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Dieta bezglutenowa – ograniczenia, 
ale i szanse dla sektora piekarskiego

streszczenie
Liczba osób stosujących dietę bezglutenową stale się zwiększa. Jest to spowodowane poprawą wykrywalności celiakii, rozpowszechnieniem informacji 
na temat tej choroby, a także przeświadczeniem części konsumentów o tym, że dieta bezglutenowa jest zdrowsza od konwencjonalnej. Zwiększony 
popyt na produkty bezglutenowe powoduje, że coraz więcej producentów decyduje się na innowacje w tym sektorze rynku piekarskiego. Produkcja 
pieczywa bezglutenowego wymaga jednak stosowania zastępników glutenu. Nie jest łatwo przy tym sprostać oczekiwaniom konsumentów wybierają-
cych produkty z „czystą etykietą” (bez dodatków z numerem E).
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Gluten-free diet – limitations, 
but still chances for bakery segment

Summary
The number of consumers adopting gluten free diet is increasing constantly. This can be attributed to improved diagnosis of celiac disease, the prev-
alence of information about the disease, but also the belief of some consumers that gluten-free diet is healthier than conventional one. Increased 
demand for gluten-free products causes that more and more producers are opting for innovations in this segment of bakery market. However, 
gluten-free baking requires gluten replacers. This represents a real challenge to manage expectations of consumers looking for clean label products 
containing E-free ingredients. 
Keywords: gluten free diet, gluten free bakery products, clean label, E-free ingredients,

Na przestrzeni ostatnich lat ob-
serwuje się stałe obniżanie poziomu 
spożycia pieczywa przez ludność Pol-
ski. Z opracowania przygotowanego 
przez Główny Urząd Statystyczny „Pol-
ska w liczbach” z 2017 roku wynika, że 
przeciętne miesięczne spożycie pie-
czywa i produktów zbożowych spadło 
z 7,01 kg na osobę w roku 2010, do 
5,88 kg w roku 2016 [10]. Przypusz-
cza się, że do głównych przyczyn tego 
zjawiska należy zmiana preferencji, 
przyzwyczajeń lub stylu życia konsu-
mentów. Szybsze tempo życia sprawia, 
że mamy mniej czasu na przygoto-
wywanie kanapek, bardziej dostępne 
są smaczne i ciekawe alternatywy dla 
tradycyjnego (nudnego?) pieczywa. Co 
więcej, w środkach masowego przeka-
zu pieczywo często wskazuje się jako 
ten produkt, który tuczy. W świecie, 
w którym panuje moda na odchudza-
nie, taka narracja skutecznie zniechęca 
do spożywania wyrobów piekarskich. 

Do drastycznego ograniczenia spo-

życia pieczywa z pewnością przyczynia 
się popularyzacja diet eliminacyjnych, 
w tym diety bezglutenowej. Ta restryk-
cyjna dieta, będąca jedynym sposobem 
leczenia w przypadku celiakii, lansowa-
na jest przez celebrytów jako remedium 
na problemy z nadwagą i gwarancja do-
brego samopoczucia. Brak zrozumienia 
czym jest naprawdę nietolerancja glute-
nu i kiedy należy stosować dietę „glu-
ten-free” (GF) sprawia, że znaczna część 
osób zdrowych rezygnuje ze spożycia 
pieczywa kierując się modą, a nie racjo-
nalnymi przesłankami.

Celiakia to choroba autoimmunolo-
giczna wywołana przez spożycie glu-
tenu, białka występującego w pszenicy, 
jęczmieniu lub życie, przez osoby gene-
tycznie do tego uwarunkowane. W ich 
przypadku żywność zawierająca białka 
glutenowe powoduje zmiany w ślu-
zówce jelita cienkiego, stąd chorobę 
tę określa się mianem glutenozależnej 
enteropatii. Przypadłość ta wymaga 
ścisłego przestrzegania przez całe ży-

cie specjalistycznej diety eliminacyjnej, 
w przeciwnym razie dochodzi do zabu-
rzenia wchłaniania składników pokar-
mowych, wyniszczającego organizm [1]. 

Częstotliwość występowania tej 
choroby trzewnej wzrosła w ostatnich 
dziesięcioleciach kilkukrotnie i obecnie 
wynosi około 1% światowej populacji. 
W Europie, mimo że pewne obszary 
mają podobną dystrybucję czynników 
przyczynowych (Szwecja, Finlandia, 
Niemcy), obserwuje się znaczne róż-
nice w częstości występowania scho-
rzenia, wynoszącą odpowiednio 2-3% 
oraz 0,2% ogółu ludności [3]. Uważa 
się, że na rozpowszechnienie celiakii ma 
wpływ kilka czynników: genetyka po-
pulacji, ekspozycja na gluten i wzorce 
karmienia niemowląt oraz inne czynniki 
ryzyka środowiskowego. O zwiększonej 
liczbie zdiagnozowanych chorych decy-
duje też rosnąca świadomość choroby, 
zarówno wśród pacjentów jak i lekarzy, 
czy postęp w diagnostyce [6]. Przepro-
wadzone badania epidemiologiczne 
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wykazały, że w rodzinach chorych aż 
do 20% krewnych pierwszego stop-
nia jest dotkniętych tym schorzeniem. 
Prawdopodobieństwo wystąpienia cho-
roby wzrasta do 75-80% w przypadku 
bliźniąt jednojajowych i spada do 10% 
w przypadku bliźniąt dwujajowych [5]. 

Obok celiaków, lekarze wskazują do-
datkowo na szacowaną pomiędzy 0,5 
a 6% ludności grupę pacjentów, u któ-
rych pomimo niepotwierdzenia nieto-
lerancji glutenu, obserwuje się objawy 
nadwrażliwości na ten składnik [2]. 

Ponadto u części populacji stwierdza 
się alergię na białka pszenicy – u osób 
dorosłych, w zależności od zastosowanej 
metody analitycznej, na poziomie 0,1-
3,9% [8], w przypadku dzieci 0,5-9% [9]. 

Z punktu widzenia producentów 
żywności są to potencjalni odbiorcy 
produktów bezglutenowych. Dodatko-
wo, jak pokazują badania rynku, całkiem 
sporą grupę (4%) tworzą też rodziny 
pacjentów, którzy w geście solidarności 
lub dla ich bezpieczeństwa, czy też po 
prostu dla wygody, także stosują dietę 
bezglutenową. Nowym zjawiskiem jest 
wspomniany wzrost zainteresowania 
żywnością bezglutenową osób zdro-
wych, które w przekonaniu o dobro-
czynnym działaniu takiej diety, świado-
mie sięgają po produkty bezglutenowe. 
Licznie się pojawiające w popularnych 
mediach tematy dotyczące „alergii po-
karmowych”, opisy mniej lub bardziej 
prawdziwych reakcji po spożyciu psze-
nicy oraz faktycznej poprawy zdrowia 
wielu osób po samowolnym wprowa-
dzeniu diety bezglutenowej, wpływają 
również na wielkość rynku produktów 
bezglutenowych [11]. Według raportu 
opracowanego przez West Digital Com-
munications, światowy rynek produk-
tów bezglutenowych został wyceniony 
na około 4,72 miliarda USD w 2017 r. 
i ma osiągnąć wartość około 7,60 miliar-
da USD do 2024 r. (wartość CAGR około 
7,12% w latach 2018-2024) [16].

W Stanach Zjednoczonych, które są 
swego rodzaju wyznacznikiem nowych 
trendów, prawie jedna trzecia dorosłych 
wyraziła zainteresowanie unikaniem lub 
ograniczaniem w diecie glutenu [15]. 
Badanie przeprowadzone w Nowej Ze-
landii pokazuje, że wykluczanie glutenu 
występuje 5 razy częściej, niż występo-
wanie medycznie potwierdzonej celiakii 

[13]. Przypuszczalnie podobne trendy 
występują we wszystkich krajach, gdzie 
jest dostępna żywność bezglutenowa.

Dieta bezglutenowa nie jest jednak 
łatwa do dotrzymania. Oprócz barier 
społecznych (stygmatyzacja, ogranicza-
nie kontaktów ze względu na wymaga-
nia dietetyczne, mały wybór produktów) 
wskazywane są również takie czynniki 
utrudniające przestrzeganie wytycznych 
żywieniowych, jak obawa dotycząca 
szkodliwości żywności bezglutenowej 
(12%), czy też jej cechy sensoryczne 
(10%) [14]. Oferowane na rynku pieczy-
wo GF produkowane jest w dużej mie-
rze w oparciu o mieszanki skrobiowe, 
przez co nie tylko odbiega walorami 
organoleptycznymi od tradycyjnego 
chleba, jest nieatrakcyjne smakowo, ale 
również ma często niższą wartość ży-
wieniową i szybciej ulega czerstwieniu. 
Co więcej, produkcja pieczywa w opar-
ciu o surowce bezglutenowe przyspa-
rza wielu problemów technologicznych, 
gdyż wykazują one słabsze niż surow-
ce tradycyjne właściwości wypiekowe. 
Konieczne w produkcji wypieków jest 
stosowanie dodatków funkcjonalnych, 
które zastępują strukturotwórcze dzia-
łanie glutenu.

W tradycyjnych wyrobach piekar-
skich gluten pełni funkcję technologicz-
ną. Jako białko wysokiej jakości i o wy-
sokiej funkcjonalności odpowiada za 

tworzenie sieci przestrzennej, w której 
zatrzymywany jest dwutlenek węgla 
powstający w czasie procesu fermen-
tacji. Dzięki temu chleb ma tak pożą-
daną przez konsumentów strukturę 
i objętość. Gluten wykazuje ponadto 
zdolność wiązania znacznych ilości 
wody, dzięki czemu miękisz pieczywa 
ma odpowiednią wilgotność. Zwykle 
w produktach bezglutenowych funkcję 
siatki glutenowej przejmują hydrokolo-
idy, czyli długołańcuchowe biopolimery, 
będące najczęściej wydzielinami roślin 
(guma guar), substancjami wytwarza-
nymi przez drobnoustroje (ksantan) lub 
surowcami roślinnymi modyfikowanymi 
metodami chemicznymi i fizycznymi 
(pochodne celulozy). Wszystkie te pro-
dukty, na mocy przepisów prawa żyw-
nościowego, klasyfikowane są jako do-
datki do żywności i posiadają numery E, 
zgodnie z unijnym rozporządzeniem 
1129 z roku 2011 [12]. Jednak obserwo-
wane w ostatnim czasie zmiany trendów 
konsumenckich wskazują jednoznacz-
nie na poszukiwanie surowców pocho-
dzenia naturalnego i unikanie synte-
tycznych dodatków chemicznych.

Świadomi związku pomiędzy żywie-
niem a zdrowiem konsumenci interesu-
ją się nurtem zdrowej, naturalnej diety 
i żywnością wysokiej jakości. Zjawisko to 
odzwierciedla nie tylko wzrost sprzeda-
ży ekologicznych produktów z certyfi-

Wykres 1. Liczba wdrożeń nowych produktów z deklaracją „bezglutenowy” .
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kowanych upraw, ale również coraz gło-
śniejsze głosy zarówno konsumentów, 
jak i organizacji konsumenckich, doty-
czące konieczności zmniejszenia ilości, 
a nawet całkowitej eliminacji dodatków 
stosowanych w żywności przetworzo-
nej. Deklaracja producenta na etykie-
cie produktu „bez” lub „bez dodatku 
...”, czy też „nie zawiera...”, jest postrze-
gana przez konsumentów jako gwa-
rancja najwyższej jakości i „zdrow(sz)
ej” żywności. Badanie przeprowadzone 
w 2014 roku przez amerykańską orga-
nizację non profit Consumer Reports 
wykazało, że prawie 60 procent respon-
dentów w trakcie zakupu produktów 
spożywczych poszukuje na opakowaniu 
określenia „naturalny” uważając, że pro-
dukty oznaczone w taki sposób są dla 
nich lepsze, niż produkty bez takiego 
oświadczenia [17]. 

Stosowany powszechnie termin „czy-
stej etykiety” nie jest regulowany przepi-
sami prawa żywnościowego – zakłada się, 
że produkt zgodny z tym trendem po-
winien zawierać wyłącznie składniki po-
wszechnie stosowane w kuchni, pocho-
dzenia naturalnego, a także nie zawierać 
w swoim składzie dodatków do żywności 
z numerem poprzedzonym literą E.

Według Innova Market Insights pro-
dukt z czystą etykietą to taki, który zo-
stał spozycjonowany przez producenta 
jako produkt: naturalny/organiczny i/lub 
niezawierający dodatków/konserwan-
tów i/lub niezawierający produktów 
GMO [18].

W wielu krajach problemy zdrowot-
ne stanowią jeden z głównych czyn-
ników wpływających na zachowanie 
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Rys. 1. Koncepcja „czystej etykiety”
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Wykres 2. Liczba wdrożeń nowych produktów z deklaracją „czysta etykieta” na przestrzeni ostatnich lat. 

konsumentów podejmujących decyzję 
o zakupie produktów [4]. Mimo że nie 
zawsze istnieją naukowe podstawy do 
stwierdzenia, że produkt niezawiera-
jący dodatków do żywności lub nie-
przetworzony przemysłowo jest „z za-
sady” zdrowszy – wielu konsumentów 
postrzega taki silny związek. Wymaga 
to ze strony przemysłu opracowa-
nia, a następnie wdrażania rozwiązań 
technologicznych, które zaspokajają 
oczekiwania klientów. Atrakcyjność ta-
kich wyrobów sprawia, że sięgają po 
nie nie tylko osoby chore, ale także 
ci konsumenci, którzy wybierają pro-
dukty o szczególnej jakości, o udoku-
mentowanym korzystnym działaniu na 
zdrowie. 

Dobrze to widać na przykładzie 
wyrobów reklamowanych jako pro- 
zdrowotne. Rosnąca świadomość skła-
nia konsumentów do poszukiwania 
opcji ekologicznych, pełnoziarnistych, 
z nasionami lub zawierających dodatki 
z grupy superfoods. W badaniach prze-
prowadzonych w Niemczech stwier- 
dzono, że jedynie tzw. tradycyjny kon-
sument (stanowiący 12,7% respon-
dentów) odmówił zakupu pieczywa 
z dowolnymi składnikami z grupy su-
perfoods. Pozostałe trzy grupy kon-
sumentów (konsumenci zorientowani 
na jakość, na cenę oraz konsumenci 
dbający o zdrowie) wykazały chęć ku-
pienia lub co najmniej zainteresowanie 
pieczywem zawierającym egzotyczne 
składniki. Stwierdzono ponadto, że 
konsumenci zorientowani na jakość 

(35,1% badanych) oraz konsumenci 
dbający o zdrowie (28,0% responden-
tów) w porównaniu z innymi grupami 
odbiorców wykazują duży potencjał 
zakupowy w zakresie nowych, innowa-
cyjnych i „zdrowych” produktów [7].

Wyzwania stojące przed przemy-
słem piekarskim koncentrują się zatem 
wokół ciągle zmieniających się wyma-
gań, które wymuszają elastyczność. 
Zmiany te wymagają od wielu piekarni 
wprowadzania innowacji i poszukiwa-
nia nowych surowców, które uatrakcyj-
niłyby ich wyroby i przyciągnęły uwa-
gę odbiorców. Do wypieku wyrobów 
bezglutenowych wykorzystuje się su-
rowce naturalnie pozbawione glutenu, 
do których zalicza się między innymi 
– mąkę kukurydzianą, ryżową, jaglaną, 
gryczaną oraz skrobie: pszenną, ziem-
niaczaną, kukurydzianą, ryżową, z ta-
pioki lub odpowiednio przygotowane 
ich mieszanki. Coraz częściej produ-
cenci sięgają jednakże po nowe surow-
ce bezglutenowe, takie jak: amarantus, 
komosa ryżowa, teff (miłka abisyńska), 
maranta trzcinowata czy łubin. Poprzez 
zakup i spożywanie produktów zawie-
rających takie interesujące, „niszowe” 
jeszcze, składniki konsumenci mają 
możliwość odróżnienia się od innych 
oraz wyrażenia własnej tożsamości.

Nadal jednak problemem do rozwią-
zania pozostaje „czyszczenie etykiety” 
produktów bezglutenowych. W chwili 
obecnej podejmuje się próby znale-
zienia takich czynników strukturotwór-
czych (klasyfikowanych jako składniki 
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żywności, nieposiadających numeru E), 
które pozwolą na opracowanie nowa-
torskiego bezglutenowego produktu 
piekarskiego z tzw. czystą etykietą, czyli 
zawierającego w swoim składzie jedy-
nie surowce pochodzenia naturalnego. 
Pierwsze wyniki badań są obiecujące, 
jednak na gotowe wdrożenia przyjdzie 
jeszcze trochę poczekać.
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Działa już pierwsze w Polsce i jedyne 
w Europie Centrum Polubownego roz-
wiązywania Sporów dotyczących Żyw-
ności (CPRSŻ). Powstało z inicjatywy 
Polskiej Federacji Producentów Żywności 
Związku Pracodawców, przy współudzia-
le Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsu-
mentów. Jak stwierdził Andrzej Gantner, 
wiceprezes PFPŻ ZP: powstanie Centrum 
to wyraz odpowiedzialności społecznej 
producentów żywności. Mam nadzieję, że 
większość producentów wskaże Centrum, 
jako alternatywny dla postępowań sądo-
wych sposób rozwiązywania sporów.

Przypomnijmy, że produkty żywno-
ściowe są najczęściej kupowanymi do-
brami konsumpcyjnymi. Na żywność 
polska rodzina wydaje ok. 24% budże-
tu domowego, a przeciętny Polak zjada 
rocznie ok. 1 t żywności. Tymczasem, 

jak stwierdził Marek Niechciał, prezes 
UOKiK: Z jakością żywności bywa różnie. 
Każdemu pewnie zdarzało się kupić wa-
dliwy produkt. Pokazują to także wyniki 
kontroli Inspekcji Handlowej. Dzięki Cen-
trum spory dotyczące zakupu żywności 
mają szanse na szybkie i sprawne zakoń-
czenie zarówno dla konsumentów, jak 
i przedsiębiorców.

Sytuacja konfliktowa może dotyczyć: 
jakości handlowej, przekazywanych in-
formacji lub oznakowania produktów 
spożywczych. Polubowne rozwiązanie 
sporu w przypadku, gdy reklamacja nie 
została uwzględniona, w praktyce eli-
minuje konieczność kierowania sprawy 
do sądu, co jest związane z uciążliwymi 
kosztami i długim oczekiwaniem na roz-
wiązanie. Co istotne, koszt utrzymania 
Centrum bierze na siebie PFPŻ ZP co 

oznacza, że strony sporu nie są obarcza-
ne kosztami, za wyjątkiem tych przypad-
ków, kiedy niezbędne staje się powołanie 
zewnętrznych ekspertów. 

Samo rozstrzygnięcie sporu przez 
CPRSŻ nie jest wiążące, a strony mogą 
wycofać się z postępowania na każdym 
jego etapie. Oznacza to, że jeśli konsu-
ment lub przedsiębiorca uzna, że sprawę 
należy jednak skierować na drogę po-
stępowania sądowego ma do tego pra-
wo, bowiem terminy przedawnienia nie 
biegną do czasu zakończenia sprawy – 
wyjaśnia mecenas Magdalena Osińska, 
przewodnicząca CPRSŻ. Zespół centrum 
stanowią profesjonaliści: prawnicy, ad-
wokaci i radcowie posiadający doświad-
czenie w rozwiązywaniu sporów konsu-
menckich oraz doskonałą znajomość 
prawa żywnościowego. A.Ł.

Szansa na polubowne rozwiązywanie sporów 
dotyczących żywności


