
A helyes táplálkozás szerepe 

 

Az étkezés olyannyira szerves része az életmódunknak, hogy már egyszerű, apró 

változtatások is évekkel hosszabbíthatják meg az életünket. 

Összefüggés lehet a testi tünetei és az étkezés között is. Törekedjen arra, hogy 

étrendje kiegyensúlyozott és egészséges legyen, sok gyümölcsöt és zöldséget, 

valamint omega-3-zsírsavakban gazdag halat tartalmazzon. 

Az egészséges, kiegyensúlyozott étrend segít a normál testsúly fenntartásában, 

valamint energikusabbá tesz. A   kiegyensúlyozott   táplálkozás   a   változatosságot   

jelenti, hiszen szervezetünknek valamennyi tápanyagra szüksége van. Hacsak 

betegsége nem indokolja, kerülje a szélsőséges táplálkozást, egy tápanyag teljes 

kihagyását, vagy mértéktelen fogyasztását. Például a zsíros   ételek   mértéktelen 

fogyasztása, a koplalás, vagy a túlevés káros hatással lehetnek szervezete megfelelő 

működésére. 

 

 



• Táplálkozzon mértékletesen, tartsa be az orvosa által ajánlott mennyiségeket 

és kerülje el a súlygyarapodást. Törekedjen arra, hogy a testtömegindexe (BMI) 

a normális tartományban maradjon! 

• Étrendje legyen változatos, tartalmazzon szénhidrátokat, fehérjét és zsírt is, az 

egyes alkotóelemek arányáról kérje ki kezelőorvosa és dietetikusa véleményét.  

• Csökkentse, de teljesen ne hagyja el étrendjéből az állati fehérjéket. Törekedjen 

arra, hogy húst csak mértékletesen (az íze kedvéért) fogyasszon és válasszon 

inkább fehér, mint vörös húsokat. Csökkentse vagy hagyja el a pácolt 

húskészítmények fogyasztását.  

• Hetente többször egyen halat (ez a gyulladáscsökkentő hatású omega-3 

zsírsavaknak jó forrása).  

• Kerülje a félkész vagy készételeket, mert túlságosan magas a hozzáadott zsír- 

és adalékanyag-tartalmuk. Lehetőség szerint inkább főzzön, de mindig 

tájékozódjon az alapanyagokról, és olvassa el a megvásárolni szándékozott 

élelmiszerek címkéjét. Kérje ki dietetikus tanácsát!  

• Törekedjen a hosszú felszívódási idejű, komplex szénhidrátok (elsősorban 

zöldségek, hüvelyesek) fogyasztására. Kerülje az édességeket, főleg a 

finomítottcukorral készült termékeket, és a finomított lisztből készült pékáruk 

helyett inkább teljes kiőrlésű, több gabonából (búza, árpa, zab, rozs) előállított 

termékeket vásároljon. 

 

 

 

 



Az életmódkezelés része a kiegyensúlyozott táplálkozás, amely nem csak a szervezet 

normál működése miatt fontos. Ha elegendő mennyiségű energiát és táplálékot vesz 

magához, akkor állóképességét is javítani tudja. Ennek feltétele még az ideális testsúly 

elérése is. 

Túlsúllyal nehezebb lélegezni, mozogni és alvásproblémák is jelentkezhetnek. 

Alultápláltság esetén pedig csökken az energiaszint, az erőtlenség pedig kihat az 

életminőségre is. Az ideális testsúlyról egyeztessen kezelőorvosával, és beszéljék 

meg, hogy mit tud Ön tenni annak érdekében, hogy azt elérje, vagy megőrizze. 

A kiegyensúlyozott táplálkozás javítja a fizikai erőnlétet, és a fertőzésekkel szembeni 

ellenállóképességet. Akkor is szükséges a megfelelő mennyiségű táplálékot magához 

vennie, ha úgy érzi, hogy nincs kedve enni, vagy ha nincs étvágya.   

 

 

 

 

 



Táplálkozási tanácsok étvágytalanság és/vagy erőtlenség esetén:   

• többször egyen keveset   

• lassan egyen, élvezze ki az ízeket   

• étkezés közben keveset, vagy ne beszéljen   

• ügyeljen a szükséges fehérjebevitel biztosításához   

• a csontjai egészségéért fogyasszon naponta tejterméket, vagy kalciumban 

gazdag ételt (pl. mák) 

Elsősorban ajánlott szénhidráttartalmú élelmiszerek: 

• zöldségfélék (káposzta, sóska, zöldbab, főzőtök, zöldborsó, sárgarépa, sütőtök, 

édesburgonya), 

• száraz hüvelyesek (elsősorban salátának, levesnek elkészítve), 

• friss gyümölcsök (kivéve füge, datolya, banán és szőlő), 

• durum tészta, barna rizs, jó minőségű barna kenyér, teljes kiőrlésű liszt, 

• savanyított tejtermékek (joghurt, kefir, túró, sajt). 

 

 

 

 



Kerülendők: 

• cukor, 

• méz, 

• aszalt gyümölcsök, 

• hozzáadott cukrot tartalmazó ételek és italok (pl. cukorral készült sütemények, 

befőttek, 

• üdítőitalok), 

• alkohol. 

A hozzáadott cukrot tartalmazó ételek és italok fogyasztása helyett érdemes a 

cukorhelyettesítő édesítőszereket tartalmazó változatokat választani. A 

cukorhelyettesítő anyagok közös tulajdonsága, hogy alacsony az ún. glikémiás 

indexük (GI), azaz a vércukrot időben jobban elhúzódó vércukorszint-emelkedést 

okoznak. Léteznek kalóriamentes mesterséges édesítőszereket is, amelyek a 

vércukorszintet egyáltalán nem befolyásolják. 
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