Svenska
Celiakiungdomsförbundet

För en vardag utan hinder

SCUF
Svenska Celiakiungdomsförbundet (SCUF) arbetar för att barn och unga med celiaki
(glutenintolerans) ska ha en vardag utan hinder. Vi finns till för barn och ungdomar mellan 0 och 29 år – såväl för dig som har celiaki som för syskon, kompisar och andra som
vill stötta SCUF.

Det är gratis att bli medlem!
Som medlem hjälper du SCUF att arbeta för gemenskap och stöd till barn och unga
med celiaki, ökad kunskap och förståelse om celiaki och hur det är att leva i samhället
med det, bättre utbud på caféer, restauranger, skolor, sjukvård med mera.
Som medlem kan du lära känna andra med celiaki och deras närstående, delta i olika
aktiviteter och även engagera dig mer i förbundet.
Du kan antingen gå med i en lokalförening nära där du bor eller i riksförbundet. Gå in
på vår hemsida så hittar du rätt!

Engagera dig i förbundet
Känner du att du vill göra mer så finns det många möjligheter för dig att göra skillnad.
Med din hjälp ökar vi kunskapen och ser till att barn och unga med celiaki slipper känna
oro och utanförskap!
Genom att engagera dig får du nya kontakter och värdefulla erfarenheter för framtiden.
Du kan till exempel anordna aktiviteter, starta en lokal medlemsförening eller vara lägerledare, och för det krävs inga förkunskaper, du får gå en ledarskapsutbildning genom
förbundet. Eller så kan du samla in pengar till forskningsfonden eller gå med i förbundsstyrelsen – det finns massor vi kan hitta på!

Våra aktiviteter
De lokala medlemsföreningarna anordnar en massa roliga glutenfria aktiviteter där du kan träffa
nya vänner och dela erfarenheter. Det kan vara bowling, julbord, Lisebergsbesök, fika, test av nya
glutenfria produkter och mycket annat!
Varje år har vi ett sommarläger för åldrarna 7–17 med roliga aktiviteter varje dag och ett vinterläger
med skidåkning i fjällen för 15–29-åringar. På lägren kan du släppa alla tankar och eventuella
obehagskänslor kopplade till mat och bara slappna av och fokusera på glädje, frihet och
gemenskap!
Vi anordnar också SCUF-preppen: en dag i början av våren där vi bjuder in alla medlemmar som är
nyfikna på förbundsårsmötet. På preppen får du veta lite mer om hur allting fungerar, så att steget
till att engagera dig mer blir lättare.

Kristian sprider kunskap om celiaki
Kristian Johansson Kalzén är ledamot i
SCUF:s förbundsstyrelse, och hans intresse
för SCUF väcktes hösten 2019 på Mat för
livet-mässan.
– Jag fick prata med dem som var engagerade då och kände att jag ville bli engagerad. Att sprida kunskap till barn och
unga om att celiaki är vanligare än man tror
kände jag att jag ville hjälpa till med.
Kristian är helt enkelt engagerad för att
hjälpa barn och unga att ha en vardag utan
hinder, och att hjälpa dem att lära känna
fler i samma situation för att skapa fler
sociala kontakter.
Han berättar om ett fint SCUF-minne:
– Bland mina bästa minnen är årets sommarläger där vi hade en tårtbakartävling
– givetvis med glutenfria tårtor – som alla
kunde delta i och alla åt av allas tårtor!
Så hur är det att vara engagerad i SCUF?
– Otroligt roligt och lärorikt! När jag började engagera mig i SCUF hade jag ingen
tidigare erfarenhet av att engagera mig
ideellt, men de tog emot mig med öppna
armar och jag lärde mig massor av alla nya
vänner jag fick. Jag rekommenderar varmt
att engagera sig!

Glutenfri kladdkaka!
1. Sätt ugnen på 150 grader.
2. Smörj och bröa en form med
löstagbar kant, ca 24 cm i diameter.
3. Rör ihop ägg, farinsocker
och socker i en bunke.
4. Mixa havregrynen till ett
mjöl med stavmixer.
5. Blanda ner havremjöl, ströbröd
och kakao i äggblandningen.
Rör till en slät smet.
6. Smält smör och choklad i en
kast rull. Rör ner i smeten.

Ingredienser
3 ägg
1 dl farinsocker
1,5 dl strösocker
2 dl glutenfria havregryn
0,5 dl glutenfritt ströbröd
5 msk kakao
200 g smör

50 g mörk choklad
0,5 förp karamelliserad
mjölk
flingsalt

7. Häll smeten i formen. Ringla över
över dulce de leche och strö på flingsalt.
8. Grädda mitt i ugnen ca 20 min.
Låt kakan svalna helt innan servering.
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För alla smaker
och tillfällen

I drygt 30 år har vi på Semper brunnit för
glutenfri matlagning, bakning och inspiration.
Det har lett till att vi nu är ledande i Norden
inom glutenfritt.
Våra produkter utvecklas alltid med matglädje
och god smak i fokus, samtidigt som de är
baserade på ny kunskap från läkare och forskare.
Vi tycker att alla har rätt till variation, matglädje
och valfrihet.
Det är därför vi fortsätter att utveckla nya
produkter och ständigt förbättra de som redan
finns. Allt för att göra det enklare för alla att leva
ett liv fullt av njutning, fritt från gluten!
Läs mer om alla våra goda produkter på www.semper.se/glutenfritt

Bli medlem eller engagerad i
vår verksamhet via vår hemsida

Vi finns utspritt
i Sverige!

www.scuf.se/medlemskap/bli-medlem
SCUF Västerbotten

info@scuf.se
073 595 33 46
Norr Mälarstrand 24
112 20 Stockholm
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Havre är en råvara som ligger oss extra varmt om hjärtat. Förutom att smaka mums så innehåller
havren massor av nyttigheter som proteiner, fibrer, vitaminer och mineraler. Toppen för den med
celiaki! Testa gärna våra osötade havrebröd, som vi bakar med glutenfri havre från 100% fullkorn.

Se hela Frias sortiment på fria.se

