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Odczytując  wynik  proszę  zwrócić  uwagę  na  produkty  niezaznaczone  –  są  to  produkty  bezpieczne  dla  Pana
organizmu, czyli takie które nie zakłócają procesu trawienia i są dobrze przez Pana tolerowane.

Niektóre produkty z grupy dobrze tolerowanej mogą być dla Pana nowe, ale ważne jest, aby wprowadzić je do
jadłospisu i spożywać na przemian, w różnych potrawach – tak aby urozmaicały Pana dietę.

Oznaczenia  w  postaci  jednego  krzyżyka  (+)  lub  jasnoniebieskie  zabarwienie  pola  na  białej  tacy  reakcyjnej
(jasnoniebieska kolumna): oznacza, że w tej grupie znajdują się produkty o podwyższonym poziomie nietolerancji
pokarmowej, które należy ograniczyć w diecie do 1 raz w tygodniu przez okres 3-6 miesięcy. Jeśli w tej kolumnie
występuje kilka produktów, zalecamy stosować je rotacyjnie np. jeden z nich co drugi dzień. Wprowadzenie tzw.
diety rotacyjnej zmniejsza ilość czynników pokarmowych powodujących nietolerancję, a jednocześnie umożliwia
usuwanie  gromadzących  się  w  organizmie  kompleksów  immunologicznych,  powstałych  w  wyniku  reakcji
nadwrażliwości.  Jednak w Pana przypadku zaleca się,  aby wprowadzić  dietę eliminacyjną i  wykluczyć z  diety
produkty o podwyższonym poziomie nietolerancji na okres 3-6 miesięcy. Dieta eliminacyjna istotnie zmniejsza stan
zapalny organizmu oraz przyczynia się do poprawy zdrowia i samopoczucia. Po zaleconym okresie eliminacji można
stopniowo wprowadzać posiłki, zawierające produkty z opisywanej grupy. Należy też zwrócić uwagę, aby posiłki były
tak komponowane, by w jednym daniu nie znajdował się więcej niż jeden produkt o podwyższonej nietolerancji
pokarmowej.

Oznaczenia w postaci dwóch (++) lub trzech krzyżyków (+++) – niebieskie lub ciemnoniebieskie pola na białej tacy
reakcyjnej (niebieska lub ciemnoniebieska kolumna): oznacza, że produkty znajdujące się w tych grupach powodują
silną reakcję nietolerancji pokarmowej i  mogą niekorzystnie wpływać na Pana organizm. Dlatego zalecamy ich
całkowitą eliminację z diety na okres minimum 6-9 miesięcy w przypadku średniej reakcji i w przypadku reakcji
silnej nawet do roku czasu. 

Patrząc na wynik może być Panu trudno wyobrazić sobie eliminację podstawowych produktów, zwłaszcza tych, które
są produktami Pana przyzwyczajeń,  ale stopniowe wyłączanie produktów i zastępowanie ich innymi, tolerowanymi
przez organizm, przyniesie korzystne zmiany w Pana organizmie.

Poniżej zamieszczamy wyniki badania i charakterystykę każdego z alergenów pokarmowych, które wywołują u Pana
reakcję nietolerancji. Zaproponowana dieta eliminacyjna i rotacyjna może w pierwszych 3-7 dniach spowodować
pogorszenie nastroju – organizm zacznie się oczyszczać, ale po paru dniach widoczna będzie znaczna poprawa. Po
zaproponowanym  okresie  eliminacji  możesz  stopniowo,  w  małych  ilościach  wprowadzać  do  diety  wcześniej
nietolerowane produkty. Należy jednak obserwować organizm i w razie gdyby nastąpiło pogorszenie samopoczucia i
powrócenie  objawów  chorobowych  zalecamy  ponowne  zastosowanie  diety  eliminacyjnej.  Zaproponowane
zamienniki można stosować tylko wówczas, gdy nie występuje nietolerancja na produkty, z których się je otrzymuje.
Aby uniknąć nieświadomego spożycia nietolerowanego pokarmu prosimy o dokładne czytanie etykiet kupowanych
produktach spożywczych.



PSZENICA
Natężenie reakcji:
Wystąpiła średnia nietolerancja pokarmowa na białka pszeniczne inne niż gluten. Wynik oznacza nietolerancję na
wszystkie rodzaje pszenicy: zwyczajną, orkisz i durum. Zaleca się eliminację spożycia pszenicy i jej wyrobów przez
okres 6-9 miesięcy. Po okresie eliminacji można stopniowo wprowadzać niewielkie porcje pszenicy, jeśli nie pojawią
się objawy to można ją spożywać bardzo rzadko, za każdym razem obserwując organizm. Jeśli objawy powrócą,
należy kontynuować dietę eliminacyjną.
Źródła występowania:
Z ziaren pszenicy produkuje się mąkę (białą i razową), kaszę mannę, kaszę bulgur, otręby, kiełki pszenne i olej.
Mąka  pszenna  stanowi  składnik  większości  wypieków  dostępnych  na  polskim  rynku  spożywczym.  Większość
wypieków piekarniczych zawiera domieszki pszenicy, nawet chleb określany żytnim często okazuje się być pszenno-
żytnim. Chleb orkiszowy, uważany za zdrowszy zamiennik białego pieczywa wypiekany jest z pszenicy orkiszowej.
Chleby razowe przeważnie wypiekane są z  pszenicy z  pełnego przemiału (razowej),  a  pełnoziarniste z  ciasta
opartego o mąkę pszenną i ziarna np. soi, nasion słonecznika, sezamu lub pestek dyni. Przed zakupem należy
zapoznać się z informacją zawartą na etykiecie lub pytać sprzedawcę o skład pieczywa. Pszenicę zawiera również
bułka tarta (uzyskiwana z białego pieczywa). Bułka jest wykorzystywana do obtaczania mięs, ryb lub jako zagęstnik
do kotletów mielonych, jajecznych, z roślin strączkowych i farszów. Kasza kuskus i makarony produkowane są z
pszenicy  twardej  (Durum)  lub  semoliny  otrzymywanej  z  pszenicy  Durum.  Większość  ciasteczek,  wafli,  ciast,
biszkoptów, tortów, keksów zawiera mąkę pszenną. Wszelkie gotowe dania w proszku, słoikach, konserwy, sosy (np.
puree ziemniaczane, zupa w 5 minut, fasolka po bretońsku ze słoika, mielonka, majonez, ketchup) oraz przyprawy
(maggi, kostki bulionowe, mieszanki przyprawowe np. „do ziemniaków”) mogą zawierać białka roślinne pochodzące
z pszenicy. Mąka pszenna może występować w proszku do pieczenia, słodkim kakao w proszku, czekoladzie do
picia, w czekoladach z nadzieniem, lodach, budyniach, musach, deserach oraz najróżniejszych batonach. Produkty
mączne: knedle, kluski ziemniaczane, kopytka, kluski drożdżowe, kluski leniwe, pyzy, pierogi, naleśniki, krokiety są
oparte na mące pszennej, dlatego najlepiej jest je przygotowywać samemu w domu używając innych mąk. Jedynymi
bezpiecznymi produktami są te,  określane jako bezpszenne, ponieważ nawet te bezglutenowe mogą zawierać
skrobię pszenną. Pszenicę, którą dodaje się do produkowanych przemysłowo środków spożywczych określa się jako
„zbożowe  środki  wiążące”,  „białko  zbożowe”,  „białko  roślinne”,  „mąka  sucharowa”,  „mąka  keksowa”.  Białka
pszenicy mogą występować w olejach, które używane są do wielokrotnego smażenia w głębokim tłuszczu (chipsy i
frytki). Do produktów spożywczych dodaje się białka pszenne, aby zagęścić: mleko, jogurty, napoje mleczne, sery
topione, wyroby mięsne oraz wędliny (klopsy, kotlety, pieczenie, parówki, mortadela, kiełbasy, pasztety, metki,
konserwy mięsne). Należy uważnie czytać etykiety produktów, w których znajduje się pszenica, skrobia lub słód
pszeniczny.
Zamienniki:
W okresie eliminacji pszenicy zalecamy stosować następujące ziarna i ich wyroby: Owies – mąka, kasza, płatki,
otręby, kiełki; Żyto – mąka, płatki, otręby; Jęczmień – mąka, kasza (perłowa, wiejska, pęczak), płatki; Amarantus –
mąka, kasza, płatki; Gryka – mąka, kasza (gryczana biała, gryczana prażona, krakowska), płatki, makaron; Proso –
mąka, kasza, płatki jaglane; Ryż brązowy – mąka, ziarno, płatki, makaron; Tapioka, Komosa ryżowa, Sorgo – mąka,
kasza; Kasztan jadalny, Kokos, Pestki dyni, Nasiona słonecznika, Len, Cieciorka, Ziemniaki – mąka.

ŻYTO
Natężenie reakcji:
Wynik wskazuje na średnią nietolerancję pokarmową na nie-glutenowe frakcje żyta. Zaleca się wyłączenie z diety
żyta i wyrobów żytnich na okres 6-9 miesięcy. Po tym okresie należy stopniowo, w niewielkich porcjach wprowadzać
mąkę żytnią jako dodatek do wypieków i obserwować organizm czy nie występują niepożądane objawy.
Źródła występowania:
Z żyta otrzymuje się mąkę, która jest składnikiem większości chlebów zwykłych i razowych. Na mące żytniej robi się
zakwas do chleba, zakwas do żuru i kwas chlebowy do picia. Żyto wchodzi w skład kawy zbożowej. Otrzymuje się z
niego również alkohole.
Zamienniki:
W okresie eliminacji żyta zalecane jest spożywanie wyrobów mącznych z gryki, prosa, brązowego ryżu, jęczmienia,
amarantusa,  tapioki,  komosy  ryżowej,  sorgo,  mąki  ziemniaczanej  i  mąki  z  kasztanów jadalnych.  Pieczywa  z
tolerowanych mąk polecamy piec z dodatkiem zakwasu np. gryczanego, drożdży, proszku do pieczenia czy sody
spożywczej, jako czynnik wzrostowy i spulchniający ciasto. Aby zwiększyć wartość odżywczą można dodać pestki
dyni, nasiona słonecznika, maku, sezamu czy lnu. Zakwas do picia należy zastąpić np. kompotem ze świeżych lub
suszonych owoców.

GLUTEN
Natężenie reakcji:



Przy średniej nietolerancji na gluten zalecana jest rezygnacja przez okres 6-9 miesięcy ze wszystkich produktów
zawierających to białko roślinne (pszenica, żyto, jęczmień, owies), łącznie ze zbożami, na które wynik badania nie
wskazuje  nietolerancji.  W  chorobach  autoimmunologicznych  należy  rozważyć  dłuższy  okres  eliminacji  tego
produktu. Po okresie eliminacji stopniowo, w małych ilościach można wprowadzać do diety produkty zawierające
gluten i obserwować reakcję organizmu, jeśli nie pojawią się objawy to można go spożywać bardzo rzadko, za
każdym razem obserwując organizm. Jeśli objawy powrócą, należy kontynuować dietę eliminacyjną.
Źródła występowania:
GLUTEN to mieszanina białek roślinnych: gluteiny i  gliadyny znajdująca się w ziarnach popularnych zbóż, jak:
pszenica  (zwykła,  orkisz,  durum,  kamut)  żyto,  jęczmień  (kasza  pęczak,  mazurska,  perłowa).  Często  osoby  z
nietolerancją glutenu przejawiają nadwrażliwość również na owies. Produktami zbożowymi na których skład należy
zawracać  uwagę  są  chleb,  bułki,  bagietki,  maca,  pumpernikiel,  chrupkie  pieczywo,  makarony,  ciasta,  placki,
racuchy, pizza, naleśniki, pierogi, pyzy, kopytka, gofry, olej z kiełków pszenicy Innymi produktami, w których może
występować gluten są: Alkohole – piwo i whisky (jęczmień), wódka (żyto); Słodycze fabryczne – ciasta, ciasteczka,
drożdżówki,  pierniczki,  batony,  herbatniki,  wafle,  precle,  paluszki,  chipsy,  słodkie płatki  śniadaniowe; Produkty
mleczne – napoje mleczne, owocowe jogurty, kefiry i maślanki, śmietany, gęste jogurty, żółte sery, sery pleśniowe;
Kawy smakowe; Produkty garmażeryjne – produkty panierowane, mielonki, pulpety, kotlety mielone, hamburgery,
farsze;  Wędliny –  wędliny parówkowe,  pasztety,  konserwy;  Przyprawy –  kostki  rosołowe,  mieszanki  przypraw,
gotowe sosy i zupy w proszku; Gotowe sosy, ketchup, majonezy; Proszki do pieczenia (można kupić proszki nie
zawierające pszenicy). PSZENICA: Z ziaren pszenicy produkuje się mąkę (białą i  razową), kaszę mannę, kaszę
bulgur, otręby, kiełki pszenne i olej. Mąka pszenna stanowi składnik większości wypieków dostępnych na polskim
rynku spożywczym. Większość wypieków piekarniczych zawiera domieszki pszenicy, nawet chleb określany żytnim
często  okazuje  się  być  pszenno-żytnim.  Chleb  orkiszowy,  uważany  za  zdrowszy  zamiennik  białego  pieczywa
wypiekany jest z pszenicy orkiszowej. Chleby razowe przeważnie wypiekane są z pszenicy z pełnego przemiału
(razowej), a pełnoziarniste z ciasta opartego o mąkę pszenną i ziarna np. soi, nasion słonecznika, sezamu lub pestek
dyni. Przed zakupem należy zapoznać się z informacją zawartą na etykiecie lub pytać sprzedawcę o skład pieczywa.
Pszenicę zawiera również bułka tarta (uzyskiwana z białego pieczywa). Bułka jest wykorzystywana do obtaczania
mięs, ryb lub jako zagęstnik do kotletów mielonych, jajecznych, z roślin strączkowych i farszów. Kasza kuskus i
makarony produkowane są z pszenicy twardej (Durum) lub semoliny otrzymywanej z pszenicy Durum. Większość
ciasteczek, wafli,  ciast, biszkoptów, tortów, keksów zawiera mąkę pszenną. Wszelkie gotowe dania w proszku,
słoikach, konserwy, sosy (np. puree ziemniaczane, zupa w 5 minut, fasolka po bretońsku ze słoika, mielonka,
majonez, ketchup) oraz przyprawy (maggi, kostki bulionowe, mieszanki przyprawowe np. „do ziemniaków”) mogą
zawierać białka roślinne pochodzące z pszenicy. Mąka pszenna może występować w proszku do pieczenia, słodkim
kakao w proszku, czekoladzie do picia, w czekoladach z nadzieniem, lodach, budyniach, musach, deserach oraz
najróżniejszych batonach. Produkty mączne: knedle, kluski ziemniaczane, kopytka, kluski drożdżowe, kluski leniwe,
pyzy, pierogi, naleśniki, krokiety są oparte na mące pszennej, dlatego najlepiej jest je przygotowywać samemu w
domu używając innych mąk. Jedynymi bezpiecznymi produktami są te, określane jako bezpszenne, ponieważ nawet
te bezglutenowe mogą zawierać skrobię pszenną. Pszenicę,  którą dodaje się do produkowanych przemysłowo
środków spożywczych określa  się  jako „zbożowe środki  wiążące”,  „białko zbożowe”,  „białko roślinne”,  „mąka
sucharowa”, „mąka keksowa”. Białka pszenicy mogą występować w olejach, które używane są do wielokrotnego
smażenia w głębokim tłuszczu (chipsy i frytki). Do produktów spożywczych dodaje się białka pszenne, aby zagęścić:
mleko, jogurty, napoje mleczne, sery topione, wyroby mięsne oraz wędliny (klopsy, kotlety, pieczenie, parówki,
mortadela, kiełbasy, pasztety, metki, konserwy mięsne). Należy uważnie czytać etykiety produktów, w których
znajduje się  pszenica,  skrobia lub słód pszeniczny.  ŻYTO: Z żyta otrzymuje się  mąkę,  która jest  składnikiem
większości chlebów zwykłych i  razowych. Na mące żytniej  robi się zakwas do chleba, zakwas do żuru i  kwas
chlebowy do picia.  Żyto wchodzi  w skład kawy zbożowej.  Otrzymuje się z niego również alkohole.  JĘCZMIEŃ:
Jęczmień jest wykorzystany do produkcji słodu jęczmiennego używanego do warzenia piwa, whisky, spirytusu i
wódki oraz do produkcji kasz, płatków, mąki i otrębów. Kasze uzyskiwane z jęczmienia to: pęczak, mazurska i
perłowa. OWIES: Owies można nabyć w formie mąki, kaszy, otrębów, kiełków, mleka czy płatków. Mąkę owsianą
wykorzystuje się do produkcji wypieków: pieczywa, ciast i ciasteczek, a płatki są składnikiem owsianki i musli. Mleko
owsiane dodaje się do płatków, deserów, ciast, zup czy sosów lub jako schłodzony odświeżający napój. Płatki, otręby
i kiełki dodawane są do przekąsek, dań śniadaniowych i obiadowych.
Zamienniki:
Produkty zawierające gluten można zastąpić produktami bezglutenowymi, które można nabyć w specjalistycznych
piekarniach lub zrobić samemu. Do przygotowywania produktów mącznych można wykorzystać: Amarantus – mąka,
kasza, płatki; Gryka – mąka, kasza (gryczana biała, gryczana prażona, krakowska), płatki, makaron; Proso – mąka,
kasza, płatki jaglane; Ryż brązowy – mąka, ziarno, płatki, makaron; Tapioka, Komosa ryżowa, Sorgo – mąka, kasza;
Kasztan jadalny, Kokos, Pestki dyni, Nasiona słonecznika, Len, Cieciorka, Ziemniaki – mąka.

MLEKO KROWIE
Natężenie reakcji:
Przy średniej nietolerancji pokarmowej na mleko krowie należy całkowicie wykluczyć z diety spożywanie mleka i
produktów mlecznych na okres 6-9 miesięcy, a nawet dłużej przy chorobach autoimmunologicznych. Ze względu na
podobieństwo  składu  innych  mlek  odzwierzęcych  należy  wykluczyć  również  mleko  kozie,  owcze,  bawole,



wielbłądzie, ośle i klaczy. Po okresie 9 miesięcy najlepiej stosować mleko tylko w postaci sfermentowanej jak: mleko
zsiadłe, jogurt, kefir, maślanka porcja ok. 200 ml raz w tygodniu.
Źródła występowania:
Mleko znajduje się w wielu produktach takich jak: twarogi, sery podpuszczkowe („żółte”), serki homogenizowane,
pleśniowe, typu fromage, kanapkowe, mozzarella, feta, oscypki, mleko zsiadłe, jogurt, kefir, maślanka, śmietana,
masło  oraz w produktach,  gdzie  dodatkiem jest  mleko w proszku -  czekolady mleczne,  ciasta,  lody,  wędliny
parówkowe, majonezy, desery gotowe, słodycze fabryczne, a także pieczywa (bułki, pieczywo słodkie).
Zamienniki:
Aby  uniknąć  nieświadomego  spożycia  mleka  krowiego  należy  wyeliminować  wszystkie  wysoko  przetworzone
produkty spożywcze. Substytutami mlek odzwierzęcych są napoje („mleka”) roślinne takie jak: jaglane, ryżowe,
owsiane, ziemniaczane, kokosowe, migdałowe, sezamowe, słonecznikowe, z komosy ryżowej, amarantusa i  ich
wyroby śmietana, sery, jogurty. Proponujemy przygotowywać je samodzielnie w domu, ponieważ mleka kupne nie
są pozbawione substancji dodatkowych. Masło powinno zastąpić się masłem klarowanym, masłem z sezamu, oliwą z
oliwek, pastą z pestek dyni, awokado, pesto, pastą rybną lub warzywną.
Uwagi:
Może się wydawać, że eliminując produkty mleczne mogą wystąpić niedobory wapnia. Jednak wiele badań na
grupach wegan wykazuje, że nie występują u nich niedobory tego składnika. Należy jednak zadbać o prawidłowo
zbilansowaną dietę  i  wprowadzać do jadłospisu produkty,  które  są  dobrym źródłem wapnia.  Dodatkowo,  aby
wchłanianie  wapnia  było  odpowiednie  należy  zbadać  stężenie  witaminy  D  i  w  razie  niedoboru  wprowadzić
suplementację. Do takich produktów należą: Ziarna, nasiona, pestki i kiełki: amarantus, komosa ryżowa, sezam,
mak, len, nasiona słonecznika, wiesiołka, pestki dyni, kiełki sezamu, lucerny, rzeżuchy, słonecznik, fasoli mung,
soczewicy;  Zielone  warzywa  liściaste:  szpinak,  boćwina,  sałata  rzymska,  masłowa,  lodowa,  roszponka,  koper
ogrodowy, pietruszka naciowa, szczypior, mniszek lekarski; Warzywa kapustne: jarmuż, kapusta, brukselka, brokuły,
kalafior, kalarepa; Nasiona roślin strączkowych: fasola, ciecierzyca, bób, groch; Orzechy: migdały, laskowe, włoskie,
nerkowce, brazylijskie, pistacje. Należy te produkty wprowadzać do diety tylko wówczas kiedy są dobrze tolerowane
lub po przebytym okresie eliminacji.

JAJO KURZE
Natężenie reakcji:
Test  wykazał  średnią nietolerancję  pokarmową na jaja  kurze.  Należy zatem wyeliminować z  diety  całe  jaja  i
produkty zawierające je w swoim składzie na okres 6-9 miesięcy. Należy rozważyć dłuższy okres eliminacji  w
chorobach autoimmunologicznych i hormonalnych. Eliminacja dotyczy jaj kurzych, przepiórczych, perliczych, gęsich
i strusich. Po okresie eliminacji można stopniowo wprowadzać niewielkie porcje jaj, rozpoczynając od samego żółtka
jako dodatku do dań. Jeśli nie pojawią się objawy to można wprowadzić całe jajo i obserwować organizm. Jeśli nie
będzie niepożądanej reakcji organizmu to można całe jaja spożywać bardzo rzadko, za każdym razem obserwując
organizm. Jeśli objawy powrócą, należy kontynuować dietę eliminacyjną.
Źródła występowania:
Jaja są składnikiem wielu potraw, dlatego bardzo ważna jest modyfikacja przepisów (stosowanie zamienników) czy
uważne czytanie etykiet gotowych produktów (uwaga na jaja w proszku!). Jaja znajdziemy w naleśnikach, plackach,
racuchach, ciastach, ciasteczkach, pączkach, babeczkach i herbatnikach. Innymi produktami są majonez, makaron,
pierogi,  zapiekanki,  pasty,  lody,  bezy,  sorbety,  lukry,  pianki.  Białko  jaja  dodaje  się  do  gotowych żelatyn,  do
produktów czekoladowych, ciastkarskich i piekarniczych (przyrumieniona skórka pasztecików czy chleba).
Zamienniki:
Jajo dodaje się do wielu potraw, aby nadać im określone cechy. Zamiast białka jaja proponujemy używać: proszku
do pieczenia, sody spożywczej, świeżych/suszonych drożdży, wody gazowanej – aby uzyskać puszystość oraz mąki
ziemniaczanej, lnianej, z tapioki, z amarantusa, kasztanów jadalnych, żelatyny lub agaru – aby związać i zagęścić
masę.
Uwagi:
Niektóre szczepionki przeciwko grypie mogą być oparte na białku jaja kurzego. W związku z tym mogą wywoływać
niepożądane skutki u osób z nietolerancją białek jaja kurzego. Niezbędna jest konsultacja z lekarzem.

KURCZAK
Natężenie reakcji:
Przy średniej nietolerancji pokarmowej na mięso kurczaka zaleca się eliminację spożycia kurczaka i drobiu na okres
6-9  miesięcy.  Po  okresie  eliminacji  stopniowo  wprowadzać  niewielkie  porcje  produktu  i  obserwować  reakcję
organizmu.
Źródła występowania:
Drób występuje w formie surowej - mięso i podroby oraz przetworzonej. Drób znajdziemy w gotowych daniach



głównych, zapiekankach, zupach i wywarach, sosach, wędlinach takich jak pasztety, kiełbasy, wędzone i gotowane
szynki, konserwach mięsnych, farszach, kostkach rosołowych. Białka alergizujące podobne drobiowym występują
również w mięsie i wyrobach z bażanta, przepiórki czy pawia. Należy uważnie czytać etykiety produktów.
Zamienniki:
W okresie eliminacji mięsa i wyrobów kurczaka zalecane jest spożywanie świeżych ryb, wieprzowiny, wołowiny,
jagnięciny, jaj oraz białka roślinnego w postaci roślin strączkowych takich jak groch, fasola, soczewica, cieciorka i
inne. W zamian kostek rosołowych należy korzystać ze świeżych warzyw i ziół.

WOŁOWINA
Natężenie reakcji:
Przy średniej nietolerancji pokarmowej na mięso wołowe zaleca się eliminację wołowiny i jej wyrobów z diety na
okres 6-9 miesięcy. Po okresie eliminacji można stopniowo wprowadzać niewielkie porcje produktu i obserwować
reakcję organizmu.
Źródła występowania:
Wołowina występuje w formie surowej - mięso i podroby oraz przetworzonej. Znajdziemy ją w gotowych dania
głównych, zapiekankach, zupach i wywarach, sosach, wędlinach takich jak pasztety, kiełbasy, wędzone i gotowane
szynki,  konserwach mięsnych, farszach, kostkach rosołowych, żelatynie, żelkach i  galaretkach. Należy uważnie
czytać etykiety produktów.
Zamienniki:
W okresie eliminacji mięsa wołowego zalecane jest spożywanie drobiu, wieprzowiny, ryb, jaj oraz białka roślinnego
w postaci roślin strączkowych takich jak groch, fasola, soczewica, cieciorka i inne. Jako przyprawę należy używać
świeżych warzyw i  ziół,  a żelatynę zastąpić agar agar lub mielonym siemieniem lnianym. Zaleca się również
spożywanie dziczyzny ze względu na jej bardzo wartościowy skład odżywczy.

ZIEMNIAK
Natężenie reakcji:
Średnia nietolerancja na ziemniaki wskazuje, że należy eliminować je z diety przez okres 6-9 miesięcy. Zaleca się
obserwować  reakcję  organizmu po  spożyciu  warzyw z  tej  samej  rodziny  jak:  pomidory,  papryka  i  bakłażan.
Prewencyjnie można je ograniczyć w diecie na 3-4 miesiące. Po okresie eliminacji można stopniowo wprowadzać
niewielkie ilości ziemniaka i obserwować reakcję organizmu.
Źródła występowania:
Ziemniaki to bardzo znany w Polsce dodatek do obiadu - można je ugotować, upiec, usmażyć jak frytki czy podać w
postaci puree. Z ziemniaków robi się kluski śląskie, kopytka, placki czy zapiekanki. Można z ziemniaków upiec
również ciasto. Najpopularniejszą przekąską są chipsy, produkowane z ziemniaków. Należy wiedzieć, że z tej rośliny
produkuje się spirytus.  Zalecamy czytanie etykiet  gotowych produktów, ze względu na zawartość skrobi/mąki
ziemniaczanej w kisielach, budyniach czy ciastach bezglutenowych.
Zamienniki:
Ziemniaki można zastąpić: kaszą gryczaną, krakowską, jaglaną, ryżem, makaronem, roślinami strączkowymi lub
warzywami korzeniowymi: marchew, pietruszka, seler, burak czerwony. Mąkę ziemniaczaną można zastąpić mąka
ryżową, mąką z amarantusa, lnianą lub z kasztanów jadalnych.

DROŻDŻE
Natężenie reakcji:
Wynik testu pokazuje średnią nietolerancję pokarmową drożdży. Należy zatem wyeliminować wszystkie produkty,
które mogą zawierać drożdże na okres 6-9 miesięcy. Jednocześnie zaleca się prewencyjnie ograniczyć/wyeliminować
z diety grzyby (wszystkie rodzaje) na okres pierwszych 3-4 miesięcy, gdyż wywodzą się w tej samej rodziny co
drożdże. Po tym okresie stopniowo można wprowadzać produkty, które mogą zawierać drożdże, ale zalecamy nadal
ograniczać słodycze i obserwować reakcję organizmu.
Źródła występowania:
Drożdże możemy spotkać w produktach takich jak: pieczywo ciasta, pizza, rogaliki, produkty zakwaszone octem
(ogórki konserwowe, niektóre kwaszone/kiszone ogórki i kapusta - uwaga na skład) i fermentowane (piwo, piwo
imbirowe, wino, cydr, ocet jabłkowy, winny, sos sojowy i sosy do sałatek), zawierające ocet (gotowe sosy, ketchup,
musztarda, sos chili) przyprawy takie jak: buliony w kostce i sosy, sery z pleśnią: Brie, Camembert, słodkie napoje
na bazie mleka, soki owocowe kupione w sklepie i na powierzchni owoców suszonych, orzechów czy słodyczy.
Zamienniki:
Zamiana drożdży w produktach jest trudna ze względu na szerokie ich występowanie. Pieczywo i ciasta, ciastka



można swobodnie spożywać wypiekane na proszku do pieczenia, sodzie oczyszczanej, pieczywo na zakwasie, a
pieczywo bezglutenowe z dodatkiem wody gazowanej. Napoje alkoholowe o najniższej ilości drożdży to wódka,
tequila i dżin. Suszone owoce i orzechy zaleca się moczyć w wodzie przed spożyciem lub wybierać owoce w postaci
świeżej.  Ogórki  i  kapustę kisić  samodzielnie w domu, ponieważ kwaszone/kiszone produkty ze sklepów mogą
zawierać ocet (prosimy czytać etykiety produktów).

Uwagi:

Wynik nie wskazuje na żaden stan chorobowy, jednak podwyższony poziom pokarmowo-swoistych1.
IgG może niekorzystnie wpływać na zdrowie ogólne i być związany z rozwojem szeregu zaburzeń i
przewlekłych chorób (m.in. metabolicznych, autoimmunologicznych, nowotworowych, zaburzeń
płodności).
Wynik nie wyklucza obecności innych typów reakcji nadwrażliwości pokarmowej – jeżeli istnieje2.
podejrzenie, że dany składnik pokarmowy może szkodzić, to zaleca się, aby wyeliminować ten
składnik z diety.
Badanie nie zastępuje porady lekarskiej i służy wyłącznie jako wskazówka w zakresie modyfikowania3.
diety opartej o wynik.
Wszelkie zmiany w diecie należy wprowadzać dopiero po konsultacji z wykwalifikowanym specjalistą4.
od spraw żywienia (dietetykiem lub lekarzem dietetykiem).
Zalecamy wykonanie oceny sposobu żywienia w celu optymalizacji i indywidualizacji diety,5.
zachęcamy do opieki dietetycznej i okresowych kontroli dietetyka.

Nie znając Pana objawów chorobowych przedstawiamy tylko krótką interpretację wyniku testu.

Wprowadzając  dietę  eliminacyjną  już  po  dwóch,  trzech  tygodniach  będziesz  odczuwał  pozytywną  zmianę  w
organizmie, jak: zmniejszenie nasilenia objawów chorobowych, polepszenie snu i nastroju. Niemniej jednak dla
osiągnięcia  lepszych  rezultatów  proponujemy  stosować  dietę  eliminacyjną  tak  jak  określiliśmy  w  powyższej
interpretacji badania.

WAŻNE: Przedstawione zalecenia dietetyczne mają charakter ogólny, uwzględniają indywidualnie określony czas
eliminacji produktów (na podstawie wyniku badania na nietolerancję pokarmową), lecz nie informują o zaleceniach
żywienia w indywidualnych zaburzeniach potwierdzonych diagnozą lekarską. W chorobach przewlekłych zachęcamy
do kontaktu z dietetykiem lub lekarzem w celu otrzymania indywidualnej diety uwzględniającej stan odżywienia,
zdiagnozowane schorzenia i inne badania lekarskie.
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