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 Mely betegség csoportok érintettek? 

 

Diabetes- vércukormérők 

Hypertónia- vérnyomásmérők 

Sztómával élők- sztómazsákok  

  

A rehabilitációt segítő eszközök és a 
dietetika találkozási pontjai 



1. Fontos az étkezések 
napi ritmusa 

2. Többféle élelmiszert 
fogyasszunk 

3. Változatos ételkészítés 

4. Megfelelő 
folyadékfogyasztás 

5. Biztonságos helyről 
származó élelmiszert 
fogyasszunk 

6. Lehetőleg minél több 
feldolgozatlan 
élelmiszert használjunk 

 

Egészséges táplálkozás 

 



Diabetes 

Alapvető információk 

Csak a cukor és az azzal készült 
élelmiszerek, valamint a szőlő az 
aszalt gyümölcs, és az égetett 
szeszes ital tiltott 

Korlátozva fogyasztható : 
Gabonából készült élelmiszerek, 
burgonya, sütőtök,zöldborsó, 
kukorica, rizs, szárazfőzelékek, 
gyümölcsök, tej, szénhidrát 
tartalmú édesítők 

Korlátozás nélkül 
fogyaszthatóak: zöldségfélék, 
húsok, sajt, túró, energiát nem 
adó édesítők- eritriol, stevia 

Hamis információk 

A cukorbeteg csak zsemlét 
ehet kenyeret nem 

Gyümölcsöt nem,csak néha egy 
kis savanyú almát 

Húst hússal kell enni 

Ha beveszem a gyógyszerem 
nem is kell diétázni 

Nagyon drága a diéta 

 



Diabetes 

Az éhomi vércukor érték 6 
mmol/l fölé ne menjen, étkezés 
után pedig 7,5 mmol/l fölé. 

Fontos a betegség kezdetekor 
a vércukormérés 

Törekedni kell rá, hogy a HbA1c 
ne haladja meg a 7 %-ot 

Előzzük meg az insulin 
resistentia kialakulását- 
csökkentsük az elhízást, 
mozogjunk többet, tarsuk be a 
diétás előírásokat 

 



Az élelmiszerek  Glikaemiás indexe 
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Élelmiszerek glikémiás indexe 

Alacsony GI kisebb  mint 55% 

Hüvelyesek 30-50% 

Félkem.-re főtt tészta 45-55 % 

főtt zabpehely 51% 

Pirított műzli 43% 

Alma  44 % 

Meggy 22 % 

Grape fruit 23 % 

Teljes zsíros tej 27 % 

Gyümölcs joghurt 33 % 

 

Közepes GI 55-70% 

Zöld banán 65 % 

Ananász 66 %  

Sárgadinnye 65 % 

Pattogatott kukorica 55 % 

Méz 65-70% 

Magas GI 70 % fölött 

Főtt burgonya 101% 

Fehér kenyér 70 % 

Sült burgonya 75% 

Zsemle 73 % 



A szénhidrát elosztása az energia 
szükséglet szerint 

   Energia és szénhidrát 
megoszlás (50% szénhidrát 

esetén) 

1000 kcal               120 g 

1200 kcal               145 g 

1400 kcal               175 g 

1600 kcal               200 g 

1800 kcal               220 g 

2000 kcal               250 g 

120 g szénhidrát - 2 db zsemle, 
vagy 12 dkg kenyér, 1 dl tej, 20 
dkg burgonya, 15 dkg alma. 

175g szénhidrát - 3 db zsemle, 
vagy 15 dkg kenyér, 3 dl tej,  20-
20 dkg alma, narancs, 5 dkg 
rizs. 

250 g szénhidrát – 5 db zsemle, 
vagy 26 dkg kenyér, 5 dl tej, 
vagy kefir,7 dkg rizs vagy 
tészta, 20-20 dkg alma, narancs  

 

 



A javasolt szénhidrát napi 
elosztása 

Napi szénhidrát 

(g) 

110 140 160 180 200 

Reggeli 20 25 30 30 35 

Tízórai 10 15 15 20 20 

Ebéd 35 40 50 50 55 

Uzsonna 10 15 15 20 25 

Vacsora 25 30 35 40 45 

Utóvacsora 10 15 15 20 20 



ÖSSZEFOGLALÓ 

A cukorbeteg minden 
étkezéskor fogyasszon 
szénhidrát tartalmú élelmiszert 

Minden étkezés alkalmával 
szerepeljen magas 
rosttartalmú élelmiszer az 
étrendben 

Fogyasszon 1,5-2 liter 
folyadékot, lehetőleg vizet! 

Tartsuk meg az étkezések napi 
ritmusát! 

Tartsuk be a diétás előírásokat! 



Ritkán jár egyedül, más betegségek talaján alakul ki- Metabolikus 
X szindróma 

Társulhat elhízáshoz, magas vérzsír szinthez, illetve diabeteshez 

Oka lehet a fent említetteken kívül még a helytelen táplálkozás, 
mozgásszegény életmód, stressz, dohányzás 

Mivel a kórosan magas insulin szint, és ebből adódóan az insulin 
resistencia  is oka lehet a hypertóniának, ezért ebben az esetben 
is a diétának nagy szerepe van. 

Kutatások megállapították, hogy a zsigeri elzsírosodás-
pocakosodás fokozza az insulin resistenciát, ezáltal fenntartva a 
magas vércukorszintet, ami fenntartja, sőt fokozza az érfal 
enyhe gyulladását, ez hosszú távon az érelmeszesedéshez vezet. 

 

 

 

Magasvérnyomás 



Hypertonia kezelésének célja 
 
A vérnyomás 140/80 

hgmm alatti tartása 

Csökkentsük a magas 
insulinszintet 

Normalizáljuk a testsúlyt 

A vérzsír szintet 
csökkentsük 

Stressz csökkentése 
mozgással 

 



Csökkentsük ételeink sótartalmát 

Lehetőleg frissen készült ételeket fogyasszunk,  ismert helyről 
származó alapanyagok felhasználásával 

Többféle élelmiszer használatával megelőzhetjük az egyes 
tápanyagok hiányát- vitaminok, kalcium, magnézium 

Csökkentsük a finomított szénhidrátok fogyasztását- cukor 
helyett édesítő, pl stevia, fehér lisztből készül termékek helyett 
teljes őrlésűek 

Minden étkezéshez fogyasszunk friss zöldséget, a kis étkezések 
menüje gyümölcs legyen. 

Fogyasszunk legalább hetente egyszer omega 3 zsírsav tartalmú  
halat- pl lazac, busa 

Nassolásként pár szem olajos mag, vagy 70%-os kakaótartalmú 
étcsokoládé ajánlott 

Hypertonia diétás kezelése 



Általában a belek gyulladásos betegségeiben illetve 
daganat miatt kerül sor sztóma kialakítására 

Attól függően, hogy hol a sztoma helye – ileostoma, 
vagy colostoma a neve 

Mindkét esetben a cél 

  a béltartalom konzisztenciájának normalizálása, 

  a tápanyag felszívódás optimalizálása, ezáltal 

 a megfelelő tápláltsági állapot létrehozása 

 Alultápláltság esetén / BMI 18,5 alatt/, napi 1-2 iható 
tápszer állapottól függően 

 

A sztómával élők étrendje 



Sztómával élők diétája 
Ajánlott Kerülendő 

Gyakori, kis étkezések (naponta 5-6-szor), 

megközelítőleg azonos időpontban 
Napi 1-2-szeri étkezés 

nyers tej 

savanyított tejtermékek: kefir, joghurt, túró tejföl, tejszín 

sovány sajtok: lestyános, Tenkes, Túra zsíros, túlérlelt sajtok 

sovány baromfi hús, sovány marha, borjú 
sertéshús, füstölt húsok, kolbász, 

tepertő, sertészsír 

nyúl, sovány hal 
nagyvadak (őz,szarvas), füstölt hal, 

olajos hal, szalonna 

gyümölcsök: alma, birsalma, őszibarack hámozva apró magvas gyümölcsök: málna, eper 

áfonyalé, tiszta víz szénsavas üdítők, sör, pezsgő 

 édesítők-stevia, eritriol 
cukor, méz és az ezekkel készült ételek, 

lekvár, aszalt gyümölcsök, 

sárgarépa, zeller, zsenge karalábé, tök, zsenge 

zöldbab, zöldborsó, uborka savanyítva 

gomba, karfiol, spárga,zöldpaprika, 

fokhagyma, vöröshagyma, 



Eldöntendő élelmiszerek 

Szagképzők Szagcsökkentők 

zsíros, vagy túlérett vagy 

füstölt sajtok, 
joghurt, kefir, író 

tojás, hüvelyesek, szója 
spenót, sárgarépa, 

petrezselyemgyökér 

gomba, káposzta, spárga fejes saláta, zeller, áfonyalé 

hal, tojás   

csonthéjas gyümölcsök: dió, 

mogyoró, mandula, gesztenye 
  

fokhagyma, vöröshagyma   

sör, kávé,   



A diéta mindig a beteg állapotához igazodjon 

Kerülje a hasmenést és a sztoma elzáródását okozó 
durva rostot és apró magvakat tartalmazó valamint a 
belet irritáló élelmiszereket 

Rendszeresen étkezzen, és egyszerre ne egyen túl 
sokat 

Lehetőleg mindig frissen készült, tartósítószert nem 
tartalmazó ételeket fogyasszon 

Figyeljen a folyadék bevitelre 

Összefoglalva 
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ORSZÁGOS DIETETIKUS CÍMTÁR 
A Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége dietetikusi adatbázisa 
Az adatbázis használata térítésmentes,  
a táplálkozási-dietetikai szaktanácsadás azonban térítési díj ellenében vehető igénybe. 
Kérjük, válassza ki, melyik megyében keres dietetikus szakembert: 
                                         Megye kiválasztása:  
 
 
 
Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége 
www.mdosz.hu /dietetikuskereső/ 
 

Segítség 

http://www.mdosz.hu/


                Köszönöm megtisztelő figyelmüket! 

 


