
 

 

 

 

 

 
 

Táplálkozzunk helyesen 
 

„Kezedben az életed!” - életmódprogramok a 

szentesi kistérségben 

 

TÁMOP-6.1.2-11/3-2012-0027 

 

Csongrád Megyei Dr. Bugyi István Kórház 

 

2014 

  



 

1 

 

  



 

TARTALOMJEGYZÉK 

Helyes táplálkozás .................................................................................. 1 

Kenyér- és gabonafélék ....................................................................... 2 

Zöldségfélék, gyümölcsök .................................................................. 3 

Hús és húskészítmények, halak, tojás, szója ....................................... 3 

Tej és tejtermékek ............................................................................... 5 

Zsírok és cukrozott ételek ................................................................... 6 

A reggeli fontossága ............................................................................. 10 

Elsavasodás ........................................................................................... 14 

Savasító és lúgosító hatású ételek ..................................................... 20 

Méregtelenítés ....................................................................................... 23 

A méregtelenítés folyamata ............................................................... 25 

7 napos léböjt kúra ............................................................................ 26 

A csontok védelmében .......................................................................... 32 

Mit tudunk meg az élelmiszercímkéről? ............................................... 38 

Allergének ......................................................................................... 41 



 

3 

Receptek ................................................................................................ 44 

Mozzarellás paradicsomsaláta ........................................................... 44 

Cézársaláta ........................................................................................ 45 

Töltött kel .......................................................................................... 46 

Zöldbabos-burgonyás makaróni ........................................................ 47 

Lencsefőzelék zöldségekkel .............................................................. 49 

Karfiol krémleves .............................................................................. 50 

Gyümölcskehely ................................................................................ 51 

Forrás .................................................................................................... 53 

  



 

1 

HELYES TÁPLÁLKOZÁS  

A kiegyensúlyozott táplálkozás az alaptápanyagok: a víz, a 

fehérjék, a szénhidrátok és a zsírok, valamint a vitaminok és az 

ásványi anyagok (makroelemek és nyomelemek) egészséges 

arányával és bevitelük egyenletes napi elosztásával biztosítható. 

Az egyes tápanyag-összetevők részesedését tekintve optimális, 

ha az összesen bevitt energiamennyiséget piramis formájában 

elképzelve, felülről lefelé haladva a napi energiaszükséglet 12-

15%-át fehérje, maximum 30%-át zsír (ami a szénhidrátok 

javára lehet kevesebb), valamint 55-58%-át szénhidrátok 

beviteléből fedezzük, mindezt napi 4-5 alkalommal történő 

étkezés során egyenletesen elosztva. 

A hazai táplálkozási szokások korántsem felelnek meg az 

egészséges életmód követelményeinek. Számos felmérés szerint 

táplálkozásunk zsiradékbevitele nagy, fehérjefogyasztásunk is 

jóval meghaladja a szükséges mértéket. Ugyanakkor kevés 

zöldséget, gyümölcsöt, főzelékfélét fogyasztunk, ami azt jelenti, 

hogy a szükségesnél kevesebb összetett szénhidrát, növényi rost, 

vitamin és ásványi só (makroelem és nyomelem) jut a 

szervezetünkbe. Az átlagos magyar ember ráadásul erősen sózza 

az ételt, és túlságosan sok fűszert használ. Mindezek alapján 

korántsem lehet véletlen, hogy a magyar népesség körében 
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kiugróan magas a szív- és érrendszeri betegségek gyakorisága és 

halálozási aránya. 

Kenyér- és gabonafélék 

Kenyerek Táplálkozásunk egészét tekintve a 

gabonaszármazékok ideális aránya kb. 40%. A gabonafélék 

feldolgozásából származó élelmiszerek legfontosabb képviselői 

a kenyér és a péksütemények. Ezen élelmiszerek fő alkotói a 

szénhidrátok, így szervezetünk szénhidrátigényét elsősorban 

gabonafélékből készült termékekből nyerjük. 

Kenyeret többféle gabonából lehet készíteni, Magyarországon 

általánosan elterjedtek a búzából készült termékek, de gyakori 

alapanyag a rozsliszt is. 

A gabonaszemek őrlési módja határozza meg azt, hogy fehér 

vagy barna kenyér sül-e a lisztből. Az egészséges táplálkozás 

szempontjából a teljes őrlésű lisztből sütött barna kenyér az 
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előnyösebb. Az árpán és a zabon kívül a gabonafélék közé 

tartozik a rizs is, melyet elsősorban köretként fogyasztunk. 

Zöldségfélék, gyümölcsök 

Zöldséges tál Ideális esetben a vegyes táplálkozás mennyiségi 

arányának rangsorában a gabonafélék mögött második helyen a 

zöldségfélék és a gyümölcsök állnak, mintegy 35% körüli 

részesedéssel. Ezen táplálékok fogyasztása elsősorban növényi 

rosttartalmuk, magas vitamintartalmuk és szénhidráttartalmuk 

(gyümölcscukor, szőlőcukor) miatt előnyös. Zsiradéktartalmuk 

nem jelentős. A hüvelyesek, elsősorban a bab, a borsó, a lencse 

és a szója magas fehérjetartalmúak. A zöldségek közül a paprika 

és a burgonya, a gyümölcsök közül pedig a citrusfélék sok C-

vitamint tartalmaznak. 

Hús és húskészítmények, halak, tojás, szója 

Átlagos vegyes táplálkozás esetén a magas fehérjetartalmú 

élelmiszerek a mindennapi étrend kb. 20%-át teszik ki. Az állati 

eredetű fehérjék az emberi szempontból nélkülözhetetlen 

aminosavak mindegyikét tartalmazzák, míg a legtöbb növényi 

fehérje nem teljes értékű, mivel hiányoznak belőlük egyes 

esszenciális aminosavak. Kizárólag növényi eredetű táplálék 

fogyasztása esetén szükség lehet komplettálásra, vagyis arra, 
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hogy az étel különböző eredetű és összetételű fehérjéket 

tartalmazzon, vagyis mindegyikből más és más esszenciális 

aminosav hiányozzon. Így a különböző fehérjeforrások egymást 

kiegészítve biztosítják az aminosav-szükségletet. 

A húsok közül a legkevesebb zsírt és koleszterint a csirke- és a 

pulykahús tartalmazza, feltéve, ha eltávolítják róla a bőrt. A 

vörös húsok közül a marhahúsok általában kevesebb zsírt és 

koleszterint tartalmaznak a sertéshúsoknál. Mindezek ellenére a 

hazai húsfogyasztásban még mindig első helyen áll a sertéshús. 

A vadhúsok (vaddisznó, őz, szarvas, nyúl, fácán) részesedési 

aránya a hazai húsfogyasztásban elenyésző. 

A halak közül Magyarországon elsősorban a folyami és tavi 

halak kerülnek az asztalra: a ponty, az amur, a busa, a keszeg, a 

fogas és a pisztráng a legkedveltebbek. Táplálkozás-élettani 

szempontból a busa a legkedvezőbb, mert húsában magas a 

többszörösen telítetlen zsírsavak aránya. 

A húskészítmények (felvágottak, kolbászok, szalámik, 

konzervek) a húson kívül nagy százalékban tartalmaznak egyéb 

más anyagokat is, köztük tartósítószereket, 

élelmiszerszínezékeket, szóját. Vásárlásuk előtt nem árt 

tájékozódni pontos összetételükről, energiatartalmukról. 
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Viszonylag sok tojást fogyasztunk, melynek sárgája különféle 

zsírokban, különösen koleszterinben, fehérjéje pedig – mint a 

neve is mutatja – fehérjében gazdag. 

A szója a leggyakrabban húspótlásra használt élelmiszer, a 

szójababban található fehérjék aminosavai jól utánozzák a 

húsokban található fehérjék összetételét. Szójagranulátum, 

szójakocka formájában is árusítják. Fehérjéi táplálékallergiát 

okozhatnak. 

Tej és tejtermékek 

Sajtok A tehéntej és a feldolgozásából származó tejtermékek 

fogyasztása már kisgyermekkortól kezdve meghatározó az 

ember táplálkozásában. A tejben található fehérjék (kazein), 

cukrok (laktóz), zsírok (tejzsír), vízben és zsírban oldódó 

vitaminok mellett a magas kalciumtartalom is fontos a szervezet 

fejlődéséhez. Az alapvető tejtermékek a vaj, a sajt, a tejföl, a 
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tejszín, a joghurt, a kefir, az aludttej és az író. Az ételkészítés, 

főzés és sütés során szinte nincs olyan recept, amely ne 

igényelné akár többféle tejtermék felhasználását.  

A vaj, a tejszín, a tejföl és a különböző sajtok magas 

zsírtartalmúak, ezért fogyasztásuk csak mértékkel ajánlott. 

Felnőttkorban a friss tehéntej fogyasztása gyakran puffadást, 

kellemetlen hasi fájdalmakat okozhat. A felnőttkorra átalakuló 

enzimkészlet már nem mindig tudja megfelelő mértékben 

lebontani a tejcukrot. A serdülőkor végéig azonban 

mindenképpen indokolt nagy mennyiségű tej fogyasztása, annak 

értékes és nélkülözhetetlen összetevői miatt.  

Zsírok és cukrozott ételek 

Ételeink elkészítésekor gyakran használunk zsiradékokat, illetve 

édesítőszereket, legtöbbször cukrokat. A bevitt tápanyagok 

mintegy 5%-át teszi ki a hozzáadott zsírok és cukrok, ami 

kifejezetten magas arány. A hozzáadott zsír és cukor 

tulajdonképpen teljesen fölösleges, sőt kifejezetten káros a 

szervezet egészsége szempontjából, alapvető élelmiszereink 

ugyanis eleve tartalmaznak annyi zsiradékot, illetve 

szénhidrátot, amennyi az anyagcseréhez szükséges. 

Az édesítőszerként általánosan használt répacukor jelentős 

mértékben hozzájárul a fogszuvasodáshoz, ráadásul az 



 

7 

emésztési folyamatokat is lassítja. A szőlőcukor és a 

gyümölcscukor, illetve az ezeket tartalmazó virágméz 

fogyasztása sokkal egészségesebb. A húsok, zöldségek 

elkészítésekor előnyben kell részesíteni a párolást, a roston 

sütést és a grillezést, vagy növényi olajokat kell használni a 

sütéshez sertészsír helyett.1 

 Az egészséges táplálkozás mennyiségi és minőségi 

szempontból is fedezi a szervezet energia- és 

tápanyagigényét. A helyes táplálkozást egyértelműen jelzi, 

hogy a testsúly megfelelő. 

 Az egészséges táplálkozás lényegében minden étel, 

élelmiszer fogyasztását megengedi, a hangsúlyt a mértékre 

helyezi! Ez azt jelenti, hogy bizonyos ételeket, 

élelmiszereket előnyben kell részesíteni, másokat háttérbe 

kell szorítani. Sok zöldséget, gyümölcsöt kell fogyasztani, 

a kenyérfélék közül a magas rosttartalmú, teljes kiőrlésű 

lisztből készült fajtákat kell választani. A húsfélék közül 

előnyben kell részesíteni a halat és a baromfit. Kerülni kell 

a zsíros ételeket, állati zsiradékok helyett növényi olajokat, 

margarint kell használni. A tejtermékek közül a zsírszegény 

készítményeket kell választani. Az ételeket nem szabad 

                                                 
1 http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/termeszettudomanyok/az-egeszseges-

eletmod/az-egeszseges-eletmod/az-egeszseges-taplalkozas/az-egeszseges-

taplalkozas 



 

8 

erősen sózni, fűszerezni, cukorral édesíteni. Kevés 

édességet szabad fogyasztani. Az étrend összeállításakor 

érdemes tanulmányozni az élelmiszerek legfontosabb 

jellemzőit tartalmazó tápanyag- és kalóriatáblázatokat, az 

élelmiszerek csomagolásán feltüntetett adatokat. 

 A folyadékveszteség pótlására csapvizet vagy ásványvizet, 

hozzáadott cukrot nem tartalmazó rostos gyümölcslevet 

fogyasszunk. Kerüljük a cukrozott, erősen szénsavas 

üdítőitalokat. Az alkoholfogyasztás gyermekek számára 

kifejezetten tilos. A felnőttek számára is csak a könnyű 

vörös borok mértékletes (1-2 pohár naponta) fogyasztása 

javasolt, a tömény szeszes italoké nem. 

 

 Étrendünkben kapjanak kiemelt helyet a zöldség- és 

gyümölcsfélék, a növényi rostokban gazdag gabonafélékből 

készült kenyerek, péksütemények, müzlik. 
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 Ételeinket kevés sóval ízesítsük, használjunk nátriumban 

szegény sót! Ne fogyasszunk sós magvakat, chipset, ezek a 

són kívül nagyon sok zsiradékot is tartalmaznak. 

 Az ételeket lehetőleg ne édesítsük, vagy használjunk mézet 

az ízesítésre! Kevés csokoládét és süteményt fogyasszunk, 

desszertként inkább gyümölcsöt együnk! 

 Naponta 4-5 alkalommal együnk, egyszerre mindig csak 

keveset! Ezzel biztosíthatjuk, hogy vércukorszintünk többé-

kevésbé egyenletes legyen, és üres gyomrunk korgása miatt 

se alakuljon ki erős éhségérzetünk! 

 Ételeink elkészítésekor kerüljük a zsírban, olajban való 

sütést, válasszuk inkább a párolást, gőzölést, főzést! 

 Étkezzünk változatosan mind az összetevők, mind pedig az 

ízek tekintetében! Kerüljük a gyorséttermeket, mert az ott 

kínált ételek zsír- és szénhidráttartalma általában nagyon 

magas, fehérje- és növényi rosttartalma pedig alacsony! 

 Lehetőség szerint nyugodt körülmények között, terített 

asztalnál, kapkodás nélkül étkezzünk! Legalább 

főétkezéseink során tartsuk be ezt a szabályt!2 

 

                                                 
2 http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/termeszettudomanyok/az-egeszseges-

eletmod/az-egeszseges-eletmod/2/az-egeszseges-taplalkozas/az-egeszseges-

taplalkozas 
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A REGGELI FONTOSSÁGA 

Egy rendes napkezdéshez a reggeli szolgáltatja az energiát és a 

tápanyagokat. A rendszeres reggelizés kapcsolatban áll a 

tökéletesebb tápanyagbevitellel és segíthet az egészséges 

testtömeg fenntartásában. Különösen fontos a gyerekek és a 

serdülők számára, mivel úgy tűnik, hogy a reggeli támogatja 

őket a tanulásban és segíti iskolai teljesítményüket, különösen 

azokét a gyermekekét, akik rossz tápanyagellátottságúak. Mivel 

ez az az étkezés, amelyet legvalószínűbben hagynak ki, az 

európaiakat rá kell ébreszteni a reggeli előnyeire. 

A legtöbb gyermek és fiatal, alvást követően, ahol a test számos 

órát koplalt, nagyon felélénkül. A glükóz szükséglet az 

izmokban és az agyban hirtelen megemelkedik, üzemanyag kell. 

A reggeli megtöri az éjszakai koplalást, ellátja energiával a testet 

a gyorsindításhoz, élesíti az elmét. Mégis, az európai  gyerekek 

10-30%-a kihagyja a reggelit, azokkal az idősebb serdülőkkel és 

lányokkal együtt, akik valószínűleg hasonlóan cselekszenek.  

 A reggelit kihagyókkal összehasonlítva azokat a gyerekeket, 

akik reggeliznek, sokkal valószínűbb, hogy megfelelnek a 

tápanyagbeviteli ajánlásoknak, és a fontos vitaminokból, 

ásványi anyagokból és (élelmi) rostokból magasabb a napi 

bevitelük. Egy pillantást vetve a gyerekek által leggyakrabban 
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választott reggelikre, nem nehéz megérteni, hogy miért: 

tejtermékek, fogyasztáskész cereáliák és kenyérfélék, 

gyümölcslevek, gyümölcsök és a tojás található a lista élén. 

Továbbmenve a táplálkozási hatások irányába, a reggelizők 

rendkívül pozitív egészségmagatartásról tettek tanúbizonyságot, 

beleértve a megemelkedett napi gyümölcs- és 

zöldségfogyasztást, és több testmozgást.  

 Mostanára egyértelmű bizonyíték van arra nézve, hogy a 

reggeliző gyerekek soványabbak. Tizenhat, a reggeli 

kihagyásának, több mint 59000 európai gyermek és serdülő 

testtömeg-ellenőrzésre gyakorolt hatását felmérő vizsgálat 

legújabb szisztematikus áttekintése, azt találta, hogy a 

rendszeres reggelizés összefügg az alacsonyabb Testtömeg 

Indexszel (BMI, a testmagassághoz viszonyított testtömeg 

értéke) és úgy tűnik, védelmet nyújt a túlsúly és az elhízás ellen. 

Más áttekintő tanulmányokban is hasonló eredményekről 

számoltak be. Azonban, mint minden megfigyelésen alapuló 

tanulmánynál, nem tételezhető fel ok és okozat közötti 

összefüggés. 

Korai laborvizsgálatok a reggeli pozitív hatásairól számoltak be 

a mérhető teljesítményjelzőknél, beleértve a visszaemlékezést, 

figyelem-fenntartási időtartamot és a kreativitást. Egy friss 

szisztematikus (szakirodalmi) áttekintés 45 laboratóriumi és 
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iskolai reggelizés-tanulmányt vett figyelembe azért, hogy 

meghatározza, vajon a reggelinek valóban van-e hatása a 

gyerekek iskolai teljesítményére. A bizonyítékok összevetése 

azt sugallja, hogy a reggelizés iskolás gyerekeknél kedvezőbb 

hatású, mint a reggeli kihagyása. Úgy tűnik sokkal fontosabb, 

hogy a gyerekek (egyáltalán) egyenek (valamit), mint maga az 

elfogyasztott reggeli nagysága vagy típusa. 

 

A reggeli kedvező hatásairól szóló bizonyítékok olyan, a 

reggelizés bevezetését szorgalmazó kezdeményezésekhez 

vezettek, mint az iskolai reggeliző klubok, pl. az Egyesült 

Királyságban az 1990-es évek végén. Eltekintve a táplálkozási-

tápanyagellátottsági előnyöktől, a reggeliző klubok lehetőséget 

adnak a gyerekeknek a szociális interakciókra is. Nyugodt 

napkezdést tesznek lehetővé, és úgy találták, hogy fejlesztik a 

pontosságot, javítják a magaviseletet és az érdeklődést, mindent, 

ami valószínűleg kedvező hatással bír a gyerekek tanulási 
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képességére. Mindemellett, bár a legtöbb reggeliző klubokkal 

foglalkozó tanulmány beszámolt a gyerekek motiváltságának és 

koncentrálóképességének javulásáról a reggeli tanórákon, 

kezdetben a kedvező hatások az optimális alatti tápláltsági 

állapotú gyerekeknél voltak a legnyilvánvalóbbak.  

Az egyéni kalória(beviteli) követelmények figyelembevétele 

esetén a reggeli javítja az általános tápanyagbevitelt, és 

kapcsolatban áll a teljesítménnyel és a testtömeg-

szabályozással. A gyerekek és a serdülők valószínűleg azokban 

a családokban reggeliznek, ahol maguk a szülők is szoktak 

reggelizni, ezért szorgalmazni kell, hogy a szülők járjanak elő jó 

példával. Ahol ez nem lehetséges, ott az iskolai reggeliző klubok 

nyújtanak jó alternatívát, tápláló reggeli és azon túl temérdek 

fontos szociális előny szolgáltatásával.3 

  

                                                 
3 http://www.eufic.org/article/hu/egeszseg-es-eletmod/egeszseges-

taplalkozas/artid/Regular-breakfast-healthy-habit-in-childhood-hungarian/ 
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ELSAVASODÁS 

A hagyományos orvoslás álláspontja szerint az elsavasodás már 

egy nagyon súlyos állapot, ugyanis ezt a vér -az artériás vér- pH 

értéke alapján ítélik meg.  Amikor azonban az életmód terápiák 

felől közelítjük meg az elsavasodás problémáját, mégis van 

alapja. 

A sejtjeinket körülvevő vízterek, így a vérplazma is, enyhén 

lúgos kémhatásúak. A sejtek ebben a lúgos közegben léteznek 

és látják el funkcióikat. Ennek a közegnek a kémiai egyensúlya 

és így lúgos állapota fenntartása érdekében is a szervezet 

mindent megtesz. Ha bármilyen külső hatás savas irányba tolná 

a sejtek közötti vízterek kémhatását, a szervezet a szövetekből 

von ki ásványokat a savas hatás semlegesítésére, és a szöveteket 

áldozza fel inkább, mintsem az egész egyensúly felboruljon. A 

savak semlegesítésére úgynevezett puffer rendszerekkel 

rendelkezünk, ilynek például a vér fehérjéi, a hemoglobin. 

Ezeknek is regenerálódnia kell azonban, és addig átmeneti 

funkciózavart szenvednek el. 

Az anyagcsere folyamataink ellenben savakat termelnek. Ez 

igaz a legegyszerűbb tápanyagégetésre is, melynek során szén-

dioxid képződik, mely vízben oldva szénsavat alkot. A szén-

dioxidot azonban ki tudjuk lélegezni. A táplálékok lebontása 



 

15 

során azonban olyan szerves savak is képződnek, amelyeket már 

nem tudunk csak úgy kilélegezni, azok eltávolításához a vesére 

és májra van szükség. Ez a folyamat azonban időigényes, ezért 

kell először a szöveteknek semlegesíteni ezt a hatást. A vese 

elősegítésére pedig bőséges folyadékbevitelre van szükség.A 

mérgek a civilizációs életmód következtében jutnak a 

szervezetbe. A lerakódás több fázisban történik, egyre súlyosabb 

betegségeket okozva. Minél korábbi fázisban kezdjük a 

szervezet tisztítását, annál hamarabb gyógyulunk. Az első 

fázisban még könnyű visszafordítani a folyamatokat, a saját 

védekezés még jól működik. Ezt a szakaszt humorális fázisnak 

hívják, mert a mérgek a testnedvekben találhatóak.4 

Napjaink táplálkozása a leggyakoribb oka az elsavasodás 

kialakulásának. Túl nagy mértékben fogyasztunk savasító állati 

eredetű ételeket, mint például a hús, sajt vagy tojás; túl sok 

savasító italt iszunk, mint például a kávé, sör vagy egyéb 

alkoholos italok, illetve nagy mennyiségű cukrot viszünk be 

szervezetünkbe. Ezzel szemben kevés zöldséget eszünk, melyek 

segítenének ellensúlyozni a savakat.  

                                                 
4 http://napidoktor.hu/blog/termeszetesen/szelid-gyogymodok/ertsuk-meg-

az-elsavasodas-folyamatat/ 
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Még a stressz és a többi negatív érzelem is savakat termel, ennek 

következtében a stresszes ember könnyebben megbetegedhet. 

Amikor felborul szervezetünk pH-ja, számos problémával 

szembekerülhetünk. Egy elsavasodott testben az egészséges 

sejtek elkezdenek felbomlani - a megváltozott környezet 

hatására -, és különféle baktériumok alakulnak ki belőlük, 

melyek élesztő- és egyéb gombákká válnak, végül 

penészgombává – melyek aztán újabb savakat termelnek. Ez az 

ördögi kör így folytatódik, és az enyhe tünetekből később 

súlyosabb problémák alakulhatnak ki.5 

1. Ideális állapot 

 Ilyenkor tökéletes a savak és a bázisok egyensúlya, nincs 

hiány puffer-anyagokban, amelyek kiegyenlítik az 

étkezésekkel összefüggő alkalmankénti sav-és 

bázistöbbletet. 

 Miden ásványi anyag raktár jól fel van töltve. 

 A testfolyadékokban nem található semmilyen sav vagy 

méreg. 

 Születésünk pillanatában vagyunk a leglúgosabbak. 

  

                                                 
5 http://www.alkalive.hu/ 
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2. Rejtett túlsavasodás 

 Latens acidózis. A jó szabályozóképességnek köszönhetően 

még megfelelő a vér pH-értéke, de a „szemeteseket” már 

savas maradványok töltik meg. 

 A szakértők ebben a stádiumban többnyire árulkodó jeleket 

fedeznek fel a betegen (pl. karikás szem, májfoltok stb.), még 

ha az nem is érzi kifejezetten betegnek magát. 

 Az emberek ilyenkor megmagyarázhatatlan fáradtságról, 

székrekedésről panaszkodnak, és nyomást éreznek a 

gyomrukban. 

 Rendellenes kiválasztás: Pl. hasmenés, hányás, túlzott 

izzadás, túl sok vizelet, láz, köhögés, orrfolyás, tüsszentés, 

heveny gyulladás. Bőr problémák 

3. Átmeneti túlsavasodás 

 Depozíció –megkezdődik a mérgek lerakódása. 

Leggyakrabban a kötőszövetekbe, üregekbe, mellbe, 

bélcsatornába, nemi szervekbe rakódnak le. Homokkövek, 

ciszták, ödémák, mióma, lipómák, polipok, súlytöbblet 

keletkezik. A székrekedés is ide tartozik. 

 Akut acidózis. Ez a sav-bázis egyensúly eltolódását jelenti, 

amit például valamilyen fertőzéses megbetegedés válthat ki. 

A fertőzés olyan ellenintézkedésekre kényszeríti a testet, 
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mint láz, hasmenés, gyulladások, fokozott vizelet kiválasztás 

–ezek egytől egyig olyan folyamatok, amelyek savas 

anyagcsere-állapotot okoznak, vagy fokozzák a meglévő 

savas állapotot. A kórokozók legyűrése után normalizálódik 

az anyagcsere –amennyiben megfelelő báziskészletek állnak 

rendelkezésre. 

 Bázishiány esetén azonban az ember hajlamos újabb 

fertőzésre, amely az imént felsorolt „savas” 

ellenintézkedéseket teszi szükségessé. 

4. Krónikus túlsavasodás 

 A mérgek a sejten belüli térbe hatolnak. Pl. vesekárosodás, 

májkárosodás, allergia, asztma, fejfájás, migrén, 

gyomorfekély, szív-és érrendszeri problémák. 

 Krónikus acidózis. A túlsavasodásnak ez a formája már 

gyakran drasztikus kórképekben nyilvánul meg, amelyek 

létrejöttét részben 

„ismeretlen okoknak” 

tulajdonítják, ahogy ez a 

reuma esetében lenni 

szokott. 
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5. Helyi túlsavasodás 

 Totális acidózis. Ide olyan jelenségek tartoznak, mint a 

szívinfarktus és a gutaütés. A problémát okozhatja a 

vörösvértestek savmerevségének köszönhető vérellátás 

zavar, érelmeszesedés, az összetartó anyag a fibrinogén 

mennyiségének növekedése, ami véralvadékok 

képződéséhez, a vér besűrűsödéséhez vezet, vagy a vér 

áramlási képességének romlásából adódó oxigénhiány. 

 Legrosszabb esetekben a szívizom vagy az agy egyes 

részei érelzáródás miatt teljesen elszigetelődnek az 

oxigénellátástól, ilyenkor a szövet megfullad és elhal. 

6. Savhalál 

 A végleges katasztrófa számos alakot ölthet. 

 Jelentkezhet veseelégtelenség, halálos infarktus és rák, 

vagy akár cukorkóma képében is.6 

  

                                                 
6 users.atw.hu/magnapress/elsavasodas.pdf 
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Savasító és lúgosító hatású ételek 

Az átlagos táplálkozás túlnyomórészt savasító ételeket 

tartalmaz, közel 90%-ban. Ezzel szemben az ideális arány 

majdnem pont a fordítottja – 20% savasító és 80% lúgosító étel 

lenne! 

Nem véletlenül van tehát ennyi túlsúlyos vagy 

vérnyomásproblémával küszködő ember, és általában, azt 

mondhatjuk, hogy nem túl jó a társadalmunk egészségi állapota. 

Az emberek nagy többsége elsavasodott állapotban van. 

A gyümölcsök kiváló ásványi anyag- és rost-, illetve 

vitaminforrások, azonban a legtöbbjüknek magas a 

cukortartalma, így savasító hatást gyakorolnak a testre. Ha 

túlzottan el van savasodva a teste, mértékkel fogyassza az ilyen 

gyümölcsöket, de ha a pH-értéke rendben van, eheti őket az 

étkezések között. Néhány enyhén savasító gyümölcs például az 

alma, narancs, szőlő, barack, szilva, ananász vagy körte, míg a 

banán, citrom, meggy vagy a mazsola lúgosítanak. 

Ugyan a tejtermékek nagy mennyiségű ásványi anyagot 

tartalmaznak, melyek lúgosítják a testet, de a laktóz (tejcukor) 

tartalmuk elősegíti a gombák jelenlétét, melyek tejsavvá 

alakítják azt. Minél tovább tart a tejtermékek előállítási 

folyamata, vagy minél tovább tárolják, annál inkább savasító 
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hatásúvá válnak; ellenben a friss tejtermékek – így a friss tej is 

– lúgosítanak. 

A gabonafélék, mint a búza, rizs, zab vagy az árpa, kisebb-

nagyobb mértékben savasítanak az összetett szénhidráttartalmuk 

miatt, de fogyaszthatóak mérsékelt mennyiségben, és zöldségek 

mellé különösen hasznosak. A hajdina önmagában is lúgosít. 

A pékáruk többsége nem tesz jót a testnek a finomított liszt- és 

a magas élesztőtartalmuk miatt. A kenyérben, süteményekben 

vagy a tortákban található élesztő elősegíti a szervezet 

gombásodását, és így hozzájárul az elsavasodáshoz. Fehér 

kenyér helyett lehetőleg teljes kiőrlésű (barna) kenyeret 

fogyasszon, illetve olyan kenyeret, mely egyáltalán nem vagy 

kevesebb élesztőt tartalmaz. 

Sokan úgy gondolják, hogy az olajok és a zsírok okozzák a 

túlsúlyt, és ezért próbálnak minél kevesebbet bevinni belőlük. 

Ám a túlsavasodás oka a sav-lúg arányban keresendő, és a 

testnek igenis szüksége van a zsírokra, hogy megvédje önmagát 

a savaktól. Nem mindegy viszont, hogy milyen zsiradékot 

használunk. Lehetőleg kerülje a telített zsírokat (ezek 

szobahőmérsékleten szilárdak, mint pl a margarin és a vaj), és 

fogyasszon helyettük telítetleneket (legjobbak az olívaolaj, 

halolaj, kankalinolaj, borágóolaj vagy a lenmagolaj). 
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Az összes hús és hal savasító étel. Vannak közöttük kevésbé 

savasítóak, mint például a máj, lazac vagy pisztráng, illetve 

erősen savasítóak, mint a disznó-, marha vagy a borjúhús. 

Kerülje az utóbbiakat, és egyen helyettük inkább csirke-, vagy 

pulykahúst, de azokat is mérsékelt mennyiségben. A 

fehérjebevitelt gyakran hússal fedezzük, de ezek amellett, hogy 

sok fehérjét tartalmaznak, tartalmaznak telített zsírokat és 

koleszterint is. A szükséges fehérjéhez és aminosavakhoz hozzá 

lehet jutni a zöldségekből is, melyek – a hússal ellentétben – 

rengeteg vitamint és ásványi anyagot is tartalmaznak. Túlzott 

elsavasodás esetén a legjobb, ha egyáltalán nem fogyaszt húst, 

amíg helyre nem áll a szervezete. 

A gombák a természetben 

lebontó szerepet töltenek 

be, és – ellentétben a 

növényekkel – szén-

dioxidot termelnek oxigén 

helyett. Ha gombákat 

fogyasztunk, az 

megmérgezi az emberi sejteket is, így mindegyik fajtájuk – 

legyen az akár csiperke, őzlábgomba, moszat vagy 

szarvasgomba – mindenféle formában mérgező. Ne fogyassza 

őket, és lehetőleg kerülje a hosszan tárolt gabonákat, a kukorica- 
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és földimogyoró-termékeket is, melyeknek magas a 

gombatartalma. 

Ha teheti, fogyasszon csírákat, mivel ezek rendkívül gazdagok 

tápanyagokban, és ahogy növekszenek, egyre lúgosabbá válnak. 

Vásárolhat búzacsírát vagy szójacsírát a boltban, de akár 

termeszthet is a saját konyhájában.7 

MÉREGTELENÍTÉS 

A modern, civilizált életnek számos olyan hatása van, mely 

során toxikus anyagok kerülnek a szervezetünkbe. A 

felhalmozódott méreganyagok különböző betegségek 

kialakulásához vezethetnek, ezért érdemes közelebbről 

megvizsgálnunk a problémakört, hogy elkerüljük ezeket a 

következményeket.  

Két különböző fajtáját különböztetjük meg a méreganyagoknak:  

1. Elkerülhetetlen méreganyagok: Levegő, víz, 

környezetszennyezés.  

2. Az elkerülhető méreganyagok: kávé, cigaretta, alkohol, 

cukor, élelmiszeripari adalékanyagok, finomított liszt, 

szénsavas üdítőitalok, telített zsírok, minőségtelen 

                                                 
7 http://www.alkalive.hu/ 
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élelmiszerek, gyorsélelmiszerek, aromák, minden 

mesterséges szaganyag (vegyi utón előállított mérgező 

italok).  

Alapszabályok a különböző kúrák elkezdése előtt 

1. Olyan tisztítókúrát, böjtöt, életmód változtatást kezdjük el, 

mely korábbi életmódunkhoz képest előre lépést jelent, de ne 

essünk át „a ló túlsó oldalára” sem. Kezdődnek például 

érdemes egynapos böjttel kezdeni. Viszont a túlzásba vitt 

diéta vagy böjt többet árt, mint használ.  

2. Ha van valamilyen betegségünk, mielőtt életmód változtatást 

kezdünk el, feltétlenül kérjük ki házi-, vagy kezelőorvosunk 

tanácsát.  

3. Nagyon fontos a kúrára való felkészülés, így annak időzítése 

is. Vegyük figyelembe, hogy munka mellett végezve pl. 

milyen kihatással, lehet teljesítményünkre.  

4. Léböjt kúra alatt tilos az alkoholfogyasztás, a dohányzás, a 

megerőltető sportolás, csak a nélkülözhetetlen gyógyszereket 

szedjük be.  

5. Alkalmazhatunk több egymást kiegészítő terápiát is 

egyszerre, pl. böjt, szaunázás, masszázs, mozgásterápia.  

6. Próbáljunk mentálisan is ráhangolódni a változásra: 

tudatosítunk magunkon, hogy az előttünk álló folyamat 
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mindenképpen jótékony hatású, ne tartsunk pl. az éhezéstől 

böjt esetén.  

7. Böjt után fokozatosan térjünk vissza a teljes értékű 

táplálkozáshoz.  

A méregtelenítés folyamata 

Méregtelenítések nevezzük azt a folyamatot, mely során 

segítséget nyújtunk szervezetünknek a benne felhalmozódott 

méreganyagok kiválasztására.  

1. Tehermentesítés = tápanyagbevitel csökkentése (diéták, 

léböjt) 

2. Mobilizálás = lerakódott salakanyagok felszabadítása 

(szauna, sport, légzőgyakorlatok) 

3. Kiválasztás = kiürülés serkentése, támogatása (fokozott 

folyadék bevitel) 

Elsőként célszerű csökkenteni a szervezetünkbe bevitt só, állati 

fehérje (nemcsak hús, tojás, hanem tejtermék is), a cukor, az erős 

fűszerek, valamint a melegítő hatású gabonák mennyiségét. 

Emellett pedig növelni a gyümölcs és a zöldség fogyasztását. 

A néhány plusz kilón felül észlelhetjük azt is, hogy szervezetünk 

visszatart valamit, puffadtabbak lehetünk és bőrtünetek is 

jelentkezhetnek. 
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A méregtelenítésben a legfontosabb szerepet a máj, a tüdő, a 

vese és a bőr látja el. Ezért ezek működését támogató ételek és 

gyógyteák fogyasztásával elősegíthetjük a tisztulási folyamatot. 

Aki nem szokott vagy szeretne teljes böjtöt tartani, viszont kicsit 

megtisztítaná szervezetét, az tartson egy egyhetes könnyített 

kúrát, melyet minden nehézség nélkül beiktathat akár a dolgos 

hétköznapokba is. 

A legjobb növények a salaktalanításhoz: nyírfalevél, csalán, 

gyermekláncfű.8 

7 napos léböjt kúra 

A szilárd táplálék megvonásától szervezetünk az elraktározódott 

salak és méreganyagok kiürítéséhez kezd. A böjt hatására az 

agyban fölszabadul a boldogság hormon, vagyis a szerotonin, a 

vérből és az erekből kitisztulnak a lerakódott zsír- és 

mésznyomok, a belekből a többnapos mérgező maradványok. A 

máj szinte föllélegzik a napi folyamatos terhelés megszűnésére, 

még a bőr is megszépül, mert a kötőszövetekben összegyűlt 

mérgező anyagok a pórusokon keresztül távoznak. Elegendő 

három nap, és már mérhető az immunrendszer felerősödése és a 

lélek kiegyensúlyozottsága. A böjtölés tudományát is azonban 

                                                 
8 http://www.lettudatos.com/tavaszi-megujulas.html 
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csak valódi szakemberektől szabad eltanulni, és igazán 

hozzáértők felügyeletével szabad gyakorolni! 

 Naponta többször hideg-meleg vízzel zuhanyozzunk! 

 Minden nap legalább fél órát sétáljunk a szabad levegőn! 

 Minden nap egy erős frottír törülközővel dörzsöljük át 

testünket! 

 Kora délutánonként helyezzünk melegvizes palackot a 

májunk fölé (májpakolás), és úgy pihenjünk egy fél órát! 

 Hogyha megfájdul a fejünk, vagy szédülünk a kúra során, 

fogyasszunk káliumot és magnéziumot! 

 Mielőtt a kúrához kezdünk, kérjük ki háziorvosunk 

véleményét! 

A diéta elsődleges célja, hogy szervezetünk megkönnyebbüljön, 

nem pedig a súlycsökkentés. Mérjük fel, milyen hosszú kúrára 

van szükségünk, és mi az, amit végig tudunk vinni! Tanácsos a 

böjtölést heti egy nappal kezdeni, majd havonta emelni a kúra 

időtartamát addig, míg már gond nélkül képesek vagyunk egy 

teljes hetet végigcsinálni! Ennél hosszabb böjt megkezdése csak 

szakember felügyelete mellett tanácsos! 
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Étrend 

1. nap 

Ezen a napon már hagyjunk el minden nassolást, húst és 

alkoholt! Hat óra után már ne fogyasszunk semmit! Jó, hogyha 

reggel megiszunk egy kávéskanál almaecetet, két deciliter 

vízben oldva, és hashajtóként, lefekvés előtt egy evőkanálnyi 

keserűsót, fél deciliter langyos vízben elkeverve. 

 

2. nap 

Meg kell innunk 2, de inkább 3 liternyi folyadékot a nap 

folyamán. Ez lehet vértisztító tea, szénsavmentes ásványvíz, 

frissen facsart gyümölcslé vagy tartósítószer nélküli 100%-os 

gyümölcslé hígítva. 1 dl gyümölcsléhez, 1 dl vizet adjunk! 
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Reggeli: Gyümölcs- vagy gyógytea, reszelt vagy passzírozott 

gyümölcs. 

Ebéd: Héjában főtt krumpli, sárgarépa és cékla. Akár 

mindegyikből ehetünk egy keveset, de fontos, hogy ebédünk 

összességében semmiképp se haladja meg a 15 dkg-ot! Igyunk 

teát vagy gyümölcsevet! 

Vacsora: Párolt zöldségfélék, tea, gyümölcslé. 

Az alapos tisztuláshoz javasolt a második naptól ébredést 

követően a langyos vizes – kamillás vagy csalános – beöntés. 

3. nap 

Kötelező a napi 2,5-3 liter folyadék, kétóránkénti 

rendszerességgel fogyasztva. 

Reggeli: Vesetisztító gyógytea, negyed friss citrom, és egy 

mokkáskanál méz. 

Ebéd: Rizsnyák: 1/2 liter vizet 3 evőkanál rizzsel felforralunk, 

kb. 60 percig – fajtánként változhat – puhára főzzük, majd 

levesszük a tűzről. A masszát szitán átnyomjuk. A nyákot 

elkortyolgatjuk. Fahéjjal ízesíthető. Sózni tilos! 

Vacsora: Főtt burgonya, paradicsom, cékla vagy zeller levessé 

főzve és összeturmixolva. Fűszerezhetjük bazsalikommal, 
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borsikafűvel, petrezselyemmel, de sót és erős fűszereket ne 

használjunk! 

4. nap 

Egész nap fogyasszunk gyomor-, epe- és májtisztító teákat! A 

nap folyamán 3 kávéskanál mézet el lehet szopogatni. Nagyon 

erős éhség esetén délben rizsnyákot ehetünk fahéjjal, mézzel 

ízesítve. 

5. nap 

Azonos a negyedik nappal. 

6. nap 

Igyunk ezen a napon nyugtató teákat (csalán-, apróbojtorján-, 

körömvirágteát)! Citrommal és mézzel ízesíthetjük. 

Reggeli: Tea mézzel. 

Ebéd: Zöldségekből főzött leves, melyet összeturmixolunk, 

rizsnyák. 

Vacsora: Az ebédre főzött leves, rizsnyák, méz, citrom. 

  



 

31 

7. nap 

A böjt utolsó napja, mely visszavezet bennünket megszokott 

étkezési rendünkhöz. 

Reggeli: Bármilyen fajta gyógyteát ihatunk. 

Tízórai: Egy kisebb alma hámozva. 

Ebéd: Zöldségekből főzött leves összeturmixolva, héjában főtt 

krumpli pici olívaolajjal. 

Vacsora: Párolt zöldségek, olívaolajjal borsikafűvel, ízesítve.9 

 

  

                                                 
9 http://napidoktor.hu/blog/meregtelenites-2/7-napos-lebojt-kura/ 
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A CSONTOK VÉDELMÉBEN  

A megfelelő táplálkozás fő ismérve az, hogy az elfogyasztott 

étellel megfelelő tápanyagokat juttatunk a szervezetünkbe, 

amelyek, többek között, a csontjaink egészségét is megőrzik, 

illetve táplálják. Azonban az élelmiszerekben található anyagok 

nem csak táplálni, de bizony pusztítani, gyengíteni is tudnak.  

Só  

A só elvonja a kalciumot a csontokból, amelyek így gyengébbé, 

törékenyebbé válnak. Minden 2300 milligrammnyi nátrium 

elfogyasztásával 40 milligramm kalciumot vesztünk, a 

dietetikusok mérései szerint. A legjobb dolog, amit tenni lehet a 

só káros hatásai ellen, a sóbevitel csökkentése, érdemes emellett 

a feldolgozott élelmiszerekre is odafigyelni, mivel azok 

általában eleve tartalmaznak sót is - az amerikai adatok szerint a 

sóbevitelünk 75 százaléka, éppen ezekből a rejtett sóforrásokból 

származik.  

Üdítőital  

Az üdítőitalok kétszeres kockázatot rejtenek magukban a 

csontjainkat tekintve. A szénsavas italokban a foszforsav miatt 

tapasztalható a jellegzetes pezsgés, ám ez a vegyület sajnos 

megemeli a vizelettel a szervezetből kiürülő kalcium 
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mennyiségét. Mindeközben pedig a szervezetet eltelítő 

üdítőkből hiányzik az a tápanyag, ami a tejben vagy a 

gyümölcslevekben megtalálható. A megoldás az, ha 

tartózkodunk az ilyen italoktól és inkább a tejtermékekre vagy 

vitamindús gyümölcsleveket választunk. A legegyszerűbb 

persze, ha egyszerűen vizet iszunk és az étrendünk valóban 

tápanyagokban gazdag.  

Koffein  

A sóhoz képest a koffein lényegesen kevésbé veszélyes, de attól 

még némi kalciumot szintén kivon a szervezetünkből. Minden 

100 milligrammnyi koffeinre 6 milligramm elvesztett kalcium 

jut. Ez akkor jelent problémát, ha nem pótoljuk az elvesztett 

kalciumot, például azért, mert túlzott mértékben fogyasztunk 

koffeines italokat, illetve azok mellett nem iszunk tejtermékeket 

és egyéb, a csontoknak hasznos italféléket. Érdemes ezért reggel 

1-2 csészényi kávénál többet nem fogyasztani, majd inkább más 

típusú italokat inni - és természetesen a kávét tejjel ivók, már 

eleve többet tesznek a koffein kalciumelvonó hatásának 

ellensúlyozásáért.  

A-vitamin  

A többek között a tojásban, zsíros tejtermékekben, májban és 

vitaminnal dúsított élelmiszerekben megtalálható A-vitamin, 



 

34 

ugyan a látásunk és az immunrendszerünk számára rendkívül 

fontos elem. Azonban kiderült, hogy az A-vitamin túladagolható 

- egyes kutatók a jelenleg felnőtteknek ajánlott 5000 nemzetközi 

egységet (NE) is túlzónak tartják.  

A legérzékenyebbek a jelenlegi adatok szerint a változó kor után 

lévő nők, esetükben a csonttörések száma kétszeresére 

növekedett, amennyiben napi 5000 NE-nél nagyobb 

mennyiségben juttattak a szervezetükbe A-vitamint.  

 

Az A-vitamin túlfogyasztás megelőzése érdekében, érdemes 

csökkentett zsírtartalmú étrendet követni, és tojásfogyasztáskor 

inkább csak a fehérjét használni, mint a tojássárgáját (ez utóbbi 

tartalmazza ugyanis a tojásban lévő A-vitamint). Érdemes a 

multivitamin készítményeket is ellenőrizni, nem tartalmaznak-e 

több A-vitamint a kelleténél.  
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Alkohol  

Az alkohol megakadályozza az elfogyasztott kalcium 

feldolgozását a szervezetben, azaz a csontok így nem jutnak 

hozzá a szükséges tápanyaghoz. A komoly alkoholfogyasztás 

ennek tetejébe, még megzavarja a csont építőelemeinek, az 

oszteoblasztóma sejteknek a működését is.  

Az alkoholfogyasztást mindenképpen ésszerű mértékre kell 

csökkenteni, ami legfeljebb napi egy-egy pohárnyi szeszes italt 

jelentsen.  

Hidrogénezett olajok  

A legfrissebb kutatások kimutatták, hogy a hidrogénezett 

növényi olajok, elveszítik a bennük eredetileg megtalálható K-

vitamint. A K-vitamin az erős csontok alapvető építőeleme, és a 

zöld levelű zöldségek után a legjobb forrásuk az olyan növényi 

olajok, mint az olívaolaj vagy a repce olaj. Ha elég zöldséget 

fogyasztunk, akkor nincs sok aggódnivalónk, de sütés-főzés 

alkalmával érdemes figyelnünk, hogy ne hidrogénezett olajat 

használjunk.10 

                                                 
10 http://www.webbeteg.hu/cikkek/fogyokura/10395/elelmiszerek-es-a-

csontok-egeszsege 
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A kalcium a csontok egészségét biztosítja, segít fenntartani a 

megfelelő szintű csonttömeget. Ha étrendünk nem tartalmaz 

elegendő kalciumot, akkor szervezetünk a csontokból vonja ki 

azt. 

Ennek következtében a csontok és a gerinc gyengévé, 

törékennyé válik, és kialakul az oszteoporózis (csontritkulás). 

Külsőleg ez a következőkben nyilvánul meg: csökken a 

testmagasság, megváltozik a testtartás, a gerincgörbület, 

deformálódnak a csigolyák, a kisebb esések is már fájdalmas 

töréseket okozhatnak. 

A kalciumszükséglet az életkorral együtt növekszik, az 50 év 

feletti emberek és a menopauzát elért nők szervezetének 

nagyobb mennyiségű kalciumra van szüksége. 
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Természetes forrásai:  

 Magvak: szezámmag (őrölt formában), dió, mogyoró, 

mandula 

 Hüvelyesek (bab, borsó, tofu) 

 Sötétzöld leveles zöldségek (pl. brokkoli, kelkáposzta) 

Bizonyos tápanyagok és vitaminok segíthetik, vagy éppen 

gátolhatják a kalcium felszívódását. A D-vitamin elősegíti a 

felszívódást.11 

  

                                                 
11 http://www.lettudatos.com/taplalkozas-es-a-csontok.html 



 

38 

MIT TUDUNK MEG AZ 

ÉLELMISZERCÍMKÉRŐL?  

A tápanyagcímkézés azt jelenti, hogy a fogyasztókat 

tájékoztatják az élelmiszerekben található tápanyagokról és 

ideális esetben ezzel kellene segítieni őket az egészségesebb 

élelmiszer-választásban a vásárlás során. Európában az ilyen 

információk megjelenítése nem kötelező, hacsak az nem a 

tápértékre vagy az egészségre gyakorolt hatásra vonatkozik. 

Azonban, egy újkeletű, az EU-által finanszírozott kutatási 

projekt a FLABEL (Élelmiszercímkézéssel a Jobb 

Életmódnevelés Elősegítéséért) felfedte, hogy a termékek 

átlagosan mintegy 85%-a tartalmazott a tápértékekre vonatkozó 

információt a csomagolás hátulján és megközelítőleg 48%-uk az 

előoldalon.  

Változatos címkézési rendszerek állnak rendelkezésre, mivel 

kormányzatok, élelmiszergyártók, kereskedők, egészségügyi és 

fogyasztóvédelmi szervezetek dolgoznak a fogyasztóbarát 

cimkekialakításon. 
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A leggyakrabban használt formátumok Európában: 

 A tápanyagtáblázat, ami rendszerint vagy a “nagy 4”- ként 

ismert tételeket mutatja (energia-, fehérje-, szénhidrát-, 

zsírtartalom), vagy a “nagy 8” (pl.: “nagy 4” és a cukor-, 

telített zsír-, rost- és nátriumtartalom) az adott élelmiszer 

100 g/ml-ére vagy adagjára vagy csomagjára megadva. 

 Irányadó Napi Beviteli Érték (INBÉ) egy iránymutató arra 

nézve, hogy egy egészséges felnőttnek mennyi energiát 

(kalóriát) és tápanyagot kellene bevinnie egy nap. Az INBÉ 

rendszer a tápértékre vonatkozó információkat a termék 

adagjára (pl.: rúd/tábla, szeletenként) mutatja, rendszerint 

jelezve az energia és a 4 tápanyag, a zsír, a telített zsiradék 

(telítettek), a cukor és a nátrium (só) mennyiségét az 

adagban. Az INBÉ százalékok megmondják, hogy az 

egészséges felnőttek számára irányadó (maximális) beviteli 

értékhez viszonyítva ezekből a tápanyagokból mennyi van 

abban a termékben. Megjegyzendő, hogy megnehezítsék a 

túlfogyasztást az INBÉ számoknál az egészséges felnőtt nő 

átlagos tápanyagszükségletét vették alapul. 
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 Színkódolt rendszerek (pl: Közlekedési Lámpák) színeket 

használnak (pl.: pirosat, borostyánt (sárgát) és zöldet az 

Egyesült Királyság „Közlekedési Lámpa” rendszerében; 

narancssárgát, sárgát és zöldet a francia rendszerben), hogy 

jelezzék az élelmi termék tápanyagtartalmának és néha 

energiatartalmának magas, közepes vagy alacsony voltát, 

annak 100g/ml-ében. Némely rendszer (pl. a Közlekedési 

Lámpák az Egyesült Királyságban) bizonyos körülmények 

között alkalmazkodik a színkódolással az adagokhoz. Az 

élelmiszercímkéken, a színkódokon felül, a tápanyagok (pl.: 

zsír, telített zsír, cukor és só) mennyisége -az 

energiatartalom esetleges feltüntetése mellett- megjelenik 

az élelmiszer adagjára vagy mennyiségére vonatkozóan. 

 A színkódolt INBÉ az INBÉ címkézési rendszer és a 

Közlekedési Lámpák vagy hasonló színkódolási rendszerek 

kombinációja. Ezek a címkék feltüntetik az INBÉ 

százalékokat az energiára és bizonyos tápanyagokra 

vonatkozóan az étel vagy ital adagjában vagy fogyasztott 

mennyiségében, továbbá a színkódokkal kombináltan 

mutatják, hogy ezen tápanyagok mennyisége (energiával 

vagy anélkül) magas, közepes vagy alacsony az adott 

élelmiszer100g/ml-ében (vagy egy adagban, ha az adag 

nagyobb/több mint 100g/ml) 
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 Az olyan egészséglogókat, mint a „Svéd Kulcslyuk” olyan 

élelmiszereken használják, amelyek megfelelnek bizonyos 

élelmiszerkategóriák feltételeinek (ami jelölésről jelölésre 

változik), és segítik a fogyasztókat az azonosításban és a 

számukra kedvezőbb vétel kiválasztásában.12 

Allergének 

Akik bizonyos élelmiszerekre allergiásak, mint a búza vagy 

tojások, könnyű száműzni azokat étrendjükből, amennyiben 

teljes, természetes formájukban jelennek meg. Azonban nem 

könnyű bizonyosnak lenni abban, hogy ugyanazon allergének 

nem jelennek meg néhány előre elkészített ételben, mint például 

a szószokban.  

Az élelmiszergyártás egy nagyon komplex és kifinomult 

folyamat, továbbá a feldolgozott élelmiszerek részét képezik 

napi életünknek. Nehéz elképzelni, hogy feladjuk ezt a 

kényelmet csak azért, mert nem tudjuk, hogy a termék vajon 

dióolajjal készült-e vagy esetleg tartalmazhat-e glutént, vagy 

valamilyen formában csonthéjasokat. 

                                                 
12 http://www.eufic.org/article/hu/egeszseg-es-eletmod/egeszseges-

taplalkozas/artid/Taplalkozasi-informaciok-olvassuk-ertjuk/ 
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A legtöbb ember a különböző ételeket probléma nélkül élvezi. 

De az emberek egy kis százalékának speciális termékek vagy 

összetevőik kedvezőtlen reakciókat okozhatnak, amik 

megnyilvánulhatnak egy enyhe kiütéstől kezdve egészen egy 

súlyos allergiás reakcióban is. Az élelmiszercímkézésnek 

biztosítani kell a potenciális allergénként számon tartott 

hozzávalók érthető feltüntetését.13 

Az allergiát vagy intoleranciát okozható anyagok és 

termékek: 

1. Glutént tartalmazó gabonafélék (azaz búza, rozs, árpa, 

zab, tönkölybúza, kamut, illetve hibridizált fajtái) és a 

belőlük készült termékek, kivéve: 

2. Rákfélék és a belőlük készült termékek. 

3. Tojás és a belőle készült termékek. 

4. Hal és a belőle készült termékek. 

5. Földimogyoró és a belőle készült termékek. 

6. Szójabab és a belőle készült termékek. 

7. Tej és az abból készült termékek (beleértve a laktózt). 

8. Diófélék, azaz mandula (Amygdalus communis L.), 

mogyoró (Corylus avellana), dió (Juglans regia), kesudió 

(Anacardium occidentale), pekándió (Carya illinoinensis 

                                                 
13 http://www.eufic.org/article/hu/page/FTARCHIVE/artid/allergenek-

cimkezese-elelmiszereinken/ 
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[Wangenh.] K. Koch), brazil dió (Bertholletia excelsa), 

pisztácia (Pistacia vera), makadámia vagy queenslandi 

dió (Macadamia ternifolia) 

9. Zeller és a belőle készült termékek. 

10. Mustár és a belőle készült termékek. 

11. Szezámmag és a belőle készült termékek. 

12. Kén-dioxid és az SO 2 -ben kifejezett szulfitok 10 

mg/kg, illetve 10 mg/liter összkoncentrációt meghaladó 

mennyiségben; a számítást a fogyasztásra kész 

termékekre vagy a gyártó utasítása alapján elkészített 

termékekre vonatkozóan kell elvégezni. 

13. Csillagfürt és a belőle készült termékek. 

14. Puhatestűek és a belőlük készült termékek.14 

  

                                                 
14 http://cukraszat.net/18-aktualitas/326-allergenek-jelolese 
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RECEPTEK 

Mozzarellás paradicsomsaláta 

Hozzávalók 4 személyre: 

 4 érett paradicsom 

 20 dkg mozzarella 

 1 evőkanál olívaolaj 

 1 evőkanál vörös borecet 

 bazsalikomlevél 

 só 

 bors 

Elkészítés: 

A megmosott paradicsomokat karikákra vágjuk, a mozzarellát 

felszeleteljük. Négy tányéron körberakjuk egymást váltva a fenti 

hozzávalókat, meglocsoljuk borecettel, megszórjuk sóval, 

borssal, bazsalikomlevelekkel, végül olajat csepegtetünk rá. 

Nyáron érdemes tálalás előtt behűtjük. 
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Cézársaláta 

Hozzávalók 4 személyre: 

 40 dkg csirkemell 

 2 tojás 

 6 evőkanál olaj 

 4 szelet toast kenyér 

 2 közepes fej hagyma 

 1 geredz fokhagyma 

 1 csokor petrezselyem 

 1 fej saláta 

 fél citrom leve 

 só 

 bors 

 1 kiskanál Worchester szósz 

 2 evőkanál reszelt parmezán 

Elkészítés: 

A tojásokat keményre főzzük, megtisztítjuk és hagyjuk kihűlni. 

A csirkemellet megmossuk, leitatjuk róla a nedvességet, majd 2 

evőkanál felhevített olajon körbesütjük, sózzuk, borsozzuk, 

majd kivesszük az olajból. A finomra vágott hagymát, 

fokhagymát és kis kockákra vágott kenyeret megpirítjuk a 



 

46 

visszamaradt zsiradékban, majd szűrőkanál segítségével 

kiszedjük. A salátát megmossuk, lerázzuk róla a vizet, és 

falatnyi darabkákra tépkedjük. Négy tányérra osztjuk, és 

meglocsoljuk citromlével. Összekeverjük a kockára vágott 

tojást, a felaprított petrezselymet és négy evőkanál olajat, majd 

a keveréket elosztjuk a salátákon. A filéket a saláta tetejére 

helyezzük, majd citromkarikákkal díszítve tálaljuk. 

Töltött kel 

Hozzávalók 4 főre: 

 1 középnagyságú - kb. 1 kg-os kelkáposzta 

 40 dkg darált hús 

 10 dkg rizs 

 só 

 bors 

 4 dkg liszt 

 olaj 

 1 kanál tejföl 

Elkészítés: 

A kelkáposztát vízsugárral jól megmossunk, és egészben 

hagyunk. A darált húst a rizzsel összekeverjük, sót, borsot adunk 
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hozzá. A kel leveleit vigyázva szétválasztjuk, és a tölteléket 

egyenletesen elhelyezve közzé rakjuk. 

Az egészet cérnával átkötözzük és egy mély lábasban forró sós 

vízbe téve kb. 1 óráig lassan főzzük. A lisztből olajon világos 

rántást készítünk, amivel a levét berántjuk. Tálaláskor a kanál 

tejfölt hozzáadjuk a levéhez. A kelfejet lapát segítségével 

kiemeljük, a cérnát lefejtjük róla, kerek főzelékes tálba 

helyezzük, cikkekre vágjuk és a levét köréje öntjük. 

Zöldbabos-burgonyás makaróni 

Hozzávalók 4 személyre: 

 50 dkg zöldbab 

 25 dkg burgonya 

 30 dkg makaróni 

 1 csokor bazsalikom 

 1-2 gerezd fokhagyma 

 3 dkg fenyőmag 

 3 dkg parmezán sajt 

 3-4 ek olívaolaj 

 5 ek tejszín 

 só 

 bors 
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Elkészítés: 

1. A zöldbabot feldaraboljuk. A meghámozott, felkockázott 

burgonyát a zöldbabbal és a makarónival együtt forrásban lévő, 

sós vízben kb. 12 perc alatt megfőzzük. 

2. Aprító- vagy turmixgépben a bazsalikomleveleket, a 

fokhagymát, a fenyőmagot, a parmezánt és az olajat pépesítjük. 

Sóval, borssal ízesítjük. 

3. A zöldbabot, a makarónit és a burgonyát szűrőbe öntjük, de 

nem csöpögtetjük le, hanem azonnal visszatesszük az üres 

főzőedénybe. A pestót felével elvegyített tejszínnel 

összekeverjük, majd tányérokra halmozzuk. A maradék mártást 

(pestót) külön kínáljuk. 
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Lencsefőzelék zöldségekkel 

Hozzávalók: 

 25 dkg lencse, 

 2 babérlevél, 

 2 kk. olaj, 

 1 fej apróra vágott hagyma, 

 15 dkg vékony csíkokra vágott sárgarépa, 

 3 kockára vágott zellerszár, 

 2 kk. pirospaprika, 

 1 kk. finomra vágott friss zsálya, 

 só, 

 krumpli (ha ezzel sűrítjük). 

Elkészítés: 

A lencsét előző este megmossuk, beáztatjuk. Másnap 

babérlevelet adunk hozzá. A hagymát, sárgarépát, zellert 5 

percig pároljuk olajban. Beletesszük a lencsét, a fűszereket és a 

lencse főzőlevét, majd lefedve kb. 15 percig főzzük. Sűríthetjük 

a főzőlével összeturmixolt zöldségekkel, vagy turmixolt főtt 

krumplival. 
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Karfiol krémleves 

Hozzávalók: 

 1 közepes karfiol rózsáira szedve, 

 2 evőkanál vaj, 

 1 közepes hagyma apróra vágva, 

 2 kis gerezd fokhagyma apróra vágva vagy áttörve, 

 1-2 tk curry por 

 1/2 csésze tejföl 

 1 tk só, 

 csipet fehérbors, 

Díszítéshez: 

 1/3 csésze joghurt, 

 1/4 csésze pirított felvagdosott mandula 

Elkészítés: 

Pároljuk kevés vízen a karfiolt kb. 10 percig amíg megpuhul, 

majd szűrjük le. Közben olvasszuk fel a vajat alacsony hőfokon. 

Adjuk hozzá a hagymát, pároljuk meg, amíg megpuhul. Adjuk 

hozzá a fokhagymát és pároljuk tovább 1 percig. Szórjuk bele a 

curry port és pároljuk tovább még 2 percig. Turmixoljuk össze a 

hagymát a karfiollal 1/2 csésze vízzel krémesre. Öntsük hozzá a 



 

51 

tejet, a tejfölt, sót, borsot. Melegítsük fel, de ne forraljuk. Merjük 

leveses tálba, és díszítsük joghurttal és mandulával. 

Gyümölcskehely 

Hozzávalók: 

 1 cs. (10g) zselatin 

 30 dkg fehér, mag nélküli szőlő 

 2 banán 

 5dl tejszín 

 3 ek. mandulaforgács 

 menta levelek díszítéshez 

Elkészítés: 

1. A zselatint a csomagon olvasható utasítás szerint 4 ek. vízbe 

áztatjuk, és állni hagyjuk. 

2. A szőlőt megmossuk, leszemezzük, és a szemeket 

kettévágjuk. Ha van magja, és nem szeretjük, akkor távolítsuk el 

őket.) A banánt meghámozzuk, felszeleteljük, és összekeverjük 

a szőlővel. Szétosztjuk hat szép üvegkehely vagy tálka aljára. 

3. A zselatinhoz öntjük a szőlőlevet és felmelegítjük. Ne 

forraljuk! Melegítés közben a zselatin feloldódik. A levelet a 

gyümölcsökre csorgatjuk, és kb. 2 órára hidegre tesszük. 
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4. Tálalás előtt a csokoládét vízfürdőben felolvasztjuk. Kézi 

robotgéppel habosra verjük, közben folyamatosan hozzáöntjük 

a tejszínt, és a gyümölcsökre halmozzuk. 

5. A kelyhekre szórjuk a mandulaforgácsot, majd mindegyiket 

egy-egy mentalevéllel díszítjük, és azonnal kínáljuk.15 

                                                 
15 drimmun.com 
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http://www.eufic.org/article/hu/egeszseg-es-

eletmod/egeszseges-taplalkozas/artid/Regular-breakfast-
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