
NÁVŠTĚVA ŠVÉDSKA + BEZLEPKOVÁ DIETA 
 
Letos v zimě jsem si dopřála dovolenou s lyžováním ve Švédsku. Kromě velkých 
obav z počasí, protože na začátku února bylo u nás - 20°C, tak jak může být ve 
stejné době na severu? 
 
Poměrně velký strach jsem měla také z jídla - v Německu, Rakousku, Itálii nebo ve 
Španělsku jsem neměla nikdy problém se domluvit, ale švédština je nepochopitelná a 
nesrozumitelná řeč. Je pravda, že angličtinou se člověk ve Švédsku všude domluví. 
 
Kamarádka ze Švédska mi  poradila, abych se  podívat se na stránky švédských 
celiaků www.scuf.se . 
A tam  jsem našla jejich restaurační kartičky. Jsou opravdu jednoduché a každý mi 
rozuměl co potřebuji. 
 
 
 

 
 
 
 
Cestou do Åre, jsme přespali ve Stockholmu a ráno posnídali v hotelu – nebylo ani 
potřeba  použít kartičku, protože „pravý švédský stůl“ neměl chybu. Každá omáčka 
nebo pomazánka byla popsaná z čeho je udělaná a co mě dostalo – jejich 
bezlepkový Knäckebrot, jen tak si ležel u pečiva… 



 
 

 



Ještě těsně před odjezdem jsem měla od kamarádky informaci, že přímo v lyžařském 
středisku Åre je supermarket ICA a tam najdu stojan s potravinami pro bezlepkovou 
dietu. A našla jsem něco, co mi vyrazilo dech,  jak nabídkou, tak cenou. Rychlý 
přepočet: jen posun desetinné čárky o jedno místo do leva a člověk si udělá 
představu o „drahotě“, protože už mám zažité ceny potravin v Eurech ( 1SEK= 2,5 Kč 
a 1Euro= 25Kč ). Jen se podívejte na přiložené obrázky přímo z obchodu. 
Samostatný mrazák – pizza, lasaně a různé mražené chleby… Regál s moukou 
Finax, těstovinami a suchary… 
 

 



 
 
Pobyt byl báječný – počasí nám přálo. Lyžování ve sluníčku je vždy krásné. Jen 
cesta domů byla trochu složitější….moře malinko bouřilo a tak jsme na trajektu 
v Nÿneshamu čekali asi 2 hodiny na vyplutí. Cestou to sice trochu házelo, ale po 
koukání na olympiádu se sklenkou vína jsme pak v kajutě usnuli. Přistání v Gdaňsku 
bylo v pohodě. Počasí se značně změnilo a „cesta na jih“ autem byla drsnější než 
před týdnem „cesta na sever“. 
 
Byl to krásný zážitek, úžasná dovolená a pro mě s bezlepkovou dietou bez problému. 
 
Všem tedy mohu doporučit cestu do Švédska, které je nádherné. 
 
Praha v březnu 2010                                                                              Eliška Dufková  


