
Hvordan leve med cøliaki
Hilde Mangersnes



Hva tenkte du da du fikk beskjed om da du 

fikk beskjed om du har cøliaki?

Ble du glad? 

eller

Ble du lei deg?

Hva opplever du som utfordrende med 

å ha fått cøliaki diagnosen?



Hvordan har du det?

Hvordan tar du det?





• Å ha kontroll over eget liv

• Å ha krefter til å håndtere livets uforutsigbarhet

• Å godta det som ikke kan forandres 

og endre på det som kan forandres.

HVA ER MESTRING?



• Informasjon og kunnskap

• Trene/øve seg

• Emosjonell og sosial støtte, raust klima

• En positiv selvoppfattelse

• Tro på at en skal klare å endre vaner

Faktorer 
som fremmer mestring



UNGDOM



Glutenholdige kornsorter/meltyper

Bulgur
Bygg/-gryn/-mel
Couscous
Dinkelhvete (spelt)
Durumhvete
Fullkornsmel
Grahamsmel
Grynmel
Havre/-gryn/-mel 
(urenset)
Havrekli (urenset)
Hvete/-mel/-flak
Hvetegluten

Hvetekim
Hvetekjerner
Hvetekli
Hveteprotein
Hvetespirer/-pulver
Kamut (hvetesort)
Kim
Kli
Korn
Kostfiber
Kruskakli (hvete)
Panering (finnes GF)

Puffet havre
Puffet hvete
Rug/-mel/-gryn/-flak
Rughvete
Rugkli
Semolina (hvete)
Semulegryn (hvete)
Spelt (dinkelhvete)
Spelthvete
Strøbrød
Strømel
Triticale (rughvete)





Praktiske hjelpemidler på 
kjøkkenet

• Kjøkkenmaskin

• Foodprosessor

• Brødbakemaskin

• Brødformer (gjerne av silikon)

• Bakeunderlag (gjerne av silikon)

• Brødrister

• Fryser

• Mikrobølgeovn

• Sandwichmaker



Den glutenfrie bakeskolen

• Flinke bakeledere arrangerer kurs 
over hele landet.

• Man lærer å mestre bakingen og 
treffer andre i samme situasjon.

• Får oppskriftshefte på kurset (kan 
også bestilles). 

• Meld deg på kurs via: www.ncf.no

http://www.ncf.no/


Glutenfrie oppskrifter

• Stort utvalg i glutenfrie koke-/bakebøker.

• Mange glutenfrie oppskrifter på nettet.

• Flere glutenfrie blogger med gode oppskrifter.

• Mange formidler oppskriftene sine på NCFs 
Facebooksider.



Baketips

• Kaker: bruk gjerne vanlige oppskrifter og 
erstatt melet med glutenfritt mel.

• Gjærdeig: bruk glutenfrie oppskrifter. Elt 
deigen lenge i kjøkkenmaskinen. Deigen kan 
være veldig klissete i noen tilfeller. Bruk 
hjelpemidler som brødformer, muffinsformer, 
sprøytepose, isskje.



• Vårt tryllemiddel

• Hjelper deigen til å henge sammen.

• Brukes nok mest i gjærdeig, men kan 
brukes i andre deiger som f. eks lefse.

• Bruk ca 1-2 ss til 3-5 dl væske eller 1 ss 
per ca 500 gr mel.

• Visp fiberhusk ut i lunka væske som 
skal svelle i  ca.3-5 min.

• Hvis du blander det med det tørre må 
du la deigen hvile. 

• Noen melmikser innholder FiberHusk.



• Xanthan gum  er en annen 
glutenerstatning en kan bruke.

• Det er er et karbohydrat som er 
bakterielt fremstilt

• Det blir som en seig gele når den 
blandes med væske.

• Den kan brukes i gjærdeig og kaker.



Hva skal jeg velge?



Oppgave

Har du allerede fått deg et favorittprodukt. 

Fortell om produktet til de andre på bordet og 

si litt om hvorfor du liker det og hvor du får 

kjøpt det.  

Hvis du har kjøpt halvfabrikat: Bruker du den 

slik de sier på pakken eller har du funnet noen 

geniale triks som du vil dele med andre?



På besøk

• Ta kontakt med vertskapet på forhånd og hør 
hva som skal serveres.

• Avtal hva de kan ordne og hva du kan ta med.

• Ta hensyn til at mange har liten eller ingen 
kjennskap til glutenintoleranse og glutenfri mat.



På restaurant/café

• De fleste spisesteder har et 
glutenfritt tilbud.

• Ta gjerne kontakt på forhånd og gi 
beskjed om at du må ha 
glutenfritt.

• Spør personalet hvis du er i tvil om 
en rett er glutenfri, men ha 
forståelse for at noen kan ha liten 
kunnskap og ikke kan svare 
umiddelbart.



Ut å spise i Stavanger og omegn

● «Emmas hus», tilbyr glutenfri smørbrød hver dag og i tillegg vafler på lørdager. 

● Mexikana på Kvadrat lager egenproduserte burritos, også for salg.

● De fleste Thai-og Indiske restauranter benytter sjelden hvete i rettene,  Kikomans soya inneholder hvete, men de har ofte alternativ soyasaus. 

● Tommys kjøkken på Sokn serverer glutenfrie komler hver torsdag og har glutenfri søndagsbuffet

● Deli de Luca   har glutenfri Panini

● Elda bakeri(tidligere Gjesdalveien konditori) har fantastiske kaker og godt utvalg i gjærdeig og kaker.

● Mega på Madla lager mye gjærbakst og kaker uten hvetemel

● Brustadbrua: baker glutenfritt hver dag., til og med på søndag.

● Jordbærpikene, The Shack, Burger og beer, Oliva, Burger King og Mc Donald. Pizzabakeren, Peppes Pizza, Domino.

● Jærbakeren har også frosne brød med mer.

Er du usikker når du bestiller mat? 

Spør servitør eller be om å få snakke med kokken.



NCF HAR LANSERT EN NY APP 
Kun for medlemmer



På reise/ferie
• Ta kontakt med hotellet/flyselskapet før du reiser.

• Ta med oversettelseskort (www.ncf.no).

• Ta gjerne med tørrvarer i kofferten (knekkebrød, 
kjeks).

• Spis «naturlig glutenfri» mat.

• Sjekk nettsiden til cøliakiforeningen i det landet 
du skal besøke. 

• Bruk internett og Facebook til å søke informasjon.

• Jeg liker å bestille leilighet med kjøkken,

• Jeg vil også anbefale Cruise. 

http://www.ncf.no/


I barnehage, skole eller SFO

• Husk at barn som ikke tåler gluten har rett til et 
glutenfritt  mattilbud på linje med andre barn.

• Viktig å ha en god dialog med de ansatte i 
barnehagen og på skolen.

• Få hjelp av likeperson (gjelder medlemmer i NCF).

• Info på www.ncf.no

http://www.ncf.no/


I barnehage/SFO

• Det er viktig at personalet tar hensyn til barn med 
glutenintoleranse slik at de ikke føler seg «utenfor».

• Lurt at en av de ansatte kan ha hovedansvaret for den 
glutenfrie mathåndtering.

• Bør ha glutenfri pasta, knekkebrød, kjeks og 
kakemiks/vaffelmiks i skapet og skivet glutenfritt brød i 
fryseren.

• Modelleire kan inneholde gluten. Sjekk 
innholdsfortegnelsen.

• Lurt å lage glutenfri trolldeig/modelleire til de(n) av 
barna som ikke tåler gluten - eventuelt til alle. Da slipper 
man uhell.



Grunnstønad NAV

Innvilges til alle med diagnosen 
(cøliaki, DH eller ikke-cøliakisk 
glutensensitivitet) satt av relevant 
spesialist!

Fra 1.4.2020 gjelder følgende 
takster

• 0-4 år  kr 686 Sats 1

• 5-30 år kr 1047  Sats 2

• voksne cøliakere  kr 686 Sats 1



Bli medlem!
• Norsk cøliakiforening 

www.ncf.no

• Se også fylkeslagenes nettsider.

• Norsk cøliakiforenings ungdom 
www.ncfu.no

• Medlemsblader, bakeskolen, 
informasjon.

• Vi er på Facebook!

• NCF Rogaland er medlem av 
grasrotandelen til Norsk Tipping.

http://www.ncf.no/
http://www.ncfu.no/


Nyttige nettadresser

• www.ncf.no

• www.ncfu.no 

• www.helsenorge.no

• www.helsedirektoratet.no

• www.mattilsynet.no

http://www.helsenorge.no/
http://www.helsenorge.no/
http://www.helsenorge.no/
http://www.helsedirektoratet.no/
http://www.mattilsynet.no/


Flere gode nettsteder

• www.allergikokken.no

• www.allergikost.no

• www.allergimat.no

• www.brisk.no

• www.foreverglutenfri.no

• www.spesialkost.no

• www.matshop.no

• www.utengluten.no

• www.pappautengluten.no

• www.askoservering.no

• www.matinfo.no

• www.coliakikokken.no

http://www.allergikokken.no/
http://www.allergikost.no
http://www.allergimat.no
http://www.brisk.no
http://www.foreverglutenfri.no
http://www.spesialkost.no
http://www.matshop.no
http://www.utengluten.no
http://www.pappautengluten.no/
http://www.askoservering.no/
http://www.matinfo.no/
http://www.coliakikokken.no/


Hva skjer i 
Cøliakiforeningen?

Bakekurs

Følg med på ncf.no for når kursene legges ut.

Familie Camp

Vinterleir og Ungdomsleir

Følg med på nettsidene for andre arrangementer.

www.ncf.no

http://www.ncf.no/


NCF ROGALAND

• Arrangementene blir lagt ut på NCF ROGALAND.

• Medlemmer får invitasjon på mail. 

• Ta kontakt hvis du lurer på noe.

• Ncf Rogaland 90681064

• Bakekurs er startet opp igjen. Følg med på Ncf.no

• Bakeleder er Ingunn Marie Wenneck. Ring henne gjerne hvis du lurer 
på noe om baking: nr 90681064.



Mine anbefalte Facebook sider

● Glutenfri i Stavanger og omegn
● Cøliakikokken
● Pappa uten gluten
● Norsk cøliakiforening forum
● Norsk cøliakiforening
● NCF Rogaland
● Semper glutenfri
● Fria Glutenfritt
● Glutenfri guide i utlandet
● Cøliaki,glutenfritt m.m. - Norsk gruppe
● Gluten- og melkefri mat tips og oppskrifter
● Barn med cøliaki
● Glutenfri produkter som selges i Norge



Film

Gå inn på www.ncf.no der kan du søke opp en film som heter 

FRISK UTEN GLUTEN.

http://www.ncf.no/aktuelt/film-om-glutenintoleranse

En film hvor vi møter 3 mennesker som forteller litt om hvordan de lever med sin 
diagnose

http://www.ncf.no
http://www.ncf.no/aktuelt/film-om-glutenintoleranse


Spis deg frisk!

Lykke til med å 
mestre din cøliaki.


