
Man reagerer ulikt 

Det er veldig ulikt hvordan man reage-

rer når man får en cøliakidiagnose. 

Hvis man har hatt symptomer i lang tid 

kan det være en lettelse. Endelig vet 

jeg grunnen og kan gjøre noe med det! 

For andre kan det føles som et sjokk, 

og man kan være både overveldet og 

usikker på hvor man skal starte.  

Frisk når du lever glutenfritt 

Selv om du ikke kan bli kvitt cøliakien, 

er du frisk så lenge du lever glutenfritt. 

Med én gang du fjerner gluten fra kost-

holdet vil helningsprosessen av tarmen 

begynne, og du kan bli bedre etter ba-

re noen uker. Men dette er individuelt, 

og for noen kan det ta mye lenger tid 

før man merker bedring.  

Mestre et glutenfritt liv! 

Å gå over til et glutenfritt kosthold er 

en livsendrende hendelse. Det gjelder 

å ta ett skritt av gangen, og søke støtte 

hos de man har rundt seg. I løpet av 

noen måneder vil de fleste føle at de 

begynner å mestre sitt nye glutenfrie 

liv!  

14 gode glutenfrie tips  

1. Begynn å spise glutenfritt med en 

gang du har fått diagnosen! 

2. Få de rundt deg til å forstå at glu-

tenfritt kosthold er din medisin.  

3. Venn deg til å lese innholds-

fortegnelser. Ingredien-

ser som kan gi allergi- 

eller intoleranse-

reaksjoner er ut-

hevet i innholds-

fortegnelsen med 

bold eller kursiv 

skrift. Vær klar 

over at produsen-

ter kan endre inn-

holdet i produktene 

slik at de ikke er glutenfrie 

lenger. Så les innholdsfortegnel-

ser med jevne mellomrom. 

4. Som medlem får du tilgang til en 

oversikt over vanlige ingredienser som 

nydiagnostisert ofte lurer på om er 

glutenfrie eller ikke.  

5. Det finnes mange gode glutenfrie 

alternativer. Pasta, brød og kjeks inne-

holder gluten, men det betyr ikke at du 

ikke kan kose deg med tilsvarende glu-

tenfrie matvarer. I dag finnes det 

mange gode glutenfrie alternativer i 

dagligvarebutikkene, og tilbudet blir 

stadig bedre. Du vil også 

finne glutenfritt i hel-

sekostbutikker, på 

nettbutikker og i 

stadig flere 

bakerier/

konditorier 

der de selger 

glutenfrie 

brød, rundstyk-

ker, søt gjær-

bakst og kaker. 

6. Husk at grønnsaker, 

frukt og bær, kjøtt, fjørfe, fisk, ost, egg 

og belgfrukter er både naturlig gluten-

fritt og sunt, så spis mest mulig av disse 

råvarene. 

 

 

Til deg som er nydiagnostisert 

 

Et glutenfritt kosthold 
betyr ikke at du må 
holde deg unna alle 
slags kornsorter og 

kornprodukter.  



7. Et glutenfritt kosthold betyr ikke at 

du må holde deg unna alle slags korn-

sorter og kornprodukter. Quinoa, teff, 

amarant, bokhvete, mais, hirse og ris 

er noen av de naturlig glutenfrie korns-

lagene du kan spise. Havre er også glu-

tenfritt, bare husk å bruke den som er 

merket glutenfri, vanlig havre kan ha 

blitt forurenset av glutenholdige korn-

slag under produksjonen. Husk ellers å 

lese innholdsfortegnelsen, eller sjekk 

at kornproduktene er merket glutenfri. 

8. Vin, sider og brennevin er gluten-

fritt. Når det gjelder øl, anbefaler 

Norsk cøliakiforening at personer med 

cøliaki drikker glutenfri øl, det vil si øl 

som er merket med det glutenfrie sym-

bolet Crossed Grain eller en tekst som 

forteller at produktet er glutenfritt. 

9. Å leve glutenfritt betyr ikke at du 

ikke kan spise ute. Ta gjerne en titt på 

Norsk cøliakiforening sin oversikt over 

anbefalte spisesteder i medlems-appen 

glutenFRI eller på ncf.no 

 

10. Vær ekstra nøye med renholdet 

når du tilbereder og serverer glutenfri 

mat. Den må ikke forurenses av gluten-

holdig mat. Tilbered gjerne den gluten-

frie maten separat. Benytt 

egne eller godt ren-

gjorte redska-

per som 

skjærefjøl, 

kniv, kake-

spade og 

lignende, 

og sett av 

et eget, 

rengjort om-

råde for tilbe-

redning av den 

glutenfrie maten. 

11. Det kan ta litt tid å finne de rette 

glutenfrie ingrediensene som kan er-

statte de glutenholdige, så bruk gjerne 

litt tid på kjøkkenet og bli kjent med de 

mulighetene som finnes. For de er det 

mange av!  

12. Husk at glutenfri mat kan være 

minst like god og sunn som den glu-

tenholdige. Når du har fått cøliaki, har 

du en gyllen mulighet til å gjøre positi-

ve endringer i kostholdet og forbedre 

helsen din, ved å bli mer bevisst på hva 

du putter i deg, og lage mer mat fra 

bunn av.  

13. Husk at ALLE tåler 

glutenfri mat. Derfor 

bør man lage mat 

som alle kan spise! 

14. Meld deg inn i 

NCF! Her vil du få 

tilgang til mye og god 

informasjon om det å 

leve glutenfritt. All 

støtte og hjelp du kan få 

på veien er gull verdt!  

Til slutt: Vær tålmodig! Det blir lettere 

å leve glutenfritt etter hvert. Etter en 

stund går det meste av seg selv. Hold 

deg til enkle steg i begynnelsen og gi 

deg selv ros for det du får til. Gi deg 

selv tid til å bygge opp kunnskapen 

rundt det å leve glutenfritt, og finn ut 

av hvordan den glutenfrie livsstilen 

fungerer for akkurat deg. 

 

Meld deg inn! Hos 

NCF vil du få mye god 

informasjon om det å 

leve glutenfritt.  


