
ZAPRASZAMY NA NASZE STRONY

www.dietabezglutenowa.pl 

WSZYSTKO O CELIAKII

I DIECIE BEZGLUTENOWEJ 
Serwis zawiera miædzy innymi:
a informacje o celiakii,
a informacje o diecie bezglutenowej,
a wskazówki dla osób stosujàcych dietæ bezglutenowà, 
a informacje o nowoúciach na rynku, 
a informacje o imprezach dla osób bædàcych na diecie 
bezglutenowej: wyjazdach wakacyjnych, imprezach integracyjnych, 
spotkaniach i warsztatach edukacyjnych. 

www.dietabezglutenowa.pl

www.celiakia.eu

www.dietabezglutenowa.pl

Przeka¿ 

dla naszego Stowarzyszenia

i wesprzyj nasze dzia³ania

na rzecz osób z celiaki¹

1% podatku

www.dietabezglutenowa.pl

Stowarzyszenie Przyjacióù Chorych na Celiakiæ
 „PRZEKREÚLONY KÙOS" 

Siedziba: 85-200 Bydgoszcz, ul. Ùokietka 6 
Adres do korespondencji: Bydgoszcz 1, skrytka poczt. 76 

tel. (+ 48) 602 623 218 
e-mail: biuro@dietabezglutenowa.pl 

Nr rachunku bankowego: 94 1020 1462 0000 7302 0205 1225

ZAPAMIÊTAJ! 

=Masz problemy z diet¹ bezglutenow¹
- my Tobie zawsze pomo¿emy

= Korzystaj z tego, co oferuje Tobie
profesjonalna organizacja

= Zdecydowana wiêkszoœæ naszych dzia³añ
jest nieodp³atna  i powszechnie dostêpna

JESTEŒMY ORGANIZACJ¥ 

WSPIERAJ¥C¥

CHORYCH NA CELIAKIÊ

I INNE SCHORZENIA

WYMAGAJ¥CE STOSOWANIA

DIETY BEZGLUTENOWEJ

www.celiakia.eu

Jesteœmy organizacj¹ po¿ytku publicznego, non-profit i nie 
prowadzimy dzia³alnoœci gospodarczej.
G³ównym celem naszych dzia³añ jest wyrównywanie startu i szans 
¿yciowych chorym na celiakiê. 
Na rzecz wszystkich chorych na celiakiê oraz inne schorzenia 
wymagaj¹ce stosowania diety bezglutenowej podejmujemy miêdzy 
innymi nastêpuj¹ce dzia³ania: 
aprowadzimy nieodp³atn¹ i profesjonaln¹ dzia³alnoœæ edukacyjn¹ 
w zakresie celiakii i diety bezglutenowej, 
aprowadzimy poradnictwo dietetyczne, kulinarne, medyczne, 
psychologiczne i prawne, 
aoferujemy szerok¹ pomoc chorym na celiakiê, w tym pomoc 
materialn¹,
awydajemy ksi¹¿ki, poradniki, informatory oraz broszury 
dotycz¹ce celiakii i diety bezglutenowej, 
aorganizujemy ró¿norodne formy wypoczynku: kolonie, zimowiska 
i wycieczki,
aorganizujemy ró¿norodne imprezy i spotkania integracyjne, 
kulturalne, okolicznoœciowe i œwi¹teczne, 
awspó³dzia³amy z administracj¹ rz¹dow¹ i samorz¹dow¹,
w celu poprawy jakoœci ¿ycia oraz rozwi¹zywania problemów
z jakimi borykaj¹ siê chorzy na celiakiê z racji diety, 
awspó³pracujemy z placówkami s³u¿by zdrowia w celu poprawy 
opieki zdrowotnej nad chorymi na celiakiê, 
awspólnie ze œrodowiskiem naukowym realizujemy ró¿ne 
programy edukacyjne w zakresie celiakii i diety bezglutenowej,
awspó³pracujemy z producentami ¿ywnoœci bezglutenowej, 
mobilizujemy ich do uruchamiania produkcji nowych wyrobów 
bezglutenowych. 

www.celiakia.eu

www.produktbezglutenowy.pl

WYKAZ PRODUKTÓW

BEZGLUTENOWYCH
Serwis zawiera na bie¿¹co aktualizowany
wykaz produktów bezglutenowych
wraz z informacj¹, czy produkt posiada badania
pod k¹tem zawartoœci glutenu.

www.bezglutenowakuchnia.pl

K¥CIK KULINARNY

DLA OSÓB STOSUJ¥CYCH

DIETÊ BEZGLUTENOW¥
Serwis zawiera zbiór sprawdzonych przepisów
kulinarnych przygotowanych na bazie
 bezglutenowych sk³adników.

Stowarzyszenie Przyjació³ Chorych na Celiakiê

KRS: 

“PRZEKREŒLONY K£OS”

0000345184

Szczegó³owe informacje znajdziesz na naszej stronie:

www.dietabezglutenowa.pl

organizacja
po¿ytku publicznego



AKADEMIA ZDROWIA CELIAKA - adresowane do chorych 
oraz rodziców chorych dzieci coroczne spotkania ze specjalistami
w zakresie celiakii i diety bezglutenowej, które obejmuj¹: wyk³ady 
lekarzy, dietetyków i specjalistów ds. ¿ywnoœci, 

spotkania z producentami bezglutenowej ¿ywnoœci.

WARSZTATY NAUKI ¯YCIA Z DIET¥ BEZGLUTENOW¥
- adresowane do chorych oraz rodziców chorych dzieci praktyczne 
warsztaty z zakresu przygotowywania bezglutenowych potraw oraz 
wypieków. Warsztaty prowadzone s¹ przez praktyków, którzy s¹ 
autorami przepisów kulinarnych dla osób na diecie bezglutenowej.

forum, w trakcie 
którego uczestnicy mog¹ zadawaæ pytania wyk³adowcom oraz 

AKADEMIA KULINARNA CELIAKA -  adresowane do 
chorych oraz rodziców chorych dzieci warsztaty w zakresie 
doskonalenia wiedzy i umiejêtnoœci z przygotowywania 
bezglutenowych potraw i wypieków. Warsztaty odbywaj¹ siê
w ma³ych grupach, a uczestnicy samodzielnie przygotowuj¹ 
potrawy pod kierunkiem specjalistów - renomowanych mistrzów 
kuchni.

AKADEMIA ZDROWIA MA£EGO CELIAKA - spotkania 
edukacyjne o celiakii i  diecie bezglutenowej adresowane do dzieci.

KOLOROWA KUCHNIA BEZGLUTENOWA - warsztaty 
kulinarne adresowane do dzieci i m³odzie¿y. W ramach warsztatów 
uczestnicy w formie zabawy ucz¹ siê przygotowywania 
bezglutenowych potraw i wypieków, zw³aszcza tych ulubionych 
przez dzieci oraz zdobywaj¹ doœwiadczenie w pracach 
kuchennych. 

BEZGLUTENOWE WAKACJE - kolonie i zimowiska, których 
podstaw¹ jest urozmaicona dieta bezglutenowa. Uczestnikom 
wszystkich imprez gwarantujemy bogaty program, atrakcyjne 
wycieczki, aktywny wypoczynek oraz wspania³¹ zabawê. Na koloniach 
dodatkowo prowadzimy warsztaty kulinarne oraz spotkania 
edukacyjne ze specjalistami z zakresu diety bezglutenowej i celiakii. 

BEZGLUTENOWE PODRÓ¯E MARZEÑ - wycieczki krajowe 
oraz zagraniczne z pe³nym zabezpieczeniem bezglutenowych 
posi³ków na miejscu i w czasie podró¿y.

POWITANIE LATA = PO¯EGNANIE LATA - imprezy 
integracyjne dla dzieci i m³odzie¿y w wieku szkolnym, na których 
zapewniamy uczestnikom doskona³¹ zabawê oraz bezglutenowy 
poczêstunek.

BLI¯EJ KULTURY - wspólny udzia³ w ró¿norodnych imprezach 
kulturalnych i rozrywkowych, na które - w  zale¿noœci od rodzaju 
imprezy - odpowiednio zapraszamy osoby doros³e, m³odzie¿ lub dzieci. 

BEZGLUTENOWY DZIEÑ DZIECKA = BEZGLUTENOWE 

MIKO£AJKI - okolicznoœciowe imprezy dla dzieci gwarantuj¹ce
im dobr¹ zabawê w gronie rówieœników oraz bezglutenowy 
poczêstunek i upominki.

WIECZERZA WIGILIJNA = ŒNIADANIE WIELKANOCNE
- okolicznoœciowe spotkania œwi¹teczne cz³onków Stowarzyszenia  
poprzedzane Msz¹ Œw. Spotkania maj¹ wyj¹tkowy œwi¹teczny 
nastrój, serwowane s¹ tradycyjne œwi¹teczne potrawy, a na 
zakoñczenie uczestnicy otrzymuj¹ œwi¹teczne upominki.

PUBLIKACJE DLA CHORYCH NA CELIAKIÊ - wydajemy 
publikacje dla osób chorych na celiakiê:
- poradniki o celiakii i diecie bezglutenowej,
- poradniki kulinarne dla osób bêd¹cych na diecie bezglutenowej
- wykaz produktów bezglutenowych.

NAJLEPSZY PRODUKT BEZGLUTENOWY ROKU
- jesteœmy organizatorem jedynego konkursu-plebiscytu 
oceniajàcego ýywnoúã bezglutenowà. Typuj¹cymi produkty do 
wyró¿nienia s¹ konsumenci bezglutenowej ¿ywnoœci, a do konkursu 
dopuszczone sà wszystkie wyroby, które speùniajà formalne wymogi 
ýywnoúci bezglutenowej - zgodne z prawem europejskim. 
Najwa¿niejszym celem konkursu jest rozwój produkcji ¿ywnoœci 
bezglutenowej, która jest badana na zawartoœæ glutenu.

INFORMACJE O INNYCH NASZYCH DZIA£ANIACH

ZNAJDZIESZ NA STRONIE

www.celiakia.eu

www.dietabezglutenowa.pl SERDECZNIE ZAPRASZAMY www.celiakia.eu
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