědomí o některých
aspektech celiakie a bezlepkové diety. Skutečnost je taková, že bezlepkové pečivo stojí v
obchodech více, než klasické pečivo, celiakie je nevyléčitelná choroba, a neplodnost u žen
je jedním z příznaků celiakie.
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Poznámka: Tato otázka byla do průzkumu zařazena pouze pro ověření určité hypotézy,
týkající se povědomí lidí, kteří nejsou celiaci, o tom, do jaké míry mají povědomí o některých
aspektech celiakie a bezlepkové diety. Skutečnost je taková, že přirozeně bezlepkové
potraviny jsou: čočka, jablko, jáhly, kukuřice, mléko a sója; ostatní uvedené potraviny
obsahují ve své přirozené podobě lepek.

Celkem 337 slovních odpovědí lidí, kteří nemusí dodržovat bezlepkovou dietu, na
otázku “Když Vám někdo sdělí, že je celiak a drží bezlepkovou dietu, jaké pocity to ve Vás
vyvolá?” najdete v příloze č. 2 tohoto dokumentu.
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Příloha č. 1

Celkem 754 slovních odpovědí lidí s bezlepkovou dietou na otázku “Jak se Vám žije s
bezlepkovou dietou? Co Vám dělá největší problém? A co je podle Vás naopak
výhodou celiaka?”

Zvykl jsem si

Nejhure zvladam pripravu jidla na druhy den do prace - obed + svacina.

nevýhody : Hledaní restaurací, cukráren. Cena potravin a doplňků stravy.

S celiakii se zije složitě, je to finančně náročné. Problém je okoli, které zlehcuje tuto nemoc. A
výhodu nevidím žádnou, spíše nevýhoda předražené bzlp mouky, ze které když něco pecete, se
výsledek ne vždy povede a spousta věcí letí do koše a tím pádem vyhazuji peníze. Ne vždy a ne
všude koupíte zrovna veškerý sortiment bezlepkovy a kdyz uz něco teda sezenu, napr knedlik,
chleba, rohlík nemusí to chutnat nebo jsou i duté, takze nepoužitelné pro namazani ke svacine.
Snažím se přijít na odzkousene recepty, ale ani ty vždy nezaručí pokazde dokonalý výsledek. Je i
rozdíl v kvalitě mouky koupené v zahraničí a u nás .... di restauraci a cukraren vůbec nechodim,
naštěstí při dietě nemám příliš chutě na sladke, spíš výjimečně, a když jsem jednou na výletě na
Hukvaldy objevila cukrarnu/kavarnu pouze s bzlp zakusky, byla jsem mile překvapená, pouze mě
mrzi ty ceny .... i když chápu paní cukrarku. Ale přesto jsou kolikrat ceny výrobků dnes už
vyráběných prumyslove (napr pecivo a chleby např.zn.schar) ve velkém opravdu předražené jen pro
značku " bzlp." Smutné.

Žít se musí dál, ikdyz je to těžké po finanční stránce. A zvlášť když jsou v rodině 3 celiaci (jsem
samozivitelka). Výhoda při dodržení diety zlepšení zdravot.stavu, celkově u vsech.

-Vysoká cena potravin, neustálé vysvětlování ve společnosti a to i v potravinovém průmyslu takže
problém je neinformovanost

"Výhoda" možná paradoxně lepší strava - více semínek, zdravější sladkosti, atd. Než mají jiné děti
ve věku mé dcery. Nejhorší - stravování na výletech, doma to už vůbec nevnímáme.

1) dobře 2) cena potravin, komunikace s některými lidmi že si vymýšlím 3) že jím zdravě

Beru to jakože to tak je a víc nad tím nepřemýšlím.
Najit potraviny s pěkným složením, tj bez hromady škrobu, bez chemie.
Výhodou? Asi že zjistíte,kam všude kuchaři sypou mouku i když tam vůbec nemusí být.

Beru to tak, že s bezlepkovou dietou žiju zdravě. Největší tři problémy: (1) Bezlepkové výrobky jsou
několikanásobně dražší oproti klasickým. (2) Najít restauraci nebo jiný podnik, kde se mohu
spolehlivě bezlepkově najíst, je těžké a časově náročné. (3) Občas mě mrzí, že si nemůžu dát
nějakou lepkovou dobrotu :-)

Bezlepek by byl jeste fajn, mam taky intoleranci na nektera zrna, mlecnou bilkovinu, kureci a vejce,
kvasnice. Takze obecne jist mimo je problem. Vse je nutne pripravit, promyslet. Sluzebni cesty jsou
stres. Pracovni vecere a team akce taky. Vyhody nevidim.

Bezlepková dieta je dosti náročná jak psychicy tak finančně. Hodně lidí si myslí, že dieta slouží k
redukci váhy, ale není tomu tak. Setkala jsem se i s horším přístupem v restauraci, když jsem sdělila,
že jsem na bzl dietě. Bohužel dokud neřeknete, že máte alergii na lepek, tak se pro vás většinou nic
nemění..
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Bezlepková dieta je drahá, hlavně co se týče pečiva.
Největší problém? - do práce, na výlety, ..musím nosit svoje svačiny a obědy.
Nevidím o žádných výhodách, které má celiatik.

Bezlepková dieta je finančně o dost náročnější, příprava jídla v domácnosti, kde se vaří i lepkově je
také náročnější nejen z hlediska hygieny a případné kontaminace, ale i časově. Výhodu vidím tak
možná v tom, ze v bezlepkových masových výrobcích najdete více masa procentuelně než v
nlepkovych, kde se přidávají další suroviny jako napr.mouka nebo obilné škroby atd. Náročnější jsou
i dovolené, kdy si musíte naplánovat o stravu a případně hledat restaurace, kde je proskolen
personal i o případné kontaminaci lepkem.

Bezlepková dieta mě nejvíce omezuje ve výběru pečiva, čerstvé bezlepkové pečivo je zvláště na
malém městě téměř nemožné sehnat a také je málo restaurací které by nabízela bezlepkováá jídla.
Také kontaminace v restauracích je problem, který jako celiak pocítíme.

Bezlepková dieta pro mě osobně omezením není, problém vidím u dcery, v ZŠ ji sice vaří ale ne
příliš pestré jídlo, stále to samé dokola, místo sladkých jídel vždy těstoviny s cukrem atd. Bezlepková
dieta mě naučila více přemýšlet o tom co jím, jist zdravěji a naučila jsem se dobře péct.

Bezlepkové potraviny jsou drahé.

Bezohlednost okolí

Blbě, mojí vrstevníci to moc nechápou proto jsem uzavřená a dustancuji se od nich

Blbě,největší problém je cena blp pečiva a potravin a jídla.Problém,když jdete na nějakou oslavu-jste
za exota

Blbě. Pokud nemám peníze, nedodržuji. Vím co mi hrozí ale finance jsou přednější. A to mám SZŠ

Bylo třeba si zvyknout a sžít se, teď když po několika letech vím, jak s celiakií žít, tak už to není nic
složitého, v dnešní době už se dá žít s bezlepkovou dietou celkem dobře. Avšak i přesto se tu někdy
najdou nějaké problémy, stále plno restaurací s námi celiaky vůbec nepočítá, i když je to už velmi
rozšířené. Některé obchodní řetězce stále nemají úplně nejlepší výběr potravin, pouze tak
dostačující, což je někdy dost velkou nevýhodou. Je však potřeba si z nevýhody udělat výhodu. Díky
bezlepkové dietě jsem musela změnit úplný postoj ke stravě, což si myslím, že je fajn, poznala jsem
nové chutě a recepty, stále se je v čem zdokonalovat a hlavně, největší a nejpodstatnější výhodou je,
že už nemám zdravotní potíže, které byly ze začátku při neléčené celiakii.

bzl neni dobry

Bzlp výrobky velmi drahé, pečivo si peču doma, je fajn dostupnost receptů a zkušenosti jiných na
internetu. Výhody žádné nevidím.

Casova narocnost vsechno si varit sam plus pect pecivo,nemoznost zajit do restaurace, protoze jidlo
byva kontaminovane, bezlepek + bezlaktoza znamena nemoznost ucastnit se spolecenskeho zivota
spojeneho s jidlem.

Celiakie nemá žádnou výhodu, jen velmi znesnadňuje život. Dieta je finančně náročná (celiakii mám
já i syn, já navíc ještě intolerancí laktózy), velmi omezuje ve výběru potravin, můj svět se smrskl na
přemýšlení o tom, co můžu uvařit, co můžeme a nesmíme jíst. Na návštěvě si nesmíme nic dát, na
oslavy raději nechodíme. Je to velmi omezující ve všech směrech.

Celkem v normálu

celkem v pohodě

Cena jídla, sehnání, oslavy a jídlo, restaurace, školní výlety, dovolené, hotely

Cena potravin

Cena potravin a neustále zdražování, vaření. Zdravější strava
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Cena potravin. Výhodu jsem nenasla

Cena surovin a pečiva a označených bzl výrobků, celiakům přispívá pouze VZP, cestování ,obecně
povědomí o celiakii mezi lidmi a v restauracich. Výhoda - snad jen, že nesním každou dobrotu,
kterou vidím

Cena, dostupnost v menších městech a vesnicích

Cena, malá dostupnost sortimentu, neustale u sebe mít vlastní jidlo, malý výběr v restauracich.
Vyhody žádné

Ceny bezlepkový h produktů, málo pečiva v obchodech

Ceny bezlepkových výrobků, únava. Výhodu v celiakii nevidím žádnou.

Ceny potravin

Ceny potravin jsou asi největší problém, plus časová náročnost přípravy jídla do práce, kde nevaří
bezlepkově, také je někdy těžké zajistit dovolenou s bezlepkovou stravou.
Výhodou asi je, že člověk pořád čte složení potravin, takže máme přehled, co dané potraviny
obsahují.

Ceny produktů,ji se hodně přirozene suroviny

Ceny, dostupnost. Nemožnost se najíst v jídelně škol a školek. Dvojí nádobí. výhoda není žádná

Ceny, nedostupnost některých výrobků. Nevím jestli výhodou, ale spíše jsem si začala více jídla vážit
(už neohrnuji nos před jídlem) a naučilo mě to vařit.

Ceny, stravování při cestování, vaření pro rodinu

Ceny.V restauraci přístup lidi.Jedine co vám flaknou na talíř,je kuřecí plátek a brambory. Rostou mi z
toho křídla .Kuchaři by měli znát dietní stravu a ne se ptát jestli celiakie je to když nemohu cukr.

cestování

Cestování

Cestování musím si hodně jídla brát sebou hlavně pečivo. Vše je několika násobně drahé.

Cestování v zahraničí nevýhoda. A výhoda, přemýšlím nad tím co jim.

Cestování, všude se vyptávat a prosit. Lidi si myslí že si vymyšlíte, že jen nechcete lepek, ne, že ho
vůbec nesmíte

Cítím se lépe

Cítím se mnohem lépe. Největší problém mám v tom, že jsem dost pracovně vytížená a občas bych
si ráda zašla na bezlepkové jídlo, protože nestíhám vařit a starat se o děti a domácnost. Bohužel v
našem okrese není možnost se někde bezlepkově stravovat.

Cítím se vyřazená z kolektivu hlavně v souvislosti s hledáním restaurací, výběru jídel v nich a při
cestování jak v ČR tak v cizině.

Clovek si casem na dietu zvykne. Nejvetsi problem vidim ve stale velmi male nabidce bezlepkovych
jidel v restauracich v CR. Vetsinou to dopadne tak, ze nabidnou kureci platek. Takze je velmi
omezeny vyber jidel. Vyhodou celiaka je stravovani bez psenicne mouky, ktera stejne neni zdrava.
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Co Vám budu, není to nic příjemného. Buď si musíte jídlo stále připravovat dopředu, protože víte, že
než najdete nějakou restauraci, kde by jste se dobře a bez lepku najedli, tak je půl dne v háji. Být
pozván na oslavě a jiných akcích a pořád se vyptávat, co v tom je, to si raději nic nedáte. Stále s
sebou taháte pečivo. Teda ne stále, protože to byste se po chvíli nedoplatili. O cenách ani nemluvím,
když jdu na koupit, mám na krajíčku, kolik tam vždy nechám. A to, kolik Vám některé pojišťovny za
půl rok přispějí, je naprostý výsměch při těch cenách. Ten příspěvek necháte v obchodě za měsíc,
možná ani to ne a to jsem sama a student, co takhle několikačlenné rodiny. Když už se v
restauracích, obchodech, fast foodech snaží, vždy za příplatek, což se Vám na finální ceně taktéž
projeví. Proč se nepřiplácí za veganské jídlo třeba? Nebo naopak, proč musíme připlácet za blzp
suroviny? Co je výhodou? Mě snad ani nic nenapadá. Možná omezení lepku v jídelníčku. Ale tak to
lze i bez celiakie.

cross-kontaminace

Časem jsem si zvykla na všechno. Největší problém je, když jdu s přáteli a musíme vybírat vyloženě
něco, kde se budu moct najíst i já. Veliká výhoda je, hubnutí.

Čerstvé pečivo

Číst obsah každé potraviny a stravování v restauraci. Výhoda? Žádná

Člověk se musí neustále ohlížet,aby neudělal výživovou chybu.Bohužel bezlepkové potraviny jsou o
moc dražší než ty s lepkem.Pro mé střeva žiji zdravěji.

Člověk si musí hlídat úplně vše a nikdy neví jistě, jestli jídlo nebylo kontaminované (pokud nemá
okamžité a jednoznačné projevy). Největší problém je stravování mimo domov (např. jít na oběd s
kolegy, najít s přítelem restauraci, když jsme na výletě, apod. Jedinou výhodou celiakie je snazší
odolávání, když mi někdo nabízí sladké - když vím, že ho nemůžu, tak je jednoduché odmítnout.

Člověk si musí zvyknout na ty vysoké ceny !!!

Človék si po cca 20 letech s dietou zvykne, takže život není náročný. Jen občas hledat restaurace,
popř kavárny/cukrárna je vyčerpávající. Problém mi nic nedělá.

Člověk si zvykne, ale je to náročné.
Největší problém je najít restaurace kde vaří bezlepku.
Nevidím žádnou výhodu.

Dá se to zvladnout

Dá se to zvladnout, drahe potraviny.

Dá se to zvládnout,ale musí vás pochopit rodina.Jinak finančně to je náročné.A když nemáte příjem
a rodina vás živý a jste ještě na nutridrinkach je to těžké.Vlastni zkušenost a i jiné problémy.Jinak
restaurace někde vyhoví jinde ne , ale bojím se kontaminace a pár krát, když vyhověli tak jsem
odseděla na WC a není to příjemné!Jinak výhoda asi, že si nosím všude svoje vlastní jídlo.Jinak
jsem levná návštěva.Krasný den

Dá se to zvládnout. Problém je, že bezlepkové potraviny jsou o dost dražší než normální.

Dcera je navíc diabeticka a celiakie k tomu už je dost na obtíž. Pro mě jako matku je problém vysoká
cena bezlepkovych potravin

Deprese a nechutenství

Dieta je finančně náročná, musím neustále přemýšlet nad jídlem, abych se najedla mimo domov
atp.. Žiji na malém městě, kde ani nekoupíte téměř nic bezlepkového. Jsem svobodná, bezdětná,
výdělečně činná a mobilní (řídím), takže to moc velký problém není, ale neumím si představit matky
samoživitelky, seniory či děti.

Dieta mě značně omezuje ve zkoušení a ochutnávání nových věcí a hlavně při cestování/dovolené.
Pozitivní je že člověk při čtení složení zjistili, že některé potraviny nejsou tak dobré jak se tváří.
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Dietu držím pár dní , a zatím to není nic příjemného kord když doma ty lepkove věci jsou je to zatím
velice náročné

Dnes už není problém sehnat dobré bezlepkové potraviny, hlavně pečivo, než třeba před 30 lety.

dnes už v pohodě

Do prace si musim vzdy nosiť vlastné jedlo,co je niekedy pri 12 hod nepravidelných smenách (som
zdrav.sestra( dosť náročné. Nezanedbateľná je tiež finančná stránka. Rovnako organizácia kuchyne
doma,varenie bez lepku a normálne 100percentne oddeliť.

Dobre se najíst. Na cestách dost obtížné

dobre, dieta, nic

Dobře

Dobře protoze na diete mi odeznela vetsina zdravotnich problemu thanoucich se od detstvi. A
nejvetsi problem mi dela neustale nekomu vysvetlovat ze si nemuzu ze rizku sundat strouhanku,
orecedit vyvar s nudlema, ze se muzou potraviny kontaminovat kontaktem, ale jsou to veci, ktere
jsem ani ja sama predtim nez jsem celiakii zjistila nevedela.

Dobře,čím dál lepší výběr blp výrobků.
I z blp výrobků je mi někdy špatně.
Cena blp výrobků.

Docela dobře. Trochu to omezuje ve školních aktivitách typu lyžáky, studijní stáže atd, je to složitější
při cestování, ale není to nemožné. Výhody bytí celiakem neshledávám.

Docela normálně s mírným omezením. Koupit dobré pečivo. Netuším.

Dodržování v chodu rodiny

doma je to jednoduche,ale skola, kamaradi a vylety jsou složité

Doma problém žádný nemám, ale když někam jedeme, tak skoro vždy je nějaká komplikace.

Doma to zvládáme v pohodě, nejhorší je cestování a dovolené. O žádné výhodě nevím.

Doma v pohodě, největší problém jsou výlety, návštěvy a svatby

Doplnění odpovědí:
- Nevnímal jsem žádné příznaky. Diagnostikovali mě na alergologii, kde jsem byl poslán praktickým
lékařem kvůli bronchytydě.
- Dodržuji dietu, podle mě ne přísnou. Resp. potraviny se stopovým množstvím neřeším. V
restauracích si vyžádám lístek s alergeny a když si dám třeba hranolky ještě se u obsluhy ujišťuji,
jestli je doopravdy smaží v čistém oleji. Jako bezpříznakový celiak ale bohužel nepoznám možnou
kontaminaci.
- Diagnózu mám zatím cca půl roku. Část rodiny se již objednala na testy, ale zatím není žádný jiný
celiak.
- Komplikuje středně. Žiji na malé vesnici, kde je problém nakoupit bezlepkové pečivo, těstoviny
apod. Nakupovat tedy musím jezdit jinam. Dál mi vznikla povinnost denně vařit, jelikož v práci
nemáme možnost bezlepkového stravování. Obědy si tedy vařím sám každý večer.
- V restauracích si skoro vždy můžu dát třeba plátek masa s rýží. Cukrárny, rychlé občerstvení a
benzinky skoro nevyužívám, protože tam se běžně nenajím.
- Největší problém mi dělá denní vaření. Je to žrout času. Jediná dovážka, co k nám funguje, tak je
pizza, takže ani o víkendu mi neodpadá starost s vařením. Výhody celiakie jsem zatím neobjevil
snad jen to, že jsem se začal zajímat o složení produktů.

Dostupnost a rozmanitost bezlepkovych surovin .Hlavně na společenských akcích a oslavách mám
problém něco sníst. Výhodu opravdu žádnou nevidím.

drahé bezlepkové výrobky
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Drahé blp potraviny, musím vozit jídlo na dovolenou, do práce, musím hledat restaurace s blp jídlem.

Drahé potraviny

Drahé potraviny ,
nevidím v tom výhodu.

Drahé potraviny a složité zjistit u potravin bez označení jestli obsahují nebo neobsahují lepek.
Ostatní lidé berou celiakii na lehkou váhu, jako rozmar. A na 100% restauracim nevěřím, když nejsou
úplně bezlepkove. Myslím, že nedokáži dodržovat netoxikovat leokovym jídlem.

Drahé potraviny a žádný výrobek hrazeny pojišťovnou

Drahe potraviny su najvacsi problem, a ich zle zlozenie tiez, vyhody ziadne

Drahé potraviny, chyběni čerstvého pečiva a malý vyběr bezlepkového jídla v restauraci

Drahe potraviny, nucena dieta

Drahé potraviny, velká neochota v restauracích

Drahé potraviny,přemýšlím na jídelníčkem

Drahé potrraviny

Dřív to bylo horší, po pár letech si člověk zvykne. Navíc jsou teď lidé k této "dietě" mnohem
vstřícnější a v každém slušném podniku se snaží vyjít vstříc. Musím říct, že alergie na vajíčka mi
život komplikuje o něco víc :D

Dříve jsem hodně cestovala, ale teď je to velmi komplikované co se týče jídla.

Dtále hledat potraviny bez lepku a laktózy.Výhoda mě nenapadá.

Dvojí vaření a pečení
Vadí mi, že doma vařím či peču pro ostatní a sama jsem hlady, když to nemůžu
Dražší a méně chutnější jídlo v restauraci 🤭

Dvojí vaření pro rodinu

Finance

Finance

Finance

finance, velka vetsina vyrobku jsou jen skroby a kukurice

Finance,jsem ivalidni duchodce.Výhodu nevidím

Finanční náročnost. Přirozeně BLP věci prodávají dráž s nápisem “bezlepkové”, např. Ovesne vločky
Jinak nic, sama si peču a vařím a nabídka BLP jídla je opravdu veliká :))

Formulář vyplňuji za 4 letou dceru. Nejvíce je smutná z toho, ze nemůže ve školce jist to, co mají
ostatní děti. Že nemůže ochutnat vše, co měla do teď ráda.

Hledání stravování při cestování do cizích zemí je dost problém. Výhodou? Možná zdravější
stravování - zařadila jsem do jídelníčku třeba pohanku, jáhly... a i maželovi chutná.

hlídat složení, finanční stránka, restaurace

Hodně omezení, hodně starostí, finančně velmi náročné. Často mám hlad a nemám si co dát.
Přidružené IBD onemocnění střev mi vše komplikuje ještě více.

hromadné akce, nemožnost dát si vše, na co mám chuť, vysoké ceny, výhody neznám

Hrozně
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Chce to mnohem víc plánování a přípravy, když jedu mimo bydliště (Brno), čersvé blp pečivo seženu
jen na pár místech v Brně, j jiných městech a místech je to většinou dost potíž. Stejně tak "mimo
civilizaci" - na horách, kurzech, táborech. Buď s sebou vozím trvanlivé blp pečivo - což znamená o
dost větší zavazadlo a péči o to, aby se nerozmačkalo a nerozdrolilo, nebo pekárnu a předmíchané
směsi. Obojí je spíš na cestu autem než hromadnou dopravou. Celiakii jednoznačně vnímám jako
nevýhodu, za 25 let, co ji mám diagnostikovanou, jsem nenašla jedinou "výhodu"

Chuť některých výrobků .

chybí celospolečenská podpora při nakupování , oddělené potraviny ve velmi malém výběru ,
některé obchody to úplně ignorují o pekárnách ani nemluvě 😢bída, za hranicemi je to jinak...máme
se čemu učit.. chleba je přeci chleba i když je bezlepkový a je to základní potravina

Chybí mi čerstvé pečivo protože žijí na menším městě kde se nedá koupit.

Chybí mi čerstvé pečivo, ale zase na druhou stranu tím, ze moc pečiva nejim, snad jim lépe

Chybí mi čerstvé pečivo,mají jen velká města

Chybí mi čerstvé, křupavé a trvanlivé pečivo. V mém okolí je jen Globus co vaří bezlepkově. Výhoda
je, že vím co jím. Většinu si doma peču sama.

Chybí mi dávat si s přáteli jídlo v restauraci. Výhoda - určitě více přemýšlím, co jim a to včetně tzv.
"prasáren". Takže jím vlastně zdravěji.

I když držím dietu 100%, mám problémy a bolesti, někteří celiaci to prý mají. A velmi často jsem
unavená, takže společenský život to ovlivňuje. Výhoda je, že když něco nechci jist, vymluvim se, že
mi to nedělá dobře, nemůžu to, apod...

Já jsem si už zvykla. Vadí mi ale reakce okolí. Mám problémy, když mám být mimo byt třeba na víc
hodin denně nebo přes noc. Vždy je mi zle, když jím někde v restauraci nebo v hotelu. Naposled
jsem našla v polévce nudle na dně talíře.
Pokaždé když jedu např. na služebku, tak trnu co mi zas dají k jídlu.

Vadí mi cena bezl. potravin. Např. normální vločky jsou za 11kč a moje za 43kč.
Vadí mi, že o nemoci hodně lidí stále nemá povědomí a myslí si, že se nic nestane, když to
nedodržím.

Jak se mi žije s BLP? Nic se nevyrovná čerstvě upečenému lepkovému rohlíku nebo chlebu, i když si
peču sama. Na většině oslav nejím i když si nosím vlastní pečivo, ale všude se objevují řízky a
roládičky. Jídlo v práci je nedobré, protože si v kuchyni asi myslí, že se zjištěním celiakie jsme ztratili
i chuť.Takže si vařím, peču a hlavně se učím. Celiakii mám potvrzenou půl roku a určitě výhodu
nevidím😉

jak se vám žíje? pěkně nahovno! označování výrobků, tupost výrobců a restauratérů, kde všude
lepek může být jsou největší komplikace... výhoda celiaka? wtf?

jak se žije - "dá sa", největší problém - jídlo mimo domov, výhody - vařím si, co mi chutná a nemusím
jíst jídlo od cizích

Jak se žije - přizpůsobíte se (nic jiného asi ani nezbývá), bzl potraviny jsou cenově odlišné,z tohoto
ďůvodu jsem z jídelníčku vyřadila některé pokrmy. Jelikož ráda cestuji,je občas obtížné během cest
hledat bzl street food nebo bistro,kde si vzít jen tak něco "do ruky". V restauracích takový problém až
tak nevidím,vždy se najde bzl jídlo

Jak se žije- jako každý jiný. Jen to jídlo si musím vařit a nebo vysvětlovat co můžu. Problém - najíst
se v restauraci, nebo na dovolené. Výhody asi žádné nejsou, zeleninu a ovoce a luštěniny i pohanku
už jsem dávno znala. Přeci jedna výhoda díky tomu že nesmím lepek mám bezlepkovou kavárnu s
cukrárnou. Takže nezoufat a vše zlé je k něčemu dobré.
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Jakmile si člověk zvykne, tak dobře.

Jako už jsem s tím zžitá a tak to prostě je. Největší problém je pro mě dostupnost potravin a výhoda
je,že nesnim všechno, protože nemůžu.

Jde o zvyk... už jsem se naučila s tím žít a vím,co si kde mohu dát. Výhody spíš nevidím.

Jde se přizpůsobit, největší problém pro mě je pečivo a výhodu nevidím žádnou

Jde to, nejvíc mi chybí normální chleba,vadí mi vysoké ceny bezl.potravin ,ale na druhou stranu jsem
poznala spoustu výborných bezlep.surovin

Jde to. Stravování mimo domov. Více o jídle premýšlim

Je pro mě unavující vařit zvlášť sobě a zbytku rodiny. V restauracích jíme jen výjimečně. Ale jim
zdravěji než ostatní lidé

Je problém se jen tak někde najíst.

Je těžké se stravovat jinde než doma, na návštěvě mívám velké problémy s výběrem jídla. Občas
chodím i se svacinou v kabelce. V restauraci si většinou musím davat alternativy - jen maso a
obloha. Občas zhresim - nemyslím tím, ze bych si dala jen tak třeba pečivo, ale dam si uzeniny,
které nejsou bez lepku. Malá míra mi nevadí, ale když to přeženu, je to druhy den opravdu krušné.
Výhodou celiaka je podle mě lepe stravitelnejsi strava (pokud si často nekupuje bezlepkove pečivo
plné cukru), protože lepek střeva zahlcuje a člověk více nabírá na váze.

Je to časově náročné. Musím si vařit pro sebe a jiné jídlo pro děti a manžela. Problém je v tom že
jsem obchodní zástupce a bezlepkové výrobky ještě nejsou všude dostupné a musím si jídlo vozit.
Výhodu v tom že jsem celiak bohužel nevidím žádnou spíš naopak. Byla jsem zvyklá jist vse
normálně a teď se musím omezovat jen na bezlepkové. Cenově hodně drahé

Je to drahá dieta, kterou je nutné dodržovat, takže občas je to náročný skrz finance. Netuším, co by
mohlo být výhodou.

Je to drahá dieta. A syn byl po zjištění prakticky vyřazen z kolektivu. Nemohl na školu v přírodě,
nemohl na obědy apod. To mě štve nejvíc. Výhodu nevidím.

Je to financne narocne, a nemuzem si rict ze nakoupime nekde. Musime presne kde maji
bezlepkove pecivo hlavne.

Je to komplikace, ale vzhledem k životu ve velkém městě se s tím dá žít bez větších potíží.
Na žádnou výhodu jsem za ty roky nepřišla.

Je to komplikace, vždy než někam jedu musím hlavně zjišťovat kde se najím. Neustále řešit jestli
mám doma svoje bezlepkové věci, navíc jsou ty potraviny poměrně drahé. Někdy se kvůli celiakii
cítím trochu "mimo kolektiv". Chtěla jsem cestovat, ale to celiakie docela komplikuje. Výhody moc
nevidím, možná jen to, že teď o jídle více přemýšlím (o celkovém složení potravin).

Je to náročné a mám pocit, že jsem dost ochuzená o spoustu věcí. I v rámci nějakých sociálních
vazeb je to složité (např. oslava, ochutnávky, street food festival, apod.), protože téměř vše musím
odmítat. V okolí už mám vytipované krámky, kde co mají, ale často cestuji takže musím chystat
neustále jídlo dopředu. Můj volný čas je strávený ,,u plotny". Další minus vidím v tom, jak je
bezlepkové stravování drahé. Výhodu nevidím v ničem, protože bezlepkové věci jsou plné cukru,
takže ani zdravá strava to moc není. Jediné za co jsem vděčná, tak že uz je mi dobře. Každopadně
pokud dojde na neúmyslný přeslap, bývá mi neskutečně zle a potřebuji kapačky. Nepřála bych to ani
nepříteli.

je to náročný, omezující, lidé na nás koukaj jak na blázny
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Je to někdy velmi náročné, kdyz chcete jít do restaurace tak doufáte že nebude problém donést
maso na přírodně že se na vás nebudou špatně dívat.

Když jsem v zoo také si nic nedate.
Jdete do kina a máte strach si dát i popcorn ( nikde není složení ) A když je tam moc lidí tak
nechcete se strapnit a radši se neptate na složení

Když jste u přátel a chcete pizzu tak radši řekne at jsi dají že stejnak nemate hlad at necítí soucit

Když jedete k moři tak jíte převážně jen maso z grilu ( kde doufate že můžete jejich koření) A
zeleninu.

Je toho hrozně moc co by se dalo určitě zlepšit

Je to o zvyku,ale určitě se prodraží.

Je to omezující hlavně venku. Najít restauraci nebo místo,kde se najíst je většinou oříšek.
Problém je i v tom,že v restauraci nebo i jiných stravovacích zařízení někdy ani nevědí, co je to
bezlepková dieta.
Příklad z cukrárny: když si nedate u indiánka piškotů,tak to můžete.
Nebo: v té omáčce je jen trochu lepku, to vám nemůže nic udělat.
Výhoda celiaka... To nevím, nic mě nenapadá 😀

Je to omezující při všech akcích kam, od festivalu po vikend na lyžích nebo ma chatě, kde společně
vaříme s dalšími X lidmi. Vždy si musím brát spešl potraviny a doufat, že se ostatní slitují. Nonstop
mám v batohu chleba pro případ potřeby.. problém je hlavně nějaký rychlý jídlo, např. Není
ekvivalent k bagete na benzine, pizze atd.
Výhody asi nevidím

Je to pro mě nové takže zatím složitě

Je to složitější ale jde to..
Největší problém je, že si všude musím brát svoje jídlo... Nejhůře se zajišťují cesty na výlety,
obzvláště do zahraničí (nyní je sice situace již lepší, ale i tak obsah jídla převládá nad zbytkem
vybavení) další problém je asi ten, že málo lidí o tomto onemocnění ví a mylně si myslí, že celiaci
můžou jist určité potraviny.
Výhoda: říká se, že strava je zdravější...
A z mé zkušenosti... Na koncertě kamarádům vyhodili jídlo i pití a mě díky celiakie vše zůstalo
Převládají nevýhody

Je to složitější při povinných kolektivních akcích. Ostatní děti mají stejné jídlo a já ho nemůžu.

Je to složitější vaření a vše co k tomu patří, a hlavně se naučit jinak vařit a používat speciální
suroviny. Výhoda že už mě je líp, a strava je lehká a zdravá, o proti stravě s lepkem, 😉

Je to spíše v hlavě nejvíc

je to těžké, drahé potraviny, zatím mi vaří jídla maminka a peče chleba, každý den, časově je to
velmi náročné, za rok jdu na vysokou a budu si muset vařit sám, do budoucna budu mít vždy náklady
na život vyšší než zdraví lidé. Zvýšené náklady na život se započítávají do životního minima jen u
lidí, kteří žádají o dávky. Myslím, že je to nespravedlivé.

Je to těžký s bezlepkovou stravou, drahé potraviny, výhody žádné nevidím, spíš naopak

Je to velmi těžké z hlediska kontaminace bezlepkového lepkovým (stejný nůž, prkénko) málo kdo si
toto uvědomuje z personálu v restauraci. Výhodu zatím v bezlepkové dietě nevidím.

Je to změna a velká výzva. A největší problém je že u nás není nikde restaurace a potraviny jsou
drahe

18



Jídlo mimo domov

Jídlo mimo domov, kvalitnější potraviny

jídlo na cestách
výhoda, přemýšlím o jídle a ubylo balast

Jíst mimo domov je náročné, je málo bezpečných restaurací a jídel v normalni restauraci.

Jít s přáteli na jídlo a moci si něco vybrat

Již jsem se naučila vařit bezlepkově, vařím tak pro celou rodinu. Největší problém je pečivo.

Již lépe,na trhu už je nyní spousta produktů, panuje větší osvěta,v restauracích apod..

Jsem (spíš bývala jsem) gurmán a ráda jsem ochutnávala nové věci, vařila, pekla… teď není z čeho
vybírat, teď musím brát to, co je. Sama jsem se vařit a péct bez lepku celkem obstojně naučila, ale
najíst se mimo domov bývá problém a dost mě to frustruje.

Jsem ještě malá takže jídlo řeší máma, mám štěstí že žiju v Brně kde je nabídka potravin dobrá.
Když jedu na výlet tak je to těžké, taky všechny narozeniny a jído ve škole je problém a taky tábory a
soustředění, tahám svoje jídlo a nemůžu si kdekoliv cokoliv koupit jako ostatní

Jsem rád, že už je mi konečně dobře.
Nedostatečná informovanost personálu v restauracích a chybějící alergeny v jídelních listcich.
Jí kvalitnější suroviny.

Jsem ráda, že už nemám bolesti a nevolnosti. Problém je cena bezlepkového pečiva. Dcera také
celiak nemá možnost se ve škole stravovat.

Jsou horší nemoce , lepší celiak než onko

K celiakii se přidalo spousta dalších problémů a omezení v jídle, tudíž nedokážu přimo odhadnout,
ale není to jednoduché, jelikož i po 4 letech léčení je mi každý den špatně. Doteď jsem se poklidně
nenajedla v restauraci, jelikož kvůli dřívějším zkušenostím nejsem schopná věřit tomu, že nic není
kontaminované. Jsem student a kdybych nepotřebovala dvakrát dražší jídlo, tak se mi žije o dost
lépe. Výhodu upřímně opravdu nevidím.

kamkoliv odjet - sportovní soustředění, turnaje.. výhodou je zdravá strava

Kazdodenne varenie

Kdekoli se najíst, hlavně na cestách

Když si člověk zvykne,tak se žije dobře. Pokud někam jedu a nejsem si jistá, že bych se neměla kde
najíst, jednoduše vezmu jídlo s sebou.Mimo jiné nemohu ani laktózu,takže stále studuji složení
všeho. Prostě je to můj život a tak to beru 🙂

Když si nestiham připravit do práce jídlo a musím si vyhledat kde si jídlo objednat nebo spoléhat
hlavně na ovoce a zeleninu.

Když víte co máte dělat, je to snesitelné. Vadí mi špatná informovanost restauračních zařízení.
Pokaždé se musí vysvětlit, co člověk může jíst a jak to mají připravit. Nikdy nemáte 100% jistotu, že
jíte bzl.

Komplikace v neznalosti ostatních, ani obsluha v restauraci neví....

Komplikace ve veřejném stravování, nutnost vařit si obědy sama
Výhody na celiakii jsem žádné nezaznamenala, možná jen to, že nemůžu sníst vše na co přijdu, což
ocení moje váha :D

Komplikuje mi život, ale dieta je nutna, takže jsem se s tím smířila. Největší problem jsou ceny blp
potravin a jejich nedostatek. Další problém neinformovanost ve stravovacich zarizenich. Vyhody
nevidim vubec žádné!!!!
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Kontaminace

Kontaminace - není možné ji zabránit v restauraci

Kontaminace, mala informovanost verejnosti a pracovníků v gastronomii. Nulová pece o bezpečí
celiaků od státu.

Lze si zvyknout,při dodržování diety není žádný zdravotní problém, mrzí mě neznalost společnosti,
hlavně v restauracich, mnozí lidé často zlehčují nutnost dodržování diety. Nevýhody: cenová i
časová náročnost diety, ne všude je dostupné čerstvé pečivo, pouze balené, společnost se jen
pozvolna seznamuje s celiakii a nutnosti bezlepkové diety. Větší příprava na cestování, oslavy,
sešlosti, apod.
Výhody: žádné, snad jen, že dodržováním diety je nemoc eliminovana, není nutná medikace.

Malá flexibilita ohledně stravování, zjišťování, zda se tam a tam něco dám,

Málo bezlepkových jídel v restauraci

Málo bezlepkových restaurací, celkově stravování mimo domov

Malý a drahý sortiment bzl.výrobků, chleba je je 1x týdně a jen na objednávku, rohlíky a věky vůbec.

Malý výběr v obchodech,absence čerstvých pekařských výrobků, obrovský problém v
restauracích-občerstveních

Mám cca od 4 let různé potravinové alergie. Tudíž jsem zvyklá si jídlo hlídat. Přijala jsem to jako
další alergii, a omezení. Nejhorší je pro mě vyjet mimo město, kde to neznám a musím se tam
stravovat, posezení v restauraci je taky dosti omezené. Největší strašák je pro mě dovolená v
zahraničí. Výhodou celiaka? Možná větší přehled, co člověk jí.

Mám dietu teprve rok a pěkně mi to komplikuje život. Člověk musí mít VŽDY u sebe něco k
jídlu,protože člověk jen tak nic nesežene. Do práce si musím vařit neustále obědy a tahat sebou
tašky s jídlem. Štve mě,že si nemohu jen tak zajít do restaurace nebo si koupit jen tak něco do ruky.
A výhodu na celiakii jsem snad ještě nenašla,možná jen,že jsem zhubla 😀🙈

Mám profesi,kdy jezdím po celých jižních Čechách a díky tomu, je velký problém najít restauraci, kde
bych se mohl v klidu najíst bez toho, abych hledal alternativu v jídelním lístku jako je třeba plátek s
bramborem. Také domácí vaření a pečení je horší. Další nevýhodou je, že se bojím, že celiakii zdědí
dcera. Výhody jsem žádné nezaznamenal.

Mám to kombinované s dalšími střevními problémy, tak je to složitější s obstaravanim jídla mimo
domov. Největší nevýhoda je nemožnost se najíst tak jednoduše jako ostatní. Omezuje mě to pak
tedy nejvíc při studiu (pak asi práci), když nemám možnost jídlo si připravit a vhodné není dostupné.
A při cestování.

Mám velmi ráda jídlo, takže to ze začátku bylo docela psychicky náročné na vyrovnání, každopádně
jsem se ještě nesrovnala s pohledy okolí a názoru lidí, co o tom nic neví a často mi kritizují
jídelníček…
Žádné výhody v tom nevidím. :))

Miloval jsem pečivo, bezlepkové velká bída. Vysoké ceny všeho.

Mimo peclivejsiho studia slozeni potravin a pokrmů nepocituji zadne další nevyhody

Minimální možnost se najíst mimo domov. Ceny potravin

Mínusy - Nadýmání, jídlo na oslavách, neschopnost školních jídelen vařit bez lepku, ... Plusy -
kvalitnější strava (čtení složení)

Musim na vse myslet dopredu. Nemohu si jem tak nekam vyrazit.

Musím promyslet vždy dopředu stravu, výlety, návštěvy. Nechci vypadat divně, většina si myslí, že je
to jenom módní výmysl.
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Musím se s tím naučit žít,problém asi vaření,výhodou nevím

Musíme spolu žít. Problém je cena potravin, ale zase se necpu sladkým.

Myslím si, že jsou horší onemocnění než celiakie. Ano, je to trochu komplikace, ale dá se to
zvládnout. Nejvíce mi chybí pizza 😄

Myslím, že jde o zvyk .

Na BD jsem najela vcelku v pohodě. Největší problém je, že veškeré věci co jsem dříve milovala
obsahují mouku. Naštěstí jsou bezlepkové mouky, strouhanky atd, tak se to dá v pohodě nahradit a
udělat si to bezlepkově. Do teď jsem absolutně netušila, že v 80% výrobků je mouka, dokud jsem to
prostě nemusela začít řešit. Výhoda je určitě ta, že co jsem vyřadila lepek je mi mnohem, mnohem
lépe.

Na bezlepkové dietě mi vadí, že se nenajím všude. Většina restaurací bezlepkové nevaří. Co je další
věci, že naše potraviny jsou mnohem dražší než ostatní a pojišťovny moc nepřispívají. Neřekla bych,
že je nějaká výhoda..

Na bezlepkovou dietu jsem si již zvykla, vůbec to není zatezujici. Myslím si že v této době je hodně
alternativ k lepkovym výrobkům. Jediné co mi hodně vadí je předražení bezlepkových produktů a že
v malých lokálních obchodech moc bezlepkových potravin nelze najít a koupit.

Na bezlepkovou dietu jsem si poměrně zvykla.Největším problémem je se stravovat mimo
domov.Žádné výhody v dietě nevidím.

Na bezlepkovú stravu som si zvykla, problémom je bezpečné stravovanie v reštaurácii, návštevy u
známych, keď nie všetci rozumejú. Výhodu som nenašla, a to som 16 rokov na diete.

Na dietu jsem si rychle zvyklá. Pro mne je největší problém stravování v zaměstnání, nebo na
výletech

Na dietu jsem si už zvykla. Občas nevím, co mám vařit, někdy mě štve, když se mi něco, co si peču
doma, nepovede. Brala bych, kdyby bylo víc podniků, kde by se mohli celiaci najíst a nemuseli se bát
kontaminace lepkem. Jako výhodu celiakie beru, že jsem se konečně začala zajímat o to, co jím -
kvalita, množství potravin a jejich živiny.

Na dietu jsem si zvykla a řekla bych, že mě téměř neomezuje.

Na dietu se dá rychle zvyknout, hlavně když vidíte výsledek a díky ní jste bez obtíží. Jako problém
vnímám stravování mimo domov. Občas je velmi složité najít restauraci, která vyjde vstříc a uvaří
dietní jídlo.

Na jakýchkoliv akcích ( festivaly apod.) se nenajím. Největším problémem je pro mě nedostatečně
přiškolený personál restaurací. Takže raději řeknou, že nic bez lepku nemají, nebo naopak nabidnou
cokoliv a doma poznám, že se informace o jidle bezlepku nedostala ke kuchaři. Dalším problémem
je, že v meničkách uvedou alergeny (aby měli splněno) a přitom když se zeptám,zda je to opravdu
bez lepku, když tam nevidím alergen 1, řeknou že je to s moukou . Takže se nedá spoléhat na
uvedené čísla a člověk se musí neustále ptát. Takže ze zákona povinné udávání alergenů je jen na
oko splněno.. a největší problém je pečivo, mám nejbližší pekárnu 50km. Takže čerstvé pečivo vidím
jednou za rok.. nevýhodou je, že se nedokážu stravovat mimo domov zdravě ( nakonec vždy
skončím u hranolek s kečupem, abych aspoň dojela dom trochu najezena) a výhodou celiaka je
nemožnost jíst nezdravé potraviny které lákají na každém rohu. Bez diety bych neodolala

Na nic , hlavne na dovolenych. Clovek tam nesmi spoustu jidel a nebo kdyz Varim detem atd. Vic
nadobi a starosti (delam pro ne lepkove A sobe bez ) taky po financni strance je to sileny. Vyhoda je
asi jen to, ze asi nikdy nebudu tlusta , co mam celiakii , tak vyrazne nedokazu pribrat

Na vše se dá zvyknout. Největší problém vidím v tom, jak někdy reaguje okolí. Výhodou, alespoň pro
mne je, že si člověk lépe hlídá váhu, když nekonzumuje velké množství bílého pečiva 😆
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Na změnu jídelníčku jsem si zvykl po 6 měsících, z váhy 107 kg jsem s edostal bez jakéhokoliv
cvičení na 90 kg (výhoda).
Nevýhoda je že je jsou potraviny až předražený.

Na život s bezlepkovou dietou jsem si zvykla a ani mě moc neomezuje. Nejvíc mi asi vadí málo
možností se někde v česku najíst např. na výletě (zoo, památky…) a fakt, že musím vždy myslet
dopředu jestli se na daném místě bude dát najíst bezlepkově nebo ne a podle toho se nachystat.
Výhoda? Asi že vám nikdo nesní jídlo, protože speciálně bezlepkové věci většinou normálním lidem
nechutnají :D.

Na život s diétou som si zvykla. Mladšia dcéra je tiež celiatička, najväčší problém bol zatiaľ vždy so
stravovaním v školských jedálňach... A myslím, že byť celiak je skôr nevýhoda! Osobne v žiadnom
ochorení výhodu nevidím... Výhoda je byť zdravý!!!

Najíst se kdekoliv mimo domov. Neznalost personálu v restauracích. Touha po normálním pečivu,
neustále omezování se.

Najíst se mimo domov

Najíst se mimo domov je velký problém

Najít potraviny bez přidaného lepku

Najít restauraci, jet na zahraniční dovolenou

Najvatsi problem vidime v nutnost varit kazdy den, nemoct pivo tiez otazka uhla pohladu. Vyhodou je
ze viem co kupujem a co jem.

Náročné je pro mě hodně časově náročné vaření do práce, jelikož dělám na směny, malý výběr
bezlepkového sortimentu v obchodech oproti jiným státům

Náročné jsou obědy ve škole, mamka musí vařit. Nemůžu si dát cokoliv, na co mám chuť, když to
zrovna mají ostatní kolem, i na oslavě narození kamarádů. Výhoda je, že jím asi zdravěji.

Náročné na čas a finance. Veřejné stravování. Výhody nevidím.

Naštěstí celkem dobře. Dnes jsou již bezlepkové výrobky běžné v obchodech. Problém je jejich
vysoká cena. Problém je i příjem laktózy, která mi nedělá dobre. A také sestavit vyvážené jidlo.
Bezlepek jsou samé škroby. Výhoda je, že nesním tolik sladkého. Oplatky, zákusky atd.

naučila jsem se s ní žít,ale problémy bývají při cestování,zrovna ted nemám stravu bezlpk v
letadle,dřív to nebýval problém ,ale tentokrát ano a to není žádný krátký let ale budu na cestě skoro
24 hod
,

Naučit se bezlepkově péct i vařit, najít si na to čas, vzhledem k tomu, že v okolí nemám skoro žádné
bezlepkové restaurace...

Naučíte se s ní žít. O výhodách nevím..

Návštěva restaurace pokud nejsem dopředu připravená a jsem někde kde to neznám a mám se
rychle rozhodnout

Nedobře se mi žije s BL dietou, zvlášť na vesnici. Denní stravování v zaměstnání - problém, oslavy,
výlety, koncerty, společenské události - většinou problém, personál v restauracích má malou
vědomost o BL dietě. ...

Nedostatek dobreho peciva

Nedostatek informovanosti v restauracích; to, že se každý celiak spokojí v restauraci s nízkou
kvalitou jídla a „drží pusu”; nedobré zákusky a celkově ne tak vysoká kvalita potravin; výhody celiakie
- možná že člověk tolik nepřibere, protože si nemůže koupit kdejaké jídlo
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Nedostatek potravin na trhu prodejen, nevědomost některých lidí, i v restauraci, nedostatek míst kde
se dá najíst.

Nedostupné, drahé pečivo. Nutnost péct doma. Výhoda není žádná.

Nechuť obchodníků,restaurateru a vedoucich sk.jidelen uvádět alergeny v potravinách
pravdive.Radeji nechají bez alergenů a nebo u všeho uvedou 1.

Nejde se najíst všude, je to drahé..

Nejhorší je cestování, návštěvy u přátel, v zaměstnání....

Nejhorší je nemožnost najíst se při cestování. Lepek a laktóza :-(

Nejhorší je neznalost okolí.
Problem nějakého nouzového občerstvení, když si zapomenu nebo nestíhám nachystat vlastní.
Nikdy nemam 100% jistotu, že to je v pořádku.

Nejhorší je to s kamosema, nemuzeme si zajít na pizzu. Leda jet někam do Brna, ale to je daleko.

Nejhorší je určitě finanční stránka, kdy bezlepkové výrobky stojí mnohem víc. Komplikace je to i pro
mé blízké okolí, protože mi všichni chtějí dopřát např. ke kávě něco dobrého. Nebo když mě někdo
pozve na oběd, už nedomyslí, že některé věci zkrátka jíst nemůžu (koupí třeba bezlepkové těstoviny,
ale už je nenapadne zkontrolovat, čím zahustí omáčku... Řízek obalený v normální
mouce/strouhance...). Výhoda? Díky tomu, že např. ne všechny kavárny mají bezlepkové zákusky,
nedám si ke kávě nic sladkého 😁. Dále si myslím, že máme skvělou komunitu mezi sebou, ať už
osobně, nebo s cizími lidmi prostřednictvím fb skupin, kde si například radíme s recepty na pečivo,
nyní cukroví a zasvěcujeme nováčky do toho, na co si dát pozor, co kde sehnat...

Nejhorší je, že si člověk musí veškeré jídlo připravit sám, aby neměl problemy. Jiné nevýhody
nevidím.

Nejhorší jsou ceny speciálních potravin + stravování se mimo domov. Naštěstí již žiju v Praze, kde je
vše mnohem dostupnější, ale i tak je to vždy komplikace, člověk musí plánovat vždy dopředu, mít s
sebou nějakou svačinu, případně řešit, kam si může jít něco koupit. Mrzí mě také sortiment na
benzínkách, kdy v Norsku bylo možné na každé Shellce zakoupit bezlepkový hotdog nebo
hamburger, kdežto u nás si člověk dá maximálně oříšky nebo nanuka. Cestování je možná
nejnáročnější.

Nejhorší jsou ty vysoké ceny, na které vám nikdo nepřispěje ani korunu, a to ani tehdá pokud berete
důchod a je to pro finančně opravdu velmi zatěžující.

Nejnáročnější je občas asi psychicky zvládnout to, že si nemohu dát to, co ostatní a jsem
"vyjímečná" a všude vidět - mám např. svůj vlastní oběd ...

Nejvetsi problem jsou lide, co celiakii zlehcuji a tvrdi, ze nevadi, ze sem tam snim neco s lepkem. A
dalsi problem je vysoka cena bzl potravin. Vyhoda asi to, ze se snazim diky tomu jist zdraveji

Nejvetsi problem jsou restaurace (provozy s jidlem), kdy personal nema tuseni a jsou schopni jidlo
nejen doporucit spatne, ale i kontaminovat, po predchozi domluve do talire stejne prihodit bagetku
apod. A vetsinou mate jeste pocit, jak je strasne obtezujete a vysirate. Takze problem je
informovanost a pristup personalu zarizeni, kde pripravuji / prodavaji jidlo. Pripadne pristup lidi ve
vlastnim okoli, ale to neni tak zasadni. Pak je problem drzet nejakou dalsi dietu, omezit se treba ve
sladkem apod., protoze uz ted mam pocit, ze jsem v jidle omezena a mam hrozny problem
vyskrtavat dalsi veci z jidelnicku a navic dobrovolne. Vyhoda me nenapada.

nejvetsi problem se nekde dobre najist. Vyhoda - nepřiberu :D

Největší problém je v zaměstnání. Učím gastronomii a nemohu ochutnávat pokrmy, které studenti
uvaří.

Největší problém - cestování, jídlo mimo domov. Jediná výhoda - zlepšení zdravotního stavu.
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Největší problém - stále všude s krabičkou jídla, v zaměstnání nevari bezlepkové (základní škola).

Největší problém -finanční zátěž při nákupu potravin, výhody nevidím

Největší problém :drahé suroviny a potraviny - téměř žádný příspěvek na tuto dietu; pečivo bez lepku
nikdy nechutná jako lepkové; denodenní vaření.
Výhoda celiaka: díky absenci lepku se cítím lépe.

Největší problem “vyber jidla” co si budem mame o 80% min potravin na vyber v obchodě než
ostatní. Člověk si nemůže dat ani někde zakausek..jit si rano do pekárny pro něco čerstvého..možná
to v nějakým městě maji..ale u nás bohuzel ne
Výhodou je asi “zdravější” životní styl

Největší problem asi jídlo v restauracích a malý vyber sortimentu v obchodě.

Největší problém dovolené a najíst se v restauraci.
Výhoda celiaka - no to nevím.

Největší problém je asi stravování mimo domov, chtelo by to více bezlepkovych restaurací. Výhodu
nevidím bohužel žádnou.

Největší problém je cestování zejména v zahraničí, kterého jsem se úplně vzdala. Výhodu bohužel
žádnou nenacházím.

Největší problém je cestování, jídlo musíte plánovat do předu, buď vybrat restauraci nebo si něco
připravit předem, navíc balené pečivo v obchodech je drahé a navíc ani není dobré, takže nejlepší je
si péct vlastní a to je zase časově náročné. Naopak kvůli celiakii jsem začala o jídle trochu víc
přemýšlet a jíst zdravěji, nemám neustále k dispozicí obrovský výběr sladkého i slaneho pečiva
(slaninový rohlík, taštičky s párkem, ....) co je v supermarketech.

Největší problém je finanční (drahé bzl potraviny) a časová náročnost s vařením pro zdravé členy s
lepkem a pro mě bez lepku, neustálé čtení etiket, velice omezená a kolikrát riskantní záležitost najíst
se mimo domov…často je celiakie spojená s dalšími alergiemi - u mě ještě ABKM, což je další
omezení:( výhody nejsou…

Největší problém je finanční, bohužel vše je dražší. Výhodu nevidím žádnou.

Největší problém je jidlo ve společnosti

Největší problém je kontaminace jídla, když nevím kde se jídlo připravovalo

Největší problém je kontaminace, když někdo řekne, ale však se nic nestane když to jednou porušíš.
Vysoké ceny, zbytečné příplatky v restauracích, ještě víc to naštve když říkají nebojte se a stejně
vám po nich něco je. Nemůžu si jen tak něco koupit například v automatu ve škole k jídlu, vždy
sebou musím mít svačinu jinak mám smůlu.

Největší problém je na cestách, pokud potřebuji někde rychlé občerstvení nebo tak. Například v
Norsku není problém na skoro každé pumpě, aby vám udělali klobásu nebo párek do bezlepkové
bagetky. Dále je problém cena bezlepkových potravin.

Největší problém je na dovolené v zahraničí, protože se špatně domluvím anglicky. Jinak v podstatě
problém nemám. Výhoda je, že jsem se naučila stravovat zdravě a tím pádem mi dieta neomezuje.

Největší problém je najíst se bezproblemu venku,restaurace,kavárna,cukrárna.

Největší problém je najíst se mimo domov, hlavně svaciny

Největší problém je najíst se někde venku s přáteli. Výhodu bohužel žádnou nevidím.

Největší problém je najíst se v menších městech nebo vesnicích v hospodách, třeba na dovolené,
věřit jim, že je jídlo opravdo blp. Ještě pořád je mezi lidmi, že přece tam je jen lžička mouky, to přece
nevadí.
Jinak se mi s celiakií žije celkem dobře. Až na ty ceny blp potravin, vařím si sama.
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Výhoda?...... na nic jsem nepřišla

Největší problém je najíst se v restauraci. Ikdyž se člověk domluví, tak nemá jistotu, že nedojde ke
kontaminaci...
Mou výhodou je, že mi mamka vaří dobroty do školy na oběd, které vždy sním :-)

Největší problém je najít si čas, abych si pekla pečivo a sladké.

Největší problém je najít správnou restauraci, když jdeme s rodinou na oběd. Výhodu třeba vnímám
v tom, že jsem se začala zajímat složením produktů.

Největší problém je najít vhodný fast food, nebo jakékoliv rychlé občerstvení např. na cestách atd.

Největší problém je nepochopení okolí

Největší problém je opravdu velké zvýšení nákladů, ztráta času při skoro každodenní přípravě
pokrmů, velký problém se najíst někde v restauraci - minimálně strach z kontaminace a celková
nedůvěra v neproškolený personál. Výhodu v tom opravdu nevidím.

Největší problém je pečivo

Největší problém je pečivo když se mi podaří upéct chleba tak je to svátek 😃 a výhodou ani nevím
možná to že si člověk udrží postavu když spoustu věcí nemůže 😃😃

Největší problém je pečivo,chléb a rohlíky.Po upečení výborný,ale už druhý,třetí den se nedá jíst .Tak
pečivo těměř nejím,nahradila jsem ho paleo pečivem,to mi vyhovuje a chutná

Největší problém je právě jídlo venku, akce s přáteli, v práci.. člověk se cítí izolován...

Největší problém je pro mě najít bezlepkovou restauraci/kavárnu.

Největší problem je pro mě přístup některých obsluh v restauracích. Ale snad už se to brzy zlepší.

Největší problém je pro mne najít chutný a zdravý bezlepkový chléb.

Největší problém je při cestování.

největší problém je přizpůsobit se okoli

Největší problém je si každý den uvařit jídlo do práce. Dělám dvanáctky ( v práci jsme pořad jsem
rada když mám výjimečně 2 dny volno) přijít domu o půl 9 večer a ještě vařit jídlo na další den.
Výhodu žádnou nevidím.

Největší problém je stravování na výletech

Největší problém je vaření obědů a chystaní svačin dceři (celiak) do školky každý den. Ne všude jde
sehnat bezlepkové vyrobky. Složité stravování v praci, v restauraci... Výhodu nevidím žádnou.

Největší problém je zpočátku, aby si tělo zvyklo na zcela jinou stravu, když je 40 let zvyklé na něco
jiného. Též je problematické zatím do restaurace či občerstvení na společenských akcích, koupit si
dortíka či jít s kamoškou na dortíka, pracovní obědy s obchodními partnery. To je handicap, trošku
tedy i společenský. Díky neznalosti si mnozí neceliatici někdy myslí, že "to přeháníte". Též musím v
důsledku výše uvedeného více doma vařit např. obědy do práce a péct vlastní chleba a pečivo,
abych neumřela hlady. Protože je velmi špatná dostupnost bezlepkového čerstvého chleba a pečiva
( s vyloučením kontaminace lepkem- pekárny často bezl chleba pečou, ale kontaminaci
nevylučují....) Výhoda je mám více pod kontrolou co skutečně jím, protože musím u všeho studovat
složení, a co není jasné nejím.

Největší problém je, když nejsem doma a nemohu si upéct vlastní bzl pečivo nebo uvařit bzl jídlo. V
zahraničí to byl horor - Asie. V momentě, kdy opustím domov a jsem odkázaná na to, se najíst někde
"venku", nikdy si úplně nejsem jistá, že se bezlepkově najím. Občas je to tak stresující, že po
hodinovém hledání a vyptávání se, se radši spokojím s bzl chlebem se šunkou nebo bramborami...
Ano, člověk si má dopředu zjistit, kde se najíst, ale pokud jedete naslepo nebo do naprosté " díry"
tak bohužel.
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Největší problém je, ze když nejen jedu na výlet tak ne vždy se mužů najíst. Tudíž vždy beru nějakou
svačinu.

Největší problém je, že mě to někdy distancuje od společnosti…
výhodou je zdravější způsob stravování…

Největší problém je, že musím vařit obědy pro sebe do práce i pro syna celiaka do školy. Vadí mi, že
syn musí jíst každý den ohřívané jídlo. O náročnosti na čas a energie + cenách bezlepkových
potravin ani nemluvě. Výhodou je, že se učím používat méně obvyklé přirozeně bezlepkové a zdravé
suroviny.

Největší problém jsou ceny potravin. Ze začátku diety jsem byla vyvedená z míry,ale postupně jsem
si zvykla. Dalším problémem je,že si lidé myslí,že jsem přecitlivělá,když nechci konzumovat
jídlo,které nemám zaručené jako bezlepkové.

Největší problém jsou právě restaurace - člověk musí vše ověřovat, zjišťovat, ujišťovat se (např. jestli
se přirozeně bezlepkové bramborové hranolky nesmaží ve stejném oleji jako klasické řízky,...). V
některých restauracích mám problém vůbec najít bezlepkové jídlo. Žádná výhoda celiaka mě
nenapadá, je to pro mě bohužel stále jen omezení.

Největší problém jsou pro mě svačiny na cestách nebo když není čas, nutnost být pořád připravena
a nebo mít hlad.... jinak je to samozřejmě otravné, ale zda se mi, že v této době už mám možností
spoustu a omezení vnímám spíš když chci jist venku, doma už mi to vůbec nepřekáží (i když je
pravda, že moc neřeším ceny potravin, jakmile člověk počítá každou korunu, i stravování doma musí
být náročné)

největší problém jsou pro mne výlety (restaurace, svačiny...) výhoda je podle mého názoru, že tím,
že čte člověk složení výrobků...více přemýšlí nad složením stravy

Největší problém kvalitní čerstvé pečivo. Vše jen vakuové balené. Chleba se musí do 2 dnů sníst,
jinak plesnivi.
Dostupnost čerstvého pečiva téměř nulová a ty ceny!!!

Největší problém mám s tím, že si veškeré jídlo (snídaně,obědy,večeře) musím připravovat sama. U
nás ve městě není možné se bezpečně bezlepkově stravovat. A byť pracuji na Hotelové škole a
provozujeme vlastní jídelnu, tak pro mě prý vařit nebudou, je to prý složité. Aktivně sportuji a musím
neustále řešit, kde který den budu a jak tam budu dlouho, abych si stihla připravit jídlo na další den.

Největší problém mi dělá stravovat se v normálních restauracích když jdu na jídlo s kamarády.

Největší problém mi dělá vaření jídla doma, když je partner zdravý. Dalším problémem jsou velké
bolesti při nechtěném požití lepku. Vyřadí mě to na několik dní z běžného života. Na žádné výhody
jsem zatím nepřišla.

Největší problém najíst se kdekoliv. Výhoda začala jsem jíst zdravěji necpu se bagetami a chlebíčky
u nás není možnost koupit bez lepku.

největší problém pro mě a dceru (9let) je omezená možnost najíst se při výletech někde v restauraci,
rychlém občerstvení apod.
Výhoda být celiak mě nenapadá žádná. Jen dcera má ve školní jídelně přednost před všemi dětmi,
takže si pochvaluje, že nemusí stát v řadě 🙂

Největší problém restaurace

Největší problém v restauraci a na návštěvě

Největší problém vidím v tom, že lidé v okolí nejsou dost poučeni o celiakie a často narazím na věty
typu "to je v pohodě, tam je jen trocha té mouky" nebo "když jsi jedla lepek 20 let, tak přece teď tě ta
trocha nezabije" a nedokáží pochopit, že i trocha lepku dokáže organismus úplně rozhodit. Další
nevýhodou je dovolená, a to převážně v cizině, kde je často povědomí o lepku ještě mizernější než v
ČR (hlavně třeba Chorvatsko).
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Výhodu vidím pouze v tom, že když se celiak sejde s jiným celiakem, nemá problém ho pohostit :D.

Největší problém vidím ve stravování mimo domov, pokud nejdu přímo do bezlepkové restaurace tak
si můžu vybírat jenom z par jidel která jsou většinou stejná (plátek masa s bramborem či rýží). Nejvíc
mi ale asi chybí cukrarny s větším výběrem bezlepkových zákusků (vetsinou maji zákusky pouze
přirozeně bezlepkové - laskonka, panacota,.... ). Naopak výhodou je, ze me to nekdy nutí si jidlo
pripravovat doma a tak se můžu zamyslet nad tim co si dam a nejsem odkazana na výběr jídel v
menze ci na různých výjezdech

Největší problém,je když nemám dostatek času na přípravu bzl jídla a nemohu po ničem narychlo
sáhnout

Největším problémem je dostupnost bezlepkových potravin (nejsou běžně v každém obchodě,
obzvlášť v menších městech), o restauracích už vůbec nemluvím. A druhým největším problémem je
vysoká cena bezlepkových potravin.

Největším problémem je opustit bezpečí domova . Vydat se do nezmana na nová místa je téměř
100% jistota že se člověk nemají. Celiakie mi omezuje moji životní potřebu svobodne se najíst kdy
chci a rám kde chci. Připravované krabiček jodla na výlety nebo na dovolenou je za trest. Koupit
čerstvé bzl pečivo mimo hlavní město nebo velká města je téměř nemožné.

Největším problémem je stravování mimo domov, v restauracích nelze ověřit zda je jídlo 100%
bezlepkové. Další problém vidím ve vysokých cenách za bezlepkové potraviny. Výhodu považuji, že
jsem štíhlá- mám ráda těstoviny, pizzu, pečivo slané i sladké,které si bohužel v pekárně koupit
nemůžu a díky bezlepkové dietě se stravuji zdravě než kdybych jí neměla.

Největším problémem je zajištění stravování mimo domov.

Největším problémem je, že se vše musí pořád číst/hlídat. A že mám chuť občas na “normální “ jídlo
s lepkem a vim, ze nemůžu 😄

Největším problémem jsou ceny bezlepkových potravin, a také to, že musím být velice opatrná a
hledat i tam, kde by normální člověk lepek nehledal. Také mi vadí struktura a chuť některých potravin
a to, že si nemůžu dopřát normální pečivo. Nebo to, že v restauracích věci, které by mohly být
bezlepkové nejsou a tím pádem si musím dát třeba salát - bez pečiva.

Největším problémem jsou ceny potravin, i když chápu důvod proč jsou dražší, je to šílené.
Další věc, která mě trápí souvisí s pečivem. Člověk si ho musí upéct a stejně nikdy nedosáhne chuti
lepkového např rohlík.
S tím souvisí příprava veškerých chodů co se týče jídla, člověk si musí vše plánovat dopředu,
nemůže odjet pryč na 4 dny s tím, že se někde nají po cestě jen tak, kde chce. Mrzí mě že spousta
restaurací vůbec bezlepek nebere v potaz, člověk si v restauraci nedá ani vývar, protože je plný nudlí
a různých jiných věcí, ostatní polévky bývají zahušťovány moukou. S tímto problémem se jako
studen potkávám často, protože když si nestihnu uvařit, tak do menzy si nezajdu protože i když je
příloha rýže, tak omáčka je zahuštěná, tudíž bývám o hladu nebo o toustu se sýrem.
Na druhou stranu musim říct, že sortiment bezlepkových potravin se velice rychle rozrůstá a už je k
dostání spousta variant i sušenek a housek a chlebů, bohužel chuť a cena některých i třeba
chutných výrobků bývá šílená.
Celkově to prostě není jednoduché a člověk si musí zvyknout na neustálé plánování a hlídání toho
co jí. Stojí to nervy peníze čas ale nic jiného člověku nezbývá

Nejvíce mi chybí dobré Pecivo, a vadí mi vyšší ceny

Nejvíce mi vadí, že nemůžu jíst ve školní jídelně s ostatními spolužáky, že si nekoupím čerstvé
pečivo, a že je velký problém najít restauraci, kde bych se mohla najíst. Výhodu zatím nevidím v
ničem 😔

Nejvíce mi vadí, že se ne vždy kdekoliv s dcerou najíme. Musíme si neustále brát vlastní jídlo. Ceny
bezlepkových potravin taky šílený. Volný čas trávím převážně v kuchyni pečením a vařením.
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Někdy se cítím vyloučena ze společenských akcí, kdy si nemůžu skoro nic vzít. A špatná zkušenost
restauracemi, když tvrdili, že to jídlo neobsahuje lepek a pak jsem měla zažívací problémy. Někdy to
lidi podcení a berou nás celiaky na lehkou váhu, s tím naděláme, dyť tam je jen malinko mouky....ale
také znám spoustu lidí, co se zachovají úžasně a zajímají se víc a snaží se i připravit bezlepkove
pohoštění 🙂

Nemám problém už s ničím. Zvykla jsem si .
Nejim pečivo. 😀

Nemam problem žít s bzl dietou pokud jsem doma.Uvarim a upecu si vse co potrebuji. Problem
nastava pokud jsem v praci casove vytizena.Jsme doma 4 lidi na bzl diete [ ja, manžel, dcera,
syn).To znamena ob den péct chleba.Kdyz prijdu z prace ve 20h, tak se mi opravdu pect
nechce.Kupovane pecivo me nechutna.
Takze asi nejvetsi problem je ČAS na to aby si člověk uvařil a upekl, protože kupovane potraviny
nejsou dobré a hlavne neni výběr a jsou drahé.
Další problém ktery mi vadí je, že si nekoupím nikde rychlé občerstvení.Jako např.kousek pizzy,
parek v rohlíku.... vždy skončím na sladké tyčince.
Výhodou celiakie- asi nevidim žádnou výhodu. Možná lidem kterým před zjištěním diagnózy bylo
špatně, tak že se jim ulevilo.

Nemám s tím problém

Nemám s tím větší problémy, spíše moje okolí. Rodina si rychle zvykla a bezlepková kuchyně jim
vyhovuje. Spíše přátelé neví, co mi mají nabídnout, když přijdeme na návštěvu.

Nemám s tím žádné potíže. Vím co nesmím, kde jsou rizika kontaminace a tomu se vyhýbám.
Problém s tím nemam žádný. Výhodou je, že člověk nad jídlem musí víc přemýšlet a tím je
jednodušší jíst zdraveji. Pokud bych mohl vše co vidím, asi bych tolik zdravě nejedl .

Nemohu jezdit na delši výlety se školou, soustředěni atd. Problém se zajištěním stravy, tábory a
příměstské tábory- problém. Buď neumí nebo špatně zajistí stravu- kontaminace. Dovolená jen s
vlastním vařením. Obědy ve škole- nosím si vlastní. Dieta je velmi omezující. Znevýhodňuje celiaky
po psychické i finančně- např. Dotace na školní stravu nemohou využit když škola stravu neumí
zajistit.

Nemoznost najit stravovani kde bych si byla jista, ze nedojde ke kontaminaci a take problem s tim,
ze kdyz uz je BLP tak problem i s laktozou. Mam male deti, takze udrzeni cistoty tak aby nedoslo ke
kontaminaci. Vyhodou je, ze jim zdraveji.

Nemoznost se najist nekde mimo domov, vsude tahama krabicky. Vyssi ceny za stravu obecne.
Vzhledem k dalsim alergiim ABKM a HIT je to o to narocnejsi.

Nemožnost si dát něco k jídlu venku (stále svačina v batohu)

Nemožnost stravování v restauracích, hospodách, u příbuzných a přátel.
Mizerné označování potravin v obchodech na přítomnost lepku.
Neúměrné ceny zboží v obchodech.

Nemuzu si dat jidlo na ulici jen tak

Nemůžu jezdit se studenty na různé stáže, a zájezdy, protoze nemůžu najít restauraci nebo hotel jde
by vařili bez lepku

Nemůžu jíst cokoliv a kdekoliv jako všichni ostatní

Nemůžu jíst vše.

Nemůžu jsi dát co chci a kdy chci k jídlu, když jdeme do restaurace musím si dát salát... Max lososa
se zeleninou.... Je to finančně náročné 🙏a nikoho to nezajímá....
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Nemůžu nikomu věřit v přípravě jidla, na vše se musím 3x ptát. Když mám líné dny a chtěla bych
vaření nechat na někom jiném nebo jen zajít s rodinou do restaurace, nakonec to stejně dopadne
tak, že radši nikam nejdu a nic neobjednám. Výhodu v celiakii vidím v tom, že vím co jím, protože
neustále kontroluji složení. Což v některých případech vyřadilo potraviny z mého jídelníčku, které
byly “prázdné”, prefabrikáty nebo s obsahem velkého množství cukru.

Nemůžu normální pečivo

Nemůžu se s tím stále smířit. Nikdo v mém okolí tímto netrpí, nemohu jíst má oblíbená jídla.
Restaurace nebo specializované obchody také v blízkém okolí mého bydliště nejsou. Vše sháním na
internetu a bohužel peněžně mi to dává také dost zabrat. Nemám nápady co jíst a furt myslet na to
abych měla jídlo pro sebe když někam jedeme. Vařím na dvakrát sobě a rodině.
Největší výhodou je asi jen to, že už mi není špatně.

Nemyslím si, že mě to nějak výrazně omezuje, znám svoje limity a když si jednou za čas něco
lepkového dám, vím, že to na sobě nepocítím. Mám celiakii diagnostikovanou už přes 13 let a
naučila jsem se s tím žít.

Není to celkově jednoduché (ne zrovna nejlevnější nákupy,možnosti stravování mimo domov,nové
neznámé suroviny a práce s nimi, recepty při vaření, postoje lidí okolo vůči této nemoci).
Výhoda celiaka? I kdyby nechtěl,vyzkouší mnoho nového co by jinak nezkusil.(viz suroviny)

Není vždy snadné se najíst v restauraci. Vysoké ceny.

Neplánované stravovani a finanční náročnost je problem,. Výhody moc nevidim

Nesmím zapomenout jídlo sebou.

Nespornou výhodou je, že člověka neláká fastfood a cukrárny, protože si tam nemůže nic dát.
Naopak omezující je to při cestování, protože člověk nemůže cestovat nikam, kde neví, jak to chodí
a neví, jestli by se najedl.

Nést jídlo na každou oslavu

Neustala kontrola slozeni vyrobku, chybne podavane informace od obsluhy, absence bezlepkovych
jidel v beznych restauracich

Neustále kontrolovat složení na všem

Neustále myslím má jídlo, ovlivňuje to dovolené, výlety, rodině akce a oslavy… výhoda? Když mě
někdo nutí do jídla-napr návštěva, řeknu, ze nemůžu :)

Neustálé vaření a hlídání si, abych měla doma dostatek potravin. Také každá mouka má jiné
vlastnosti a chová se při pečení jinak. Takže člověk zkouší a často se mu i koláč nepovede. Musím
mít načtené všechny etikety potravin, které kupují- tzn. trávit v obchodě delší čas. Výhody jsem zatím
neobjevila.

Nevadi mi

nevim

Nevýhoda - cestování do zahraničí, hlavně exotika, země 3. světa, pivo s přáteli - víno v béčkových
hospodách není dobré
Výhoda - téma ke smalltalk

Nevýhoda je ta, že po bezlepkovych potravinach jdou kila priserne nahoru. Z velikosti S mam L, je to
strasný. Take problem je to, ze tam kde ziji neni zadna bezlepkova restaurace, cukrarna, proste nic.
Vse co upecu z bezlepkovych surovin tak z 95% skonci v kosi, takze pecivo musim kupovat v
dalekem obchode a kolikrat vse je plne skrobu a vse je strasne drahe. Vadi mi, ze ostatni muzou jist
opravdu vse a ja snad nic. A kolikrat od lidi slyset: Vzdyt drzis bezlepkovou dietu, pritom jsi strasne
pribrala, je to des. :( A výhody? Snad zadne nevidim, bohuzel.
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nevyhoda je ten dopad na psychiku - jidlo je socialni udalost. Vyhoda, ze nejim tolik, co ostatni a tím
netlousnu, ale radsi bych vse jedla

Nevýhoda skoro nemožné najíst se kdekoliv a výhoda každý den mamka musí vařit abych se najedl

Nevýhodou je cena bzl. potravin, výhoda je že jím zdravěji.

Nevýhodou jsou drahé potraviny a výhodou je zlepšení zdravotního stavu.

Nevyhodou urcite je, ze se neda diteti vysvetlit, ze to a to nesmi. A bohuzel lide drzici bezlepkovou
dietu bez diagnozy a berouci ji pouze jako dietu, to je pro nas celiaky nejvetsi zlo. Pak se na nas
pohlizi jako na lidi, co si vymysli a simuluji. A nejakou kontaminaci v obchodech, restauracich a
cukrarnach pak proste nikdo z neceliaku neresi, bohuzel a jeste jsme pak my celiaci jako za blazny.
Dalsim problemem je bezlepkovy provoz, nezijeme v Praze ci Ostrave nebo Olomouci, abychom meli
sanci si zajit do bezlepkove provozovny. Vsude kam jedeme si musime jidlo vozit a to bohuzel i do
nemocnic, tam dostanete bud suchary nebo bohuzel lepkove pecivo, ktere mate chut jim omlatit o
hlavu. Kazda cesta k lekari mimo misto bydliste, kde si staci vzit svacinku do batuzku je velky
problem. Misto, kam zajit na jidlo neni. My dospeli budiz, ale s detmi je to stresujici, casove narocne
a tez organizacne a jeste s sebou vezete batoh s jidlem navic. Totez plati o vyletovani, nemuzete si
doprat to co ostatni, neni ani moznost kde koupit. Markety sice nabizeji nektere bezlepkove vyrobky,
ale neni vsude stejny vyber. Dalsim problemem celiakie jsou pridruzene choroby. Uz nesmime ani
mlecne produkty, krom jineho a pokud byl problem sehnat neco v bezlepku, tak kdyz je k tomu
pridruzeno neco vic, je to teprve problem.

Nevýhody- obstarání jídla mimo domov, nedostatek sortimentu, vysoké ceny za bezlepkový
sortiment, neinformovanost společnosti
Výhody - žádné

Nevýhody:
drahé potraviny
Malý výběr v obchodech.

Nevýhody: Ceny, přístup okolí, obchody, restaurace

Nezačlenenost do kolektivu při obědech ve škole, v´letech….

Nežije se s tím dobře. Největší problém je najít něco co můžete sníst. Není to lehký. Pořád se bojíte,
že to co sníte bude s lepkem. Je to doživotní nejistota a strach.

Jedete třeba na nějaký neplánovaný výlet a zapomenete si vzít svoje jídlo a je to v háji. Jelikož skoro
nikde nemáte možnost se jít najíst. Není vůbec příjemný, když všichni okolo vás jí takové dobroty
(například třeba na nějaké oslavě nebo tak) a vy se můžete jen koukat jak jí.

Jedinou mini výhodou je, že jsem trochu zhubla, ale to vám je k ničemu, když se v podstatě nikdy
nemůžete pořádně dobře najíst. Když je všechno bez lepku dost drahé. Bylo by třeba skvělé, kdyby
celiaci dostávali nějaké doživotní příspěvky od své pojišťovny, když například jako já za to nemůžou,
protože to mají dědičné. Jsou příspěvky, ale jen po dobu co studuješ, ale to je dost málo a navíc je to
nefér, protože s tím musíš žít na doživotí. Jo a bylo by hezké, kdyby bylo víc míst, kde se můžou
celiaci stravovat.

Doufám, že ti to k tvé práci pomůže, přeji hodně štěstí. A omlouvám se za případné chyby v textu.
😅

Nic jiného neznám . Tak nemůžu posoudit..Jen je to zbytečně drahé

Nic moc, ceny jídla, nevidím žádnou výhodu

Nic moc, nemůžu si dát cokoliv. Výhodou pro mě je, že jim zdravěji.

Nic moc. Problem najíst se jinde než doma.
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Nic s tím nenadelam, holt to tak je. Člověk si zvykne asi na vse. Problém - stravování mimo domov,
dovolená. Vyhoda asi žádná, vaha stejně nejde dolu 😆.

Nie je to také zlé, akurát je to časovo náročnejšie na prípravu obedu do zamestnania a pečenie
domáceho pečiva, pretože kupované mi vôbec nechutí. Výhoda je možno to, že celiak nemôže
hocijaké polotovary a tak je nútený si pripraviť jedlo sám, tým pádom je to zdravšie.

Nízká informovanost veřejnosti o celiakii ("Přece se nic nestane", "To bohužel bez lepku není, tam je
máslo"...), restaurace neuvádějící alergeny vůbec, nebo špatně, ceny bezlepkového pečiva, sušenek
apod....

No hlavne me omezuje maly sortiment zbozi v obchodech vcetne zakladniho peciva,cena
zbozi,problematicke jit nekam do restaurace , jet nekam na dovolenou.

No je to boj

normálně

Normálně, cestování, nic

Normálně, jako zdravému člověku.

Normálně, vždycky jsem si vařila a pekla sama, jen jsem upravila suroviny. Když si na návštěvě -
večírku nejsem jistá co jídlo obsahuje, nejím ho. Musím myslet na přípravu jídel a svačin před
výletem nebo dovolenou. Výhody? Nemusím se na každé návštěvě vymlouvat proč nechci sníst vše
co se nabídne, prostě to jíst nemůžu 🙂 výhodné pravidlo nejen o Vánocích, nesežeru = nepřiberu
😅

Nyní již lépe, než před 10 lety, ale stále je život podstatně komplikovanější - z hlediska hledání
vhodných restaurací, hotelů, dovolených. Pokud není možnost jídla, nutnost přípravy doma a nošení
krabiček. Obrovský problém je stravování ve školkách a školách, kde nejsou mnohde ani proškoleni,
co dieta obnáší. Dále je problém v pohledu laické (někdy i odborné) veřejnosti, kdy jsou celiaci
vnímáni jako někdo, kdo prostě drží "módní" dietu, chce být zajímavý, nebo neví, co by si už
vymyslel a když jednou dostane něco s lepkem, nic se nestane. Pro mě osobně byl velký problém
strava v nemocnicích. Ani tam nebyla dieta bezchybná a několikrát jsem dostala lepkové jídlo bez
náhrady (buď BZL neměli, zapomněli, ...).
Výhody? Vzhledem k časté nutnosti si připravovat jídlo doma s brát ho s sebou, bezpečně vím, co
jím.

Nyní už jsem zvyklá, ale občas mě to pořád vyřazuje ze společnosti. Musím se neustále připomínat s
dietou nebo si sama nosit jídlo s sebou. Na druhou stranu mě to naučilo nad jídlem více přemýšlet z
výživového hlediska a z hlediska časování.

nyní už větší dostupnost potravin, ale dosti vysoká cena výrobků, nemožnost sehnání bezlepkových
potravin např. v restauracích, nemožnost dát si točené pivo, nutnost sebou tahat pořád vlastní
potraviny všude

O výhodě nevím. Nevýhoda- vysoká cena, omezení ve výběru jídel-ne vždy je možnost si dát na co
je chuť, ne vždy vyjdou vstříc v restauraci, ne vždy jsou zaměstnanci obeznámeni co je vlastně
bezlepkový výrobek( pletou si to s laktózou)😟

Občas se peru s chutí na lepkové pecivo,kolace a buchty 😉 největši problem je upect si domaci
bezlepkovy chleba( měkký) Výhoda? Zatim jsem žadnou nenašla 😥

Občas se stane že závidím ostatním co mají na jídlo..
Výhoda je že si upeču pečivo který je jedlí ale je to i časově náročný.
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Občas si postesknu ze bych chtěla být zase normální nakoupit si housku úzce večerce.. ale dá se s
tím srovnat. Jen jsem opatrná na to co jim což je ubíjející
Největší problem - timing, kdy upict co abych měla co jist přes týden kdy kombinuju školu s prací-
přesvědčit okolí ze ne není to jen fáze a Jo je to na celej život a rozhodne jsem si to nevymyslela
Výhoda - zdokonalení kuchařských dovedností, netýká se mě zdražování potravin s obsahem
pšenice 😅 i když bezlepek je už tak drahej

Obědy do práce, jídlo při cestování mimo ČR

Obědy ve škole

Obědy,oslavy atd

Obrovská nevýhoda a problém je, najíst se mimo domov. Ačkoli jsem porodní asistentka a pracuji v
nemocnici, ani tam nemám šanci na bezlepkovou stravu. Takže si všude poctivě musím nosit
krabičky. A výhoda? Asi ta radost, když najdete někde na cestách něco bezlepkového a máte z toho
velkou radost. To ,,neceliak" nikdy nepozná. :)

Odlišnost, vzhledem k věku, lítost, když nemůže (vzhledem k přidružené intoleranci mléka, která
vznikla, až s potížemi s lepkem) to co ostatní děti, jiné jídlo ve školní jídelně, které si nosí z domova.
Strach. Výhoda - zdravá strava.

Odolat pokušeni, jim zdravěji

Odpovídám za syna (8). Zijeme v mensim meste. Nemozne najit v beznem obchode kvalitnejsi blp
zbozi, pevivo vubec. V nemocnici, hotelu, restauraci casto jidlo velky problem. Bud vakuovane od
Schar nebo kukuricke krehke platky. V kombinaci se synovym diabetem je to orisek.

Odpovidam za syna, celiakie mu ztezuje zivot ditete, protoze si nemuze doprat to co ostatni deti a ze
ho ostatni lakaji a nabizeji mu i pres zakazy. A i on se kolikrat natahuje, ze si vezme, nastesti to vzdy
podchytime, ale jen tezko se to detem vysvetluje, ze nesmi ani ochutnat. Do skolky musim nosit
bezlepkovou stravu na cely den a i pro me je to komplikovane a casove narocne. Nehlede na to, ze v
nasi blizkosti nemame ani zadne restaurace ci cukrarny a kavarny s bezlepkovymi produkty. To je
pak tezke i cestovani. Bezlepkove potraviny kupuji pres eshop.

Omezení ve stravě a nemožnost dát si s přáteli třeba pizzu

Omezeni ve stravovani vsude krome domova

Omezený výběr v obchodech a nemožnost se kdekoliv najíst:-(

Omezený výběr zákusků v cukrárně, velká únava, stavy bez energie. Výhoda je, že žena vaří
zdravou stravu.

Osobně si myslím, že jsou mnohem horší onemocnění.

Peceni peciva,vareni vsech jidel a s tim spojene planovani casu. Nemoznost si dat kdekoli,cokoli.
Vysvetlovani diety okoli,v restauravmcich,na ubytovani apod. Vyhody nevidim.

Pecivo

Pečení pečiva

Pečivo

Pečivo a nemožnost se najíst v restauraci nebo s kolegama v jídelně

Pečivo chybí nejvíc. A časová náročnost veškeré přípravy jidel doma.. člověk se nikde pořádně
nenaji, takže všechno uvařit doma

Pečivo mi chybí. Výhodu vidím jen v tom, že mě dieta zbavila zažívacích problémů a ošklivé pleti
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Píšem za 4 a polrocnu dcéru. Výhoda neexistuje. Žiadna choroba nemá výhody. Pri deťoch je mega
náročné všetko. Predstavte si co všetko musí také malé dieťa niesť na pleciach, na čo všetko musí
pamätať. Nájsť správnu škôlku v ktorej zamestnanci tušia co je celiakia. Škola...tej sa desíme keďže
všade čítam, že pani kuchárky nemajú čas sa venovať deťom s diétami. Reštaurácie...ani náhodou.
Ešte aj ryža môže byť kontaminovaná. Socializacia....už nás nikto nikam nevolá...žiadna
oslava...žiadna svadba...prečo? Lebo je to komlikovane s nami. Dospelý človek sa vie o seba
postarať. Ma dosť rozumu aby vedel co môže a co nie. Vie si prečítať zloženie výrobku. Dieťa? Toto
nedokáže. Musí sa zmeniť učivo v odbore kuchár čašník, nakoľko ani ti netušia co je lepok. Treba
zabezpečiť stravu deťom v škôlkach a školách. Nemôže nikto očakávať že matky zostanú doma
nezamestnane len aby mohli nakŕmiť svoje deti. No cele zle.

Plánovat jídelníček,shánět potraviny

Po 10letech bzl diety už celkem dobře. Stále si připravovat pečivo, abych nemusela kupovat drahý
chléb a pečivo. Zdravější životní styl.

Po 13ti letech na bezlepkové dietě jsem si zvykla, vařím a peču takřka denně. Přesto mi chybí
možnost občas koupit čerstvé pečivo v běžném obchodě nebo si zajít na jídlo do restaurace a
nemusel se "doprošovat" něčeho bezlepkového

Po 14 letech od zjištění už dobře.
Malá možnost koupit čerstvé pečivo.

Po 20letech jsem si zvykla, dnes je nabídka bezlepkovych potravin mnohem širší. Ale stále je velice
důležité o naší nemoci mluvit, hlavně kontaminace. A problém je cena.

Po 4 letech od zjištění, trosku komplikovaně, nemohla jsem si dát v naši oblíbené restauraci 80%
jídel.
Obrovskou výhodou je, ze se neprejidam a nejsem tak nafoukla a nějaké to kilo šlo taky dolů.

Po letech lépe a lépe, díky skvělému okolí (rodina, partner, přátelé). Problém 1: sociální vyloučení
(škola, práce, oslavy). Problém 2: strach z cizího jídla (až panický). Problém 3: cena bzl. výrobků
Výhoda 1: člověk rozšířil svůj jídelníček Výhoda 2: noví přátelé (Klub celiakie Brno). Výhoda 3:
včasná diagnostika jiného autoimunitního onemocnění (revmatická artritida).

Po letech už jsem si zvykla ale začátky byly opravdu těžké. Největší problém je sehnat u nás dobré
pečivo a také časté zažívací problémy i přes přísnou dietu. Výhodou je asi jen zdravější životní styl.

Po těch letech jsem to přijmula tak jak to je a již od mala BD přísně dodržuji.
Problém občas nastane při stravování mimo domov, rodina se musela naučit připravovat jídla bez
lepku, abych na návštěvě jen nekoukala. V restauraci občas nevědí, co po nich vlastně chci.
Moc výhod v celiakii nevidím, pozitivum ale je, že se zabýváme o produkty, zejména o jejich složení,
které následně konzumujeme.

Po zavedení diety se žije dobře. Před zavedení. to bylo strašné.

Největší problém mi dělá cestování (napr.pobyt někde, kde si nemohu sama připravit vlastni jídlo).

Jedina výhoda - při rodinných oslavách a během Vánoc člověk nepřibere, protože má velice
omezený výběr pochutin.

Podceňování celiakie jako nemoci.

Pokud někam jdu, řeším stále jídlo. Občas raději nikam nejdu.

Pořad musím hlídat co jim a kolik takže to je pro mě asi nejhorší a taky dostupnost v restauracích,
cukrarnach atd

Pořád musím nad jídlem přemýšlet. Nemohu se spolehnout, že například při výletě se někde v
restauraci apod najím.
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Prijala jsem to jak to je a nejvetsi orisek je najist se na dovolene nebo nekde mimo domov. Bezne se
bezlepek (napr. pecivo) nahrazuje bramborovym skrobem a to je pro nemocne strevo jen dalsi
casovana bomba.

Pro mě je to dost náročné, protože je složité najít restauraci nebo cukrárnu, kde bych se mohla
bezlepkově najíst a nemusela neproškolenému personálu vysvětlovat, co to vůbec celiakie je. Také
mě stresují zahraniční i tuzemské školní výlety, protože většinou nemám jistotu, že bude bezlepková
strava stoprocentně zajištěna. A poslední, co si přeji na školním výletě je, se starat o to, zda se
vůbec najím. Zároveň mě celiakie naučila nebrat všechno jako samozřejmost a vážit si toho, co
máme.

Problém sehnat čerstvé pečivo...zákusek. Moje děti nemohou se stravovat ve školní
jídelně...neumožňují jim to.

Problém - cestování, výhoda - netuším

Problém - cestování,, stravování jinde než doma,

Problém - najít restauraci, kde se můžu bez obav najíst. Výhoda - zdravější stravování

Problém - restaurace, občerstvení, Výhoda - nic

Problém - Stravování mimo domov ...
Výhoda - Jsem jinak naprosto zdravá .

Problém - velká finanční náročnost. Výhoda být celiakem? Děláte si legraci??

Problém je cena

Problém je cena výrobků a často i chuť. Kupovane chleby mi ne chutnají, je často problém najít
restauraci, kam se dá jít na oběd nebo je výběr malý. Některé dobroty jsou jen lepkove. Bohužel
člověk tomu musí vynaložit celkem dost energie, musí víc péct a občas to prostě nemá tu
konzistenci, jak by mělo mít. Na oslavách někdy není co k jídlu, celkem nepříjemná záležitost.

Problém je cena základních potravin, snad až snaha na nás vydělat, pojišťovny proplácejí jen malé
částky a často až po potupném dokazování, nošení účtenek. Můj partner je původem Švéd a tam
neexistuje, že by byla dvojí cena bzl a lepkoveho zboží, na každém kroku si můžete vybrat
alternativu s nebo bez lepku, např.pizza, těstoviny, zákusky.. výhodou celiakia je podle mě, že člověk
víc přemýšlí nad tím, co jí a nedává si Fast food, protože jednoduše není, alespoň v místě, kde žiju
já, k dispozici

Problém je dostat hlad a být mimo domov a nemít s sebou jídlo. Většinou na horách, koupališti... Jít
na návštěvu je problém. Musím si nosit vlastní jídlo ale když mě chce někdo pohostit a udělá něco
bez lepku jen tam je třeba kyprici prášek s lepkem. Je problém, že lidé nechápou, že pro jednou
výjimku udělat nemůžu. A všichni se ptají, proč to vlastně držím když není vidět, že jsem nemocná.
Problém je sehnat pro dítě bezlepkové obědy, případně když dostane chuť na něco, co mají ostatní
tak mu vysvětlit, že ne všechno se dá pořídit i pro něj. A pak taky ceny. Asi je toho hodně ale na
druhou stranu, může být i hůř a určitě jsou i horší nemoci

Problém je jídlo mimo domov , v restauracích nechápou výraz celiakie, výhoda, vím co jim, vše si
připravují Doma

Problém je jídlo na cestách, výletech s kamarády
Výhodu nevidím žádnou

Problém je najít bezlepkové restaurace (bydlím v Jabloneckém okrese), plánovat jídlo v případě
stanovaní, sjíždení vody atd. Ale také občerstvení na svatbách apod.

Problém je najít rychle možnost se najíst v menších městech.obecne jsou problém situace,kdy
nemám čas nebo možnost dopředu promyslet,kdy a kde budu jíst
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Problém je najít v restauraci bezlepkové jídlo. Výhoda je, že místo pšenice jsem objevila jiné
potraviny, které jsou zdravější.

Problém je nesvoboda a bezstarostnost ze nad tím musim přemýšlet kdy a kde se najim a co
všechno si musim vzít a výhoda fakt není

Problém je oběd v restauraci. Jim pořád to samé (kuřecí plátek a brambory). Ocenila bych větší
výběr.
Výhoda? Žádná.

Problém je s jídlem mimo domov

problém je se kdekoliv na výletě najíst. výhodou je, že když si udělám svojí svačinu, tak aspoň
ušetřím :D

Problém je se na dovolené chutně najíst. Většinou připraví jen maso s bramborem a to se celou
dovolenou jist nedá…

Problém je se najíst jinde než doma, protože se nám k celiakii přidružily další alergie (mléko, sója,
ořechy..., dcera i vejce). Díky autoimunitnímu onemocnění jsem velmi často nemocná, nemám
žádnou odolnost vůči virům a bakteriím. Občas bych si přála vést normální život jako ostatní, aby mé
děti mohly chodit ve školní jídelně na oběd apod. Na druhou stranu jsem díky bezlepkové stravě
objevila nové a zdravé potraviny, více se zamýšlím nad tím, co jím...

Problém je se najíst mimo domov

Problém je se najíst v menších městech, kde absolutně nechápou, že si celiakii nevymyslim a ze se
nejedna o modu. Dalsi problem je casta intolerance i na jine potraviny, predevsim mlecne, ktere
celiakii casto doprovazi. Vyhodu nevidim v nicem.

Problém je se občas někde,narychlo, najíst. Většinou si beru s sebou něco k jídlu. Extra výhody
nevidím.

Problém je se stravováním venku. Výhodu vidím v lepší kontrole nad tím, co člověk jí.

Problem je stravování na cestách, dovolena, výlety. Ve škole i školce vaří. Potraviny jsou poměrně
dostupné, ačkoliv dražší.

Problem je stravovani a nekolikadenni sluzebni cesty,taky dovolena

Problém je stravování mimo domov, škola, výlety, dovolená. Neznalost a někdy i neochota vyhovět
pro celiaka. Výhoda? U 12 letého syna žádnou nenacházim, obecně u jakékoliv nemoci vyhody
nevidím. Vlastně ano, syn nerad jezdí na školní výlety se spaním mimo domiv. Díky neochotě ohlídat
a připravit predpripravene jídlo učitelkami/kuchařky se nemůže účastnit 😉

Problém je stravování ve školce a škole. I stravování na výletech je složité.

Problém je stravování, cestování

Problém je třeba s pečivem v obchodě,závoni ,a vy si dát nemůžete a pak nevyškolenost některých
lékařů

Problém je věřit restauracím, že vaří bezlepkově. Občas je blbé trhat partu na oslavách kde hostitel
připraví např. chlebíčky,.. Výhodou je zdravější životní styl? Nevím

Problém je vždy si vybrat jidlo v restauraci. Téměř nikdy nejsou uvedeny alergeny. Narážím na
neochotu upravit jídlo tak,aby např. příloha nebyla hranolky,ale brambory apod. Neznalost číšníků
ohledně kontaminace atd.

Problém je zatím všechno. Teprve začínám. Pravděpodobně budu mít kombinovanou i na mléčné
výrobky.

Problém jsou ceny bezlepkových potravin. Výhodu to nemá žádnou.
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Problém jsou pro mě pracovní cesty a výlety, kdy si buď musím vzít naprosto vše s sebou, nebo
složitě hledat možnosti stravování v dané lokalitě.

Problém nastává právě v případě, kdy se chci stravovat venku obzvláště s přáteli. Noznosti jsou
limitované a musím je s tím otravovat. Jako problém bych možná ještě uvedla vysoká cena
bezlepkovych potravin. Jinak v běžném životě to téměř nepocituji. Výhody spis nevidím, pokud tedy
nepočítám zlepšení zdravotního stavu.

Problém s reštauráciami, cenami- drahé je všetko, problém s obmedzeniami v receptoch od lekára…

Problém s vařením a pečením nemám.

Problém se rychle občerstvit a kontaminace i u třeba nabízejících bzlp. pizz. Výhoda je, že více
vnímám co jím a cítím se blíže k přírodě, než chemii.

Problém sehnat křupavé pečivo které si člověk stále pamatuje.Rohliky,veku....ale jinak je spousty
věcí které se již dají sehnat v dobré a chutné. Akorát sladké je až příliš sladké a vše dražší...

Problém společenské akce a dovolená

Problém stravování mimo domov, velmi drahé bzl potraviny

Problém vidím len v stravovaní počas cestovania a dovoleniek. Čašníci aj personál sú neinformovaní
a neberú celiatikov vážne. Výhodou u mňa je veľký nárast energie odkedy som na diéte. Začala som
cvičiť, schudla som a cítim sa veľmi dobre.

Problém vidím v tom, že musím denně připravovat jídlo pro dceru do školní jídelny. Jídlo jí tam v
mikrovlnné troubě ohřívá paní družinářka. V dnešní době ještě stále naše školní jídelna bezlepkově
nevaří.

Problém vidím v tom, že si všude musím brát své jídlo, jelikož najít restauraci kde uvaří bezlepkově
je stále problém.

Problém-neustálé vaření jídel do práce. Výhodou je, že se stravuji zdravěji než před diagnozou.

Problém-stravování mimo domov (pobyty aj.), výhodu nevnímám, spíš přínos-zájem o složení
potravin.

Problém-v blízkosti není žádná možnost najíst se v nějakém zařízení, jídelně.. musím denně vařit a i
dceři nosit jídlo do školy. V ČR jsou bezlepkové potraviny nekvalitní a drahé - např. Ve Slovinsku a
Chorvatsku jsem kupovala mnohem lepší těstoviny i jiné zboží za ceny nižší!

Problém, že se absolutně liším ve stravování od ostatních kolem a výhodu nevidím žádnou

Problém: Vysvětlovat neustále všem ostatním, co vše nemůžu jíst a proč, včetně kontaminace.
Někteří to hodnotí slovy, že přehráním. Dále kvalita kupovaného bzl pečiva a ostatních potravin +
ceny. Neskutečná nevědomost populace, včetně zaměstnanců gastro podniků. Výhodu vnímám v
tom, že mnohem více sleduji, co doopravdy jím, studuji složení a díky tomu se víc vyhýbáme
skrobum apod.

Problém? Žiju s dítkem sama a některé bzl potraviny jsou pro mě drahé. Stále bojuji s kynutým
knedlíkem, ten mi nejde.Výhoda? Když jsem hladová a nemám s sebou nic bzl tak se neláduji
bezmyšlenkovitě kiblihami, hamburgrem ..jako dřív 😊

Problémem je cenová náročnost a stále ještě obtížná dostupnost některých potravin, ale s tím se dá
žít. Nejhorší je pro mě pocit sociálního vyloučení, nepochopení okolí včetně blízkých příbuzných,
problémy s kontaminací, kterou mnoho lidí i po vysvětlení vůbec není schopno nebo ochotno řešit,
pocit, že neustále někoho svými požadavky obtěžuji. Setkala jsem se i se scénami, když jsem
například v restauraci vracela kontaminované jídlo, obsluha často také buď neví, nebo v některých
případech i záměrně klame ohledně složení... Také časově a organizačně to je dost náročné, vždy
musím plánovat například výlety nebo dovolené tak, abych se najedla a nezkolabovala někde po
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požití něčeho nevhodného. Jídlo je tak pro mě mimo domov často zdrojem stresu a obav. Pozitiva
moc nevidím, snad jen, že jiní lidé to často mají ještě horší, tohle je jen lepek.

Problémem je veřejné stravování..Někdy vůbec nevědí co celiakie obnáší.

Problémem jsou vysoké ceny a malý vyber bzl. zboží, špatná informovanost personálu v
restauracích. Výhodu nevidím.

Přesto, že mám celiakii několik let, stále s tím nedokážu fungovat. Peníze chybí na bezlepkové
výrobky a ty se ještě k tomu také nedají sehnat všude. Žádnou výhodu v tom nevidím, miluji lepkové
potraviny a mrzí mě, že v České republice se tato nemoc tolik nedostala mezi lidi, takže kavárny,
restaurace a výrobky jsou v mém místě bydliště nulové. Těším se na ten den, až půjdu do obchodu
potravin a na prodej nebude jen lepkové slané a sladké pečivo, ale i bezlepkové.

Připravit domácí bezlepkovou stravu není problém. Komplikované jw cestování, bezlepkové rychlé
občerstvení prakticky neexistuje. O žádné výhodě nevím.

Přirozeěe bezlepková strava je velmi zdravá a bohatá. Pokud ale člověk jen nahrazuje (pečivo,
těstoviny, sladkosti), je to přesný opak zdravého stravování.

Přistupují k dietě jako k životnímu stylu. Netrápí mě být celiakem, pouze ceny bezlepkovych produktu

Restaurace-najit vubec nejakou a jeste si vetsinou nejsem jista, ze provoz vse udela na 100% bez
kontaminace.

Riziko kontaminace
Člověk se naučí poctivě číst složení a přemýšlí nad jídlem

Rodina, která celiakii nepřijímá, nevěří, znevažuje - takže dcera v pěti letech přijela na vánoční
oslavu, kde se babička pochlubila 10 druhy cukroví a pro ní tam nebyl ani banán. A tak je to vlastně
se vším. To jí neublíží, to nevadí, má to kvůli tobě ...

Rychle se najíst venku nebo při cestování. Plus : clovek se nauci vic a lip premyslet nad jidlem.

Rychle se někde najíst

S bezlepekem jsem se za tech 6 let co je v rodině a poté jsem ji i já začala držet sžila je to velmi
náročné a složité pro život nejvíce v kolektivu a mezi přáteli. Největší problém je pro mě to že si s
přítelem asi nikdy nezajdu do nějaké dobré restaurace na jídlo. U nás v našem městě není žádná
taková restaurace. A podle mě na celiakii žádná výhoda není vše spíše ten život ztěžuje

S bezlepkovou dietou je mi poprvé v životě dobře, největší problém je jidlo v restauraci, ne vždy je
obsluha ochotná. Výhodu vidím ve zdravější a pestřejší stravě.

S bezlepkovou dietou nemám problém, jediné co mi vadí jsou vysoké ceny, bezlepkovych potravin.

S bezlepkovou dietou se mi žije dobře, největší problém je v přípravě pečiva (časově), o výhodách
bych nemluvila, myslím, že nejsou.

S bezlepkovou dietou se mi žije v pohodě, dá se to zvládat, jsou daleko horší nemoci. Problém mi
nedělá nic a jedinou výhodou je snad příspěvek od pojišťovny.

S bezlepkovou dietou se mi žije více méně dobře. Největší problém vnímám, že v supermarketech
není dostatek bezlepkového pečiva, které by bylo vhodné jako rychlý oběd.
Nějakou úplnou výhodu jsem zatím neobjevila.

S bezlepkovou dietou už jsem se sžila a nevadí mi. Největší problém mi dělají ceny potravin. Myslím,
že se někdy ochuzuji o dostatečný příjem kalorií za celý den, abych ušetřila. Potom nemůžu přibrat a
při svých 175 cm vážím 58 kg.
Výhodu vidím snad jen v tom zdravém střevě 😁

37



S bzl dietou se mi žije naprosto bez problémů, naučila jsem se o jídle mnohem více přemýšlet a
stravuji se teď paradoxně zdravěji. Preferuji přirozeně bzl potraviny. Žádné problěmy související s
celiakií nemám, nicméně je to nemoc a v nemoci já žádnou výhodu nevidím.

S bzl dietou se zije v celku normalne, jsou mnohem horsi nemoci. Obrovskou vyhodou jr to, ze
cloveka donuti jist lepe - prevazne jidla, ktera si sam pripravi :)

S celiakií jsem se už za tu dobu naučila žít, ale ze začátku to bylo velmi těžké.
Nyní ještě rok jsem na dietě kvůli ABKM a v kombinaci s celiakií už je to někdy opravdu oříšek vybrat
např. restauraci apod…

S celiakii se mi žije vcelku dobře, již vím co můžu a co nikoliv. Díky ní se mi o něco málo spravila
váha a pominuly některé jiné dlouhodobé nemoci. Jenže nyní se u mně objevila Crohnova choroba,
tak je to s tím jídlem komplikované. Ale největším probléme je cestování, kdy je obtížné najít nějakou
restauraci, či obchod s bezlepkovýma potravinami. Výhodou je, že si navařím to co mi chutná :)

S dietou je to těžší - pořád myslet na to že musí být nakoupené pečivo do zásoby, v restauraci věřit
že vám říkají pravdu, řešit obědy v zaměstnání ….
Výhodu nevím

S dietou nemám problém. Mamka musí hodně věcí objednat z e shopu ze zahraničí nebo vymyslet
doma. Ve škole mi děti dost závidí.Hlavně moje obědy. Sestra i spolupráci si myslí, že mám vše
lepší.

S dietou se mi žije dobře. Největší problém je, že dost restaurací a lidí nechápou co je celiakie a jaké
my celiaci máme problémy, když sníme omylem lepek. Moje výhoda je to, že rodiče vaří a jí
bezlepkově též, krom jejich pečiva a těstovin. Snaží se mi život zlepšovat a ne zhoršovat.

S dietou se mi žije dobře. Největší problém mi přijde chování v restauracích některých lidí kteří si
mysli že za to můžeme sami. Výhoda mě opravdu nenapadá.

S dietou se nám žije vcelku normálně. Problém je určitě v sehnání jídla, když jdete do aquaparku,
zoo, na Matějskou pouť, a to jak v ČR, tak v cizině. Člověk musí hodně plánovat a hodně času trávit
přípravou jídla. U dospělého člověka to tolik nevadí, ale u dětí to považuji za absolutní průšvih.
Výhody v životě s celiakií žádné nevidím.

S dietou se teď už žije líp. Největší problém je asi to, že když se jede na výlet, tak není moc
příležitosti se kde najíst

S tím že je mi ještě 14 tak je největší problém cena protože když jezdím třeba na tréninky a chci si
koupit něco k jídlu tak kapesné většinou nestačí ale snažím se šetřit a to mi přijde i jako vihoda
protože je to jídlo dražší tak se člověk naučí lépe s penězy

Sehnat bezlepkove potraviny , abych nejedla porad dokola to stejné. Nevidím výhodu 

Sehnat pečivo

Sehnat pečivo, obtěžování např. Na rodinných oslavách atd

Sehnatbjidlo je problem, nalo kde se vari bezlepkove.

Shánění bezlepkových potravin, malý vyber potravin, mala informovanost, vysoké náklady,

Skloubit stravu celiaka a diabetika

Skvěle lepší život neznám

Slozitějsi cestování, neznalý personál restauraci, ceny potravin

Složité je se najíst v restauraci či na návštěvě. Výhoda je, že objevují alternativní stravu.

Složitě, najíst mimo dům, ty snad ani neexistují

složitě, pořádně se najíst,cena výhody zde nejsou
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Snažím se normálně žit i co nejpestřeji vařit a jist. Vše se dá přizpůsobit. Pomohly zákony Eu a
označování alergenu. Štvou mě neinformovaní lidé, kteří mě nutí něco sníst a mají poznámky.

Společenská setkání a oslavy

Spoustu jídla musi udělat mamka a ne vždy se podaří,protože každá mouka se chová jinak.Těžko se
nám něco kupuje,na malém městě je malý výběr a co je výhodou.Říkají,že je to zdravější možnost
jídla

Stále si zvykám. Mrzí mě, že už se nenajím v oblíbených podnicích.

Strach z jídla v restauracích. Pořád balení svačin, přemýšlení kde a jak se najím. Zlehcovani celiakie
manzelovymi rodiči a jejich neohleduplnost, nezájem a ignorace. Výhoda celilaka je, ze pokud si
hlídá stravu tak vi co ji a objeví mnoho novych ingrediencí, surovin. Vyhýbám se i bezlepkovemu
pecivu, nechutna mi. Da se rict, ze jim zdravěji nez pred celiakii

Strach z kontaminace

Stravování doma je naprosto bez problémů, v práci řeším krabičkami z domova.
Naprosto omezující je hledání bezlepkovového jídla při cestování. Jsem pak omezena většinou tím
nejdražším jídlem v okolí. Opět se musím zásobit dopředu.

Stravovani mimo domov

Stravování mimo domov

Stravovani mimo domov je stale problem

Stravování na cestach

Stravování na cestach

Stravování na cestách je šílené.

stravování při cestování bývá problém

Stravování ve škole není zajištěné, což je jak časově náročné tak znevýhodňující v době dotovaných
obědů pro děti rodin s nízkými příjmy. Doma problém není, občas zamrzí na výletech že si nemůžete
dát to na co máte chuť

Stravovanie

Střídavě, problém je jíst mimo domov

Suroviny jsou dražší, není takový výběr, bezlepková varianta jídla v restauraci většinou za příplatek,
najít bezlepkové restaurace není až takový problém, ale člověk se musí pořád doptávat (občas
neznalého) personálu a taky je otázka, zda skutečně nedojde ke kontaminaci. Cestování není již tak
bezstarostné jako dříve, člověk musí více plánovat. Často dochází k nepochopení ze strany rodiny,
přátel, že i malé množství lepku vadí. (Já mám štěstí na skvělé lidi kolem sebe.) Většinu jídel si
musíte připravit sami. Výhodu opravdu nevidím, ale nějaká pozitiva by se našla, např. že nemusíme
užívat medikaci (to, že neexistuje medikace zas taková pecka není); člověk se více začne zajímat o
svou stravu; čte etikety úplně všeho; nerozhodní jedinci jako já mají jednodušší výběr z
restauračního menu; zlepšíte si kuchařské dovednosti; zhubnete (ale když objevíte bzl varianty zase
přiberete :); budete si připadat důležití při vysvětlování, co je celiakie a že lepek v bramborách není.

Syn nemůže jíst to co ostatní spolužáci ve školce

Syn přestal úplně jíst, i základní potraviny. Je podrážděny, k jídlu neduverivy. Největší problém bude,
až bude větší a bude chtít s kamarády do města na jídlo, na pivo,na tábor.. Výhody zatím nevidím.

Školní stravování, všude si musím brát s sebou buď připravené jídlo nebo suroviny pro přípravu.
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Špatná dostupnost verejneho stravování - školy, školky, restaurace. Nutnost vždy mít své jidlo s
sebou. Kolegové v práci při oslavách donesu pouze lepkove. Bezlepkove stravování a suroviny velmi
drahé.

Špatně dostupné potraviny/ jídla v restauraci, předražené suroviny v obchodech.
Žádné výhody

Špatně, je to velmi omezující všude kde se člověk hne z domu. Máte strach si dát jidlo v restauraci.

Špatně, pro většinu lidí z okolí jsem švihlá, že když mi doteď nic nebylo, tak proč si teď vymýšlím

Špatně, problémy od mala s tábory, soustředěními, dovolenými....

Špatně, výhoda zdravé jídlo

Špatně, žádná

Špatně. Sladkosti miluju je a ty bezlepkové nejsou tak dobré jako lepkové. Výhodou? Podle mě nic .

Tak asi dovolená, výlety.... neustále musím myslet na to,že si třeba někde nic nekoupím, vozím si
věci k jídlu svoje a samozřejmě návštěvy či oslavy....výhody?tak ty bych chtěla znát

Ted uz jsem se naucila nakupovat to co je blp a v dnesni dobe je zbozi dostupne, zacatky byly horsi.
Varim blp vsechno, tj i pro rodinu. Vyhody v blp nevidim. Problem - dostupnost obedu v mem okoli.

Teď už bez větších problémů. Jen vzhledem k dnešní modernosti bezlepkové diety, musím celkem
často vysvětlovat (a obhajovat) o co jde. Výhodou je stálá váha :)

Těžce jsem si na tuto dietu zvykala, občas mi chybí dobré pečivo, ale nejhorší je cestování a hledání
míst, kde se můžu najíst i já. Mám z toho pocit, že omezuji rodinu. (nikdo mi nic nevyčítá, partner je
velmi chápavý) Kamkoli se vydáme, tak najít místo, kde se najíme všichni, je strašně těžké. Pokud
nechci teda pořád dokola jíst přírodní plátek a brambory.
Výhodu vidím v tom, že se člověk naučí být skromný v jídle a je vděčný za jakékoli nové možnosti
atd. Neberu samozřejmostí, že si kdykoliv cokoliv mohu koupit. A nejsem rozežraná. :D No ale
celkově mě ta dieta štve. Mám citlivé zažívání a problémy s otěhotněním. Bývám dost unavená a
hodně jsem zhubla. Ale pokud je celiakie to nejhorší, co mě mělo v životě potkat, tak to beru. :) Přeji
úspěch s průzkumem. S pozdravem Michaela

Těžce, sehnat na dovolené bezlepkové jídlo, bez lepku se cítím zdravěji

Těžko

Trvalo mi rok než jsem si na to zvykla, nejsem z města, koupit na vesnici bezlepkové pečivo je téměř
nemožné. Alespoň u nás. Takže převážně peču vlastní, když jedu do města, nakoupím do zásoby.
Objednávám minimálně. Když pak přičtu dopravu už se to vůbec nevyplatí.

Trvalo určitě nějakou dobu ,než jsem si zvykla.Ze začátku jsem se hodně bála ze nebudu mít co jíst
😄 . Největší problém vlastně nic,jen mě mrzí,že když jsme třeba na výletě s rodinou nemůžu si
snimi něco dát v blízkém stánku nebo restauraci,a že je bezlepkové jídlo docela dost drahé.
Výhoda.... to mě asi žádná nenapadá.Možná že když budu myslet opravdu jen sama sebe ,tak jediná
výhoda je,ze když mi na celiakii přišli začala jsem si hlídat co vlastně jim.Takze určitě můžu říct že
jim kvalitněji a lepe . Ale výhodu asi žádnou nemám jako celiak.

Udržovat kuchyň bez nebezpečí kontaminace (je nás 5 a jenom jeden celiak). Cestování do
neznámých destinací je problematické kvůli dostupnosti BZLP potravin na místě. Špatně se hledá
ubytování v rámci rodinných dovolených které by poskytovalo BZLP varianty stravy, takže je nutnost
si vařit - hotel moc nepřipadá v úvahu. Díky celiakii jsem začal věnovat více pozornosti obecné
skladbě jídelníčku, přestal jsem pít pivo :).

Ujde to. Komplikace jsou pouze když mám hlad a nemohu si nic dát k jídlu.

Upec chleba
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Úplně v klidu,nemám žádné problémy,ve většině případů se už najím skoro všude. Naučilo mě to
chystat si jídlo dopředu a mít nad tím,co jím,přehled.

Upřímně buchty atd nejím, takže moc velká zátěž to pro mě nebyla, jen to pečivo bych ocenila
dostupnější čerstvé v prodejnách. Co mě asi nejvíc štve je pořád to čtení složení 😀. Výhody
celiaka? No asi pokud mi někde dřív u příbuzných nechutnalo tak si sama můžu vzít jídlo a nikdo to
nemá za neomalenost

Už jsem se naučila i klasická česká jídla dělat bez lepku. Problém když někam cestujeme, spatne
hledám co k jídlu. Na výhody jsem nepřišla 😀

Už jsem se s tím naučila žít - hodně vařím a peču. Někteří mají pochopení a vyjadřují občas až lítost,
jiní na mě pohlíží skrz prsty, že jde o módní výstřelek a nechápou důsledky nedodržení diety.
Největší problém je výběr jídel v restauraci a naprosto nehorázné ceny za mouku a bezlepkové jídlo
obecně. Výhodu vidím ve zdravějším stravovaní - více řeším, co jím. Samozřejmě jsem ráda, že se
problém odhalil a zdravotní problémy zmizely.

Už jsem si docela zvykla, ale nejhorší jsou návštěvy u známých, případně výlety. Bez svačiny s
sebou se nenajím.

Už jsem si na to zvykla a v Brně se mi žije celkem ok, orinetuji se v místním gastru a už vím kde co a
jak. Ale začátky byly opravdu náročné

Už jsem si tak nějak zvykla

Už jsem si za ty roky zvykla, takže mi to už ani moc nepřijde:). Jediný problém nastává, když si
potřebuji nebo chci dát rychlé jídlo někde venku, možnosti jsou velmi omezené. Obdobné je to s
restauracemi.

Už jsem si zvykla a někdy je to obtížné jít na nějakou akci kde není nic bezlepkové myslím tím
oslavy, běžné restaurace, školy-jidelny, kulturní akce je to prostě komplikované a výhodou je že jíte
prostě zdravě 😊

Už jsem si zvykla na svou bezlepkovou dietu. Díky dodržování diety mám lepší barvu na tvářích,
vždy jsem byla bledá, už nejsem tak hodně unavená.
Největší problém mi dělá omezený výběr v restauracích a kavárnách ohledně nabídky bezlepkových
jídel/zákusků. Do práce musím sama nosit oběd z domu.
Výhodou celiaka pro mě je, že se mi zdá, že jím zdravěji a že si udržím své zdraví.

Už jsem si zvykla, ale je stále malá nabídka čistě bezlepkových produktů v obchodech. Také je dost
velký problém se kdekoli stravovat v restauraci.

Už jsem si zvykla. Dnes se dá koupit a uvařit, upéct dobré všechno. Největší problém je na oslavách
atd kde je plno cukroví, chlebíčků, řízků, gulášů a vy je nemůžete 😁 Vyhody nevidím...😊

Už jsem si zvykla. Nejhorší je stravování u nějaké návštěvy. Většinou tam není nic pro celiaka.

Už sem si zvykla a objevila spoustu jiných potravin a chutí

Už som si zvykla ale najväčší problém je keď sme niekde na dovolenke tak málo kde majú
bezlepkové menu.

V diete jako takove nevidim problem,nevnimam,ze by mne vyrazne omezovala. Jako problem
vnimam cenu bzl potravin a celkem omezenou nabidku na trhu v porovnani se svetem.

V dnešní době se mi žije s bezlepkovou dietou celkem dobře. Ve většině restaurací se dá domluvit
nějaké bezlepkove jídlo a v obchodech je celkem snadné potraviny sehnat. Jen jsou hodně vysoké
ceny

V dnešní době to nevnímám jako velkou překážku… ale bohužel i dnes se najdou lidé, kteří o této
nemoci nemají ani potuchy a pak občas vypustí z pusy naprostý nesmysl. Jako nevýhodu vnímám
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dražší ceny bezlepkových výrobků (především pečivo, mouky atd.). Výhodou celiaka je pro mě to, že
většinou se na návštěvě nepřejím (jelikož nemam z čeho) :D

V dnešní době už je dostupnější sortiment v obchodech a rozšiřuje se nabídka v pizzeriích a
pekárnách např. Problém je v neustále kontrole všeho co chci sníst. Nevýhoda drahé suroviny.

V mém okolí není bezlepková restaurace ani cukrárna, tudiz jit někam ven na jídlo téměř nemožné,
výběr potravin tragický, ceny šílené.

V pohode

V pohodě,jsem s ní zžitá..... Spíš přemýšlím,že jsem ve fázi,kdy na sobě mentálně dost pracuji a
chtěla bych zjistit,jestli se jí dokáži zbavit,ale jsem si vědoma , že to chce zajít do velkých hlubin
svého nitra,tak uvidím.....Přeji hezký den

V pořádku. Jsou mnohem horší onemocnění, neberu to jako nějakou tragédii. Někdy je sice chuť na
něco, co běžně dostupné v bezlepkové variantě není, ale to se nedá nic dělat. Nevidím ani větší
problém, naopak ani výhodu.

V reštaurácii mi ponúknu múčne jedlo,napriek upozorneniu, na celiakiu, ťažšia dostupnosť niektorých
potravín

V tejto dobe sa mi už žije celkom dobre - jednak som si už zvykla, a tiež stále vnímam ako sa
možnosti pre celiatikov zväčšujú a kvalíta života posúva k lepšiemu. Pre porovnanie, pred 10 rokmi
to bolo omnoho horšie, keď takmer nikde v reštauráciách nevedeli, čo to lepok je :) Ako najväčší
problém vnímam to, že je všetko potreba naplánovať dopredu. Nemôžem si len povedať, že si kúpim
na benzínke bagetu alebo si niečo po ceste vo fastfoode, pretože pravdepodobne by som zostala o
hlade. A keď som niekde v menších mestách alebo dedinách sa stáva, že nenájdem reštauráciu s
ničím bezlepkovým v okruhu aj 20 km (a bohužiaľ sa to človek dozvie až keď tam príde, čo mi
výrazne znechucuje výlety). Posledný veľký problém, ktorý vnímam je cena pečiva (obecne potravín,
ale pečivo obzvlášť). Ako študentks na kolejích nemám priestor na to, aby som si piekla chlieb sama,
a zároveň cena v obchode je fakt neprimerane vysoká.

Vadí mi to neustálé vaření a hlídání složení výrobků. Víc přemýšlím o tom co sním, rozmanitější
jídelníček.

Vadi mi, ze si nemuzu zajit v praci do jidelny, ale musim si vse pripravovat sama. Blp. jídlo neni
snadlo přístupné. Je drahé, snad uz jen samotne oznaceni potravinu vyrazne zdrazuje i kdyz je z
prirozene blp. potravin. Me omezeni ovlivnuje i me okoli, kdy mi musi chystat něco extra..... Jako
vyhoda je snad jen, ze vim co jim.

Vadí mi, že si musím sama vařit, dávat synovi veškeré jídlo do školky.

Vadí mi,že musím vařit extra. Výhody moc nevidím

Vaření, sama sebe odbudu, dětem vařím lepkove, z důvodu větší finanční zátěži. Že začátku pečení
se nedařilo, teď už je to lepší a už si dám i něco dobrého.

Vařím doma a bojím se někde něco sníst,při kontaminaci zvracím a trpím. Výhodu nevidím žádnou.

Vařím pro celou rodinu bez lepku, s lepkem máme doma pouze pečivo, pár sladkostí.

Největší problém je třeba na návštěvě vysvětlit že vadí i stopové množství (chleba na jednom talíři s
uzeným vadí atd.).

Výhodou? Když se mi nepovede upéct buchta, můžu to svést na to, že z bezlepkové mouky se to
dělá hůř 😃

Když se chci najíst mimo domov, jistota je pro mě McDonald's.
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Ve skole nevari bezlepkove, v obchode je malo cukrovinek, na kazdy vylet nebo oslavu narozenin si
musim brat vlastní jidlo. Vyhodu nevidim...

Ve škole se mi děti smějí, že jím jídlo od mámy. Musím si totiž nosit své jídlo. Na BZL už jsem si
zvykla,ale chtěla bych být zase “normální”. Výhoda? Pro mě asi nic.

Věčné vaření všeho, pečení chleba, s tím souvisí velké množství času strávené v kuchyni.
Neznalost většího procenta gastro -pracovníků co je lepek… a vlastně i velké části populace. A proč
nedodržení postupu přípravy je pro bezlepkáře nevhodné a jak se vždy ukáže.

Velký problém je že nemůžu chodit se spolužáky na obědy. Jídelna nevaří bezlepkovou stravu

Velmi obtizne je stravovani v praci, kazdy den si clovek musi varit. Je to tedy casove velmi narocne.
Dalsim problemem jsou dovolene v zahranici, obzvlaste hotely a restaurace, ktere spatne oznacuji
alergeny a bezlepkove jidlo je obtizne najit. To same dlouhe lety, clovek je odkazan pouze na jidlo,
ktere si nachysta. Jako velky problem vnimam prispevek od pojistoven, spousta poskytuje prispevek
pouze studentum do 26 let. Mel by byt jednotny prispevek pro vsechny celiaky, napriklad poukazy od
lekare na bezlepkove potraviny v lekarnach, jako na Slovensku. Dalsim velkym problemem je
stravovani deti ve vzdelavacich zarizenich, kde nejsou pripraveni na dite s bezlepkovou stravou.
Jako výhodu celiaka nevnímám nic. Člověk je do konce života odkázán na omezené stravování a
strach z kontaminace a naslednych zdravotnich obtizi. Zadne vyhody pro celiaka neexistuji.

Velmi vysoké ceny - bez přispění státu, občas neschopnost dostat něco dobrého k jídlu a to jak v
krámě, s tím, že si uvaím sama, a vůbec již ne v restauraci, když jsem s invalidy na výletě. A dost mi
vadí, že lékaři nejsou ochotni zjistit pořádným vyšetřením, zda má celiakii i můj syn, který má stejné
potíže jako já - hledají to jen v krvi, která se negativní, ale potíže jsou stejné, jako u mne, než se na
to přišlo

Více si teď hlídám stravu a přemýšlím co jím, to beru jako velkou výhodu

Vnímám ji zcela přirozeně, jelikož ji mám od raného dětství. Dietu striktně dodržuji, pouze výjimečně
si něčeho zobnu. Okoušet zakázané mne neláká, většina věcí s lepkem mi ani nechutná, za ta léta
navíc již vím, které produkty smím bezpečně a u kterých musím vždy číst složení. Mám v oblibě
značku Schär a možnost nákupu bezlepkových potravin je nyní velice široká, problémem zůstává
cena potravin. Studuji v Praze, kde je i poměrně velké množství bezlepkových restaurací, kaváren či
pekáren (cena produktů je opět trochu vyšší, ale jsem vděčná, když se mohu někde bez obav najíst
dobrého čerstvého jídla).

Vnuk je celkem v pohodě,až na některé,školní aktivity

Vše je drahé . Na vesnici se bezlepkové potraviny,mouky ,směsy nedají ještě dnes koupit. Vždy
musím vozit jídlo,svačinu sebou nikde si nic nemůžu koupit.

Vše je strašně drahé. Chybí mi křupavý chleba,ten jsem měla moc ráda. Výhoda? O ničem nevím.

Všechno si připravují sama , mám strach z kontaminace, jelikož mi i po stopě lepku je strašně blbě
3-5 dni …teploty,otekla,vyrážka,prujmy ,zvracení atd.

Vyber potravin je v zahranici lepsi. Obcas se domluvit na dovolene.

Vybrat jídla které dceři chutnají. Neochota a téměř žádná nabídka jidel pro deti v restauracích.
Časová náročnost přípravy, nemožnost nakoupit především Pecivo v běžných obchodech a
omezena nabídka. Vysoká cena potravin. Dcera někdy špatně vnímá skutečnost, ze nemůže jist
stejná jídla ve školce, na oslavách jako ostatní. Pozitiva- strava složena se zdravější potravin.

Vyhledávání jidla v restauracích je největší problém, vždy poctivě projedu jídelní listech zda si budu
moci dat nějaké jídlo nebo ne, výhody v tom úplně nevidím

Výhoda - jim více zeleniny a poctivých potravin. Nevýhoda: cena bezlepkovych potravin, neustále
hlídání složení potravin, nemám možnost si kdekoliv koupit jen tak něco k jídlu nebo bez rozmýšlení
se najíst v první restauraci, na kterou narazím.
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výhoda - konzumace zdravějších, jednodruhových surovin, komplikace, když cestuji

Výhoda - přemýšlení o tom, co jím. Nevýhoda - omezení ve společnosti, přátelé se mi musejí
podřizovat nebo extra nakupovat

Výhoda byť celiatik nie je vôbec žiadna okrem toho, že som rada, že mi konečne ustúpili po zistení a
držaní diety problémy s neplodnosťou (narodili sa dvojčatá) a prestali mi padať vlasy. Problém pri
každodennom stravovaní v reštaurácii je nedostatok výberu jedál bez lepku, stane sa, že v podstate
jete stále to isté; tiež je aj pri hromadných oslavách, svadbách a pod., kde sa vždy musím pýtať, čo
bude na menu a poprosiť o zmenu.

Výhoda je maximálně stálá váha, jinak to pro mě žádnou výhodu nemá, nejtěžší je když se jede na
dovolenou tak najít na benzínkách jídlo nebo ve škole

Výhoda je objevení nových chutí, jiná jídla...nevýhoda je, že se ne všude dá najíst, strach z jídla
mimo známé podniky, nechtít se vložit do ruky cizího s nevědomosti a jeho vařením

Výhoda je přehled o tom, co jíte - necpete se bezhlavě. Nevýhoda cena, chuť a časová náročnost.

Výhoda je určitě vědomé jedení. Tím že si musím přečíst složení potravin mám mnohem lepší
přehled o tom co jím. Největší problém mi dělá to, že nemohu jíst spontánně. Musím si plánovat co
budu jíst, vařit si každý den do práce protože tam nemám přístup k BL stravě.

Výhoda je že som zistila kde všade je lepok kde je zbytočný, najväčší problém je nedostupnosť
niektorých potravín a nekvalita

Vyhoda je, ze zijeme relativne zdrave diky diete. Nevyhoda, ze vse musime kontrolovat, nenajime se
kdekoliv. Pokud nekam cestujeme, tak hledame zarizeni kde nam vyjdou vstric se stravou. Je tezke
jit do pekarny, pizzerky atp kde to krasne voni a my nemuzeme nic :) ceestve pecivo se neda sehnat.
Ale plus je, ze nabidka pro bezlepkare se zlepsuje. Pred par lety zde nebylo skoro nic

Výhoda je, ze žiju zdravěji. Nevýhody-nemůžu si dat cokoli, kdekoli,jako ostatní lidé. Vadí mi, že
restaurace nemají povinně uvedeny alergeny u jídel. Neznalost kuchařů, servirek atd. o bezlepkove
dietě.

Výhoda je, že bezlepkova strava tak nějak přirozeně vede k zřdravejsimu stravování. Nevýhodou
jsou například problémy najít jídlo při cestování nebo i v tuzemsku se občas objeví restaurace
neuvadejici alergeny či nenavizejici prirozene bezlepkove jídlo. Vyšší finanční náklady jsou také
velkou nevýhodou. Každopádně dostupnost bezlepku je každým rokem lepší.

Výhoda jim zdravěji, nevýhoda čas a peníze

Výhoda vůbec žádná. Omezuje mě to ve všem , nemůžu jít s kamarádkami nebo s manželem na
večeři, protože u nás v okolí není žádná restaurace, kde by mi uvařili bzl jídlo. Na dovolené hrůza,
kolikrát mi bylo do breku, když pro mě neměli výběr jídla a přišli např s dvěma krajíci chleba a
platkama šunky, pro ostatní byli luxusní přeplněné stoly jídla. Pořád u sebe musím nosit svoje jídlo,
kdybych jinde prostě nesehnala nic co můžu.

Výhoda žádná nestojím o to ale nedá se nic dělat. Všechno drahé a pojišťovna nic nepřispívá
smutné. Tolik peněz dáme měsíčně za pojištění a na nic nemáme nárok. Hlavně, že oni mají plné
konta chudáci.

Výhoda žádná, nevýhod je plno. Potraviny pro nás jsou velmi drahé, málo dostupné, čerstvé pečivo
a nejen to nechutné... Hodně se mi děti smáli, protože jím jiné věci než oni, těžko jsem ti nesla. Teď
už je to lepší, ale nedodržuji dietu jak bych měla, chci ze života něco mít, nikdy nevíme co se nám
jiného může stát, navíc mi nebyla celiakie na kontrolních testech potvrzena, tak ani nevím jak to je.
Vše je o hlavě a o tom, co si o sobě a svém těle myslíme....

Výhoda žádná, problém v každodenním životě
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Výhoda žádná. Aktuálně je největší problém chuť na kroupovou polévku a nemožnost její
bezlepkové náhrady

Výhoda žádná. Problém je v dostupnosti bezlepkové stravy kdekoliv ( koncerty, koupalište, některé
restaurace)

Výhoda žádná. Projevy od 1 roku. Ve školce jsem jedla vše lepkove. K dietě jsem se vrátila po 40
letech, tak jsem zvědavá, jaké to bude mít následky. Zatím trpím depresí,úzkosti, špatné vlasy.

Výhoda- žádná, je to náročné.

Vyhoda-ze nepribirate :) a ze jíte zdravěji,kdyz si musíte varit a péct doma. Nevýhoda je to v
cestování,stravování mimo domov..jako uz je to roky,ale zlepšuje se. Je fajn, ze pribyva
restauraci,kde lze bl jist i jidel/potravin a jsou casteji k nalezení skoro ve všech obchodech. Největší
problém je momentálně finanční,na Slovensku přispívají aspoň na chleba. U nás,jakmile padne
26.rok,uz jen 4000tis./rok ,nebo nic..

Výhodou je častá radost z nové objevených podniků a výrobků. Bohužel často nemají někde
napsané alergeny a nebo neví co se v daném jídle nachází, vnímám to jako velký problém a často si
dám jídlo které nemám ráda pouze proto, že mám hlad a je to "jistota". Další věc je, že i přes to že
jídlo je označeno alergeny a nenachází se tam podle nich lepek l, nemusí to tak být, například při
používání dochucovadel jako sojová omáčka atd.

výhodou je lehkost stravy, lepší stravitelnost; největší problém dělají ceny produktů

Vyhodou je pestry jidelnicek. Nejvetsi problem je v cestovani a neustalem ujistovani se, ze tam bude
bezlepkova strava. Stejne vzdy beru neco sebou, ale neni to, ze si bez starosti odjedu.

Výhodou je, že jí dcera opravdu pouze zdravé věci, ale je to velice těžké do školky denně připravovat
4 chody jídla, chodit přitom do práce atd.

Výhodou je,že jí určitě kvalitněji. Největší problém jsou výlety na delší časový úsek-je nutné brát
potraviny s sebou

Výhodou nevidím skoro žádnou Jenom mi hrozně vadí ceny těch potravin. Je to finančně hrozně
náročné. Myslím, že bychom mohli dostávat oost větší příspěvky než dostáváme do teď.

Výhodou veliká je šetrnější složení stravy
Nevýhodou to že se musím kvůli cenám velmi omezovat v tom co si mohu koupit a co si mohu
dovolit

Výhodou? Nieje žiadna... Problém tých je dosť... Ísť niekam medzi ľudí na oslavu a slintat tam nad
tým čo nemôžem zjesť alebo nájsť reštiku kde varia bezlepkovo

Výhodu bohužel nevidím žádnou, nárůst váhy, neskutečná únava, bolesti kloubů, a okolí nic
přizpůsobeného pro celiaka. Osobně mám teď víc zdravotních problémů než před zjištěním.

Výhodu je, že do sebe necpeme chemické potraviny, ptž pro nás musí být "čisté". Nevýhoda CENA,
jednoznačně, a dostupnost.

Výhodu jsem neobjevila, problém je koupit čerstvé pečivo mimo Prahu, cena neúmerná, malý chlebík
za 125 Kč ve Sklizenu

Výhodu není podle mě vubec nic. Za největší problém považuji cestování (balím pečivo a tak sebou,
protože i když někde uvedou, že mohou zajistit stravu, nekdy to neni pravda, nebo jen castecne),
nevědomost lidí o problému kontaminace lepkem, zlehčování celiakie a následků po požití lepku

Výhodu nespatruji v ničem.

Výhodu nevidím žádnou, s nevýhodami se snažíme pracovat.
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Výhodu nevidím žádnou. Žije se mi s tím hrozně. Nejsem zrovna žádná pekařka nebo cukrářka,
takže upéct si pečivo nebo zákusek je šílený. Bezlepková těsta jsou příšerná a špatně se s nimi
pracuje. Každá oslava, narozeniny, cokoli je tak trošku očistec. Vraždila bych za tukový rohlík 😅

Výhodu nevidím, největší problém - čerstvé pečivo

Výhodu nevidím. Závidím lidem, že si mohou na každém rohu něco koupit : (

Výhodu neznám žádnou
Nevýhody: přibrala jsem, velké omezení výběru, stále pocit hladu, jiné chutě

výhodu tam asi uplne nevidím nikde ale žije se mi fajn

Výhodu to nemá žádnou

Výhodu v doživotním a navíc opravdu velkém omezení nevidím žádnou. Poznala jsem, jak chutnají
potraviny, které nelze napodobit v BZL verzi a mám období, kdy to nesu obzvlášť špatně a musím se
obloukem vyhýbat všem událostem, kde se vyskytuje jídlo, které nemůžu jíst, je to opravdu velký
nápor na psychiku a vědomí toho, že je to doživotní a neměnné mi vůbec nepřidává. Velký problém
je najít kompetentní lékaře (v ČR téměř nemožné, co pan docent Utěšený zemřel), informace o této
nemoci jsou velmi žalostné. Dále jako obrovský problém vidím fakt, že hygiena nemá problém
schválit potravinářská zařízení, kde absolutně není možnost zajistit bezpečné zacházení s jídlem tak,
aby bez lepku skutečně zůstalo. Vyzkoušeno na vlastní kůži. Také většina těchto podniků má přístup
takový, že berou BZL dietu jako "dietu" na hubnutí a něco dobrovolného, což se mimochodem děje
naprosto běžně také v nemocnicích. Tedy nepochopení významu slova dieta, což už je hluboce
zakořeněné ve společnosti. Taky mi hodně vadí, že v případech, kdy to jinak nejde, se genetika
spolu s vymizením příznaků na dietě nebere jako potvrzení diagnózy, tudíž spousta lidí má problém,
například se stravou pro dítě ve školce. Taky jsou žalostné příspěvky pojišťoven a ceny potravin.
Jedinou možnou léčbou je dieta. Ty směšné půlroční příspěvky nepokryjí ani jeden nákup na dva až
tři týdny, nám určitě ne.

Výhodu v to nevidím žádnou. Nejhorší je najít nějaké bzl jídlo za chodu - někde venku. Nesnáším,
když v každé restauraci musím zjišťovat, co mají bzl a oni na mě koukaji, jako bych jen chtěla držet
nějakou módní dietu...

Výhodu v tom zatím nevidím žádnou. Největší problém mi dělá jíst mezi lidmi a stále dokola
vysvětlovat, že si s nimi nezajdu na oběd. Kontaminace je pro mě velké riziko, a téměř vždy dopadá
několika denními problémy, proto do restaurací chodím opravdu výjimečně.

výhodu vidím jen v tom, že nesním, co vidím :-D, např. když jdu kolem pekárny; nevýhodu pak
hlavně při cestování, a to jak v ČR, tak v zahraničí, hlavně mě to trápí u dcery

Výhodu vidím ve sledování složení potravin -> nekupuji ani veci obsahující jiné “nesmysly”.
Nevýhoda - chuť na veci, které kolem mě ji lidé, kteří lepek mohou (bramboráky na vánočních trzích,
30 druhu vánočního cukroví, croissanty)…

Výhodu žádnou nevidím. Největší problém je vnímání bezlepkové diety. Často velmi podceňována.
Zároveň na jídlo je většinou samé sladké, nic slaného.

Výhody jí zdravěji, nevýhody rodinné oslavy…

Výhody mě žádné nenapadají a problémem je jak menší výběr potravin hlavně chutného pečiva tak i
cena bezlepkovych potravin

Vyhody nejsou

Výhody nevidím

Výhody nevidím absolutně žádné.

Výhody nevidím žádné. Největší problém, ze v malých městech je pomalu nemožné se někde najíst.
A když se konečně najde restaurace, kde se muzu najíst. Obsluha slibi, ze to bude bezlepkove, ale
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bohužel, tam je kontamice lepkem. Takže už několik let, nevím, co je to si “zajít” s manželem na
večeři.

Výhody nevidím žádné. Problém je určitě najíst se někde venku. Nebo něco si objednat. Nebo
"jen-tak" si dát nějakou svačinu. Pečivo kdysi bývalo velkou součástí mé stravy.

Výhody nevidím, nejhorší je cenová dostupnost.

Výhody nevidím. Problém všude, kam se hnu, jet s partou na dovolenou, v práci vyrazit na
teambuilding nebo jen tak na večeři, služební cesta... Mít zajištěné jídlo je vcelku problém a ať se
hnu kamkoliv, tahám sebou tašku s jídlem. Je to nepříjemné a nepohodlné. Když už mi někde uvaří,
je to stres, co dostanu, zda to nebude kontaminované. I v lázních jsem dostala nejednou špatné
jídlo, o nemocnicích raději pomlčím.

Výhody zatím neshledávám.

Výhody žádné nevidím. Problémem jsou dle mého názoru lidé, kteří drží bezlepkovou dietu, protože
si myslí, že tak zhubnou. Společnost pak takto často vnímá i celiaky a myslí si, že jde jen o nějaký
rozmar a módní záležitost, a nikoliv o onemocnění.

Výlety-strava mimo domov, strava ve skolce

Vylučování za skupiny děti kvůli jinému stravování, nemožnost si dát to co ostatbi

Vyplňují dotazník za dceru. Největším problémem je najít restauraci, kde se naji i ona jako celiak. V
důsledku toho do restaurací prakticky nechodíme. Problém je, když jsme ve skupině, kterabdo
restaurace jde. Také jsou problémem různé výlety, tábory a školky v přírodě.

Vyplňují to za mé dva syny, největší problém vidím v tom, že není moc školek a škol, které nezajistí
bezlepkovou stravu. Nyní chodí do školky kde stravu zajišťujeme sami, ale budeme se snažit syny
dostat do základní školy, kterou máme daleko od bydliště, ale v ní zajistí stejný oběd pro mé děti jen
v bezlepkové variantě.

Vyrovnala jsem se s onemocněním

Vysoka cena potravin

Vysoké ceny
Měli by být nějaké úlevy i pro dospělé osoby . Pokud vím, tak třeba taková VZP proplácí jen
studentům do 26 let
Když vezmu jak celkově zdražily potraviny + do toho ty bezlepkové
Dále ,je bohužel někdy na prd , že člověk musí jezdit do Prahy do restaurace ,cukrárny atd
V menších městech moc takové možnosti nejsou

Vysoké ceny surovin/potravin, v ČR najít restauraci/bistro s bzlp stravou. Výhody nespatřuji - snad
jen, že mám stravu pod kontrolou

Vyšší cena základních potravin, například pečivo kupuji jen vyjímečně (narozdíl od mládí na
Slovensku, kde jsem se v potravinách nemusela omezovat, protože jsou dotované zdravotní
pojišťovnou).

Výhoda je, že znám svou diagnózu, takže se mi ze zdravotního hlediska žije líp.

Vzhledem k tomu, že celiakii držím už 19 let, jsem na ni zvyklá. Občas je ale problém se venku
bezlepkově najíst (bydlím v malém městě). Chybí mi např. čerstvé pečivo, které si běžně nekoupím.
Dále je celiakie náročná finančně, což považuji asi za největší problém. Výhody mě momentálně
nenapadají.

Vzhledem k tomu, že mi byla celiakie diagnostikována ve věku dvou let, jsem s ní již velmi sžitá.
Nevýhodu pociťuji především při návštěvě restaurací, kaváren a v ubytovacích zařízeních. Dalším
problémem je cena bezlepkových produktů.
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Vždy jsem ráda vařila a pekla, takže náročnější je to pro mě jako pro matku. Ale vařím z domácích a
poctivých surovin, takže změna hlavně v moukách. Hodně experimentuji a zkouším nové věci. Takže
dcery odpověď na to, jak se jí žije s bezlepkovou dietou je: je to ta nejlepší nemoc, kterou jsem
mohla mít... Momentálně má i bezmléčnou dietu a sama si hlídá co smí a co ne. Nemá problém s
tím, že kamarádi nosí klasické jídlo. Naopak říká, že ona má lepší.

Za těch 13 let už jsem si zvykla. Největší problém mi dělají potraviny, u kterých výskyt lepku
nepředpokládám, ale je tam, viz. určité koření, luštěninové směsi apod. A věc, kterou osobně
vnímám jako výhodu je to, že nemůžu jíst všechno to pečivo v obchodech, croissanty, pizza šneky,
atd...To bych byla jistojistě za chvíli jako kulička :)

Za tech 15 let co drzim bzl dietu se nabidka a dostupnost bzl vyrobku neuveritelne posunula, daleko
vic se o bzl diete vi,takze uz zadne velke problemy nevidim, ale ze by ti melo nejake vyhody mi taky
teda neprijde :D

Za tu dobu co mam celiakii,se zlepšily vyrobky ,mouky ,a dostupnost ,jak vyrobků.Najite se v
restauraci.
Ale cena i zakladnich mouk je velice vysoká .Můj důchod neni největši ,.Ale hlavně jsem v pohodě.

Za ty roky jsem si uz zvykla,obcas neumyslne udelam chybu ale porad jsem jen clovek. Nejvic me
stve pohled nekterych lidi na celiakii,kteri si mysli ze to je jen frajerina a maji na me kvuli tomu blbe
kecy typu kdybys nas tim nepremyslela mohla bys jist vse. Vyhoda me momentalne zadna
nenapada,pro me asi zadna neexistuje

Za ty roky jsem si zvykla. Největší problém je se najíst někde venku. Aspoň u nás. Ve větším městě
je to menší problém. A cenově to není zrovna ideální. Výhoda...asi že jsem se začala více zajímat o
to co jim. A zdravější jíst.

Za ty roky už jsem si zvykla, když v restauraci nic není bez lepku tak se nedá nic dělat a nic si
nedám. 😁

Začátky byly těžké. Hlavně vysvětlovat, že si musím vše hlídat.
Není jednoduché se najíst na cestách.
Výhoda celiaka je v mém případě ta, že mi manžel peče domácí bezlepkový chléb. Tak výborný
chléb jsem v životě nejedla.🤗 Pokud budete chtít ráda vám zašlu recept. hanzalatka@seznam.cz

Začátky těžké, ale postupem času celkem v pohodě. Výhodu nevidím žádnou!! A problém: Těch se
najde mnoho ale v podstatě jsem rád že nemám alergii na lepek ani na laktózu.. To by byl teprve
PROBLÉM. Co se týče jídla dodržuji dietu, ale prostě mám rád pivo.. :-)

Začnu výhodami... Navedlo mě to na podstatně lepší životní styl, poznala jsem mnoho zajímavých
potravin a začla být v kuchyni velmi hravá. Do jídla jsem se zamilovala. Dokonce díky tomu studuji
nyní výživu na VŠ.

Co se týče negativ, je složité třeba na výletech nebo v běžném životě, když je člověk v terénu, něco
ukořistit, z čeho by se dalo slušně najíst a bylo to bzl.

Zadna vyhoda. Pouze nevyhody

Zajistit jidlo pri cestovani

Zajistit si jídlo jen tak během dne, když jsem třeba služebně mimo domov. Na druhou stranu jsou
daleko horší věci, než muset "dodržovat dietu".

Zásadně už se nestravuji v žádných zařízeních, která nejsou přímo bezlepková, kvůli velmi
dlouhodobým a nepříjemným následkům. Když jsem začala držet bezlepkovou dietu, doufala jsem,
že se zbavím nadváhy a pomůže mi k lepšímu životnímu stylu, ale i přesto musím neustále držet
kromě bezlepkové také redukční dietu. A i tak se mi nedaří váhu dostat pod kontrolu. První příznaky
celiakie jsem měla už u prvních příkrmů, byla jsem často hospitalizovaná, přesto moje diagnóza
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trvala dlouhých 19 let. Střevo bylo poškozené na nejvyšší stupeň. Jsem vděčná za diagnózu, dietu
mi nevadí dodržovat, ale žádné výhody v takovém onemocnění už nespatřuji.

Zatím je největší problém s kontaminací jídla, ne vždy si to uvědomím a problém je na světě. Výhody
zatím nevidím, snad jen, že více přemýšlím nad tím co jím.

Zatím se učím vařit a hledat potraviny ,ktere mi neublíží. Mám také alergii na laktózu a to je ještě
komplikovanější. Výhoda musím se více zajímat o to co jíme. Učím se vařit zdravěji a chystat dobré
jídlo doma.

Ze začátku to byl problém,když mu zjistili celiakii...teď mu sou 4roky..a už ví,že nemůže to co my
..chce to čas a pochopení....

Ze začátku to byl šok , hledání víc informací, panika pak jsem začala číst složení a zkoušet potraviny
které jsou k jídlu, některé potraviny bez chuti nebo konzistence všelijaká . Teď po roce s dietou už
vím co můžu jíst , čtu složení a našla jsem si potraviny který mi chutnají . A musím říct že některé
pokrmy jsou lepší než lepkove.

Ze začátku to bylo hodně těžké, protože nemohu k tomu i laktózu.. Nejtěžší bylo naučit se jíst
správné věci. Výhoda? Váha šla dolů

Ziadna vyhoda. Drahe bezlepkove vyrobky!!!

Zije sa mi fajn, problem je ze mam chut niekedy na nieco co nemozem, ale inak problemy
nepocitujem. Vyhodou je na SK celkom vysoka podpora celiakie co sa tyka prispevkov na stravu

Zije se dobre, dnes uz je velky vyber potravin bez lepku. Vyhoda - neji tolik peciva

Zije se dobre,jsem po operaci tak male porce

Zijem skoro tak ako predtym,az na par malickosti.Vyhoda?idealna vaha

Zle, nic nemozem zjest, planujem zivot podla jedla a som jeho otrokom

Ztráta spontánnosti ve stravování mě velmi trápí. Nemůžu si jen tak někde něco dát, všechna složení
musím podrobně číst a v restauracích vysvětlovat a doprošovat se. V ČR je bohužel velmi spatna
informovanost a nabidka - hodne cestuji takže mam srovnani a jsme v tomto zaostalý a netolerantní.
Výhodou je, že když vynechám lepek i pečivové a přílohou umělé náhražky za něj, tak jím vlastně
mnohem zdravěji než předtím.

Zvikla jsem si, je to už deni rutina, problém je jíst venku, nebo pozvání na akci kterou nemůžete
odmítnout a jen koukat a víte, že si nesmíte nic dát. Taky ty řeči Vem si ta trocha ti nemůže přece
ublížit. Výhody jsem nějak nenašla, snad jen že extra nepřiberu a není mi špatně.

Zvyk sem si na to. Nevýhody sou, že se nikde pořádně nenajíte, což je v některé restauraci i výhoda,
že tam nemusíte nic jíst.

Zvykla jsem si

zvykla jsem si ,protože při nedodržení diety mám reakce ,vařím a peču z bezlep.mouky . Jsem v
inv.důchodu a tak mám trochu problém kupovat drahé mouky. Jediná výhoda je ,že se mi zlepšila
cukrovka

Zvykla jsem si celkem rychle, peču a vařim si. Vadí mi, že není běžně dostupné čerstvé pečivo a
samozřejmě ceny blp výrobků.
Výhoda mě nějak žádná nenapadá.

Zvykla jsem si na ni - držím ji 26 let. Problém je když si všichni kolem objednají jídlo, které já
nemůžu. Nebo dorty zákusky, cukroví na Vánoce... Ale výhodou je, když naopak já dostanu jídlo
které je jen čistě pro mě. Možná by se měla zlepšit strava i v nemocnicích, to je stále problém...

Zvykla jsem si, i kdyz se mi neustale sbihaji sliny v puse, kdyz jdu kolem pekarny. Spolecenske akce
a oslavy, rychle obcerstveni, pecivo pri cestovani - ne vzdy se jde pripravit a mit vlastni pecivo. Na
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vyhody jsem neprisla. Jedine snad, ze problem lze vyresit bezlepkovou dietou na rozdil od jinych
nemoci

Zvykla jsem si.
+ čtení složení, víc přemýšlím nad tím, co jím —> vím, co jím
- najíst se “v terénu”

Zvykla jsem si. Nevýhodou je, pokud víte, jak chutná zakázané. Pro mě osobně langoš. Nikdy z bzlp
neudělám tu pravou chuť, co di pamatuju. :-) a vůbec vaření. Doteď bojuji se zahušťováním.

Zvykla jsem si. Problém je najíst se na výletě, v malém městě, na horských chatách (tak celiakii
vůbec nezaznamenali. Výhodou je, ze zkouším nové recepty, nové chutě. Bezlepkove pečení je
velká výzva, ale baví me to :) obecně myslím, ze v dnešní době to ani není moc problém. Jen při
vyletech apod. Musíte myslet dopředu a nemůžete spoléhat ze se “někde” najite, když si
neuvěřitelně, ze tam fakt mají něco blp.

Zvykla jsem si.velmi omezující je to například v době obědů, kdy s kolegy nemuzu jit na obed,
protože obedova menu nejsou pro celiaky přizpůsobena.Dale mi vadí velmi vysoké ceny
bezlepkovych potravin. A jako všeobecny problém vidim to, ze dnes hodně lidí dodržuje bezlepkovou
stravu aniz by muselo (stal se z toho trend) a pak je na nas na celiaky pohlíženo jako na nekoho kdo
si vymysli (např v restauracích apod.)

Zvyknete si na vše,ale když je více členů v rodině tak to opravdu navýší finanční rozpočet.Občas se
nenajíte ani v restauraci, takže výhody jsem zatím neobjevila

Zvyknout si na dietu až ve stáří

Žádná výhoda není. Nejhorší je dráha strava.

Žádné výhody mě nenapadají. Spíše naopak. Velký problém je nedostupnost čerstvých potravin a
zejména mi dělají problém restaurace, které, i přes nutnost uvádět alergeny v pokrmech, neuvádějí
alergeny v menu na internetu a už se mi dvakrát stalo, že měli napsáno, že v jídle lepek není, ale
potom přiběhli, ať to nejím, že je tam mouka. A v jedné brněnské "luxusní" restauraci mají na
internetu napsáno, že jídlo je "gluten free", ale v alergenech mají uvedeno číslo 1. Mrzí mě, že když
se to člověka přímo netýká, jsou mu alergeny vlastně ukradené. V tomto máme ještě bohužel velké
rezervy. Jinak mi dělá velký problém cestování, setkávání s širší rodinou, která nejí bezlepkově, tak
si u nich nemůžu nic dát a je trapné, když mi nabízí kde co a já nic nemůžu, v práci, když jdeme na
společný oběd, tak se všichni přizpůsobují mně, což mi není příjemné. Protože neustále někoho
svou bezlepkovou dietou "oběžuji". S tím cestováním - chtěla bych cestovat na poznávací zájezdy,
ale nemůžu jet nikam na více než 5 dní, protože si všechno jídlo vozím s sebou a na týden nebo 14
dní bych tolik jídla + oblečení neuvezla. Cena je taky celkem problém. Do budoucna by se mi líbilo,
kdyby každá restaurace musela mít v menu jedno bezlepkové jídlo denně, aby se v obchodech vedle
čerstvého lepkového pečiva prodávalo i bezlepkové, což se asi nikdy nestane.

Žádné výhody toto omezení nemá. Největším problémem je stravování mimo domov, mimo větší
města.

Žádnou výhodu nevidím. Nevýhoda jsou drahé potraviny, hlavně pečivo. Málo prodejen s bzl
pečivem, málo restaurací, kde není kontaminace

Že se toto onemocnění nebere jako nemoc i v prodejnách potravin jako např.cukrovka a není větší
výběr,jako v zahraničí.Také že stravovací zařízení jen kvůli označení bzl mají daleko větší cenu i
když bych řekla,že tyto jídla jsou nejen jednodusší na vaření i suroviny.

Že si musím téměř všechno jídlo připravovat sama

Žije docela dobře, největší problém jsou vysoké ceny
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Žije sa mi dobre, trochu problém vidím pri cestovani, musim si vopred zistit aké sú možnosti
stravovania a kde, a na cestu si zobrať aspoň niečo na jedenie. Problémom sú aj návštevy, oslavy,
kde sa s ľudmi so stravovacími obmedzeniami moc neráta. Blízka rodina a známy o mne vedia,
snažia sa pripraviť aj niečo čo môžem… ale väčšie hromadne podujatia sú problém.

Žije sa úplne normálne ale draho

Žije se dobre. Největší problém, čerstvé pečivo. Výhoda - začala jsem přemýšlet nad tím co jim.

Žije se dobře když se člověk srovná se svým omezením a naučí se s ním žít do té doby to bylo
těžké. Problém je když je rychlý hlad a nikde není vhodné občerstvení. Výhodou beru kvalitní stravu
bez zbytečné mouky.

Žije se dobře už jsem si zvykla

Žije se dobře, občasné problémy s restaurací apod. řešíme operativně. (Vyplňuji za dceru.)

Žije se hůře, milovala jsem čerstvé pečivo klasické s lepkem.Bezlepkové nechutná dobře.Vysoké
ceny bzl potravin taky nepotěší.Výhodu jsem neobjevila vůbec žádnou.

Žije se mi dobre, člověk se s celiakiií musí naučit žít....Největší problém je stravování mimo domov,
výhody snad žádné.....

Žije se mi dobře, potravin a bezlepkových možností v restauracích je více a více.

Žije se mi dobře, problém mi dělá to, že když jednou za čas někam jdeme, nemůžu dceri dopřát to co
synům )
(langoš, párek v rohlíku, hranolky) Celkově dotazy v restauraci na použití lepku nebo kontaminaci mi
dělá problémy, připadám si jako obtížný hmyz. Na druhou stranu výhoda, že si nemůžu dát kde co, a
nepriberu 😄

Žije se mi dobře. Dnes se dají koupit všechny věci jen je to drahé

Žije se mi nesnadně. Největším problémem je stravování na cestách, že si často nemohu dopřát co
ostatní, finanční náročnost diety. Výhodou je možná zdravější stravování.

Žije se mi s ní velice špatně. Miluju jídlo a to bezlepkové mi nechutná. Nejvíc mi chybí pečivo.
Výhody v tom být celiak nevidím žádné.

Žije se mi s tím úplně v pohodě, žádný problém nemám a výhodou je určitě obohacení jídelníčku,kde
bylo dřív pečivo je teď ovoce a zelenina.

Žije se mi skvěle, děkuji za optání. Nemám příliš problémů. Dříve nebyly dostupné alternativy, dnes
vše ve větších městech bez problémů. I personál restaurací je navyklejší hledat možnosti

*Striktní dietu nedržím, snažím se vynechání lepku.

Žije se mi skvělé. Problém žádný. Výhodou je, že nejim nic kupovaného. Všechno si připravují sama.
I mouku

Žije se mi těžko. Připadám si odříznutá od společnosti.
Největší problém je najít pro mě vhodné potraviny, stále se objevují nové poznatky o tom, kde
vlastně lepek je obsažen a kde není. Je to pro mě velmi náročné, a to jak časově, tak finančně.
Výhodou celiaka může být, že se nemusí v restauraci, kavárně, cukrárně a kdekoliv příliš dlouho
rozhodovat o tom, co si dá. Výběr je velmi omezený.

Žije se mi už normálně,ale začátky byly těžké. Za ty roky to beru už jako součást života.Největší
problém vidím v tom že mám kombinaci i s mlékem a to se opravdu téměř nikde ve společnosti
restaurace atd nenajíte. Dělám si všude jídlo s sebou.

Žije se normálně, problém jsou drahé suroviny.
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Žije se o něco hůře. Než si něco vezmu, musím pročítat složení výrobku, to platí i v případě nákupů.
Nemůžu si dát cokoliv v restauraci. Je to náročné i po finanční stránce. Výhoda? Asi jsem zatím
žádnou nenašla.

Žije se poměrně těžce, doma teda problém není, ale na návštěvách se musím hodně omezovat.

Žije se s ní draze.

Žije se težko. Mam i bezlaktózovou a nízkohistaminovou a 10 potr.alergií. Pocit vyřazenosti z
kolektivu, když se slaví s chlebíčky, nebo jde na hamburger. Nebo je oslava nemůžu dort. Výhoda
celiakie není.

Žije už se mi dobře .Protože život vás naučí aby jste se o sebe a blízké dovedli postarat pokud jste
šikovná v kuchyni.Ale začátky byly těžké.Co mi dělá problém občas najít někoho kdo by nebyl
podrážděný v obchodech a restauracích když se člověk zeptá na slozeni výrobku.A v restauracích
ochota kuchařů uvařit něco bezlepkového.

Žít jsem se s tím naučila největší problém mám při cestování a hlavně na letištích kromě salátu není
pro mě nic k jídlu . Problémy v restauracích . Výhodu nevidím .

Život je samozřejmě komplikovanější, ale dá se to zvládnout. Základ je plánování. Velký problém je
nízká informovanost lidí o této nemoci, dále velmi nízká až téměř nulová nabídka, když se
pohybujete v místech, kde je stánkové občerstvení. Na druhou stanu už nesníte tolik nezdravých
smažených jídel právě z těchto stánků. Jako výhodu vnímám, že mě nemoc donutila se mnohem
více zajímat o zdravější životní styl.

Život s celiakií je opravdu náročný , protože denně musím péct pečivo . Jsme doma tři celiaci 🙄
takže i po finanční stránce je to velmi náročné. U téhle nemoci je výhodou snad jen to, že když
přísně dodržujeme bzl dietu , jsme vlastně “zdraví” a nemusíme si nic píchal a nebo jíst léky🙏🙏🙏.
Ale lehké to není, stačí kolikrát se jen “otřít” o lepek a reakce je okamžitá ,nepříjemná a bolestivá.
Souhrn- pořád musíme být obezřetní a i když se to možná nezdá je to opravdu velice vysilující
Někdy jsem z toho všeho opravdu už zoufalá a unavená a noční můra je , že se v noci vzbudím
hrůzou “že nemám upečený chleba….. bože co budeme ráno jíst?😩”

Život s celiakií je těžký po všech stránkách. Finančně, všudypřítomná omezení, malý výběr
provozoven, v nichž by se dalo najíst, když člověk není doma a podobně

Životní a společenské omezení, bydlím na malém městě.
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Příloha č. 2

Celkem 337 slovních odpovědí lidí, kteří nemusí dodržovat bezlepkovou dietu, na otázku:
“Když Vám někdo sdělí, že je celiak a drží bezlepkovou dietu, jaké pocity to ve Vás
vyvolá?”

... ze v tom nejsme sami, mame dve deti 6 a 9let s dg. celiakie

ˇuplně normálni, protože s dietou se dát vést úplně normální život

Asi mě to trochu překvapí, ale nezděsí

Asi si myslím, že se to dá vydržet, ale je mi třeba trapně, když se někoho zeptám, jestli nechce
třeba čokoládový bonbón a on mi řekne, že to nemůže, že je v tom lepek.

Asi to ve mě nevyvolá žádné pocity.

Asi trošku respekt - musí si dávat stále pozor na to, co jí.

Asi žádné silné pocity, jen si budu dávat pozor co jim nabízím za jidlo, co můžou/nemůžou atd

Beru jej jako každého jiného a vím, že musím dát pozor, co mu nabídnu k jídlu

Beru to jako normální věc

bojovnost a zodpovědnost, jsou to ale vlastnosti toho, kdo s nemocí žije a zvládá ji, jak nejlépe
umí

Bude mi ho líto.

Budu s ním hledat bezlepková jídla a budeme se spolu varit.

celiakii beru jako normální součást daného člověka, nijak mě to nepřekvapí ani neodradí

Celiaku potvrdili pred tyzdnom u 6rocneho synka. A zatial je mi z toho fakt smutno. Ale on, ten
maly chlapcek, je uplne najstatocnrjsi cloviecik z celej rodiny, ako to zvladal. Ci uz samotnu
dietu akebo vysetrenia ktore k timu viedli vcetne gastroskopie v narkoze. Najviac ma stvu
obmedzenia, ze sa v zivote len tak hovikde nenaje a ze ako dospelak nepojde s kamismi na
capovane pivo napriklad…

Celiaků sice nejsem, mám ale silnou intoleranci lepku a laktózy, tudíž se stravuji bez lepku s
bez laktózy, což v domácím prostředí není až takový problém, problém je ale ve většině
restaurací a při společném stravování…. Naše společnost bohužel na toto není příliš
připravena, stále je tu dost lidí, kteří to nechápou a berou to často jako nějaké vymýšlení, dívají
se na bezlepkáře skrz prsty… Bezlepková jídla většina restaurací vůbec nenabízí, málokteré
restaurace mají u jednotlivých jídel vypsané alergeny, v obchodech jsou bezlepkové potraviny
nesmyslně předražené… takže pocity jsou dost smíšené, trochu soucit, trochu obdiv, trochu
beznaděj a trochu víra, že se to zlepší a bude to fungovat lépe jako jinde v Evropě a ve světě…

Celkem v pohodě, jsem ráda že mi to řekl

Dnes je to dost běžné onemocnění, takže mě to nepřekvapí.

Dnes je to součástí života mnoha lidí

Drahé stravování s velmi malou možností se najíst mimo domov. Neinformovanost gastro
zaměstnanců, kteří mohou svou nabídkou, celiaka ohrozit na životě.

hurá, další do party

Chápu situaci
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Chudák

Chudák

Chudák

chudak clovek

Chudák, ale jinak co na tom sama mám intorelanci na laktózu, lepek je sice ještě horší, ale jde
to přežít

Chudák, ale musí mít výdrž dobrou

Chudák, nechtěl bych

chudák, že nikdy nebude moct ochutnat tolik dobrého jídla

Chudák…

Chudáku

chudáku, to máš všechno drahé

Ja jsem taky musela mít bezlepkovou dietu kvůli jiným věcem a vím jaký to je takže když mám
něco bez lepku tak jim nabídnu

já mám "jen" intoleranci na lepek, setkávám se s nepochopením, všichni se diví nad cenami pro
bezlepkáře

jak to děláš ve školní jídelně ?

je chudák že nemůže jíst hodně věcí

Je mi dané osoby líto

Je mi ho lito

Je mi ho líto

je mi ho líto

Je mi ho líto

Je mi ho líto

Je mi ho líto

Je mi ho líto

Je mi ho líto

Je mi ho líto, ale vím, že je to něco s čím se dá normálně žít, a že jsou tu i mnohem horší diety
nebo nemoci obecně.

Je mi ho líto, dieta je nepříjemná komplikace běžného života.

Je mi ho lito, je narocne dodrzovat bezlepkovou dietu. Navic dost nakladne.

je mi ho líto, kvůli omezením, ale není to žádná tragédie

Je mi ho líto, protože je to značné dietní omezení. U celé řady produktů je problém v jejich
dostupnosti a cena je obecně vyšší.

Je mi ho líto, protože nemůže jíst spoustu věcí.

Je mi ho líto, protože nemůže např. Si dát jídlo v každé restauraci

je mi ho líto, protože s tím nemůže nic dělat
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Je mi ho líto, protože se musí v hodně věcech omezovat a dávat si pozor na to, co jí. Celiak
ještě tolik neznám, takže nevím, jestli to může mít nějaké vedlejší nebo horší zdravotní účinky,
každopádně jestli ano, tak o to je to horší. Já osobně jsem měla pár let alergii na sóju, která se
také vyskytuje ve většině potravin, takže tak nějak asi vím, jaké to je, muset se omezovat (určitě
jsem to ale neměla tak hrozné). Samozřejmě věřím, že teď už jsou na vše různé lékařské
způsoby a rady, co a jak dělat. Každopádně všem, kteří jsou celiaci, držím palce a doufám, že
to zvládají.

Je mi ho líto, protože si nemůže kdekoli koupit jídlo jako ostatní, je to velké omezení a navíc si
myslím, že bezlepkové jídlo je o dost dražší.

Je mi ho líto, protože vím, že to není lehké, má to se stravou celkově těžší, např. na
hromadných akcích, dovolených atd. Také mě mrzí, že nemůže jíst některá velmi dobrá jídla a
musí si na to neustále dávat pozor. Snažím se na to pak stále myslet a zařídit vše, co se týče
jídla tak, aby celiak nemusel řešit žádné problémy.

je mi ho líto, že nemůže jíst tolik druhů jídla

Je mi ho líto.

Je mi ho svým způsobem lito🥺

Je mi ho trochu líto a představím si, jak musí být jeho jídelníček omezený.

Je mi ho trochu líto, výběr bezlepkových potravin je dnes sice veliký, ale drahý.

je mi líto člověka

Je mi lito ze ma takove velke omezeni v jidle. Ale vim ze to mohlo byt horsi. Dcera 5 let. Pred
pul rokem zjistena celiakiw. Trvalo mi 3 mesice nez sem se smirila. Ale ted je spokojena a
stastna. Roste a nic ji neboli

Je mi líto, že se musí s tímto potýkat

je mi to jedno (aspoň nebudou jíst moje jídlo lol)

Je mi to líto , můj syn nemá přesně laboratorně prokázánou celiakii . Ale reaguje i na malé
množství .

Je mi to líto.

Je mi toho člověka líto

Je to složitější, ale díky dietě je možné onemocnění zvládnout :-).

Je to chudák a lituji ho

Je to normální člověk, který drží dietu.

Jelikož prakticky netuším o co jde, tak bych se zachovala stejně jako kdyby mi někdo řekl že je
například vegetarián. Prostě bych to neřešila, ať si jí co chce nebo potřebujue

Jsem ráda že mi to řekl
A v pohodě

Jsem s tím pohodě

Jsem úplně v pohodě. Lidé s touto chorobou mohou žít běžným způsobem života.

Katastrofa

Kočku mam doma

Konečně někdo s tím stejným :D

Litost
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lítost

Lítost

lítost

Lítost

litost, bezmocnost, stizene podminky

lítost, opatrnost/pozornost

Lítost, protože i malá stopa lepkuu může nadělat velké problémy, na druhou stranu pardon ale
cukrovka 1. typu je mnohem horší...

lítost, že nemůže jíst vše a pochutnat si na všem

Lítost, že neví, jak chutná loupáček :(

Lítost,když vidím kolik co stojí pro zdravé, kor u lidí, s jakýmkoli omezenim

Lítost. Jsem matka dcery s celiakií a stravování je prostě komplikovanější.

Ľútosť i obdiv

Má dcera je celiak, takže s bezlepkovou dietou žijeme již 27 let. Nemám zvláštní pocity, jsem
ráda, když si navzájem předáme informace.

Má dědičnou nemoc a proto je nucen dodrzovat tuto dietu aby neměl větší zdravotni problémy

Má můj respekt, nedokážu si představit, jak bych to s takovým omezením fungovala (doma se
to dá, ale všechny restaurace, kavárny, tábory...)

Má pochopení pro jeho situaci.

má to složitější v hlídání si stravy

Má to těžké

Má to určitě mnohem horší co se výběru a cen jídla týče

Má trochu těžší život

Má ztížené možnosti stravování, nutnost neustálého hlídání, "lítost"

Malý výběr potravin. Hledání v obchodech a při akcích na Bzl potraviny být rychlá.

Mám dcéru a manžela celiatikov

Mám dceru celiačku, takže vím...

Mám intoleranci na lepek ,tak že skvělé , protože bych se ptal na recepty .

Mám malou dcerku s celiakii

Mám silnou alergii na lepek, tudíž jsem ráda, že nacházím dalšího člověka s dietou a můžeme
se navzájem podpořit

Mám syna celiaka, jde to zvládnout ;)

Mam syna s celiakii, takze jen asi pocit, ze musi vsechno studovat a myslet dopredu nez neco
sni.

Máme to v rodině, takže chápu jak se cítí, a že si nemůže všude jen tak dát jídlo.

Mela jsem chvili bezlepkovou dietu kvuli střevním potížím. Je to celkem náročná strava a stoji to
hromadu penez. Celkem toho cloveka lituji a zaroven hrozne respektuji, nebot si nemuze uvařit
jidlo na ktere ma chut.

mírná lítost
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Mírnou lítost, protože nemohou jist vše, co by chtěli.

Mně to nepřijde nějak důležité. Toho člověka to nijak nezmění jen musí držet dietu.

mrzí mě to

Mrzí mě, že nemůže jíst spoustu věcí, i když už je v dnešní době hodně náhražek

Musí to být náročné hlídat každodenně stravu, aby neobsahovala lepek. I když v současné
době jsou možnosti nákupu bezlepkových potravin mnohonásobně lepší než dříve.

Musí to mít drahé

Naprosto chápu, jaký je to život.

Někdy trochu lítost, ale pokud je vidět, že to zvládá a sám to nijak jako problém nevnímá, tak to
víc neprožívám.

Nemá to v životě tak jednoduché, jako ti co můžou lepek

nemám s tím žádný problém

Nemám s tím žádný problém.

Nemám žádné zvláštní pocity, protože to je prostě fakt, který je nutné prostě přijmout.

Nemůže jíst to co ostatní, pocity beznaděje a smutek.

Není to nic neobvyklého.

není to pro mě neobvyklé, možná je třeba zvážit jisté komplikace např. při cestování s danou
osobou, ale to je v téhle době řešitelné, záleží na kontextu a vztahu s touto osobou

Nepřekvapí mě to.

Neřeším to.

neutální

Neutrální

Neutrální

Nevadí mi to

nevím

Nevím

nevím asi žádné

Nevím, co mu uvařit abych mu neublížila. Jsem vlastně smutná že nemůže jist to samé co my

Nevyvolává to ve mě ani pozitivní ani negativní pocity. Jsem vůči tomu v podstatě lhostejná.

Nezávidím mu to, vzpomenu si na to, že jsem sama jednou posílala odběry na testy, zda ji
nemám, protože měla má doktorka podezření

Než mi onemocnělo dítě celiakií, netušila jsem, co to obnáší a přesně znamená, takže dříve
jsem si řekla, že to je omezení, ale více jsem nad tím nepřemýšlela.

nic

nic

Nic

Nic normální člověk s alergii

Nic, proste jina strava nez maji ostatni

Nic, prostě musí dodržovat bezlepkovou dietu jako já.
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Nic, to je jeho věc

nic, úplně normální pocity

Nijak to ve mě nezmění názor na toho člověka.

nijaké

nijaké přijde mi to běžné

No tak to nemůžeš jíst to co ostatní

normální

Normální

Normální, s touto nemocí se dá žít. Zajímá mne pak, jak hodně se vůči svému tělu chová tj. jak
dodržuje dietu. Ale to se nelze ptát lidi na potkani...

Normální.Řekla bych že to zvládne a že je silná/ý

Nvm

Obdiv

Obdivuji jej

Obvykle žádné, leda že pro něj mám připravovat Jídlo. V tom případě nejdřív mírnou paniku, ale
pak jsem obvykle ráda za možnost vymyslet kreativní obměnu jídelníčku.

Odpovědnost

Ohromnou lítost..má ji má dcera 6let a vím jak špatně to nese

Omezení, drahé potraviny

Opatrnost při přípravě jídla pro tuto osobu

Opatrnost v přípravě a nabízeí jídla.

Po 13 letech života s celiakem žádné

Pocit bezradnosti.

Pocit určitého omezení, není možné jít do restaurace a objednat si cokoli

Pocit, no co se dá dělat

Pocity asi žádné, ale snažím se si to zapamatovat, abych (pokud vím že budu s daným
člověkem více času) brala jen věci, které bude moc jíst i on/a

Pocity spíš žádné. Pokud pro něj budu vařit, tak budu zjišťovat, jak vadí stopy lepku.

Pochopení

pochopení

Pochopení

Pochopení a soucit

pochopení, pže také dodržuji BZL dietu(mám intoleranci lepku a ABKM). Většina zdravých lidí
mě lituje, že si němůžu dopřát dobroty jako oni. Já už to neřeším, jsou i mňamky bez lepku a
mléka, které si užiju a hlavně nehrozí mi po nich bolestivé následky.

Pomyslím si "další náš člověk"

Poor you.

porozumění

Proč by to ve mně mělo něco vyvolávat? Je to normální.
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Proč jsou ceny potravin bez lepku tak vy-
soké.Proč nepomáhá stát,
když léčí alkoholiky a narkomany. Lidé s
celiakií za to nemohou,kdežto alkoholici
a narkomané si za svůj stav mohou sami.

Překvapení, protože se jedná o dědičné onemocnění

Překvapení.

přemýšlím nad tím, jak má v mnoha ohledech komplikovaný život, je mi líto, že musí tolik pro
mě samozřejmých situací více řešit

Převážně lítost z toho, o kolik jsou bezlepkové produkty dražší

Ptám se jeho na pocity a na omezení, jak to řeší.

Respektuji to

Respektuji to

Řeknu si "aha" a dál to neřeším.

řeknu si že to má asi těžké že si musí hlídat co může jíst a co ne

řeknu si, že to má fakt těžký

S ohledem pouze na konkrétní situaci ... potřebuje zařídit jiný pokrm, nebo napoj?

Sama ji držím, byť mám "pouze" intoleranci, takže mě tato skutečnost nevyvede z míry

sama mám intoleranci na laktózu, takže mi to je nějak jedno

Sdílení

Situaci respektuji

Smutek

Smutek

Smutek, že nemohou jíst spoustu dobrých věcí

Smutné

Smutné

Smutně

Smutné a soucitivé zejména ve chvíli, kdy si například všichni kromě něj pochutnávají na nějaké
dobrotě :(

smutné je mi ho líto

snažím se nachystat pohoštění jaké může jíst bez problémů

soucit

Soucit

Soucit

soucit

Soucit

Soucit

Soucit

Soucit
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Soucit

Soucit

Soucit s omezeními, které onemocnění a dieta přináší.

Soucit, jsem bez laktozy takže vím co to obnáší

Soucit, lítost, připomínku mého syna - celiaka.

Soucit, sama lepek nemůžu, i když nemám celiakii (neceliakalni glutenová sensitivita), plus další
potíže jako IL, HIT, alergie na sóju, takže se dokážu vcítit do lidí, co mají potravinové omezeni

Soucítím s nim

Soucitné

Sounalezitost

Sounálezitost

Sounáležitos. Bezlepkovou dietu nemají jen celiaci.

Sounáležitost, pochopení, lítost

spíše žádné

Strach

Strach o toho člověka

Sympatie

Špatná otázka pro rodinné příslušníky lidí s celiakii. Kdy na stránce "celiakie" nejsou lidé jen tak

tak prostě nejí lepek no, nevím co víc říct

teď už žádné, dcera má celiakii déle než rok, takže to bereme jako samozřejmost.

tf lidi mi neříkají že "čau jsem celiak", ale tak asi když s ním mám např. jít někam na jídlo tak se
ho zeptam že kam chce/ kam může.

Tomík píše, že je chudák a lituje (abys to věděla)

Trochu ho lituji, že nemůže jíst normální potraviny, ale musí kupovat pouze bezlepkové.

Trochu lítost

Trochu soucitu, protože jsem dřív tuto dietu taky držel (ne však příliš přísnou, teď už lepek jím) a
vím, že při velké alergii je to zvlášť nepříjemné. Jinak tohoto člověka beru úplně normálně.

Údiv🙂

Unlucky

Určitě ne negativní, spíš, že to rozhodně nemá jednoduché a musí si dávat pozor, než se naučí
stravovat jinak.

V okruhu mých blízkých znám několik celiaků, proto mě tato informace již nijak nepřekvapí.

V pohodě, respektuji.

V poradku

velké trápení

Vím, že má určitá omezeni. A beru ho jako každého jiného člověka.
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Vím, že mají život o něco složitější v několika ohledech. Například pokud se jim celiakie
nezjistila v dětství, trpěli nebo stále trpí žaludečními problémy. Strava je mnohem dražší a i když
v dnešní době už se situace zlepšuje, např. v restauracích mají stále malý výběr jídel. Není to
však nic nezvladatelného, ale vždy pomyslím na nějaké komplikace, které jim tato choroba
způsobuje.

Vůbec žádné🙂 asi jak když mi řekne, že má rád modrou barvu

Vyvolá to ve mně otázku, co tedy jí?

Zadne

zadne

Zadne

Zadne wtf

zadne, beru ho uplne stejne jako predtim

Zadne, sama nejim lepek

Zbytečný kecy při výběru jídla a neustále to opakují, výjimky samozřejmě existují...

Ze je to normální člověk jako žádný jiný, a že mu ráda upeču něco bezlepkového

Ze to má složitější, než ostatní

žádné

žádné

Žádné

žádné

žádné

žádné

žádné

žádné

Žádné

Žádné

žádné

žádné

Žádné

Žádné

Žádné

žádné

Žádné

žádné

Žádné

Žádné

Žádné

Žádné
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Žádné

Žádné

Žádné

Žádné

Žádné

žádné

Žádné

Žádné

Žádné

žádné

Žádné

Žádné je to pořád normální člověk.

žádné významné pocity to ve mně nevyvolá, spíše si řeknu, že má omezení ve stravě, se
kterými ale ten dotyčný umí pracovat. Pro naši komunikaci - spolupráci to nemá žádný vliv.

Žádné, beru je, jako by jim nebylo, pouze, když něco vařím, informuji se o vážnosti jejich alergie

Žádné, beru to jako fakt.

Žádné, celiakii vnímám jako běžnou věc

Žádné, je mi jedno jestli je celiak nebo není.

žádne, je mi to jedno

žádné, je to normální

Žádné, je to potravinová intolerance jako každá jiná

Žádné, jen se to snažím zapamatovat, abych se v budoucnu vyvaroval omylům

žádné, jsem zvyklá

Žádné, každý jsme nějaký a jsou horší nemoci 😔

Žádné, každý má něco.

Žádné, mám alergii na lepek a obiloviny

žádné, max. pokud by to vyžadovala situace popřemýšlím, co mu přichystat k jídlu

Žádné, přijde mi to jako normální věc

Žádné, syn má celiakii, dieta je pro nás samozřejmostí

Žádné, v dnešní době je to běžné a je jich víc nebo se o tom více mluví

Žádné, v dnešní době mně to přijde přirozené a hlavně existuje už tolik jídel bezlepkových, že to
není ani nijak moc omezující. Sama si někdy koupím bezlepkové pečivo a tak.. :)

Žádné, v dnešní době se dá lepek lehce nazdradit.

Žádné, vařím pro 3letou dceru co má celiakii, HIT, IL a vyječný bílek. Dá se s tím žít

Žádné,nemám celiakii,ale mám nesnášenlivost lepku,takže držím podobné stravovani

Žádné. Každý má nějaké omezení

žádný

Žádný, beru to jako normální věc.
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Že drží bezlepkovou dietu

Že je chudák, je mi ho líto

Že je mnohem omezenějši co se týče potravy, která navíc stojí více. Obvykle jsou to lidé, o
kterých vím, že jim celiakie alespoň zatím nezpůsobuje žádné závazně problémy

Že je na tom hůř než já. A řeší i kontaminaci. Tím pádem sem s ním v absolutním bezpečí a
můžeme sdílet své zkušenosti.

Že je pro něj/ni/ně nezbytné mít pečlivou kontrolu nad svým stravováním a musím to zohlednit i
já při přípravě jídel nebo zvaní do restaurace.

Že je to handicap, s kterým člověk musí žít, ale dá se s tím pracovat. Není to nic hrozného.

Že je to chudák

Že je to chudák, protože má jezení obtížnější.

Že je to přirozené ale že to pro něj je určitě těžké, nebo že má různá omezení v životě

Že má docela omezený jídelníček a musí si dávat pozor

Že má složitý život, stále se musí soustředit na jidlo

Že má velmi omezené možnosti stravování, které je zároveň velmi nákladné, je to handicap a je
mi celiaků líto.

že mu musím uvařit nějaké super bezlepkové jidlo

Že mu nezávidím, protože pořád bude muset řešit, co si může dát k jídlu, když jede na výlet na
dovolenou prostě mimo domov.

že musi vědět jake potraviny může jist a které ne

Že nemuže lepek a že si budu davat pozor co mu davam a nabizim nebo kam s nim jdu na jidlo

Že pokud neumí péct a vařit, tak si moc nepochutná.

Že si musí na všechno dávat pozor a já mám privilegium, že nemusím.

Že tělo reaguje na potravinu spatne.a že je ohrozen

Že to má těžší než ti "obyčejní"

Že to má ve stravování po všech stránkách těžší, ale není to nic, s čím by se nedal žít
plnohodnotný život.

Že to musí být těžké si hlídat každou potravinu, zda obsahuje lepek či ne.

Že to musí mít těžký, protože bezlepková jídla jsou dražší. Když někam jde a dá si tam něco k
jídlu, vždycky se musí zeptat, jestli je v tom lepek.
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Příloha č. 3

Komentáře uživatelů sociálních sítí, kde bylo video zveřejněno (facebookové skupiny
zaměřené na celiakii a bezlepkovou dietu):

Zdroj: https://www.facebook.com/groups/518843438126490/search/?q=video

 Iveta Rusiňáková
 ..prečo taký smutný námet - v dnešnej dobe keď je toľko možnosti a hlavne rodičia vedia predvídať keď

ich dieťa niekam cestuje - toto je môj osobný názor nie útok na vás.. len dieťa nepotrebuje vidieť takúto

motiváciu smútku a riešiť prečo.. to rodič vie tomu predísť

 

 
 4

 To se mi líbí
 
 Odpovědět
 Zobrazit překlad
 1 t
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 Mňambezlepku.cz
 Děkujeme za Váš komentář. Jen jsme do tohoto videa zpracovali pocity lidí (včetně dětí), kteří

se zúčastnili našeho nedávného průzkumu. Cílem našeho videa je sdílet tyto pocity a zároveň
sdílením videa na sociálních sítích nastínit ostatním lidem, kteří nemusí držet bezlepkovou
dietu, jak se my celiaci někdy cítíme. Snažíme se totiž, aby se na nás v restauracích nedívali
divně, že si příliš vymýšlíme, aby ve školních jídelnách pochopily, jak se naše děti cítí, aby naši
přátelé nás lépe chápali.

 

 
 7

 To se mi líbí
 
 Odpovědět
 Okomentoval(a)
 Tomáš Petrů
 
 1 t

 Hannah von Deutsch
 Mňambezlepku.cz stále doufám, že přijde den, kdy se situace zlepší a rozšíří se jak

nabídka potravin a služeb, tak povědomí o této nemoci

 

 
 3

 To se mi líbí
 
 Odpovědět
 1 t

 Zuzana Hršelová
 Hannah von Deutsch jojo též ještě doufám.. a zkoumám, z čeho ten bezlepek kde

vaří.. není to bezbolestné ..ani po čtvrtstoletí...

 
 To se mi líbí
 
 Odpovědět
 1 t

 Zuzana Hršelová
 Mňambezlepku.cz občas si připadám jako blbec i já, staršina rodu... jsou místa, která

si nevybírám, ale jedu, protože rekondice.. a lustruju předem... zatímco Hostětín a
Žítková předloni bylo velké překvapení a byla strava a vynikající, některé další pobyty
sice inzerovaly bezlepkové stravování, ale vůbec tam netušili co je kontaminace...
kuchař se snažil, obsluha moje jídlo donesla někomu jinému... na mé trapně
opakované dotazy: co je v té polévce? bujon? koření? masox? jaký? (prý žádný..ale
ta barva mne varovala) tvrdil majitel, že nic z toho... ještě že WC bylo jen 15 metrů od

stolu ...

 

 
 2

 To se mi líbí
 
 Odpovědět
 1 t

 Hannah von Deutsch
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https://www.facebook.com/groups/518843438126490/user/100086159688196/?__cft__[0]=AZXpTxrZVxWhtrgqJmZjd2Dh7oJsBr5KNDU4ZX-Dv3OB8ZGyBoO-ZKY4LRjzbzfDuABa2mbGYjp__HSBf6y40tt1kKXTygbAak87x1NYPeC7fUarsYDAPVWY_1rHxc6rwZq606nhKTiommBmkk9j5rwA&__tn__=R]-R
https://www.facebook.com/petru.tomas?__cft__[0]=AZXpTxrZVxWhtrgqJmZjd2Dh7oJsBr5KNDU4ZX-Dv3OB8ZGyBoO-ZKY4LRjzbzfDuABa2mbGYjp__HSBf6y40tt1kKXTygbAak87x1NYPeC7fUarsYDAPVWY_1rHxc6rwZq606nhKTiommBmkk9j5rwA&__tn__=R]-R
https://www.facebook.com/petru.tomas?__cft__[0]=AZXpTxrZVxWhtrgqJmZjd2Dh7oJsBr5KNDU4ZX-Dv3OB8ZGyBoO-ZKY4LRjzbzfDuABa2mbGYjp__HSBf6y40tt1kKXTygbAak87x1NYPeC7fUarsYDAPVWY_1rHxc6rwZq606nhKTiommBmkk9j5rwA&__tn__=R]-R
https://www.facebook.com/groups/518843438126490/posts/6127877817222996/?comment_id=6127953313882113&reply_comment_id=6127983933879051&__cft__[0]=AZXpTxrZVxWhtrgqJmZjd2Dh7oJsBr5KNDU4ZX-Dv3OB8ZGyBoO-ZKY4LRjzbzfDuABa2mbGYjp__HSBf6y40tt1kKXTygbAak87x1NYPeC7fUarsYDAPVWY_1rHxc6rwZq606nhKTiommBmkk9j5rwA&__tn__=R]-R
https://www.facebook.com/groups/518843438126490/user/1457511041/?__cft__[0]=AZXpTxrZVxWhtrgqJmZjd2Dh7oJsBr5KNDU4ZX-Dv3OB8ZGyBoO-ZKY4LRjzbzfDuABa2mbGYjp__HSBf6y40tt1kKXTygbAak87x1NYPeC7fUarsYDAPVWY_1rHxc6rwZq606nhKTiommBmkk9j5rwA&__tn__=R]-R
https://www.facebook.com/groups/518843438126490/user/100086159688196/?__cft__[0]=AZXpTxrZVxWhtrgqJmZjd2Dh7oJsBr5KNDU4ZX-Dv3OB8ZGyBoO-ZKY4LRjzbzfDuABa2mbGYjp__HSBf6y40tt1kKXTygbAak87x1NYPeC7fUarsYDAPVWY_1rHxc6rwZq606nhKTiommBmkk9j5rwA&__tn__=R]-R
https://www.facebook.com/groups/518843438126490/posts/6127877817222996/?comment_id=6127953313882113&reply_comment_id=6128005910543520&__cft__[0]=AZXpTxrZVxWhtrgqJmZjd2Dh7oJsBr5KNDU4ZX-Dv3OB8ZGyBoO-ZKY4LRjzbzfDuABa2mbGYjp__HSBf6y40tt1kKXTygbAak87x1NYPeC7fUarsYDAPVWY_1rHxc6rwZq606nhKTiommBmkk9j5rwA&__tn__=R]-R
https://www.facebook.com/groups/518843438126490/user/1575352735/?__cft__[0]=AZXpTxrZVxWhtrgqJmZjd2Dh7oJsBr5KNDU4ZX-Dv3OB8ZGyBoO-ZKY4LRjzbzfDuABa2mbGYjp__HSBf6y40tt1kKXTygbAak87x1NYPeC7fUarsYDAPVWY_1rHxc6rwZq606nhKTiommBmkk9j5rwA&__tn__=R]-R
https://www.facebook.com/groups/518843438126490/user/1457511041/?__cft__[0]=AZXpTxrZVxWhtrgqJmZjd2Dh7oJsBr5KNDU4ZX-Dv3OB8ZGyBoO-ZKY4LRjzbzfDuABa2mbGYjp__HSBf6y40tt1kKXTygbAak87x1NYPeC7fUarsYDAPVWY_1rHxc6rwZq606nhKTiommBmkk9j5rwA&__tn__=R]-R
https://www.facebook.com/groups/518843438126490/posts/6127877817222996/?comment_id=6127953313882113&reply_comment_id=6129431277067650&__cft__[0]=AZXpTxrZVxWhtrgqJmZjd2Dh7oJsBr5KNDU4ZX-Dv3OB8ZGyBoO-ZKY4LRjzbzfDuABa2mbGYjp__HSBf6y40tt1kKXTygbAak87x1NYPeC7fUarsYDAPVWY_1rHxc6rwZq606nhKTiommBmkk9j5rwA&__tn__=R]-R
https://www.facebook.com/groups/518843438126490/user/1575352735/?__cft__[0]=AZXpTxrZVxWhtrgqJmZjd2Dh7oJsBr5KNDU4ZX-Dv3OB8ZGyBoO-ZKY4LRjzbzfDuABa2mbGYjp__HSBf6y40tt1kKXTygbAak87x1NYPeC7fUarsYDAPVWY_1rHxc6rwZq606nhKTiommBmkk9j5rwA&__tn__=R]-R
https://www.facebook.com/groups/518843438126490/user/100086159688196/?__cft__[0]=AZXpTxrZVxWhtrgqJmZjd2Dh7oJsBr5KNDU4ZX-Dv3OB8ZGyBoO-ZKY4LRjzbzfDuABa2mbGYjp__HSBf6y40tt1kKXTygbAak87x1NYPeC7fUarsYDAPVWY_1rHxc6rwZq606nhKTiommBmkk9j5rwA&__tn__=R]-R
https://www.facebook.com/groups/518843438126490/posts/6127877817222996/?comment_id=6127953313882113&reply_comment_id=6129462067064571&__cft__[0]=AZXpTxrZVxWhtrgqJmZjd2Dh7oJsBr5KNDU4ZX-Dv3OB8ZGyBoO-ZKY4LRjzbzfDuABa2mbGYjp__HSBf6y40tt1kKXTygbAak87x1NYPeC7fUarsYDAPVWY_1rHxc6rwZq606nhKTiommBmkk9j5rwA&__tn__=R]-R
https://www.facebook.com/groups/518843438126490/user/1457511041/?__cft__[0]=AZXpTxrZVxWhtrgqJmZjd2Dh7oJsBr5KNDU4ZX-Dv3OB8ZGyBoO-ZKY4LRjzbzfDuABa2mbGYjp__HSBf6y40tt1kKXTygbAak87x1NYPeC7fUarsYDAPVWY_1rHxc6rwZq606nhKTiommBmkk9j5rwA&__tn__=R]-R


 Iveta Rusiňáková ale toto je o pocitech dětí a věřte, že takové opravdu jsou. A mnohdy k tomu
přispějí i vrstevníci, že dítě tuto situaci nezvládne a hroutí se, zvlášť, když se k celiakii přidá
ještě nějaké další omezení.

 
 5

 To se mi líbí
 
 Odpovědět
 1 t

 Dita Knížová
 Hannah von Deutsch nejen děti mám stejný pocit. Asi se s tím nikdy nesmířím. Je my

hrozně y když jsme pozvaný na oslavu a já si tam nic dát nemůžu

 

 
 4

 To se mi líbí
 
 Odpovědět
 1 t

 Hannah von Deutsch
 Dita Knížová ano, věřím, že nejen děti... Já to doma za to své dítě vždycky obrecim..

 

 
 2

 Péče
 
 Odpovědět
 1 t

 Dita Knížová
 Hannah von Deutsch moje dítě to naštěstí nema. Zatím teda.

 To se mi líbí
 
 Odpovědět
 1 t

 Zuzana Hršelová
 Dita Knížová přimlouvám se za všechny potomky.. diagnostikujte je dříve, než se

dostanou do invalidního důchodu!

 
 To se mi líbí
 
 Odpovědět
 1 t

 Pavlína Dvořáková
 Iveta Rusiňákovávěřte mi, že mě děti i přes možnosti dnešní doby a mou snahu vše předvídat,

přes snahu všech okolo se prostě někdy cítí na prd... Holky (7 a 4 roky) v jídelně ZŠ ani MŠ
bez lepku nevaří, tzn. že běhají s jídlonosičema. Do školky ted přijde Mikuláš a prostě jsou
balíčky stejné pro všechny, takže doma vše projdeme a z celého balíčku zbude jen ovoce. Já
vím super mají ovoce, ale ty oči, když postupně všechno sladké vyřazujeme prostě nenahradí

to, že ji ze skříně vytáhnu její dobrotu bez lepku Mám sto a jednu další situaci, kdy i já jako

máma mám slzu na krajíčku. Ale ji, když se vše dodržuje, tak to aspoň fyzicky nebolí
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https://www.facebook.com/groups/518843438126490/user/100027711465257/?__cft__[0]=AZXpTxrZVxWhtrgqJmZjd2Dh7oJsBr5KNDU4ZX-Dv3OB8ZGyBoO-ZKY4LRjzbzfDuABa2mbGYjp__HSBf6y40tt1kKXTygbAak87x1NYPeC7fUarsYDAPVWY_1rHxc6rwZq606nhKTiommBmkk9j5rwA&__tn__=R]-R
https://www.facebook.com/groups/518843438126490/posts/6127877817222996/?comment_id=6127953313882113&reply_comment_id=6128003173877127&__cft__[0]=AZXpTxrZVxWhtrgqJmZjd2Dh7oJsBr5KNDU4ZX-Dv3OB8ZGyBoO-ZKY4LRjzbzfDuABa2mbGYjp__HSBf6y40tt1kKXTygbAak87x1NYPeC7fUarsYDAPVWY_1rHxc6rwZq606nhKTiommBmkk9j5rwA&__tn__=R]-R
https://www.facebook.com/groups/518843438126490/user/100010746709086/?__cft__[0]=AZXpTxrZVxWhtrgqJmZjd2Dh7oJsBr5KNDU4ZX-Dv3OB8ZGyBoO-ZKY4LRjzbzfDuABa2mbGYjp__HSBf6y40tt1kKXTygbAak87x1NYPeC7fUarsYDAPVWY_1rHxc6rwZq606nhKTiommBmkk9j5rwA&__tn__=R]-R
https://www.facebook.com/groups/518843438126490/user/1457511041/?__cft__[0]=AZXpTxrZVxWhtrgqJmZjd2Dh7oJsBr5KNDU4ZX-Dv3OB8ZGyBoO-ZKY4LRjzbzfDuABa2mbGYjp__HSBf6y40tt1kKXTygbAak87x1NYPeC7fUarsYDAPVWY_1rHxc6rwZq606nhKTiommBmkk9j5rwA&__tn__=R]-R
https://www.facebook.com/groups/518843438126490/posts/6127877817222996/?comment_id=6127953313882113&reply_comment_id=6128026997208078&__cft__[0]=AZXpTxrZVxWhtrgqJmZjd2Dh7oJsBr5KNDU4ZX-Dv3OB8ZGyBoO-ZKY4LRjzbzfDuABa2mbGYjp__HSBf6y40tt1kKXTygbAak87x1NYPeC7fUarsYDAPVWY_1rHxc6rwZq606nhKTiommBmkk9j5rwA&__tn__=R]-R
https://www.facebook.com/groups/518843438126490/user/1457511041/?__cft__[0]=AZXpTxrZVxWhtrgqJmZjd2Dh7oJsBr5KNDU4ZX-Dv3OB8ZGyBoO-ZKY4LRjzbzfDuABa2mbGYjp__HSBf6y40tt1kKXTygbAak87x1NYPeC7fUarsYDAPVWY_1rHxc6rwZq606nhKTiommBmkk9j5rwA&__tn__=R]-R
https://www.facebook.com/groups/518843438126490/user/100010746709086/?__cft__[0]=AZXpTxrZVxWhtrgqJmZjd2Dh7oJsBr5KNDU4ZX-Dv3OB8ZGyBoO-ZKY4LRjzbzfDuABa2mbGYjp__HSBf6y40tt1kKXTygbAak87x1NYPeC7fUarsYDAPVWY_1rHxc6rwZq606nhKTiommBmkk9j5rwA&__tn__=R]-R
https://www.facebook.com/groups/518843438126490/posts/6127877817222996/?comment_id=6127953313882113&reply_comment_id=6128050120539099&__cft__[0]=AZXpTxrZVxWhtrgqJmZjd2Dh7oJsBr5KNDU4ZX-Dv3OB8ZGyBoO-ZKY4LRjzbzfDuABa2mbGYjp__HSBf6y40tt1kKXTygbAak87x1NYPeC7fUarsYDAPVWY_1rHxc6rwZq606nhKTiommBmkk9j5rwA&__tn__=R]-R
https://www.facebook.com/groups/518843438126490/user/100010746709086/?__cft__[0]=AZXpTxrZVxWhtrgqJmZjd2Dh7oJsBr5KNDU4ZX-Dv3OB8ZGyBoO-ZKY4LRjzbzfDuABa2mbGYjp__HSBf6y40tt1kKXTygbAak87x1NYPeC7fUarsYDAPVWY_1rHxc6rwZq606nhKTiommBmkk9j5rwA&__tn__=R]-R
https://www.facebook.com/groups/518843438126490/user/1457511041/?__cft__[0]=AZXpTxrZVxWhtrgqJmZjd2Dh7oJsBr5KNDU4ZX-Dv3OB8ZGyBoO-ZKY4LRjzbzfDuABa2mbGYjp__HSBf6y40tt1kKXTygbAak87x1NYPeC7fUarsYDAPVWY_1rHxc6rwZq606nhKTiommBmkk9j5rwA&__tn__=R]-R
https://www.facebook.com/groups/518843438126490/posts/6127877817222996/?comment_id=6127953313882113&reply_comment_id=6128052367205541&__cft__[0]=AZXpTxrZVxWhtrgqJmZjd2Dh7oJsBr5KNDU4ZX-Dv3OB8ZGyBoO-ZKY4LRjzbzfDuABa2mbGYjp__HSBf6y40tt1kKXTygbAak87x1NYPeC7fUarsYDAPVWY_1rHxc6rwZq606nhKTiommBmkk9j5rwA&__tn__=R]-R
https://www.facebook.com/groups/518843438126490/user/1575352735/?__cft__[0]=AZXpTxrZVxWhtrgqJmZjd2Dh7oJsBr5KNDU4ZX-Dv3OB8ZGyBoO-ZKY4LRjzbzfDuABa2mbGYjp__HSBf6y40tt1kKXTygbAak87x1NYPeC7fUarsYDAPVWY_1rHxc6rwZq606nhKTiommBmkk9j5rwA&__tn__=R]-R
https://www.facebook.com/groups/518843438126490/user/100010746709086/?__cft__[0]=AZXpTxrZVxWhtrgqJmZjd2Dh7oJsBr5KNDU4ZX-Dv3OB8ZGyBoO-ZKY4LRjzbzfDuABa2mbGYjp__HSBf6y40tt1kKXTygbAak87x1NYPeC7fUarsYDAPVWY_1rHxc6rwZq606nhKTiommBmkk9j5rwA&__tn__=R]-R
https://www.facebook.com/groups/518843438126490/posts/6127877817222996/?comment_id=6127953313882113&reply_comment_id=6129433507067427&__cft__[0]=AZXpTxrZVxWhtrgqJmZjd2Dh7oJsBr5KNDU4ZX-Dv3OB8ZGyBoO-ZKY4LRjzbzfDuABa2mbGYjp__HSBf6y40tt1kKXTygbAak87x1NYPeC7fUarsYDAPVWY_1rHxc6rwZq606nhKTiommBmkk9j5rwA&__tn__=R]-R
https://www.facebook.com/groups/518843438126490/user/100055193161987/?__cft__[0]=AZXpTxrZVxWhtrgqJmZjd2Dh7oJsBr5KNDU4ZX-Dv3OB8ZGyBoO-ZKY4LRjzbzfDuABa2mbGYjp__HSBf6y40tt1kKXTygbAak87x1NYPeC7fUarsYDAPVWY_1rHxc6rwZq606nhKTiommBmkk9j5rwA&__tn__=R]-R
https://www.facebook.com/groups/518843438126490/user/100027711465257/?__cft__[0]=AZXpTxrZVxWhtrgqJmZjd2Dh7oJsBr5KNDU4ZX-Dv3OB8ZGyBoO-ZKY4LRjzbzfDuABa2mbGYjp__HSBf6y40tt1kKXTygbAak87x1NYPeC7fUarsYDAPVWY_1rHxc6rwZq606nhKTiommBmkk9j5rwA&__tn__=R]-R


 7
 To se mi líbí
 
 Odpovědět
 1 t

 Iveta Rusiňáková
 Pavlína Dvořáková tak a dosť vyjadrila som svoj názor nepotrebujem rodičov ktorí v

smútku budujú budúcnosť detičkám.. bol to môj názor nie obvinenie - ešte jedno
vyjadrenie tridsať rokov dozadu bol jeden centrálny sklad odkiaľ si každý obj. suroviny
a detičky chodili usmiate neviem si predstaviť vaše reakcie vtedy oproti možnostiam

dnešnej doby niekde v myslení sa stala chyba

 

 
 4

 To se mi líbí
 
 Odpovědět
 Zobrazit překlad
 1 t
 Upraveno

 Bára Bára
 Pavlína Dvořáková A ono nejde do školky ráno dát ty její dobroty ze skříně aby byly

rovnou v balíčku (když už školka není schopná/ochotná to omezení respektovat při
tvorbě balíčků, tak jestli předá to nebo ono jim snad už může být jedno)

 
 2

 To se mi líbí
 
 Odpovědět
 1 t

 Blanka Brennová
 Pavlína Dvořáková úplně Vám rozumim

 
 To se mi líbí
 
 Odpovědět
 1 t

 Pavlína Dvořáková
 Bára Bárajj, to jsem zkoušela paní ucitelce samozřejmě navrhnout, ale když se

nechce tak se nechce... Balíčky prý dají tajně Mikulášovi a je strašný problém, že by
na jednom byl jiný obrázek, nebo všechny popsat jmény (ať tedy není nikdo
diskriminovamý ať už pozitivně nebo negativně). Navíc balíčky tvoří paní učitelky a je

problém vybrat vše jen bez lepku - je dost možností i z normálních bonbónů ). Ale
prostě ne... Respektive po asi mém třetím návrhu jak to udělat, aby dcera dostala
balíček s už nachystaným jsem to vzdala.

 
 2

 To mě mrzí
 
 Odpovědět
 1 t
 Upraveno

 Pavlína Dvořáková
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https://www.facebook.com/groups/518843438126490/posts/6127877817222996/?comment_id=6127953313882113&reply_comment_id=6128047330539378&__cft__[0]=AZXpTxrZVxWhtrgqJmZjd2Dh7oJsBr5KNDU4ZX-Dv3OB8ZGyBoO-ZKY4LRjzbzfDuABa2mbGYjp__HSBf6y40tt1kKXTygbAak87x1NYPeC7fUarsYDAPVWY_1rHxc6rwZq606nhKTiommBmkk9j5rwA&__tn__=R]-R
https://www.facebook.com/groups/518843438126490/user/100027711465257/?__cft__[0]=AZXpTxrZVxWhtrgqJmZjd2Dh7oJsBr5KNDU4ZX-Dv3OB8ZGyBoO-ZKY4LRjzbzfDuABa2mbGYjp__HSBf6y40tt1kKXTygbAak87x1NYPeC7fUarsYDAPVWY_1rHxc6rwZq606nhKTiommBmkk9j5rwA&__tn__=R]-R
https://www.facebook.com/groups/518843438126490/user/100055193161987/?__cft__[0]=AZXpTxrZVxWhtrgqJmZjd2Dh7oJsBr5KNDU4ZX-Dv3OB8ZGyBoO-ZKY4LRjzbzfDuABa2mbGYjp__HSBf6y40tt1kKXTygbAak87x1NYPeC7fUarsYDAPVWY_1rHxc6rwZq606nhKTiommBmkk9j5rwA&__tn__=R]-R
https://www.facebook.com/groups/518843438126490/posts/6127877817222996/?comment_id=6127953313882113&reply_comment_id=6128052640538847&__cft__[0]=AZXpTxrZVxWhtrgqJmZjd2Dh7oJsBr5KNDU4ZX-Dv3OB8ZGyBoO-ZKY4LRjzbzfDuABa2mbGYjp__HSBf6y40tt1kKXTygbAak87x1NYPeC7fUarsYDAPVWY_1rHxc6rwZq606nhKTiommBmkk9j5rwA&__tn__=R]-R
https://www.facebook.com/groups/518843438126490/user/1781453187/?__cft__[0]=AZXpTxrZVxWhtrgqJmZjd2Dh7oJsBr5KNDU4ZX-Dv3OB8ZGyBoO-ZKY4LRjzbzfDuABa2mbGYjp__HSBf6y40tt1kKXTygbAak87x1NYPeC7fUarsYDAPVWY_1rHxc6rwZq606nhKTiommBmkk9j5rwA&__tn__=R]-R
https://www.facebook.com/groups/518843438126490/user/100055193161987/?__cft__[0]=AZXpTxrZVxWhtrgqJmZjd2Dh7oJsBr5KNDU4ZX-Dv3OB8ZGyBoO-ZKY4LRjzbzfDuABa2mbGYjp__HSBf6y40tt1kKXTygbAak87x1NYPeC7fUarsYDAPVWY_1rHxc6rwZq606nhKTiommBmkk9j5rwA&__tn__=R]-R
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https://www.facebook.com/groups/518843438126490/user/100055193161987/?__cft__[0]=AZXpTxrZVxWhtrgqJmZjd2Dh7oJsBr5KNDU4ZX-Dv3OB8ZGyBoO-ZKY4LRjzbzfDuABa2mbGYjp__HSBf6y40tt1kKXTygbAak87x1NYPeC7fUarsYDAPVWY_1rHxc6rwZq606nhKTiommBmkk9j5rwA&__tn__=R]-R
https://www.facebook.com/groups/518843438126490/posts/6127877817222996/?comment_id=6127953313882113&reply_comment_id=6128142367196541&__cft__[0]=AZXpTxrZVxWhtrgqJmZjd2Dh7oJsBr5KNDU4ZX-Dv3OB8ZGyBoO-ZKY4LRjzbzfDuABa2mbGYjp__HSBf6y40tt1kKXTygbAak87x1NYPeC7fUarsYDAPVWY_1rHxc6rwZq606nhKTiommBmkk9j5rwA&__tn__=R]-R
https://www.facebook.com/groups/518843438126490/user/100055193161987/?__cft__[0]=AZXpTxrZVxWhtrgqJmZjd2Dh7oJsBr5KNDU4ZX-Dv3OB8ZGyBoO-ZKY4LRjzbzfDuABa2mbGYjp__HSBf6y40tt1kKXTygbAak87x1NYPeC7fUarsYDAPVWY_1rHxc6rwZq606nhKTiommBmkk9j5rwA&__tn__=R]-R
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 Iveta Rusiňákováto jsme se asi úplně nepochopily. Omlouvám se, nikoho jsem
nechtěla napadnout ani urazit. Naprosto respektuji Váš názor. Nejsem ubrečená
máma a mé dcery určitě nevedu k tomu, že jsou nějaké chudinky... Jen je to prostě
někdy náročnější a určitě nechci srovnávat s tím co bylo... Ano, bylo to horší, dnes
můžeme objednávat z druhého konce světa, když na to přijde, ale proč koukat na to,
že bylo hůř, když můžeme dělat něco proto, aby bylo líp? Např. těmito videi dát

najevo neznalým lidem jak se může někdo jiný cítit

 Ještě jednou se omlouvám a přeji hezké adventní dny U nás s pečením cukroví
bez lepku ve velkém, ať máme sebou na každou návštěvu, aby holky jen nekoukaly

na plné stoly dobrot

 

 
 2

 Péče
 
 Odpovědět
 1 t

 Iveta Rusiňáková
 Pavlína Dvořáková prosíiim nevkladajte mi do úst slová ktoré som nepovedala

ubrečena mama nikde som to nepoužila a to že si vťahovačne privlastníte niečo

čo som vôbec nespomenula je naozaj smutné
 To se mi líbí
 
 Odpovědět
 Zobrazit překlad
 1 t

 
 Odpovězte Pavlíně Dvořákové...

 
 
 
 
 

 Stisknutím klávesy Enter svůj příspěvek zveřejníte.
 
 Odpovězte Ivetě Rusiňákové...

 
 
 
 
 

 Stisknutím klávesy Enter svůj příspěvek zveřejníte.
 Dita Knížová
 Nejhorší pro mě je že to občas nechápe i rodina a muj muž. Myslí, si že si asi vymýšlím. V rodině mi

říkají tam je jen lžíce mouky to nevadí ne. , A ty tu dietu držíš protože musis nebo protože chceš . Když
někam jedeme na déle, já si s sebou musím brát svačinu je to pro mě taky hrozne
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 To se mi líbí
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https://www.facebook.com/groups/518843438126490/user/100027711465257/?__cft__[0]=AZXpTxrZVxWhtrgqJmZjd2Dh7oJsBr5KNDU4ZX-Dv3OB8ZGyBoO-ZKY4LRjzbzfDuABa2mbGYjp__HSBf6y40tt1kKXTygbAak87x1NYPeC7fUarsYDAPVWY_1rHxc6rwZq606nhKTiommBmkk9j5rwA&__tn__=R]-R
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https://www.facebook.com/groups/518843438126490/user/100027711465257/?__cft__[0]=AZXpTxrZVxWhtrgqJmZjd2Dh7oJsBr5KNDU4ZX-Dv3OB8ZGyBoO-ZKY4LRjzbzfDuABa2mbGYjp__HSBf6y40tt1kKXTygbAak87x1NYPeC7fUarsYDAPVWY_1rHxc6rwZq606nhKTiommBmkk9j5rwA&__tn__=R]-R
https://www.facebook.com/groups/518843438126490/user/100055193161987/?__cft__[0]=AZXpTxrZVxWhtrgqJmZjd2Dh7oJsBr5KNDU4ZX-Dv3OB8ZGyBoO-ZKY4LRjzbzfDuABa2mbGYjp__HSBf6y40tt1kKXTygbAak87x1NYPeC7fUarsYDAPVWY_1rHxc6rwZq606nhKTiommBmkk9j5rwA&__tn__=R]-R
https://www.facebook.com/groups/518843438126490/posts/6127877817222996/?comment_id=6127953313882113&reply_comment_id=6128414580502653&__cft__[0]=AZXpTxrZVxWhtrgqJmZjd2Dh7oJsBr5KNDU4ZX-Dv3OB8ZGyBoO-ZKY4LRjzbzfDuABa2mbGYjp__HSBf6y40tt1kKXTygbAak87x1NYPeC7fUarsYDAPVWY_1rHxc6rwZq606nhKTiommBmkk9j5rwA&__tn__=R]-R
https://www.facebook.com/groups/518843438126490/user/100010746709086/?__cft__[0]=AZXpTxrZVxWhtrgqJmZjd2Dh7oJsBr5KNDU4ZX-Dv3OB8ZGyBoO-ZKY4LRjzbzfDuABa2mbGYjp__HSBf6y40tt1kKXTygbAak87x1NYPeC7fUarsYDAPVWY_1rHxc6rwZq606nhKTiommBmkk9j5rwA&__tn__=R]-R


 Odpovědět
 1 t

 Irena Malcová
 Dita Knížová Nejhorší pro mne bylo, když ve šikanoval spolužák mého vnoučka lepkovou

svačinou!Asi chtěl vědět co to s ním udělá! Mělo by se o tom víc mluvit i ve školách.

 
 2

 To se mi líbí
 
 Odpovědět
 1 t

 Dita Knížová
 Irena Malcová to ano máte pravdu. Pokud to dělal spolužák je to hlupák. A rodiče

také, měli by ho lépe vychovat
 To se mi líbí
 
 Odpovědět
 1 t

 Irena Malcová
 Dita Knížová Dnes škola nechce moc řešit šikanu.Nedělá to dobré jméno .

 To se mi líbí
 
 Odpovědět
 1 t

 Alexandra Brunnerova
 Ne... proč? Dceři jsem na svačinu dělala suši, v krásných japonských bento krabičkách, tehdá tady nic z

toho nebylo známé... sendviče jí záviděl celý zbytek třídy, naučila jsem ji brát si s sebou kamkoli vlastní
jídlo a ignorovat knedlo-vepřo-česko die… Zobrazit víc
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 To se mi líbí
 
 Odpovědět
 1 t

 Michaela Linková
 Alexandra Brunnerova takhle přemýšlí dospělak … už si vaše dcera prošla pubertou ? Kdy s

vrstevnikama třeba vyrazí si někam posedět ? Kdy oni nemusí absolutně přemýšlet kde si co
daji nebo nedají … oslavy , návštěvy … Myslím, že jim je hodně nepříjemn… Zobrazit víc

 
 4

 To se mi líbí
 
 Odpovědět
 1 t

 Alexandra Brunnerova
 Michaela Linková já mluvím o době, když v pubertě byla. Je to o nastavení v rodině.

Když budete dítě pořád litovat a opakovat mu, že je chudák, protože nemůže to Uho,
no, tak se bude cítit jako chudák. Když ho na návštěvu vybavíte vlastním jídlem,
nebude se cítit ukřivděně, protože má svoje, často i lepší. A naučte ho, že když si jde
posedět s kamarády, dělá to kvůli kamarádům, ne kvůli tomu žvanci. Nebo jsou to
dobří kamarádi a jdou tam, kam může i ten bezlepek.
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https://www.facebook.com/groups/518843438126490/posts/6127877817222996/?comment_id=6128037917206986&__cft__[0]=AZXpTxrZVxWhtrgqJmZjd2Dh7oJsBr5KNDU4ZX-Dv3OB8ZGyBoO-ZKY4LRjzbzfDuABa2mbGYjp__HSBf6y40tt1kKXTygbAak87x1NYPeC7fUarsYDAPVWY_1rHxc6rwZq606nhKTiommBmkk9j5rwA&__tn__=R]-R
https://www.facebook.com/groups/518843438126490/user/100034977772493/?__cft__[0]=AZXpTxrZVxWhtrgqJmZjd2Dh7oJsBr5KNDU4ZX-Dv3OB8ZGyBoO-ZKY4LRjzbzfDuABa2mbGYjp__HSBf6y40tt1kKXTygbAak87x1NYPeC7fUarsYDAPVWY_1rHxc6rwZq606nhKTiommBmkk9j5rwA&__tn__=R]-R
https://www.facebook.com/groups/518843438126490/user/100010746709086/?__cft__[0]=AZXpTxrZVxWhtrgqJmZjd2Dh7oJsBr5KNDU4ZX-Dv3OB8ZGyBoO-ZKY4LRjzbzfDuABa2mbGYjp__HSBf6y40tt1kKXTygbAak87x1NYPeC7fUarsYDAPVWY_1rHxc6rwZq606nhKTiommBmkk9j5rwA&__tn__=R]-R
https://www.facebook.com/groups/518843438126490/posts/6127877817222996/?comment_id=6128037917206986&reply_comment_id=6128097347201043&__cft__[0]=AZXpTxrZVxWhtrgqJmZjd2Dh7oJsBr5KNDU4ZX-Dv3OB8ZGyBoO-ZKY4LRjzbzfDuABa2mbGYjp__HSBf6y40tt1kKXTygbAak87x1NYPeC7fUarsYDAPVWY_1rHxc6rwZq606nhKTiommBmkk9j5rwA&__tn__=R]-R
https://www.facebook.com/groups/518843438126490/user/100010746709086/?__cft__[0]=AZXpTxrZVxWhtrgqJmZjd2Dh7oJsBr5KNDU4ZX-Dv3OB8ZGyBoO-ZKY4LRjzbzfDuABa2mbGYjp__HSBf6y40tt1kKXTygbAak87x1NYPeC7fUarsYDAPVWY_1rHxc6rwZq606nhKTiommBmkk9j5rwA&__tn__=R]-R
https://www.facebook.com/groups/518843438126490/user/100034977772493/?__cft__[0]=AZXpTxrZVxWhtrgqJmZjd2Dh7oJsBr5KNDU4ZX-Dv3OB8ZGyBoO-ZKY4LRjzbzfDuABa2mbGYjp__HSBf6y40tt1kKXTygbAak87x1NYPeC7fUarsYDAPVWY_1rHxc6rwZq606nhKTiommBmkk9j5rwA&__tn__=R]-R
https://www.facebook.com/groups/518843438126490/posts/6127877817222996/?comment_id=6128037917206986&reply_comment_id=6129235727087205&__cft__[0]=AZXpTxrZVxWhtrgqJmZjd2Dh7oJsBr5KNDU4ZX-Dv3OB8ZGyBoO-ZKY4LRjzbzfDuABa2mbGYjp__HSBf6y40tt1kKXTygbAak87x1NYPeC7fUarsYDAPVWY_1rHxc6rwZq606nhKTiommBmkk9j5rwA&__tn__=R]-R
https://www.facebook.com/groups/518843438126490/user/100034977772493/?__cft__[0]=AZXpTxrZVxWhtrgqJmZjd2Dh7oJsBr5KNDU4ZX-Dv3OB8ZGyBoO-ZKY4LRjzbzfDuABa2mbGYjp__HSBf6y40tt1kKXTygbAak87x1NYPeC7fUarsYDAPVWY_1rHxc6rwZq606nhKTiommBmkk9j5rwA&__tn__=R]-R
https://www.facebook.com/groups/518843438126490/user/100010746709086/?__cft__[0]=AZXpTxrZVxWhtrgqJmZjd2Dh7oJsBr5KNDU4ZX-Dv3OB8ZGyBoO-ZKY4LRjzbzfDuABa2mbGYjp__HSBf6y40tt1kKXTygbAak87x1NYPeC7fUarsYDAPVWY_1rHxc6rwZq606nhKTiommBmkk9j5rwA&__tn__=R]-R
https://www.facebook.com/groups/518843438126490/posts/6127877817222996/?comment_id=6128037917206986&reply_comment_id=6129620110382100&__cft__[0]=AZXpTxrZVxWhtrgqJmZjd2Dh7oJsBr5KNDU4ZX-Dv3OB8ZGyBoO-ZKY4LRjzbzfDuABa2mbGYjp__HSBf6y40tt1kKXTygbAak87x1NYPeC7fUarsYDAPVWY_1rHxc6rwZq606nhKTiommBmkk9j5rwA&__tn__=R]-R
https://www.facebook.com/groups/518843438126490/user/100000898470733/?__cft__[0]=AZXpTxrZVxWhtrgqJmZjd2Dh7oJsBr5KNDU4ZX-Dv3OB8ZGyBoO-ZKY4LRjzbzfDuABa2mbGYjp__HSBf6y40tt1kKXTygbAak87x1NYPeC7fUarsYDAPVWY_1rHxc6rwZq606nhKTiommBmkk9j5rwA&__tn__=R]-R
https://www.facebook.com/groups/518843438126490/posts/6127877817222996/?comment_id=6128038317206946&__cft__[0]=AZXpTxrZVxWhtrgqJmZjd2Dh7oJsBr5KNDU4ZX-Dv3OB8ZGyBoO-ZKY4LRjzbzfDuABa2mbGYjp__HSBf6y40tt1kKXTygbAak87x1NYPeC7fUarsYDAPVWY_1rHxc6rwZq606nhKTiommBmkk9j5rwA&__tn__=R]-R
https://www.facebook.com/groups/518843438126490/user/100000105023208/?__cft__[0]=AZXpTxrZVxWhtrgqJmZjd2Dh7oJsBr5KNDU4ZX-Dv3OB8ZGyBoO-ZKY4LRjzbzfDuABa2mbGYjp__HSBf6y40tt1kKXTygbAak87x1NYPeC7fUarsYDAPVWY_1rHxc6rwZq606nhKTiommBmkk9j5rwA&__tn__=R]-R
https://www.facebook.com/groups/518843438126490/user/100000898470733/?__cft__[0]=AZXpTxrZVxWhtrgqJmZjd2Dh7oJsBr5KNDU4ZX-Dv3OB8ZGyBoO-ZKY4LRjzbzfDuABa2mbGYjp__HSBf6y40tt1kKXTygbAak87x1NYPeC7fUarsYDAPVWY_1rHxc6rwZq606nhKTiommBmkk9j5rwA&__tn__=R]-R
https://www.facebook.com/groups/518843438126490/posts/6127877817222996/?comment_id=6128038317206946&reply_comment_id=6128065723870872&__cft__[0]=AZXpTxrZVxWhtrgqJmZjd2Dh7oJsBr5KNDU4ZX-Dv3OB8ZGyBoO-ZKY4LRjzbzfDuABa2mbGYjp__HSBf6y40tt1kKXTygbAak87x1NYPeC7fUarsYDAPVWY_1rHxc6rwZq606nhKTiommBmkk9j5rwA&__tn__=R]-R
https://www.facebook.com/groups/518843438126490/user/100000898470733/?__cft__[0]=AZXpTxrZVxWhtrgqJmZjd2Dh7oJsBr5KNDU4ZX-Dv3OB8ZGyBoO-ZKY4LRjzbzfDuABa2mbGYjp__HSBf6y40tt1kKXTygbAak87x1NYPeC7fUarsYDAPVWY_1rHxc6rwZq606nhKTiommBmkk9j5rwA&__tn__=R]-R
https://www.facebook.com/groups/518843438126490/user/100000105023208/?__cft__[0]=AZXpTxrZVxWhtrgqJmZjd2Dh7oJsBr5KNDU4ZX-Dv3OB8ZGyBoO-ZKY4LRjzbzfDuABa2mbGYjp__HSBf6y40tt1kKXTygbAak87x1NYPeC7fUarsYDAPVWY_1rHxc6rwZq606nhKTiommBmkk9j5rwA&__tn__=R]-R
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 To se mi líbí
 
 Odpovědět
 1 t

 Barca Zatopkova
 Michaela Linková tak třeba můj syn ano má dietu od 6ti let je mu 15 a protože ví že je

mu konečně po jídle dobře a ne zle tak si radši vezme svoje jídlo a neřeší to. Na
oslavy vždy dostal svoje jídlo s sebou a když někam jdou tak si prostě dá jídlo před
nebo po a třeba ve Vídni měl v hospodě jen colu a najedl se na pokoji. Prostě to
bereme tak jak to je a když jim to nepostavim jako problém tak to neřeší. Já si taky
beru jídlo všude s sebou.

 
 6

 To se mi líbí
 
 Odpovědět
 1 t

 Mňambezlepku.cz
 Alexandra Brunnerova Moc bychom si přáli, aby se žádné bezlepkové dítě stydět nemuselo.

Zatím to tak ale bohužel není. Ale chceme pomoci to měnit...

 
 To se mi líbí
 
 Odpovědět
 Okomentoval(a)
 Tomáš Petrů
 
 1 t

 Alexandra Brunnerova
 Mňambezlepku.cz je to o nastavení v rodině, jak píšu výš. Jen přát si nestačí. Naučte

ho, že se za to, jaké je, nemá stydět a stydět se nebude.

 
 4

 To se mi líbí
 
 Odpovědět
 1 t

 Jana Seličová
 Alexandra Brunnerova rodina může být nastavená jak nejlíp může. Ale okolní děti

bohužel nenastavíte. A ty umí sakra ublížit.

 

 
 2

 To se mi líbí
 
 Odpovědět
 1 t

 Miroslava Thiry
 Alexandra Brunnerova presne moja dcéra. Máva v škole oveľa lepšie jedlo ako ostatní, balím

jej ja. A veľa krát príde že jej deti závideli. Raz dokonca ( dala som jej fazulkovy prívarok) že:
,,mne závideli ešte aj tu fazuľku,, teraz má 13 a našťastie ju nikto nesikanuje ani nemá
problém. Ale v škole varia aj diétne a je tam viac takých deti.
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https://www.facebook.com/groups/518843438126490/posts/6127877817222996/?comment_id=6128038317206946&reply_comment_id=6128098797200898&__cft__[0]=AZXpTxrZVxWhtrgqJmZjd2Dh7oJsBr5KNDU4ZX-Dv3OB8ZGyBoO-ZKY4LRjzbzfDuABa2mbGYjp__HSBf6y40tt1kKXTygbAak87x1NYPeC7fUarsYDAPVWY_1rHxc6rwZq606nhKTiommBmkk9j5rwA&__tn__=R]-R
https://www.facebook.com/groups/518843438126490/user/100086159688196/?__cft__[0]=AZXpTxrZVxWhtrgqJmZjd2Dh7oJsBr5KNDU4ZX-Dv3OB8ZGyBoO-ZKY4LRjzbzfDuABa2mbGYjp__HSBf6y40tt1kKXTygbAak87x1NYPeC7fUarsYDAPVWY_1rHxc6rwZq606nhKTiommBmkk9j5rwA&__tn__=R]-R
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 To se mi líbí
 
 Odpovědět
 Zobrazit překlad
 1 t

 
 Odpovězte Alexandře Brunnerova...

 
 
 
 
 

 Stisknutím klávesy Enter svůj příspěvek zveřejníte.
 Radčiny kuchařky bez lepku se spoustou rad a receptů bez mléka a vajec
 
 ·
 Sledovat
 Moje děti se rozhodně za svoje jídlo stydět nikdy nemuseli. Naopak... rozdáváme recepty napr. na

přirozeně bzl.pokrmy nebo sladkosti.. lepkovým kamarádům a spolužákům i učitelkám.

 

 
 24

 To se mi líbí
 
 Odpovědět
 1 t

 Mňambezlepku.cz

 Tak to je skvělé, vaše děti mají štěstí
 To se mi líbí
 
 Odpovědět
 Okomentoval(a)
 Tomáš Petrů
 
 1 t

 Michaela Janošková
 Radčiny kuchařky bez lepku se spoustou rad a receptů bez mléka a vajec nj, jen vy jste

spolecne s pani Vladkou Halatovou profici. Nemysleno zle, spis obdivne. My bezni celiaci se k
vasim vytvorum dopracujeme za x let a vetsinou to vizualne nebude vypadat tak hezky:)))

 
 To se mi líbí
 
 Odpovědět
 1 t

 Radčiny kuchařky bez lepku se spoustou rad a receptů bez mléka a vajec
 
 ·
 Sledovat
 Michaela Janošková ani ze začátku diety..kdy nebylo těch surovin tolik a vařili jsme

hodně přirozeně bez lepku.. a hledali jsme receoty v časopisech o jídle..ať už to byla
polenta, jáhly, inspirace čínskou nebo jinou kuchyní. Třeba dýňovku se zeleninou a
kokisovým mlékrm, ořechové řezy, koláč z pudinků atd...

 
 To se mi líbí
 
 Odpovědět
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 1 t
 Milena Zikešová
 Radčiny kuchařky bez lepku se spoustou rad a receptů bez mléka a vajec Ne, ne, jen a pouze

Radka Vrzalová je na pomyslném žebříčku top. Dokáže vymyslet recepty, které jsou zaručeně
dobre. A její kurzy, tj. nebe na zemi. Používá kvalitní suroviny, vysvětlí vždy, proč, co a jak,
nepece z nekvalitních škrobu. A jestli to není pravda, ať se propadu do Západního Německa.

 
 To se mi líbí
 
 Odpovědět
 1 t

 
 Odpovězte Radčiny kuchařky bez lepku se spoustou rad a receptů bez mléka a vajec...

 
 
 
 
 

 Stisknutím klávesy Enter svůj příspěvek zveřejníte.
 Eliška Kouřilová Gombalová
 Dceři je to určitě líto, ale chápe to a zatím zvládame... A jelikož mame kolem sebe víc přátel, kteří mají

celiakii, tak je to méně náročné, když ví, že v tom není sama...
 Zároveň na nás všichni ostatní myslí a vždy připraví i jidlo bez lepku.

 
 4

 To se mi líbí
 
 Odpovědět
 1 t

 Barca Zatopkova
 Mému synovi záviděli obědy i paní učitelky když si nosil do školy a minule mu kamarád říkal že kdyby

nevěděl že má bezlepkovou tak si myslel že ji úplně normální toasty. O buchty se mi perou i kamarádky
dcery a dělám všem pomocnícm bezlepkové Dobroty když je na pomoc na příměstské táboře a už si
diktují kterou buchtu nebo housky chtějí upéct a to dcera bezlepková není ale mají tam jednu holcinu.
dnes odjel syn do Belgie a má napeceno a je spokojený a já vím že bude jíst

 

 
 5

 To se mi líbí
 
 Odpovědět
 1 t

 Mňambezlepku.cz
 Jste skvělá máma! Ještě lepší by to mohlo být, kdybychom dětem nemuseli vařit a péct, než

někam odjedou, s vědomím, že existuje spousta míst, kde se mohou bezlepkově najíst...

 

 
 3

 To se mi líbí
 
 Odpovědět
 Okomentoval(a)
 Tomáš Petrů
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 1 t

 Barca Zatopkova
 Mňambezlepku.cz ano bylo by to super ono to třeba někdy půjde. Zatim mu udělám

vše co chce a vím že už si po těch letech i sám ohlídá a raději si to nedá když si není
jistý

 
 To se mi líbí
 
 Odpovědět
 1 t

 Alexandra Brunnerova
 Mňambezlepku.cz ale ona existují. Jen nesmíte trvat na tom vepřoknedlu. A když už

někde ta místa jsou, tak tam chodit a nenechat majitele zkrachovat pro nezájem. Kdy
jste byli naposled v Praze U Agamy nebo v Buchtě? Například? V Adelitas či kvalitní
Thajské či Vietnamské restauraci? V Babiččině spíži či Bassottu? To jen tak
namátkou, v širším pražském centru. Ale, opakuju, když někam jdu se známými, jdu
tam kvůli nim, ne kvůli jídlu. To si uvařím doma. Totéž jsem naučila dceru, naštěstí to
má nastavené podobně.

 

 

 
 4

 To se mi líbí
 
 Odpovědět
 1 t

 Barca Zatopkova
 Alexandra Brunnerova mam to stejně a když má oslavu syn tak výběru kde se může

najíst. A ono sice centrum Prahy ale třeba si babiččiny spíže se stavím když jedu na
školení. A dá se najít místa kde vaří jen to opravdu není na častou návštěvu ono to ve

4 už opravdu stojí dost ale oslavy chodíme nebo si necháme dovést

 

 
 3

 To se mi líbí
 
 Odpovědět
 1 t

 Milena Zikešová
 Za jídlo se nestydím, proč? Najim se dobře i v cizině. Dokonce mi spilucestovatele nejen tiše, ale i

hlasitě závidí.. Jen v Číně to bylo krušné, ale i tam jsem hlady nesilhala. . Jsou na světě horší věci
než bezlepkova dieta.

 

 
 4

 To se mi líbí
 
 Odpovědět
 1 t

 Luisa Jedlickova
 Ne. Nestydim. Nikdy.
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 2

 To se mi líbí
 
 Odpovědět
 1 t

 Lenka Vaňová
 6-ročnému synčekovi diagnostikovali celiakiu ani nie pred mesiacom. Samozrejme ja ako mama, hlava v

totàlnom smútku s vnútornými pocitmi typu “chudáčik, veď on si ako dospelý nedá s kamošmi ani točené

pivo ” a podobne… Fakt som sa bála a aj bojím, ako to bude prežívať… Zatiaľ sme na tom tak, že
mu jedlo kamaráti v škôlke závidia. Pre mňa samozrejme starosti, kde sa v prípade potreby naje alebo
čoho sa naje, aby sme mali vždy niečo so sebou… A potom príde taký moment ako dnes, keď môj
miláčik len tak znenazdajky cestou v aute z ničoho nič zahlási: “Mami? Ale zvládame tú celiakiu super,
nie?”

 Uhol pohľadu Milujem ho!

 

 
 2

 To se mi líbí
 
 Odpovědět
 Zobrazit překlad
 1 t

 Bella Vida
 Mě dceři jídlo závidí. V pátek přišla domů a ptá se mně, jak to má kamarádkam říct, aby po ní nechtěly

její jídlo (učitelka nakoupila pro každého loupak a pro moji mrkvanky). Že prý chtějí to samé, co má ona.
Kolikrát přijde domů, že má hlad, že rozdala svačinu ve třídě.

 Nedávno jsem se bavila s klukem, 14 let, jak to dělá s kamarády, kdyz si jdou někam sednout na pizzu.
Jeho odpověď,, no, tak kámoši vědí, že nemůžu lepek, tak vždy vyberou, kde se mohu najíst i já, nebo
nejím a najim se doma. Já to neřeším a ostatní to chápou. Lépe než když jsem byl mladší. ". V pubertě
to chápu dle mne lépe, než dceriny spolužáci věku 8/9 let.

 

 
 4

 To se mi líbí
 
 Odpovědět
 1 t

 Barca Zatopkova
 Bella Vida a pro pobavení. Byla jsem na cvicicim víkendu a záviděli mi jídlo i kámošky protože

mi udělal kuchař jídlo na míru jen se zeptal jestli můžu maso a jestli jim rybu tak prý příště si

hlásí bezlepkovou dietu všechny

 
 2

 To se mi líbí
 
 Odpovědět
 1 t

 Bella Vida
 Barca Zatopkova to je vždy krása, kdyz někdo tomu rozumí a chápe, co se restauraci

týče. Minulý rok jsme si zamlouvalu stůl na narozeniny a předem jsem se tam byla
zeptat, jestli se najíme bezlepkove. Přišel sám šéf a probral se mnou vše, co můžeme
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jist. Že si prý si da pozor na kontaminaci. Udělal mi cukety se sýry, rajčaty a quinoou,
druhé byl losos a salát a pak kuře s br kaši. Dokonce připravil i dezert. Běhal kolem
nás jak kolem delegace. Byla to krása. Taky chodíme jenom tam, ptz tam máme
100% jistotu.

 Nejhorší je to vždy v nemocnicích

 

 
 2

 To se mi líbí
 
 Odpovědět
 1 t
 Upraveno

 Jana Knotkova
 Před 15 lety to bylo nevysvetlitelne . Dnes i když nejsou tak každý ví a už i v restauracích si většinou

dávají pozor.

 
 To se mi líbí
 
 Odpovědět
 1 t

 Káča Lipavská

 Synovi se na prvním stupni smáli,že má jiné svačiny

 

 
 2

 Péče
 
 Odpovědět
 1 t

 Alexandra Brunnerova
 Káča Lipavská a nepromluvila jste o tom s třídní? Protože ta si toho měla všimnout jako první a

zasáhnout. Jinak zase platí ono "dělat ty svačiny tak, aby ostatní bledli závistí"
 To se mi líbí
 
 Odpovědět
 2 d

 Káča Lipavská
 Alexandra Brunnerova ano, tenkrát jsme o tom mluvili,bylo to naštěstí jen chvilku že

začátku

 
 To se mi líbí
 
 Odpovědět
 2 d

 Ludwig von Prag
 Káča Lipavská a jak se k tomu stavěli vyučující?

 To se mi líbí
 
 Odpovědět
 2 d

 Káča Lipavská
 Ludwig von Prag měli třídní skvělou,promluvila s dětmi a vysvětlila jim to ,pomohlo to
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 To se mi líbí
 
 Odpovědět
 2 d

 Ludwig von Prag

 
 To se mi líbí
 
 Odpovědět
 2 d

 Ludwig von Prag
 Není jediný důvod, proč by se měl někdo stydět za svoje jídlo. Proč by se měla moje dcera stydět za

svoji nemoc? Tato varianta je naprosto nepřijatelná. Dám jí najevo pochopení pro její lítosti, že už
nemůže rohlíky z pšeničné mouky, udělám všechno pro to, aby její jídelníček byl vhodný a pestrý, ale
nebudu k ní přistupovat jako k chudáčkovi nebo exotovi. Podobný (myslím respektující) přístup
očekávám i od jejího okolí. Nemusejí všichni v rodině a okolí vařit bez lepku, jídlo si vždycky zajistím.

Ale klidně udělám komukoliv osvětovou přednášku i s ochutnávkou.
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Zdroj:
https://www.facebook.com/groups/176957786275166/search/?q=m%C5%88ambezlepku%2
0video

 Anna Kateřina Poživilová
 Citlivá duše celiaka je i u dospělého....

 
 2

 To se mi líbí
 
 Odpovědět
 5 d

 Milča Kori
 Mám pouze intoleranci ale i laktózy a sóji. Video mi připomnělo všechny mé nepříjemnosti z restauraci a

návštěv....normálně se mi chce brečet. Je mi lito všech těch alergických děti.

 

 
 3

 Péče
 
 Odpovědět
 1 t

 Simona Bláhová
 já měla asi štěstí, ale syn nikdy nebyl ze společenských aktivit ve školce i škole vyřazen. Vždy byla

maximální snaha jak z mé strany, tak ze školních zařízení, aby se mohl účastnit jak výletů, tak lyžáků,
tak třeba v 1. ročníku střední školy seznamovacího pobytu na začátku školního roku. Nyní ho s velkou
pravděpodobně čeká stáž s Erasmem v cizí zemi a opět to není problém. Já mám často pocit, že spíše
tyto - nevím jak to nazvat - výmluvy? - si vytváří strachující se rodič, z obavy o to, že sní něco špatného
a to je pak svazuje v hlavě a víte jak se to říká - co vysíláš, to i příjmáš ...

 

 
 15

 To se mi líbí
 
 Odpovědět
 1 t
 Upraveno

 Svatava Krýslová
 Simona Bláhová My máme taky jen dobré zkušenosti se školou a školními, sportovními a

volnočasovými aktivitami.

 
 To se mi líbí
 
 Odpovědět
 1 t

 Magďa Sis
 Simona Bláhová to mate pravdu, ja to tak mam, bojim se jit s dcerou do restarace, aby ji

obravdu udelali jidlo bez alergenu, ale dcera je multialergik a kdyz to reknu ted blbe, tak
celiakovi bude “jen” zle, ale alergikovi to muze vyvolat anafylakcni sok...a to si malo kdo
uvedomuje, ze nejde jen o nejake krece, ale o ohrozeni zivota...kazdopadne dcera je jeste
mala a verim, ze bude lip, nez pujde do skolky/skoly a i ja na svem strachu zapracuji a tez se

tato problematika dostane vic do podvedomi
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 2

 Péče
 
 Odpovědět
 1 t

 Magďa Sis
 A ted si vemte, ze vam stravu ani nedokazi zajistit v nemocnici natoz nekde ve

skolstvi a ctu to dnes a denne, co maminky dostali, ze pak jidlo vozi rodina, aby se
najedli...

 
 3

 To se mi líbí
 
 Odpovědět
 1 t

 Lenka Horáková
 Simona Bláhová Takže, když mi MŠ či ZŠ oznámí, že bezlepkovou a ani jinak upravenou

stravu nevede je jen moje výmluva? Když chci tedy donést své jídlo a oni mi řeknou, že ho ale
nemají kde ohřát je má výmluva? Když mi řeknou, že dcera nemůže mít jiné jídlo než mají
ostatní, protože jak by to pak všem ostatním dětem vysvětlily je též jen moje výmluva? To jako
fakt?

 
 6

 To se mi líbí
 
 Odpovědět
 1 t

 Ren Čapková
 Lenka Horáková podejte stížnost zřizovateli, oni musí tuto situaci vyřešit tak, aby

dcera stravu zajištěnou měla. Naše MŠ taky stravu nepripravuje, ale tu, kterou mu
nachystám uskladní a ohřeje. Máme k tomu sepsanou dohodu. Pokud by mi nevyšli
vstřïc, budu to řešit. Ale taky byly problémy. Nicméně jsem tvrdohlavá a hodlám dítě v
běžném životě neomezovat. Má stejné právo chodit na výlety, jako jiní a stravu mu
taky nějak musíme zajistit. JEJICH výmluvy mě nezajímají.

 
 3

 To se mi líbí
 
 Odpovědět
 5 d

 Lenka Horáková
 Ren Čapková Dcera letos nastoupila na ZŠ, je i diabetik a chodím jí píchat inzulín,

jídlo nosím z domu v termomíse.

 
 Péče
 
 Odpovědět
 5 d

 Kamila Divišová
 Lenka Horáková s prominutím, jsou to blbci a výmluvy to jsou jejich. Děti jsou velice

chápavé a prizpůsobivé. U nás se na začátku zeptaly, proč má dcera něco jiného,
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bylo jim to vysvětleno a všichni byli v pohodě. A také co do přípravy jídla byli vstřícní.

Mrzí mě, že to nejde všude...

 
 2

 To se mi líbí
 
 Odpovědět
 4 d

 Lenka Horáková
 Kamila Divišová Jsou. Škola nám nepovolila ani o přestávce volat dceři ohledně

cukrovky. A to je prý nejvstřícnější škola ve městě. To je fakt zoufalství.

 
 Péče
 
 Odpovědět
 4 d

 
 Odpovězte Simoně Bláhové...

 
 
 
 
 

 Stisknutím klávesy Enter svůj příspěvek zveřejníte.
 Berta Alexa Kryštofa
 Neochotě ohlídat učitelkami? Víte, že jsou pravidla, která musí učitel dodržovat, protože pokud to

neudělá, tak zřizovatel řekne, byla to chyba učitele. Učitel nesmí podávat léky, ani třeba obyčejný
prášek na teplotu a nesmí zasahovat do jídla. Proč? Protože pokud by to i přes nařízení udělal a dítě
snědlo něco, co nemělo. Došlo by ke kontaminaci atd., kdo to odskáče? Dnes už to není o ochotě, je
mnohem více zákazů, příkazů, pravidel, norem, GPDR. Prostě systém

 
 7

 To se mi líbí
 
 Odpovědět
 1 t

 Libuše Rousová
 Berta Alexa Kryštofa a systému, jenž je proti selskému rozumu, je třeba se bránit. Zřizovatel

neřídí učitele, na to má ředitele. Vy budete víc vystrašená, než soudná. Nic ve zlém, jen dle
mého názoru, je třeba pomáhat a ne se bát.

 
 2

 To se mi líbí
 
 Odpovědět
 1 t

 4 odpovědi
 Lenka Horáková
 Berta Alexa Kryštofa mohla byste mi dát odkaz na zákon, který zakazuje učiteli podat třeba

prášek?
 To se mi líbí
 
 Odpovědět
 5 d
 Upraveno
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 Berta Alexa Kryštofa
 Lenka Horáková Je to předpis zaměstnavatele, není to zákon. Pokud vyučující vnitřní

předpis poruší, má vyhazov. Takových pravidel jsou desítky. Pravidelně v srpnu bývá
školení na vše možné

 To se mi líbí
 
 Odpovědět
 4 d

 Lenka Horáková
 Berta Alexa Kryštofa čili to je na konkrétním řediteli nebo ?

 To se mi líbí
 
 Odpovědět
 4 d

 Kamila Štanclová
 Já vidím největší problém v tom stravování mimo domov. Školu nepočítám, na to si nemůžeme

stězovat. Bohužel v krajském městě není žádná restaurace, kam bychom se mohli jako rodina jít najíst.

A tak často končíme v mekáči
 Naopak, bezlepková strava je mezi populací čím dál víc profláklá, přijde mi. Teď v sobotu byl syn na

narozeninové oslavě jeho spolužáka a měl tam přímo vyhrazený stůl jen s bzl (řízky, makronky,

sladkosti), strašně milé od maminky

 Syn to bere spíš jako přednost, zatím ale video hezké asi v mnoha případech trefné

 
 3

 To se mi líbí
 
 Odpovědět
 1 t

 No Ann
 Kamila Štanclová s mekáčem jste mě pobavila, protože jsem to takto řešila uplně stejně se

synem...

 
 2

 To se mi líbí
 
 Odpovědět
 1 t

 Kamila Štanclová

 No Ann jako nadšená z toho nejsem! Ale co máme dělat? někdy si potřebuju

odfrknout od vaření. Radši bych volila normální restauraci

 
 To se mi líbí
 
 Odpovědět
 1 t

 No Ann
 My byli na dovolene... Svacinky jsem mela pro deti, ale chtela jsem nejaky obed pro

ne... A 2x to mekac jistil..neslo jinak... .jak rikate..

Zdroj: https://www.facebook.com/groups/133423536670589/search/?q=video
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 Monulice Fischerová
 Jako ano částečně, ale spoustu pocitů souvisí s tím, že se vměstnám do pozice oběti. Je to velmi

náročné se z toho vymanit, ale já se na nikoho nespoléhám, jen na sebe a pokud se spoléhám jen na
sebe tak vždy budu mit hojnost. Je to o hledání cest, neustále. Není to lehké, ale já nechci být oběť, chci
být tvůrce svého života a to i v oblasti celiakie. Ale byla k tomu dlouhá cesta...

 

 
 17

 To se mi líbí
 
 Odpovědět
 Sdílet
 1 t

 Dana Zárubová
 Monulice Fischerová takhle to vnímáme z pozice dospělého, u dětí je to trochu jiné. Zvlášť

když je dítě spíše submisivní a trpně čeká, co udělá/řekne učitelka/kuchařka...

 

 
 4

 To se mi líbí
 
 Odpovědět
 Sdílet
 1 t

 Ludmila Bobysudová
 Ale tohle video je o pocitech dětí, nikoli o tom, co si myslí nebo pociťují jejich rodiče. Já třeba vím, že je

dcera někdy smutná, že si třeba nemůže dát dobrotu, kterou spolužák přinesl na narozeniny nebo že
vyhraje něco, co nemůže. Nebo si může dát na výletě jen zmrzlinu, ale žádné jídlo. Nehrouti se z toho,
ale občas tam ten smutek je.

 
 9

 To se mi líbí
 
 Odpovědět
 Sdílet
 1 t

 Pravoslava Valentová
 Moje dcery si z celiakie a blp diety udělaly přednost. Né, že ony záviděly spolužákům, ale spolužáci

záviděli jim, jejich jídlo.
 Dá to makačku, ale vždycky se dá zjistit, co budou mít spolužáci, to samé měly dcery.
 Děti šly na pizzu, holky si přinesly pizzu svojí a chutnější.
 Není to o dětech, je to o dospělých. Pokud cítí celiakii jako trest, tak to stejně budou cítit i jejich děti.

 

 
 8

 To se mi líbí
 
 Odpovědět
 Sdílet
 1 t

 Alexandra Brunnerova
 Pravoslava Valentová tohle by se mělo do kamene tesat a dát do každé rodiny spolu s papírem

s diagnózou! A další exemplář do škol! Protože všechny děti jsou úžasné, jen každé trochu
jiným způsobem

81

https://www.facebook.com/groups/133423536670589/user/1355158659/?__cft__[0]=AZV8OnMk86kwFlVgwxTygN5onaAPijGIf94-k-Bbj8mQA5h6IwT3gKJshBmks7lS-kQFpUs6Vw-mq7ufL4kEiumgsKlQgB3Kf7UA2wJsvaIBxQxaYoLc2qZ_dMVQ9tIzDKAgB7zdWlaWDfybJaIJpHoK&__tn__=R]-R
https://www.facebook.com/groups/133423536670589/posts/6043721115640772/?comment_id=6044187792260771&__cft__[0]=AZV8OnMk86kwFlVgwxTygN5onaAPijGIf94-k-Bbj8mQA5h6IwT3gKJshBmks7lS-kQFpUs6Vw-mq7ufL4kEiumgsKlQgB3Kf7UA2wJsvaIBxQxaYoLc2qZ_dMVQ9tIzDKAgB7zdWlaWDfybJaIJpHoK&__tn__=R]-R
https://www.facebook.com/groups/133423536670589/user/100001923638486/?__cft__[0]=AZV8OnMk86kwFlVgwxTygN5onaAPijGIf94-k-Bbj8mQA5h6IwT3gKJshBmks7lS-kQFpUs6Vw-mq7ufL4kEiumgsKlQgB3Kf7UA2wJsvaIBxQxaYoLc2qZ_dMVQ9tIzDKAgB7zdWlaWDfybJaIJpHoK&__tn__=R]-R
https://www.facebook.com/groups/133423536670589/user/1355158659/?__cft__[0]=AZV8OnMk86kwFlVgwxTygN5onaAPijGIf94-k-Bbj8mQA5h6IwT3gKJshBmks7lS-kQFpUs6Vw-mq7ufL4kEiumgsKlQgB3Kf7UA2wJsvaIBxQxaYoLc2qZ_dMVQ9tIzDKAgB7zdWlaWDfybJaIJpHoK&__tn__=R]-R
https://www.facebook.com/groups/133423536670589/posts/6043721115640772/?comment_id=6044187792260771&reply_comment_id=6045136598832557&__cft__[0]=AZV8OnMk86kwFlVgwxTygN5onaAPijGIf94-k-Bbj8mQA5h6IwT3gKJshBmks7lS-kQFpUs6Vw-mq7ufL4kEiumgsKlQgB3Kf7UA2wJsvaIBxQxaYoLc2qZ_dMVQ9tIzDKAgB7zdWlaWDfybJaIJpHoK&__tn__=R]-R
https://www.facebook.com/groups/133423536670589/user/100004754262569/?__cft__[0]=AZV8OnMk86kwFlVgwxTygN5onaAPijGIf94-k-Bbj8mQA5h6IwT3gKJshBmks7lS-kQFpUs6Vw-mq7ufL4kEiumgsKlQgB3Kf7UA2wJsvaIBxQxaYoLc2qZ_dMVQ9tIzDKAgB7zdWlaWDfybJaIJpHoK&__tn__=R]-R
https://www.facebook.com/groups/133423536670589/posts/6043721115640772/?comment_id=6044096308936586&__cft__[0]=AZV8OnMk86kwFlVgwxTygN5onaAPijGIf94-k-Bbj8mQA5h6IwT3gKJshBmks7lS-kQFpUs6Vw-mq7ufL4kEiumgsKlQgB3Kf7UA2wJsvaIBxQxaYoLc2qZ_dMVQ9tIzDKAgB7zdWlaWDfybJaIJpHoK&__tn__=R]-R
https://www.facebook.com/groups/133423536670589/user/100000729072740/?__cft__[0]=AZV8OnMk86kwFlVgwxTygN5onaAPijGIf94-k-Bbj8mQA5h6IwT3gKJshBmks7lS-kQFpUs6Vw-mq7ufL4kEiumgsKlQgB3Kf7UA2wJsvaIBxQxaYoLc2qZ_dMVQ9tIzDKAgB7zdWlaWDfybJaIJpHoK&__tn__=R]-R
https://www.facebook.com/groups/133423536670589/posts/6043721115640772/?comment_id=6045980562081494&__cft__[0]=AZV8OnMk86kwFlVgwxTygN5onaAPijGIf94-k-Bbj8mQA5h6IwT3gKJshBmks7lS-kQFpUs6Vw-mq7ufL4kEiumgsKlQgB3Kf7UA2wJsvaIBxQxaYoLc2qZ_dMVQ9tIzDKAgB7zdWlaWDfybJaIJpHoK&__tn__=R]-R
https://www.facebook.com/groups/133423536670589/user/100000898470733/?__cft__[0]=AZV8OnMk86kwFlVgwxTygN5onaAPijGIf94-k-Bbj8mQA5h6IwT3gKJshBmks7lS-kQFpUs6Vw-mq7ufL4kEiumgsKlQgB3Kf7UA2wJsvaIBxQxaYoLc2qZ_dMVQ9tIzDKAgB7zdWlaWDfybJaIJpHoK&__tn__=R]-R
https://www.facebook.com/groups/133423536670589/user/100000729072740/?__cft__[0]=AZV8OnMk86kwFlVgwxTygN5onaAPijGIf94-k-Bbj8mQA5h6IwT3gKJshBmks7lS-kQFpUs6Vw-mq7ufL4kEiumgsKlQgB3Kf7UA2wJsvaIBxQxaYoLc2qZ_dMVQ9tIzDKAgB7zdWlaWDfybJaIJpHoK&__tn__=R]-R


 
 2

 To se mi líbí
 
 Odpovědět
 Sdílet
 1 t

 Lucie Šmejkalová
 Pravoslava Valentová Přesně tak to máme my,akorát, že nejedeme podle školního

jídelníčku,ale když mají ostatní třeba krupicovou kaši, ona má řízek ať si taky užije ten
pocit,kdy ostatní koukají a ona se cpe.

 
 3

 To se mi líbí
 
 Odpovědět
 Sdílet
 1 t

 Eva Kotišová
 Pravoslava Valentová taky dcera donese do školy bez lepku a mléka např. babovku , závin,

dort a spolužáci říkají, že je výborná z čeho to je a ona , že bezlepková a bez mléka,
 protože doma nesmí lepek a mléko.
 ,, Prý to je dobrá dieta , takové dobroty,,
 Dcera není celiak, ale peču bezlepkové věci i vařím bezlepku, tak to jí s námi o víkendu ty

obědy.
 Ve škole má samozřejmě denně lepkové obědy.
 A tak se k ní přihlásil spolužák o kterém nikdo nevěděl, že je celiak, protože na obědy nechodí.

Ptal se dcery to je opravdu bez lepku, dcera říká ano.

 Tak nevěřícně ochutnal a říká konečně někdo kdo je s tím v pohodě , ne jak doma a v
restauracích.

 Ale prvně ji nevěřil, jako by to řekla snad schválně, tak nevím co ho k tomu vedlo.
 Dnes měla banánový chlebíček, ale už mu říkala hned na začátku, promiň tento nemůžeš ten

má obyč mouku, ne bezlepku. Tak řekl, děkuji, že mi nenabízíš. A vysvětlíš mi to. Jinak jde
hned za ním a nabízí mu, když to může.

 Tak teď i spolužáci říkají, chápeme, že nejíš ve škole , když to bezlepku chutná líp jak ty naše

obědy ve škole, někdy,, blivajzy,,

 

 
 5

 To se mi líbí
 
 Odpovědět
 Sdílet
 1 t

 
 Napište veřejnou odpověď...

 
 
 
 
 

 Stisknutím klávesy Enter svůj příspěvek zveřejníte.
 Bronislava Romanová

82

https://www.facebook.com/groups/133423536670589/posts/6043721115640772/?comment_id=6045980562081494&reply_comment_id=6046121828734034&__cft__[0]=AZV8OnMk86kwFlVgwxTygN5onaAPijGIf94-k-Bbj8mQA5h6IwT3gKJshBmks7lS-kQFpUs6Vw-mq7ufL4kEiumgsKlQgB3Kf7UA2wJsvaIBxQxaYoLc2qZ_dMVQ9tIzDKAgB7zdWlaWDfybJaIJpHoK&__tn__=R]-R
https://www.facebook.com/groups/133423536670589/user/100000824554869/?__cft__[0]=AZV8OnMk86kwFlVgwxTygN5onaAPijGIf94-k-Bbj8mQA5h6IwT3gKJshBmks7lS-kQFpUs6Vw-mq7ufL4kEiumgsKlQgB3Kf7UA2wJsvaIBxQxaYoLc2qZ_dMVQ9tIzDKAgB7zdWlaWDfybJaIJpHoK&__tn__=R]-R
https://www.facebook.com/groups/133423536670589/user/100000729072740/?__cft__[0]=AZV8OnMk86kwFlVgwxTygN5onaAPijGIf94-k-Bbj8mQA5h6IwT3gKJshBmks7lS-kQFpUs6Vw-mq7ufL4kEiumgsKlQgB3Kf7UA2wJsvaIBxQxaYoLc2qZ_dMVQ9tIzDKAgB7zdWlaWDfybJaIJpHoK&__tn__=R]-R
https://www.facebook.com/groups/133423536670589/posts/6043721115640772/?comment_id=6045980562081494&reply_comment_id=6046403088705908&__cft__[0]=AZV8OnMk86kwFlVgwxTygN5onaAPijGIf94-k-Bbj8mQA5h6IwT3gKJshBmks7lS-kQFpUs6Vw-mq7ufL4kEiumgsKlQgB3Kf7UA2wJsvaIBxQxaYoLc2qZ_dMVQ9tIzDKAgB7zdWlaWDfybJaIJpHoK&__tn__=R]-R
https://www.facebook.com/groups/133423536670589/user/100001391816347/?__cft__[0]=AZV8OnMk86kwFlVgwxTygN5onaAPijGIf94-k-Bbj8mQA5h6IwT3gKJshBmks7lS-kQFpUs6Vw-mq7ufL4kEiumgsKlQgB3Kf7UA2wJsvaIBxQxaYoLc2qZ_dMVQ9tIzDKAgB7zdWlaWDfybJaIJpHoK&__tn__=R]-R
https://www.facebook.com/groups/133423536670589/user/100000729072740/?__cft__[0]=AZV8OnMk86kwFlVgwxTygN5onaAPijGIf94-k-Bbj8mQA5h6IwT3gKJshBmks7lS-kQFpUs6Vw-mq7ufL4kEiumgsKlQgB3Kf7UA2wJsvaIBxQxaYoLc2qZ_dMVQ9tIzDKAgB7zdWlaWDfybJaIJpHoK&__tn__=R]-R
https://www.facebook.com/groups/133423536670589/posts/6043721115640772/?comment_id=6045980562081494&reply_comment_id=6046436082035942&__cft__[0]=AZV8OnMk86kwFlVgwxTygN5onaAPijGIf94-k-Bbj8mQA5h6IwT3gKJshBmks7lS-kQFpUs6Vw-mq7ufL4kEiumgsKlQgB3Kf7UA2wJsvaIBxQxaYoLc2qZ_dMVQ9tIzDKAgB7zdWlaWDfybJaIJpHoK&__tn__=R]-R
https://www.facebook.com/groups/133423536670589/user/100000788571021/?__cft__[0]=AZV8OnMk86kwFlVgwxTygN5onaAPijGIf94-k-Bbj8mQA5h6IwT3gKJshBmks7lS-kQFpUs6Vw-mq7ufL4kEiumgsKlQgB3Kf7UA2wJsvaIBxQxaYoLc2qZ_dMVQ9tIzDKAgB7zdWlaWDfybJaIJpHoK&__tn__=R]-R


 Stejný smutek pociťují i dospělí, i oni jsou vyloučeni při akcích pořádaných s kolektivem v praci. U dětí je
to pak samozřejmě horší.

 
 4

 To se mi líbí
 
 Odpovědět
 Sdílet
 1 t

 Alexandra Brunnerova
 Nezažila jsem, že by na výletech či na školách v přírodě byl se stravováním problém. A to mluvím o

době před cca 15 lety.

 
 4

 To se mi líbí
 
 Odpovědět
 Sdílet
 1 t

 Mňambezlepku.cz
 Díky za komentář. Bohužel zkušenosti mnohých jsou opačné...

 

 
 3

 To se mi líbí
 
 Odpovědět
 Sdílet
 Okomentoval(a)
 Tomáš Petrů
 
 1 t

 Alexandra Brunnerova
 Mňambezlepku.cz podívejte se, základ sžití se s dietou je ten, že se přijmu taková,

jaká jsem. A takovou, jako jsem, se mám ráda. A toto sděluji svým chováním i svému
okolí. Když dávám najevo, že jsem naříkající méněcenná citlivka, budou mě ti ostatní
brát jako naříkající méněcenou citlivku. Co kdybyste místo publikování srdcelomných
historek zkoušela šířit přístup "To dáme"?

 
 7

 To se mi líbí
 
 Odpovědět
 Sdílet
 1 t

 Jana Vitazkova
 Alexandra Brunnerova mám Vase komentáře rada. Jsou moudré a správne. Škoda

jen, že tak svet nevnímají všichni nebo aspoň většina. Z videa vyplývají spíš obavy.
Obavy lidí, jestli je jídlo skutečně bzl /nebylo kontaminované. Protože monohokrat i
lékaři dávají špatně info, i v nemocnicích dostávají lepkove jídlo, a celiatici "jenom"
zveličuji.. je potřeba osvěta, aby tuto alergii, intoleranci brali ostatní jako diagnózu, ne
jako trend...

 
 To se mi líbí
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https://www.facebook.com/groups/133423536670589/posts/6043721115640772/?comment_id=6044863372193213&__cft__[0]=AZV8OnMk86kwFlVgwxTygN5onaAPijGIf94-k-Bbj8mQA5h6IwT3gKJshBmks7lS-kQFpUs6Vw-mq7ufL4kEiumgsKlQgB3Kf7UA2wJsvaIBxQxaYoLc2qZ_dMVQ9tIzDKAgB7zdWlaWDfybJaIJpHoK&__tn__=R]-R
https://www.facebook.com/groups/133423536670589/user/100000898470733/?__cft__[0]=AZV8OnMk86kwFlVgwxTygN5onaAPijGIf94-k-Bbj8mQA5h6IwT3gKJshBmks7lS-kQFpUs6Vw-mq7ufL4kEiumgsKlQgB3Kf7UA2wJsvaIBxQxaYoLc2qZ_dMVQ9tIzDKAgB7zdWlaWDfybJaIJpHoK&__tn__=R]-R
https://www.facebook.com/groups/133423536670589/posts/6043721115640772/?comment_id=6043847282294822&__cft__[0]=AZV8OnMk86kwFlVgwxTygN5onaAPijGIf94-k-Bbj8mQA5h6IwT3gKJshBmks7lS-kQFpUs6Vw-mq7ufL4kEiumgsKlQgB3Kf7UA2wJsvaIBxQxaYoLc2qZ_dMVQ9tIzDKAgB7zdWlaWDfybJaIJpHoK&__tn__=R]-R
https://www.facebook.com/groups/133423536670589/user/100086159688196/?__cft__[0]=AZV8OnMk86kwFlVgwxTygN5onaAPijGIf94-k-Bbj8mQA5h6IwT3gKJshBmks7lS-kQFpUs6Vw-mq7ufL4kEiumgsKlQgB3Kf7UA2wJsvaIBxQxaYoLc2qZ_dMVQ9tIzDKAgB7zdWlaWDfybJaIJpHoK&__tn__=R]-R
https://www.facebook.com/petru.tomas?__cft__[0]=AZV8OnMk86kwFlVgwxTygN5onaAPijGIf94-k-Bbj8mQA5h6IwT3gKJshBmks7lS-kQFpUs6Vw-mq7ufL4kEiumgsKlQgB3Kf7UA2wJsvaIBxQxaYoLc2qZ_dMVQ9tIzDKAgB7zdWlaWDfybJaIJpHoK&__tn__=R]-R
https://www.facebook.com/petru.tomas?__cft__[0]=AZV8OnMk86kwFlVgwxTygN5onaAPijGIf94-k-Bbj8mQA5h6IwT3gKJshBmks7lS-kQFpUs6Vw-mq7ufL4kEiumgsKlQgB3Kf7UA2wJsvaIBxQxaYoLc2qZ_dMVQ9tIzDKAgB7zdWlaWDfybJaIJpHoK&__tn__=R]-R
https://www.facebook.com/groups/133423536670589/posts/6043721115640772/?comment_id=6043847282294822&reply_comment_id=6043850332294517&__cft__[0]=AZV8OnMk86kwFlVgwxTygN5onaAPijGIf94-k-Bbj8mQA5h6IwT3gKJshBmks7lS-kQFpUs6Vw-mq7ufL4kEiumgsKlQgB3Kf7UA2wJsvaIBxQxaYoLc2qZ_dMVQ9tIzDKAgB7zdWlaWDfybJaIJpHoK&__tn__=R]-R
https://www.facebook.com/groups/133423536670589/user/100000898470733/?__cft__[0]=AZV8OnMk86kwFlVgwxTygN5onaAPijGIf94-k-Bbj8mQA5h6IwT3gKJshBmks7lS-kQFpUs6Vw-mq7ufL4kEiumgsKlQgB3Kf7UA2wJsvaIBxQxaYoLc2qZ_dMVQ9tIzDKAgB7zdWlaWDfybJaIJpHoK&__tn__=R]-R
https://www.facebook.com/groups/133423536670589/user/100086159688196/?__cft__[0]=AZV8OnMk86kwFlVgwxTygN5onaAPijGIf94-k-Bbj8mQA5h6IwT3gKJshBmks7lS-kQFpUs6Vw-mq7ufL4kEiumgsKlQgB3Kf7UA2wJsvaIBxQxaYoLc2qZ_dMVQ9tIzDKAgB7zdWlaWDfybJaIJpHoK&__tn__=R]-R
https://www.facebook.com/groups/133423536670589/posts/6043721115640772/?comment_id=6043847282294822&reply_comment_id=6043913212288229&__cft__[0]=AZV8OnMk86kwFlVgwxTygN5onaAPijGIf94-k-Bbj8mQA5h6IwT3gKJshBmks7lS-kQFpUs6Vw-mq7ufL4kEiumgsKlQgB3Kf7UA2wJsvaIBxQxaYoLc2qZ_dMVQ9tIzDKAgB7zdWlaWDfybJaIJpHoK&__tn__=R]-R
https://www.facebook.com/groups/133423536670589/user/1437164174/?__cft__[0]=AZV8OnMk86kwFlVgwxTygN5onaAPijGIf94-k-Bbj8mQA5h6IwT3gKJshBmks7lS-kQFpUs6Vw-mq7ufL4kEiumgsKlQgB3Kf7UA2wJsvaIBxQxaYoLc2qZ_dMVQ9tIzDKAgB7zdWlaWDfybJaIJpHoK&__tn__=R]-R


 Odpovědět
 Sdílet
 1 t

 Daniela Pucholtová
 Mňambezlepku.cz ve videu se mluví hlavně o dětech, které tím že se liší, se cítí

samozřejmě meněcenni,
 mám také opacne zkušenosti se stravováním jak na školních výletech, tak s fotbalem,

kdy syn jezdí po republice po turnajich apd. Určitě z něj neděláme chudinku,
vysvětlujeme mu že tato nemoc není nic strašného, že jsou děti které jsou nemocní
daleko více, přesto ho to mrzí když jdou po fotbale všichni na pizzu a on má rohlík s
řizkem z domova

 

 
 2

 To se mi líbí
 
 Odpovědět
 Sdílet
 1 t
 Upraveno

 Lucík Gajdošová
 Alexandra Brunnerova V tomhle s Vámi souhlasím. Bylo by přednější lidi motivovat a

ukazovat jim, že jsou normální součástí společnosti než z nich dělat chudáčky, kterým
nikdo nevyhoví..

 
 To se mi líbí
 
 Odpovědět
 Sdílet
 1 t

 Jana Adamcova
 Alexandra Brunnerova hm tak to buďte rada protože já to s dcerou zažila a nic příjemného to

nebylo kolikrát ještě teď v této době je problém je problém se někde najíst !

 
 2

 To se mi líbí
 
 Odpovědět
 Sdílet
 1 t

 Alexandra Brunnerova
 Jana Adamcova no, umím si řict, slušně, a dohodnout variantu průchozí pro obě

strany. A netrvat na tom, že musím/ muselo dítě mít přesně to, co ten zbytek. Tahle
kombinace nikdy nezklamala, ani v Čechách ani v zahraničí.

 
 To se mi líbí
 
 Odpovědět
 Sdílet
 1 t

 Jana Adamcova
 Alexandra Brunnerova bohužel nesouhlasím umim se chovat také slušně a několikrát

se nám stalo ze jsme museli z restaurace odejít bez jídla … v zahraničí vždy super v
ČR bohužel !
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https://www.facebook.com/groups/133423536670589/posts/6043721115640772/?comment_id=6043847282294822&reply_comment_id=6043936628952554&__cft__[0]=AZV8OnMk86kwFlVgwxTygN5onaAPijGIf94-k-Bbj8mQA5h6IwT3gKJshBmks7lS-kQFpUs6Vw-mq7ufL4kEiumgsKlQgB3Kf7UA2wJsvaIBxQxaYoLc2qZ_dMVQ9tIzDKAgB7zdWlaWDfybJaIJpHoK&__tn__=R]-R
https://www.facebook.com/groups/133423536670589/user/100000286825976/?__cft__[0]=AZV8OnMk86kwFlVgwxTygN5onaAPijGIf94-k-Bbj8mQA5h6IwT3gKJshBmks7lS-kQFpUs6Vw-mq7ufL4kEiumgsKlQgB3Kf7UA2wJsvaIBxQxaYoLc2qZ_dMVQ9tIzDKAgB7zdWlaWDfybJaIJpHoK&__tn__=R]-R
https://www.facebook.com/groups/133423536670589/user/100086159688196/?__cft__[0]=AZV8OnMk86kwFlVgwxTygN5onaAPijGIf94-k-Bbj8mQA5h6IwT3gKJshBmks7lS-kQFpUs6Vw-mq7ufL4kEiumgsKlQgB3Kf7UA2wJsvaIBxQxaYoLc2qZ_dMVQ9tIzDKAgB7zdWlaWDfybJaIJpHoK&__tn__=R]-R
https://www.facebook.com/groups/133423536670589/posts/6043721115640772/?comment_id=6043847282294822&reply_comment_id=6044044258941791&__cft__[0]=AZV8OnMk86kwFlVgwxTygN5onaAPijGIf94-k-Bbj8mQA5h6IwT3gKJshBmks7lS-kQFpUs6Vw-mq7ufL4kEiumgsKlQgB3Kf7UA2wJsvaIBxQxaYoLc2qZ_dMVQ9tIzDKAgB7zdWlaWDfybJaIJpHoK&__tn__=R]-R
https://www.facebook.com/groups/133423536670589/user/100001268537011/?__cft__[0]=AZV8OnMk86kwFlVgwxTygN5onaAPijGIf94-k-Bbj8mQA5h6IwT3gKJshBmks7lS-kQFpUs6Vw-mq7ufL4kEiumgsKlQgB3Kf7UA2wJsvaIBxQxaYoLc2qZ_dMVQ9tIzDKAgB7zdWlaWDfybJaIJpHoK&__tn__=R]-R
https://www.facebook.com/groups/133423536670589/user/100000898470733/?__cft__[0]=AZV8OnMk86kwFlVgwxTygN5onaAPijGIf94-k-Bbj8mQA5h6IwT3gKJshBmks7lS-kQFpUs6Vw-mq7ufL4kEiumgsKlQgB3Kf7UA2wJsvaIBxQxaYoLc2qZ_dMVQ9tIzDKAgB7zdWlaWDfybJaIJpHoK&__tn__=R]-R
https://www.facebook.com/groups/133423536670589/posts/6043721115640772/?comment_id=6043847282294822&reply_comment_id=6045071255505758&__cft__[0]=AZV8OnMk86kwFlVgwxTygN5onaAPijGIf94-k-Bbj8mQA5h6IwT3gKJshBmks7lS-kQFpUs6Vw-mq7ufL4kEiumgsKlQgB3Kf7UA2wJsvaIBxQxaYoLc2qZ_dMVQ9tIzDKAgB7zdWlaWDfybJaIJpHoK&__tn__=R]-R
https://www.facebook.com/groups/133423536670589/user/100000760887430/?__cft__[0]=AZV8OnMk86kwFlVgwxTygN5onaAPijGIf94-k-Bbj8mQA5h6IwT3gKJshBmks7lS-kQFpUs6Vw-mq7ufL4kEiumgsKlQgB3Kf7UA2wJsvaIBxQxaYoLc2qZ_dMVQ9tIzDKAgB7zdWlaWDfybJaIJpHoK&__tn__=R]-R
https://www.facebook.com/groups/133423536670589/user/100000898470733/?__cft__[0]=AZV8OnMk86kwFlVgwxTygN5onaAPijGIf94-k-Bbj8mQA5h6IwT3gKJshBmks7lS-kQFpUs6Vw-mq7ufL4kEiumgsKlQgB3Kf7UA2wJsvaIBxQxaYoLc2qZ_dMVQ9tIzDKAgB7zdWlaWDfybJaIJpHoK&__tn__=R]-R
https://www.facebook.com/groups/133423536670589/posts/6043721115640772/?comment_id=6043847282294822&reply_comment_id=6044826355530248&__cft__[0]=AZV8OnMk86kwFlVgwxTygN5onaAPijGIf94-k-Bbj8mQA5h6IwT3gKJshBmks7lS-kQFpUs6Vw-mq7ufL4kEiumgsKlQgB3Kf7UA2wJsvaIBxQxaYoLc2qZ_dMVQ9tIzDKAgB7zdWlaWDfybJaIJpHoK&__tn__=R]-R
https://www.facebook.com/groups/133423536670589/user/100000898470733/?__cft__[0]=AZV8OnMk86kwFlVgwxTygN5onaAPijGIf94-k-Bbj8mQA5h6IwT3gKJshBmks7lS-kQFpUs6Vw-mq7ufL4kEiumgsKlQgB3Kf7UA2wJsvaIBxQxaYoLc2qZ_dMVQ9tIzDKAgB7zdWlaWDfybJaIJpHoK&__tn__=R]-R
https://www.facebook.com/groups/133423536670589/user/100000760887430/?__cft__[0]=AZV8OnMk86kwFlVgwxTygN5onaAPijGIf94-k-Bbj8mQA5h6IwT3gKJshBmks7lS-kQFpUs6Vw-mq7ufL4kEiumgsKlQgB3Kf7UA2wJsvaIBxQxaYoLc2qZ_dMVQ9tIzDKAgB7zdWlaWDfybJaIJpHoK&__tn__=R]-R
https://www.facebook.com/groups/133423536670589/posts/6043721115640772/?comment_id=6043847282294822&reply_comment_id=6044833455529538&__cft__[0]=AZV8OnMk86kwFlVgwxTygN5onaAPijGIf94-k-Bbj8mQA5h6IwT3gKJshBmks7lS-kQFpUs6Vw-mq7ufL4kEiumgsKlQgB3Kf7UA2wJsvaIBxQxaYoLc2qZ_dMVQ9tIzDKAgB7zdWlaWDfybJaIJpHoK&__tn__=R]-R
https://www.facebook.com/groups/133423536670589/user/100000760887430/?__cft__[0]=AZV8OnMk86kwFlVgwxTygN5onaAPijGIf94-k-Bbj8mQA5h6IwT3gKJshBmks7lS-kQFpUs6Vw-mq7ufL4kEiumgsKlQgB3Kf7UA2wJsvaIBxQxaYoLc2qZ_dMVQ9tIzDKAgB7zdWlaWDfybJaIJpHoK&__tn__=R]-R
https://www.facebook.com/groups/133423536670589/user/100000898470733/?__cft__[0]=AZV8OnMk86kwFlVgwxTygN5onaAPijGIf94-k-Bbj8mQA5h6IwT3gKJshBmks7lS-kQFpUs6Vw-mq7ufL4kEiumgsKlQgB3Kf7UA2wJsvaIBxQxaYoLc2qZ_dMVQ9tIzDKAgB7zdWlaWDfybJaIJpHoK&__tn__=R]-R


 
 3

 To se mi líbí
 
 Odpovědět
 Sdílet
 1 t

 Lucie Šmejkalová
 Alexandra Brunnerova No a já jsem to zažila cca 3 roky zpátky na škole v přírodě. Kde není

vůle není ani cesta. Nebyli ochotní to jakkoliv řešit,ani ohřát ani nic. Nakonec to za mě vyřešil
covid,kdy nejel nikdo nikam.

 

 
 2

 To se mi líbí
 
 Odpovědět
 Sdílet
 1 t

 
 Napište veřejnou odpověď...

 
 
 
 
 

 Stisknutím klávesy Enter svůj příspěvek zveřejníte.
 Pavlína Hábová
 Jsem ráda, že děti už mám dospělé a období škol v přírodě a lyžáků je za námi, bylo to tak půl na půl,

někde ochota, jinde absolutní průšvih. Opravdu je vše jen o lidech.

 
 3

 To se mi líbí
 
 Odpovědět
 Sdílet
 1 t

 Martina Fischerová
 Je to o lidech a jejich vstřícnosti či lenosti. Syn 3,4 roků, je teď v nové školce. Paní ředitelka by se pro

děti rozkrájela a i pro mého malého celiaka. Zítra dostanou mikulášskou nadílku , kterou vybírala tak,
aby ji mohl i on. Upeče mu pernicky na zdobení, aby se mohl účastnit vánočních dílniček a vždycky mu

upece nějakou buchtu na společnou akci. A já jsem ji za to velmi vděčná

 

 
 3

 To se mi líbí
 
 Odpovědět
 Sdílet
 1 t

 Štěpánka Krofiková
 Já mám z toho u dcerky trochu strach.
 Je v první třídě, celiakii má diagnostikovanou teprve krátce, tato otázka mě už také napadla, i když

přemýšlím hodně dopředu.
 Co třeba lyžařský výcvik, který je na delší dobu a tak podobně....
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https://www.facebook.com/groups/133423536670589/posts/6043721115640772/?comment_id=6043847282294822&reply_comment_id=6044837525529131&__cft__[0]=AZV8OnMk86kwFlVgwxTygN5onaAPijGIf94-k-Bbj8mQA5h6IwT3gKJshBmks7lS-kQFpUs6Vw-mq7ufL4kEiumgsKlQgB3Kf7UA2wJsvaIBxQxaYoLc2qZ_dMVQ9tIzDKAgB7zdWlaWDfybJaIJpHoK&__tn__=R]-R
https://www.facebook.com/groups/133423536670589/user/100000824554869/?__cft__[0]=AZV8OnMk86kwFlVgwxTygN5onaAPijGIf94-k-Bbj8mQA5h6IwT3gKJshBmks7lS-kQFpUs6Vw-mq7ufL4kEiumgsKlQgB3Kf7UA2wJsvaIBxQxaYoLc2qZ_dMVQ9tIzDKAgB7zdWlaWDfybJaIJpHoK&__tn__=R]-R
https://www.facebook.com/groups/133423536670589/user/100000898470733/?__cft__[0]=AZV8OnMk86kwFlVgwxTygN5onaAPijGIf94-k-Bbj8mQA5h6IwT3gKJshBmks7lS-kQFpUs6Vw-mq7ufL4kEiumgsKlQgB3Kf7UA2wJsvaIBxQxaYoLc2qZ_dMVQ9tIzDKAgB7zdWlaWDfybJaIJpHoK&__tn__=R]-R
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 To se mi líbí
 
 Odpovědět
 Sdílet
 1 t

 Jana Dušková
 Štěpánka Krofiková doporučuji Express Menu, jsou to celá jídla, nemusí ani být v lednici, velmi

chutná, stačí sbalit a jen ohřát v mikrovlnce.

 
 2

 To se mi líbí
 
 Odpovědět
 Sdílet
 1 t

 Štěpánka Krofiková

 Jana Dušková bezva nápad, děkuji
 To se mi líbí
 
 Odpovědět
 Sdílet
 1 t

 Pavlína Rudá
 Štěpánka Krofiková syn jede letos podruhé se školou na lyžák a uvaří mu, dokonce mu prý

chutná na horách víc, než ve školní jídelně ...byl i se školou v přírodě...opravdu záleží na
zařízení a lidech

 
 2

 To se mi líbí
 
 Odpovědět
 Sdílet
 1 t

 Magdalena Chvalová
 Dcera dodržuje dietu od 3 let a účastní se všech výletů a každé léto již od 6 let jezdí na letní tábor. Je to

o dohodě a ochotě rodičů a organizátorů (kuchařek).

 
 2

 To se mi líbí
 
 Odpovědět
 Sdílet
 1 t

 Alena Povýšilová
 Mám vnučku s celiakií. Ve školce vše dobré, dalo se velmi dobře dohodnout.
 Do školy nosí taštičku s obědem, které rodiče uvařili den předem. Úplně ideální to není. Škola nevaří

tak, aby byla možná dohoda.
 Na dovolených jsem měla někdy problém, než jsem našla místo, kde by byla možná kombinace jídla,

tak aby to vnučka mohla. Nesmí jídlo, kde je alergen označený číslem 1 a 7.
 Jsou místa, kde poprosím o talíř a příbor a dám jí na talíř jídlo přinesené. Nikde neprotestovali.

 
 2

 To se mi líbí
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 Odpovědět
 Sdílet
 1 t

 Jitka Pagáčová
 Taky nechodíme do jídelny. Navíc je dcera dia. A cítí se odstrčená od dětí.

 
 Péče
 
 Odpovědět
 Sdílet
 1 t

 Míša Jiroušková
 je to o komunikaci a vstřícnosti, jak již mnozí psali. Ve školce super - paní kuchařka má sama doma

celiačku, takže tam jsem se opravdu bát nemusela. Při výběru školy ale už to bylo složitější. Jedna mě
rovnou odpálkovala, že NIKDY a NIJAK. Tam nebyla ani ochota mluvit, natož jednat. Druhá škola vyšla
100% vstříc. Před začátkem školy jsem se sešla s kuchařkami, dohodla se včetně ostatních alergií atd.
Tábor - opět úžasní lidé. Jezdí s nimi od 5ti let. Je fakt, že je tam ještě starší dcera, která dohlídne. Když
si nejsou jisti, zavolají, přečtou složení a dohodneme se. Restaurace katastrofa, nebo jsme holt měli
smůlu. Za celé roky vyšla vstříc jen jedna - dopředu jsem se stavila (rodinná oslava), domluvila se s
kuchařem a než začal vařit naši objednávku, tak se ještě přišel ubezpečit ohledně koření. Průšvih je,
když řeknou, že v pohodě a přitom o tom nemají ani páru. Do restaurací jsme holt přestali chodit, aby jí
to nebylo líto. Dcera ví, co smí a co ne. Ví, jak moc jí bude zle, když si nedá pozor. Drží se, je vážně
statečná, ale občas to holt přijde. Což může být zrovna dnes. Mají Mikulášskou besídku. Samozřejmě
má připraven svůj balíček...ale všichni ostatní budou mít to stejné a ona tam holt tu čokoládu atd mít
nebude. Jinak za školu klobouk dolů..jedou do školy v přírodě a jedou tam, kde mají s bezlepkaři
zkušenost a zvládají - chtějí zvládat pro ně vařit. Letos jsme byli poprvé v Krkonoších, kde vaří vše bzl a
dcera, když dostala jídelní lístek a mohla si vybrat, tak bulela jak želva.

 
 To se mi líbí
 
 Odpovědět
 Sdílet
 1 t

 Ade La

 Tak asi fakt záleží, kam se jede. Já jsem celiak, a zkušenosti mám spíš dobré. Všude jsou ochotní,
asi když se to v restauraci dobře vysvětlí, tak to jde.

 
 2

 To se mi líbí
 
 Odpovědět
 Sdílet
 1 t

 Nikola Kafková
 Proč na výlety jezdíte se synem i vy ..učitelky by dalšího dospělého.jako dozor jen uvítaly..

 To se mi líbí
 
 Odpovědět
 Sdílet
 1 t

 Milan Bubal
 Je to hodně o komunikaci rodičů s dítětem, aby si v tom našlo něco pozitivního a nebylo mu líto, že

něco nesmí. My jsme připravovali obědy a snažili se i držet jídelníček školy, aby jídlo bylo stejné nebo
podobné. Stejně tak jsme si vyžádali jídelníček letního tábora a domluvili s vedoucími.
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