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Egészséges Táplálkozás 
 

Szia! Mi leszel, ha nagy leszel?  
Orvos, mérnök, autószerelő, színész vagy szakács?  

Bármilyen álmodat valósítod is meg, ahhoz erősnek és egészségesnek kell lenned! 

Ehhez az első lépés az, hogy egészségesen étkezel.  

Miért is fontos ez Számodra?  
 
Azért, hogy jól bírd a gyűrődést és tartsd a 

formád! Azért is, hogy sokáig emlékezz arra, 

amit megtanultál, a figyelmedet ne a benned 

végbemenő kellemetlen történések (fejfájás, 

gyomorrontás) vonják el. Étkezési 

szokásaink már gyermekkorban kialakulnak, lényeges, hogy nyugodt körülmények 

között és rendszeresen étkezz naponta 3-5 alkalommal! A családi közös étkezés lelki 

egészséged fontos meghatározója. Az egészséges táplálkozás is lehet élvezetes. 

 

 A lényeg, hogy táplálkozz változatosan, bőségesen egyél zöldséget, gyümölcsöt 

naponta többször is. Teljes kiőrlésű, magvakat is tartalmazó kenyereket, 

péksüteményeket válassz és legalább fél liter tejet és/vagy tejterméket fogyassz! Hal 

legalább hetente egyszer, sovány hús pedig naponta kerüljön az étrendedbe! 

Természetes zsiradékokat használj, mérsékeld az után sózást! Az étkezések között 

ne feledkezz meg a bőséges folyadékfogyasztásról, ami elsősorban tiszta víz legyen! 

A helyes táplálkozásnak a betegség megelőzésében és a gyógyulásban is fontos 

szerepe van.  

 

Napjainkban sokat hallani az egészséges táplálkozásról. Sokszor egymásnak 

ellentmondó információk látnak napvilágot. Érezheted úgy, hogy nem tudsz 

eligazodni ebben a káoszban. Ezzel a kiadvánnyal próbálunk segíteni Neked, hogy 

megtaláld a helyes válaszokat a kérdéseidre. 
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A táplálkozási piramis megmutatja, az egyes élelmiszer csoportokból mennyit kell 

fogyasztani, hogy egészséges legyél. A helyes táplálkozás alapja, hogy mindent 

szabad enni, de egyes ételeket ritkábban és kisebb mennyiségben. Nincs 

egészségtelen étel, csak rosszul összeállított étrend! 

•
Alkalmanként
_________

1-2 adag/nap
____________
2-3 adag/nap

______________
3-5 adag/nap

________________
5-6 adag/nap
_________________
1,5 liter és 30perc

 

A víz szervezeted létfontosságú eleme, mely befolyásolja az egészségi állapotodat 

és az életminőségedet. Étel nélkül napokig is kibírod, de víz nélkül az ember másfél 

nap múlva elpusztul. Csak az édesvíz alkalmas emberi fogyasztásra. Az agyad 90%-

a, a tested kb. 60%-a víz. Innod kell azért, ki 

ne száradj és azért is, hogy a 

méreganyagok ki tudjanak ürülni a 

szervezetedből.  

A víz juttatja el a tápanyagokat a sejtekhez 

és szállítja oda az oxigént is. Belégzés után 

párásítja a levegőt, szabályozza a 

testhőmérsékleted. Segíti az emésztést, csökkenti a gyomorfájdalmakat. Ösztönzi a 

szervezeted, hogy több kalóriát égessen el, ezáltal csökkenti a zsírlerakódást. 

Bőséges folyadék fogyasztása esetén bőröd kisimul, puhábbá, rugalmasabbá válik. 

Az ízületek rugalmasságáért is a víz a felelős.  

 

Mivel csak a szerves ásványi anyagokat képes szervezeted felhasználni, ezért a 

vízben minimális mennyiségben található ásványokat nem tudja hasznosítani. Így 

elsősorban az ételekből veszi fel tested a szükséges ásványi anyagokat. A 

vízcsapból kieresztett, szabadon hagyott vízből a klór távozik, tehát vezetékes vizet 
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lehetőleg csak pihentetés után igyál. Ha teheted, igyál inkább ásványvizet, illetve 

ozmózis eljárással tisztított vizet. Az elfogyasztott víz bejárja az egész szervezeted. 

Éppen ezért nem mindegy, hogy mennyi és milyen összetételű, milyen tisztaságú 

vizet fogyasztasz.  

 

Ha kis mértékben csökken a szervezetedben a víz mennyisége, szomjúságot érzel. 

További vízvesztés zavart okozhat a rövidtávú memóriában, lelassítja az 

anyagcserét. 10%-os csökkenés 

esetén izomgörcsök jelentkeznek, a 

vese működése fokozatosan leáll. 

 

 A halál 20%-os veszteségnél 

bekövetkezhet. Szervezeted 

harmonikus működéséhez minimum 

2, de esetenként 3 vagy 4 liter vízre 

lenne szükséged. Fokozza a 

folyadékszükségletedet a sportolás, a külső hőmérséklet növekedése és a 

testhőmérsékleted emelkedése. Tested folyadékszintje folyamatosan csökken, így 

ezt pótolnod kell. Akkor is szükség van a víz fogyasztására, amikor még nem érezed 

szomjasnak magad. Vízhajtó italok, mint pl. a kávé vagy a tea, nagymértékben 

csökkentik tested vízkészletét. Sokan úgy gondolják, hogy a csapvíz helyett inkább 

ásványvizet fogyasztanak. Hiszik, hogy az tisztább, egészségesebb, de nem az, csak 

drágább.  

 

A szénhidrát a legfontosabb 

energiaforrás, melyet minden sejted tud 

hasznosítani, belőlük nyerhető a 

leggyorsabban a legtöbb energia. 

Szervezeted nem tudja a szénhidrátokat 

előállítani, a táplálékkal juthatsz 

hozzájuk. A szénhidrát energiát 

szolgáltat az idegrendszernek, az 

izmoknak. Segíti a zsírégetést.  
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Egyszerű szénhidrátok: a leggyorsabban glükózzá alakuló cukrok. Hirtelen 

energialöketet adnak, amit energiaesés követ. Ennek az a magyarázata, hogy a 

vérben a szénhidrát felszívódása miatt hirtelen megnövekszik a vércukor 

mennyisége. Erre reagálva a hasnyálmirigy rengeteg inzulint termel, amit a vérbe 

juttat.  

A többlet inzulin segítségével az energialöketet okozó vércukor a sejtekbe kerül a 

vérből, tehát leesik a vércukor szintje és ekkor következik be az energiaesés. 

Összetett szénhidrátok: lassabban bomlanak le, ezért egyenletes és hosszan tartó 

energiát biztosítanak. Emésztésük a szájban kezdődik a nyállal, ezért válik édessé a 

kifli a szádban, ha sokáig rágod. A glükóz vagy azonnal energiává válik és elég vagy 

elraktározódik.  

 

A szénhidrátok glikogénként raktározódnak el, korlátozott mennyiségben a májban 

és az izmokban. Zsírként korlátlan mennyiségben képesek lerakódni, mert a 

glikogénként el nem raktározható glükóz zsírrá alakul, tovább növelve a 

zsírszöveteket. 

Egyszerű szénhidrátok: a finomított 

cukor és a belőlük készült ételek 

(kenyér, rizs, tészta, 

gabonapehely). Zöldségek, 

csonthéjasok, olajos magvak, 

gyümölcsök, hüvelyesek is 

tartalmazzák és emellett rengeteg 

vitamint és ásványi anyagot is juttat 

a szervezetedbe. Keményítőt 

szintén tartalmaznak, ami nagyszerű energiaforrás. Az összetett szénhidrátok 

többsége rostban gazdag táplálék. A rostok ballasztanyagok, azaz 

megemészthetetlen tápanyagok. A belekben megdagadnak, telítettségérzetet 

okoznak, csillapítják az éhségérzetet. Képesek megkötni a káros anyagokat. 

Gyorsítják az emésztést és lassítják az étkezés utáni vércukorszint-emelkedést. 

Székrekedés ellen is kiváló a rostban gazdag táplálkozás. Magas rosttartalmú 

táplálékok: héjastól fogyasztott gyümölcsök, spenót, saláta, hüvelyesek. 
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Fontos!  

 Az emberi szervezet a természetes származású vagy a nyers táplálékok 

feldolgozására a legalkalmasabb. A finomított cukor, a finomított liszt, illetve 

az ezekből készült ételek egyszerű szénhidrátok, fogyasztásuk nem ajánlott. 

Lassú mérgeknek is nevezik őket.  

 

Az egyszerű szénhidrátok lebomlása során keletkező inzulintöbblet megterheli a 

szervezetet, anyagcserezavart, hosszútávon cukorbetegséget okozhat. A 

feldolgozatlan vércukor pedig zsírrá alakul, ami krónikus elhízáshoz vezet. Minél 

nagyobb mértékben fogyasztod az egyszerű szénhidrátokat, annál kevesebb zsírt 

fog elégetni és annál többet 

fog megkötni a szervezeted.  

 

Az egyszerű szénhidrátok 

fogyasztását minimálisra kell 

csökkentened, egészséged 

és a zsírpárnák elkerülése 

érdekében. Tehát az 

étrendedből minél inkább ki 

kell iktatnod a finomított 

cukorból és lisztből készült élelmiszereket. Fogyassz minél többet ezekből az 

ételekből: gyümölcsök, zöldségek, hüvelyesek, teljes kiőrlésű gabonából készült 

kenyér, péksütemény, durumtészta, olajos magvak. 

 

A zöldségekre alacsony fehérje-, közepes kalória- és magas összetett 

szénhidráttartalom jellemző. Emellett sok rostot és antioxidánst tartalmaznak. Az 

antioxidánsok csökkentik a rák kialakulásának veszélyét. Fontos, hogy nyersen vagy 

félig párolva fogyaszd! Egy zöldség vagy gyümölcs annál nagyobb tápértékű, minél 

színesebb és sötétebb. Kiemelkedően magas tápértékű: a sárgadinnye, az eper, a 

kivi és az aszalt gyümölcsök.  
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Fogyassz magas rosttartalmú élelmiszereket 

minden héten: burgonya, kukorica, gabonafélék, 

gesztenye, hüvelyesek, kenyér, száraztészta, 

tökfélék. 

 

Az egészséges táplálkozás során fontos szerepet 

kapnak a különféle zöldségek, gyümölcsök. A 

nyers zöldség és gyümölcs nagyon sok vitamint és 

a szervezet számára nélkülözhetetlen élelmi rostot 

tartalmaz. Található bennük B1-, B2-, B6-, C-, E-, 

K-vitamin, folsav, kálium, magnézium, kalcium, 

vas. A zöldségek vastartalmát állati fehérjével 

együtt fogyasztva tudja hasznosítani a 

szervezetünk. Az értékes antioxidánsok (E-, C-

vitamin, karotinoidok, cink, szelén, flavonoidok) és 

élelmi rostok gátolják a szervezetben az érelmeszesedés és a daganatos 

betegségek kifejlődését.  

 

Legfinomabb és legmagasabb vitamintartalma a teljesen érett, friss gyümölcsnek, 

zöldségnek van. Válaszd az ép gyümölcsöt és zöldséget, evés előtt jól mosd meg 

őket, a penészes, sérült terméseket ne fogyaszd el!  

Rendszeresen, naponta többször egyél gyümölcsöt, zöldségfélét. Reggelire például 

zöldpaprikát, paradicsomot, uborkát, télen nyers, reszelt céklát, savanyú káposztát, 

fekete retket. 

Tízóraira és uzsonnára 

gyümölcsöt, 

gyümölcssalátát. Ebédre 

és vacsorára főzeléket, 

párolt, rakott vagy töltött 

zöldséget, salátát, 

gyümölcsöt. 

 A zöldségeket és 

gyümölcsöket, ha lehet, 
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hámozás nélkül, nyersen fogyaszd, mivel az értékes vegyületek többnyire 

közvetlenül a héj alatt találhatóak! A nyersanyagokat lehetőleg ne áztasd hosszú 

ideig, ne kockázd fel, ne reszeld le, csak közvetlenül a tálalás előtt!  A 

vitaminveszteség elkerülése végett a zöldség- és gyümölcssaláták elkészítésénél 

használj citromlevet! A zöldséget csak addig párold, hogy még ropogós maradjon! 

 

A vízben főzött zöldségek főzőlevét használd fel, például levesek, főzelékek, 

mártások, zöldségturmixok készítésénél, mert az ásványi anyagok és a vitaminok 

jelentős része kioldódik a főzővízbe! Sajnos, a C-vitamin zöme hő hatására elpusztul, 

de a zsírban oldódó vitaminok és ásványi anyagok megmaradnak. 

 

A gyümölcs fehérjével együtt fogyasztva igazán tápláló! 

A már elkészített ételt közvetlenül tálalás előtt szórd meg friss fűszernövényekkel, 

például zöldpetrezselyemmel, zeller zölddel, így megőrizhető azok vitamintartalma! 

Fogyasztás előtt dúsíthatod az ételt nyers, reszelt zöldségekkel, friss gyümölccsel. 

Így pótolható az ételkészítés során bekövetkezett vitaminveszteség. 

Leves helyett időnként 

fogyassz frissen préselt 

vagy 100 %-os gyümölcs- 

és zöldséglevet, illetve 

turmixot!  

 

A gyümölcs, az aszalt 

gyümölcs kiváló desszert, 

édesség helyett inkább ezt egyél. Nem tartalmaz zsírt és hozzáadott cukrot. A 

boltban, a piacon vásárolt nyersanyagokat két-három napon belül készítsd vagy 

fogyaszd el! Ha friss termék nem áll rendelkezésedre, válaszd a mirelitet! A tartósítás 

módszerei közül részesítsd előnyben a természetes savanyítási eljárásokat. A 

tejsavbaktériumok biztosítják a tejsavas erjedést, a savas kémhatást, ami 

megakadályozza a C-vitamin elbomlását. Ilyenek például a kovászos uborka, a 

savanyú káposzta. 
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A fehérjék az emberi szervezet építőelemei. Testünknek kb. 18%-a fehérje. A 

táplálékkal felvett és saját fehérjéből származó aminosavak a vérben és a 

szövetekben állandó szintet tartanak 

fenn. A fehérjék nélkülözhetetlenek a 

szövetek felépítésében, az izomtömeg 

megtartásához és az 

izomnövekedéshez. Több specifikus 

anyag alkotórészei, több vegyület 

képződésében is szerepük van.  

 

Fontosak a víz megkötésében, a sav-bázis egyensúly szabályozásában, esetenként 

bekapcsolódhatnak a szervezet energiaellátásába is.  

A fehérje görögül protein, aminek jelentése „elsődleges fontosságú”. Nem véletlenül, 

hiszen a szervezet számára az energiát a fehérje, a zsír és a szénhidrát biztosítja.  

A protein nem más, mint összekapcsolódott aminosav lánc. Az aminosavak pedig 

szervezetünk elsődleges nitrogénforrásai.  

 

A pozitív nitrogén egyensúly elengedhetetlen az izomépítéshez és 

regenerálódáshoz, de a protein tartja egyensúlyban a vér pH értékét, óvja az 

izomszövetet azáltal, hogy energiaforrásként szolgál, ha nincs elegendő szénhidrát. 

A fehérje szükséges bizonyos kémiai reakciókhoz, részt vesz a hormonképzésben és 

a hormonszint fenntartásában. Hozzájárul a szervezet folyadékegyensúlyának 

fenntartásához is. 

 

Az elfogyasztott fehérjék mennyiségén túl, 

fontos összetételének aránya is. Többféle 

növényi fehérjével együttesen, illetve állati 

eredetű fehérjékkel kiegészítve 

biztosíthatjuk a teljes értékű fehérjék 

megfelelő arányát.   

Teljes értékű fehérjéknek nevezzük 

azokat a fehérjéket, melyek a szervezet 

számára megfelelő mennyiségben és 
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arányban tartalmazzák az esszenciális aminosavakat. Ezáltal egyedüli 

fehérjeforrásként is biztosítani tudják a szervezet aminosav szükségletét. Ilyen az 

állati eredetű fehérjék nagy része: a hús, a tej, tojás, a hal, a szója és bizonyos 

gabonafélék együttes fogyasztása.  

Az emberi szervezet napi fehérjeszükséglete függ az életkortól, a testtömegtől, a 

testösszetételétől és az egészségi állapotától. Az élettani fehérje minimum az a 

mennyiség, ami fenn tudja tartani a szervezet nitrogén egyensúlyát. 

 

Ez azt jelenti, hogy egy 

átlagos testtömegű felnőttnek 

30-40 gramm teljes értékű 

fehérjét kell elfogyasztani.  Az 

optimális szükséglet naponta 

70-80 gramm protein. Ez a 

mennyiség a 

testgyarapításhoz és az 

elhasznált fehérje pótlásához 

elegendő. Ha a szervezet nem jut elegendő mennyiségű fehérjéhez, akkor csökken 

az immunitás, vizenyők (ödémák) keletkeznek a szervezetben, vérszegénység és 

izomsorvadás is bekövetkezhet. 

 

Normális fehérjebevitel mellett is előfordulhat, hogy a szervezet negatív nitrogén-

egyensúlyba kerül. Ez akkor következik be, ha gátolva van az aminosavak normális 

anyagcsere folyamata, így nem tud a testfehérjébe beépülni.  

Jelenlegi táplálkozási szokásainkban és rendszerünkben igen magas a fehérje 

fogyasztás. Ez akár a napi 100-200 grammot is meghaladhatja. Napi 100 gramm 

feletti fehérjefogyasztás esetén ammónia keletkezik a bélben, amit a májnak kell 

méregteleníteni. Ez igen nagy megterhelést jelent, ezért csökken a máj egyéb 

méregtelenítésre fordítható energiája. Így a felhalmozódott méreganyagok a 

vérkeringéssel eljutnak a zsírszövetekbe, csontokba, izületekbe, ott lerakódnak. 

 

 A szükségesnél több állati fehérje felvétele során a fehérjedús táplálék annyit időz a 

vékonybélben és vastagbélben, hogy ott rothadásos folyamatok is megindulnak. Ez 

felborítja a bélflóra egyensúlyi állapotát és nagyban elősegíti például a candida 
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albicans gomba elszaporodását a bélrendszerben, később pedig az egész 

szervezetben.  

Ha valaki túlnyomórészt „húsevő”, akkor mindenképpen biztosítania kell a megfelelő 

mennyiségű víz felvételét is, hogy ezzel is segítse a szervezet méregtelenítési 

folyamatát.  A kiegyensúlyozott táplálkozás biztosítja a szervezet pH-egyensúlyát, 

idegrendszeri és izomműködését, a megfelelő energia egyensúlyt.  
Állati eredetű fehérjék: húsfélék, belsőségek, zsír, vér, tojás, tej és egyéb 

tejtermékek, halak és tenger gyümölcsei. 

 

A  különböző növényi eredetű fehérjékből bizonyos aminosavak hiányoznak, így 

önmagukban nem biztosítanak teljes értékű fehérjét. Úgy lehet mégis minden 

aminosavhoz hozzájutni, hogy ha kombináljuk őket egymással. A legjobb növényi 

eredetű fehérjeforrások a szója, lencse, sárgaborsó, bab és rizs. A gabonákat a 

hüvelyesekkel célszerű kombinálni. Például a barnarizs zöldborsóval vegyítve sokkal 

jobb, mint az egyszerű rizs köret. A kenyerek közül a többféle gabonából, illetve 

lisztből készülteket érdemes választani. A lényeg, hogy főzés során alkalmazz 

legalább 2-3 féle növényi eredetű fehérjeforrást az adott étel elkészítésekor, így 

mindig biztosítani lehet mind a 20 féle aminosavat a szervezet számára.  

A férfi nemi hormonhatású készítmények fokozzák az izomtömeget és az izomerőt. A 

gyógyszeriparban már az 1930-as évektől készítenek ilyet a sportolók számára.  

 

Az anabolikus szteroidok gyors izomtömeg növekedést eredményeznek, megfelelő 

fehérjefogyasztás és sportolás mellett. Ennek azonban nagy ára van, melyet a 

használati időtartam és az adagolás határoz 

meg. Lányoknál leállhat a növekedés, 

menstruációs cikluszavar, kóros 

szőrnövekedés és férfias izomzat alakulhat 

ki. Fiúknál a libidó csökkenését, impotenciát 

és terméketlenséget okozhat. Előfordul a 

mell extrém növekedése, májkárosodás, a 

prosztata megnagyobbodása, prosztatarák, cukorbetegség, magas vérnyomás, 

agyvérzés, szívinfarktus. Agresszív magatartást is kiválthat. A szteroidok hatása akár 

visszafordíthatatlan is lehet! 
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Meg kell még említenünk a vegetáriánus táplálkozást is. Ha valaki ovo-lakto 

vegetáriánus étrendet folytat (azaz fogyaszt tojást, tejet és tejterméket), akkor 

megfelelően változatos a növényi étrendje (gyümölcsök, zöldségek, olajos magvak, 

teljes kiőrlésű gabonák, gyógy- és fűszernövények), megfelelően biztosítja a teljes 

esszenciális fehérjeszükségletet. Akik nem fogyasztanak tejet, tejterméket és tojást, 

azok B12-vitamin pótlásra szorulnak. Serdülőkorban nem ajánljuk a teljes 

vegetáriánus táplálkozást, mert hiányállapot kialakulásához vezet. 

A zsír fontos energiát adó tápanyag. Jelentős szerepet tölt be szervezeted 

működésében, egészséged megőrzésében. Alkotóeleme a sejthártyának és a 

zsírban oldódó vitaminok felszívódását teszi lehetővé. 

 

Testünk energia tartaléka a zsírszövet. Segíti a szervezet állandó hőmérsékletének 

megőrzését az által, hogy körülveszi, beágyazza szerveinket. 

A táplálkozási ajánlások szerint az energia felvétel legalább 15%-a legyen a 

zsírbevitel. A túlzott zsírbevitel ugyanis betegségeket 

okozhat. Néhány daganatos betegség bizonyítottan 

összefügg a többlet zsírfogyasztással. Csak annyi zsírra 

van szükségünk, amennyit fel is használ a szervezetünk, 

mert a felesleges mennyiség lerakódik és elhízást okoz. 

A zsírbevitel mennyisége és minősége döntően 

befolyásolja a szív- és érrendszeri betegségek 

kialakulását. Közismert az is, hogy az elhízás 

megelőzésében, fontos a zsírfelvétel csökkentése. 

A kettős kötést nem tartalmazó zsírsavakat telített zsírsavaknak mondjuk. 

Esszenciális zsírsav az, amelyet a szervezeted nem képes előállítani, de tested 

harmonikus működéséhez nélkülözhetetlen.  

 

A szobahőmérsékleten szilárd halmazállapotú triglicerideket zsíroknak, a 

folyékonyakat olajoknak nevezzük. A táplálék zsiradékainak élettani szerepét több 

tényező határozza meg. A növényi és állati zsiradékoknak eltérő a 

zsírsavösszetételük Az étkezési zsírokban nagyobb mennyiségben telített zsírsavak 

vannak, a növényi olajok telítetlen zsírsavakban gazdagok. A telített zsírsavak 

elsősorban az energiatermelésben vesznek részt, az egyszeresen telítetlen 
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zsírsavak egy része energiatermelésre fordítódik, de leginkább a sejtek építésében 

játszanak fontos szerepet. A többszörösen telítetlen zsírsavakból hormonszerű 

vegyületek képződnek. A telített zsírsavak bevitelének növelésével nő a koleszterin 

szint és gyakoribbá válnak a szív- és érrendszeri betegségek. A telített zsírsavak 

közül kettő fordul elő nagyobb mennyiségben a tejben és tejtermékekben, amely 

nagymértékben emeli a vér koleszterin szintjét. Ezért javasolt, hogy a csökkentett 

zsírtartalmú tejipari készítményeket fogyasszunk. A zsíros húsok, húskészítmények 

ugyancsak emelik a koleszterin 

szintet. A táplálékkal bevitt 

koleszterin a napi 300 mg-ot ne 

haladja meg! Az olívaolaj 

fogyasztása a magas olajsav 

tartalom miatt ajánlott. Az 

ételkészítéshez használt 

zsiradék mennyisége sok és 

egyoldalú (napraforgóolaj vagy napraforgóolaj és állati eredetű zsiradék keveréke).

 

A hazai lakosság táplálkozási szokásait figyelembe véve, lényeges feladat a 

zsírfogyasztás mérséklése és a zsírfogyasztás arányainak átalakítása. 

A megfelelő zsírsav bevitelt csak akkor tudjuk biztosítani, ha az ételkészítés során 

különböző zsiradékokat használunk. Olajos magvak fogyasztása mértékkel javasolt. 

Hetente 10-15 dkg hal fogyasztásával elegendő mennyiségű jó zsírsav kerülhet a 

szervezetünkbe. A zsírok igen közkedveltek. A táplálék zsírja fokozza az ételek 

ízletességét, néhány fűszer ízanyaga zsírban jobban érvényesül. Azonban a 

mértékletes és változatos zsírfogyasztást szükséges a mindennapi életben 

alkalmazni.  

A só a legősibb és egyik legkedveltebb 

ételízesítőnk. A magyar konyha előszeretettel 

használja. Szükségünk van rá, de korántsem 

olyan mennyiségben, amennyit naponta 

elfogyasztunk belőle.  

 A só két fő alkotóeleme a nátrium és a klór. A 

nátrium szerepet játszik a szervezet 
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folyadékháztartásának fenntartásában, az ideg- és izomműködésekben. Mértéktelen 

fogyasztása magas vérnyomást okozhat, amely megterheli a szívet és a vesét. A 

túlzott nátriumbevitel kárát enyhítheted, ha megfelelő mennyiségű káliumhoz juttatod 

a szervezeted, amelynek fő forrásai a zöldségek és a gyümölcsök. Az egészség 

megőrzése szempontjából naponta 2-3 gramm nátrium bevitelére lenne szükség, 

amelyhez 5-6 gramm konyhasó fogyasztásával jutunk hozzá.  

 

Normális, vegyes táplálkozás esetén az étrendünk sózás nélkül is tartalmaz ennyi 

nátrium-kloridot, de a mindennapi gyakorlat azt mutatja, hogy a szükségesnél ötször 

többet viszünk be szervezetünkbe naponta. Érdemes tudni, 

minden élelmi anyagnak van valamennyi sótartalma. 

Jelentős mennyiség található a füstölt, pácolt 

húskészítményekben, kolbászfélékben és szalámikban, 

egyes sajtfélékben, a konzervipari termékekben és a 

savanyúságokban, a sült krumpliban, a chipsben, a 

hamburgerben és a pizzában. A legtöbb étel természetes 

állapotában nagyon kevés nátriumot tartalmaz. A legtöbb 

nátrium úgy kerül az ételünkbe, hogy tartósított és előre feldolgozott ételeket 

választunk. Mindenkinek jót tesz, ha csökkenti a só fogyasztását.  

 

Szoktasd le magad a sótartóról!  Először cseréld ki a sótartót egy olyanra, amelyen 

tűhegynyi nyílások vannak, utána teljesen távolítsd el a sótartót az asztalról!     
Inkább válaszd a friss vagy frissen fagyasztott ételeket a konzerves vagy üveges 

ételek helyett!  

Mielőtt újfajta élelmiszert vásárolsz, nézd meg az összetételét! Ha a konyhasó az 

első három vagy négy összetevő között szerepel, ne vedd meg azt az ételt!  

A sózott péksütemények, kekszek helyett az olajos magvakkal (mákkal, szezám- és 

lenmaggal, napraforgóval) megszórt készítményeket keresd!  

A készen kapható ízesítő porok, fűszerkeverékek, leveskockák, ketchup helyett, 

otthon is elkészíthető zöldségkeveréket, zöldséglevet, paradicsomsűrítményt 

használj, amely nem tartalmaz szükségtelen íz anyagokat! Keresd az alacsony 

nátriumtartalmú, de kalciumban és magnéziumban gazdag ásványvizeket!  

A zöldségeket (paradicsom, paprika, retek, uborka) ne sózd meg! Inkább a zöldség 
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ízét érezd, ne a sóét! Csökkentsd azoknak az alkalmaknak a számát, amikor 

gyorsétkezdében eszel! Sokszor a magas vérnyomás oka ismeretlen.  

Ha csökkentjük a só fogyasztást, az segíthet csökkenteni a vérnyomást is.  

 Élénkítsd fel az ízeket só nélkül!  

 Használj friss vagy szárított növényeket!  

 Spriccelj friss citrom vagy narancslevet a zöldségekre, rizsre és a húsra!  

 Próbálj ki egy új fűszert minden nap: curry, kömény, paprika, gyömbér, a lista 

szinte végtelen!  

 Használj ízesített eceteket (balzsamecet) vagy trópusi gyümölcsleveket 

(narancs), készíts ízletes szószokat vagy pácokat a húsokhoz és 

baromfitálakhoz!  

 Készítsd el a saját saláta önteteidet olajból, növényekből és ízesített 

ecetekből! 

 

A vitaminok az emberi 

szervezet számára 

nélkülözhetetlen, apró 

molekulájú, biológiailag aktív 

szerves vegyületek. 

Szervezeted nem, vagy csak 

kis mértékben képes 

előállítani, de szükségesek az 

anyagcsere szempontjából, 

ezért táplálékkal kell 

felvenned. A napi vitamin 

szükségletedet kiegyensúlyozott, vegyes táplálkozással fedezni tudod. Mivel csak 

kölcsönösen együttműködve tudják kifejteni hatásukat, ezért lényeges, hogy milyen 

mennyiségben, milyen arányban kerülnek a szervezetedbe. Akkor érzi magát fittnek 

valaki, ha egyenletes a vitaminbevitel. Kevés vitaminbevitel esetén hipovitaminózis, 

illetve avitaminózis is kialakulhat. Ennek oka lehet az egysíkú táplálkozás, az ételek 

elkészítése során keletkezett vitaminszegénység, a finomított élelmiszerek, a 

tartósítás és a tárolás. Nemcsak a kevés bevitel (pléldául diéták miatt), hanem a 

vitaminkészítmények túlzott fogyasztása is zavart okozhat a szervezet 
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működésében. Ez csak a zsírban oldódó vitaminoknál fordulhat elő, amit 

hipervitaminózisnak, azaz vitamin túladagolásnak nevezzük. A vitaminok közül 

megkülönböztetünk vízben és zsírban oldódókat. Vízben oldódó a C, B és a Folsav. 

Ezekből naponta kell bejuttatni a kellő mennyiséget.  Zsírban oldódik az A-, D-, E- és 

K-vitamin, melyeket raktároz a szervezetünk, így túladagolás is előfordulhat. 

 

Az A-vitamint a bélrendszerünk például a béta karotinból képes előállítani. Nagy 

szerepe van a hámképzésben, a nyálkahártyák védelmében. Vitaminhiányt jeleznek 

a látási zavarok (szem szárazsága, kivörösödése, szürkületi vagy farkasvakság, 

teljes vakság), bőr berepedezése, kiszáradása, a hajszálak törékenysége, hullása, 

anyagcserezavarok,gyerekeknél növekedési 

zavart is okozhat. Amennyiben elegendő 

mennyiségben van jelen, akkor lerövidíti a 

betegségek lefolyását, megnöveli a légúti 

fertőzésekkel szembeni ellenálló képességet, 

javítja a látást és a bélműködést. Erősíti a 

csontokat, meggyorsítja a növekedést, erősíti a 

hajat, a fogínyt, a fogakat. Az öregedési foltok 

eltűnésében, halványodásában és a fekélyek 

gyógyulásában is nagy szerepe van.  

A máj, halolajok, tojássárgája, a vaj és a tejszín tartalmaz A-vitamint. Provitaminként 

(elő vitaminként) juthat a szervezetedbe, ha sárgarépát, sütőtököt, spenótot, brokkolit 

fogyasztasz. 

A vitaminkészítmények nem előírásnak megfelelő mennyiségű szedésekor 

előfordulhat túladagolás. Ilyenkor étvágytalanság, fejfájás, bőrhámlás, hajhullás, 

bőrgyulladás, csontelváltozás, ízületi fájdalom, esetlegesen agy- és májkárosodás is 

jelentkezhet. 

 

A D-vitamin segíti az ásványok felszívódását a bélből 

és ezek beépülését a csontokba, fogakba. Elősegíti az 

A-vitamin felszívódását. Szerepe van az 

immunrendszer hatékony működésében.  

Ha kevés található a szervezetben, akkor az izmok 
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begörcsölhetnek, a csontok eldeformálódhatnak, könnyen törhetnek és nehezen 

forrnak össze. Tartós hiány esetén kihullhatnak a fogak és csontritkulás is 

kialakulhat.  

A legtöbb D-vitamint a halmájolajok, a tojás, a máj, a tej és tejtermékek tartalmazzák, 

de a csiperkegombában, a zöldnövényekben, a búzacsírában és a zabpehelyben is 

megtalálható. A szervezetünk napfény hatására termeli, ezért kell minimum fél órát 

naponta a napra menni. D-vitamin túladagolás esetén mérgezési tünetek lépnek fel. 

Hányinger, hányás, étvágytalanság, gyengeség, idegesség, bőrviszketés fordulhat 

elő, esetleg vesekő képződhet.  

 

Az E-vitamin nagyon fontos antioxidáns, mely zsírban oldódik. Kedvezően hat az 

agyműködésre, a keringési rendszerre, javítja a haj, a köröm, a bőr állapotát, 

gyorsítja a sebgyógyulást és jótékonyan hat a nemi hormonok működésére is. 

Nélkülözhetetlen a táplálékok elégetésénél, az oxidációs folyamatokban. 

Szervezetedet károsítja a stressz, 

a dohányzás, a szennyezett 

levegő, a túlzott zsírfogyasztás és 

az élelmiszerekben található 

különböző vegyi anyagok. A 

sejtfal károsodása esetén a sejt 

széteshet, így károsodnak a 

szövetek. Ez a folyamat tehető 

felelőssé az öregedésért és a 

daganatos megbetegedésekért.  

Mivel szervezeted nem tudja előállítani ezeket a vitaminokat, ezért külső forrásból 

tudod fedezni a szükségletet. Táplálékunk E-vitamin mennyisége nagyjából attól 

függ, mennyi, és milyen minőségű zsiradékot tartalmaz. A telítetlen növényi olajok 

sok E-vitamint tartalmaznak. Jelentős E-vitamin forrás a csíráztatott magvakból 

hidegen sajtolt olajok, az olajos magvak és a teljes kiőrlésű gabonafélék. A 

búzacsíra, a szójatermékek, a növényi olajok, a tej, a húsok, a belsőségek, a 

tojássárgája fogyasztása védelmet nyújthat sejtjeidnek a káros oxidatív folyamatokkal 

szemben, így számos betegség kialakulásának kockázatát csökkentheted. 

Túladagolásból hatása nem ismeretes. 
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A K-vitamin  is zsírban oldódó vitamin. Fontos szerepe van a véralvadásban. A 

vérzések leállításának folyamatában és a kötőszövet valamint, a csontok 

anyagcseréjében vesz részt. Megakadályozza a kalcium lerakódását az erekben, 

ezáltal a szív- és érrendszerre is jó hatást gyakorol. Egészséges embereknél nem 

szokott kialakulni K-vitamin hiány, mert nagyon sok élelmiszerben megtalálható, így 

elegendő mennyiségben jut a szervezetünkbe. Különösen gazdagok K-vitaminban a 

zöld színű zöldségfélék, a gomba, a túró és a borjú. 

 

A C-vitamin nélkülözhetetlen a szervezet anyagcsere folyamatában, az egészséges 

bőr megőrzésében és az inak, csontok fejlődésében, a fertőzésekkel szembeni 

védelemben. Feladata még az íny védelme, a stresszhez való alkalmazkodás 

megkönnyítése. Szintetizálni szervezeted nem tudja, így táplálékkal kell bevinned a 

szükséges mennyiséget. Leggyakrabban ezt a vitamint pótolják az emberek 

tabletták, rágótabletták, porok, pezsgőtabletták formájában. A C-vitamin egy vízben 

oldódó tápanyag, amely a vizeleten keresztül könnyen kiürül a szervezetből, ha 

túladagolás történt. 

 

A C-vitamin kedvező hatásai a következők: megvédi a sejteket a szabadgyököktől, 

csökkenti a rák kockázatát, gyorsítja a sebek gyógyulását, a csontok összeforrását, 

az izmok regenerálódását, javítja a vas 

felszívódását. 
A C-vitamin fontos szerepet tölt be az oxidáció 

csökkentésében. Az E-vitaminnal és a béta-

karotinnal együttesen hatékonyan védi 

a terhelés alatt álló szervezet 

 immunrendszerét. A szív- és érrendszeri 

betegségek legtöbb formája, az ízületi 

betegségek, a rák, egyes szembetegségek, 

pajzsmirigybetegségek, májbetegségek, 

valamint tüdőbetegségek (dohányzás) esetén különösen nagy szükség van a C-

vitamin rendszeres bevitelére. A C-vitamint étrend kiegészítőként hatásosan 

alkalmazhatjuk az öregedés folyamatának késleltetésére, a pattanások 
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csökkentésére, a depresszió, az alkoholizmus, a cukorbetegség, az autizmus és a 

gyakori megfázás kezelésénél. 

Természetes C-vitamin forrásunk a paprika, a citrusfélék, a savanyú káposzta, a 

brokkoli, a sütőtök, a spenót, a petrezselyem, az áfonya és az eper. 

Fontos tudni, hogy a C-vitamin érzékeny a levegőre, a vízre és a hőre. A zöldségek 

C-vitamin tartalmának mintegy negyede, de akár a fele is tönkremegy főzés vagy 

párolás során, fagyasztásnál és kiolvasztásnál is. 

Hiánya esetén gyengül az immunrendszer, fáradtság, ízületi fájdalom, fogínyvérzés, 

skorbut kialakulása lehetséges. A C-vitamin bevitelének legjobb módja az érett, friss 

és nyers zöldségek, gyümölcsök fogyasztása. 

 

A természetes úton bevitt C-vitamin túladagolása szinte teljességgel kizárt. 
A napi minimális C-vitamin szükségletünk 

függ az életkortól, a nemtől és az egészségi 

állapottól. Minél terheltebb a szervezet, minél 

nagyobb a fizikai aktivitása, annál nagyobb a 

vitamin és ásványi anyag igénye.  

Elsősorban télen ajánljuk a C-vitamin pótlását 

étrend-kiegészítő formájában. 

A B-vitaminokat naponta szükséges bejuttatni. Ez is vízben oldódik, így ha több 

kerülne a szervezetedbe, akkor a vizelettel kiürül. A B-vitaminok együtt 

hatékonyabbak. Megnövekszik testünk B-vitamin igénye stressz hatására és 

betegség esetén is. Pozitív hatást fejt ki a szellemi teljesítményre és az 

idegrendszerre. Most nézzük, hogyan hatnak a különböző B-vitaminok! 

A B1-vitamin szerepe a szénhidrát anyagcserében van. Hiánya esetén ingerlékennyé 

válhatunk, idegrendszeri és 

szívműködési panaszok léphetnek 

fel. Csökken a koncentrációs 

képesség, fáradtság, depresszió 

lehetséges. Előfordulhat súlyvesztés 

is. 

Szervezetedbe barna kenyérrel, 

magvakkal, dióval, májjal, 
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tojássárgájával juttathatod be. 

A B2-vitamintól egészségesebbé válik a bőr és a haj, csökkenti a szem kiszáradását, 

elősegíti a növekedést és jó hatással van a szaporodásra is. Máj, tej, sajt, tojás, 

élesztő, hajdina és leveles zöldfőzelék bőven tartalmazza. 

Hiányakor károsodik a szem szaruhártyája, a bőr és a száj nyálkahártyája. 

Idegrendszeri zavarokat is okozhat.  

 

A B3-vitamin elengedhetetlen a hormonműködés során. A sejtek 

méregtelenítésében, a hemoglobin termelésében, az elektronok szállítási 

folyamatában is részt vesz. A sejtek anyagcseréje és a DNS hibák javítása rendkívül 

fontos feladatuk. Gyulladások leküzdésében, az inzulinigény csökkentésében is 

lényeges szerepet játszanak. Koleszterinszint csökkentő képességük sem 

elhanyagolható. Szervezeted leginkább aszalt gyümölcsökből, halból, rizsből, 

kukoricából, banánból tojásból, burgonyából, leveles zöldségekből, májból és 

húsokból jut hozzá. 

 

A B5-vitamin a zsírsav szállításában vállal szerepet és segíti felhasználható 

energiává alakítani. Serkenti a hormontermelést, ezáltal az agyműködést. Energiát 

szabadít fel a testedben. Hiánya gyengeséget, fáradékonyságot, alvászavart, 

bélrendszeri betegségeket okozhat. Segít csökkenteni a stressz mellékhatásait, 

migrén esetén pedig enyhíti a tüneteket. 

Megtalálható a gabonafélékben, avokádóban, karfiolban, húsokban. 

A B6-vitamin a vörösvértest- és az ellenanyagképzésben nélkülözhetetlen. Azért is 

kell, hogy szervezetünkben megfelelő mennyiségben legyen, mert a B12-vitamin 

csak így tud felszívódni. Érdemes kívülről pótolnod, ha hányingered van, stresszes 

vagy, illetve éjszakai izomgörcsöktől 

szenvedsz. Szervezetünk marhahúsból, 

tojásból, búzacsirából, káposztából, tejből 

és búzakorpából tudja felvenni. Nőknek 

segít a premenstruációs kellemetlenségek 

leküzdésében.  

A B10-vitamin feladata a nuklein- és 

aminosavak anyagcseréjében és a 
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vérképzésben van. Az egészséges nyálkahártyák kialakítása és fenntartása csakis a 

közreműködésével lehetséges. Hiánya esetén vérképzési zavarok alakulnak ki. 

Amennyiben elegendő májat, gyümölcsöt, leveles zöldséget fogyasztunk, ez nem 

következik be. 

A B12-vitamin étvágynövelő hatása miatt elősegíti a növekedést, emeli a szervezet 

energiáját. Segít a vérszegénység megelőzésében, javítja az emlékezőképességet, 

fokozza a koncentráló képességet. Máj, vese, tojás, tej, húsok mind-mind 

nagymértékben tartalmazzák. 

Aki rendszeresen alkoholt fogyaszt, feltétlenül fogyasszon több B12-vitamint! 

 

Az ásványi anyagoknak kiemelt szerepük van a test egészséges működésének 

fenntartásában, és a betegségek megelőzésében. Attól függően, hogy a 

szervezetednek milyen mennyiségben van szüksége rájuk, makroelemeknek, 

mikroelemeknek vagy nyomelemeknek nevezzük őket. 

A következő ásványi anyagokból naponta nagyobb mennyiségre (átlagosan 100 mg-

ra) van szükség: nátrium, kálium, kalcium, 

magnézium, foszfor.  

Nyomelemek: vas, cink, mangán, szelén 

(átlagosan napi 15 mg szükséges). 

 

Az egészség fenntartása érdekében 

lényeges, hogy a mindennapi 
étkezéseink tartalmazzák szervezetünk 

működéséhez szükséges tápanyagokat, 

azaz enzimeket, rostokat, vitaminokat, ásványi anyagokat, nyomelemeket. Figyelned 

kell még a kalória, a fehérje, a zsír és a szénhidrát fogyasztásra is. A megfelelő, 

teljes értékű táplálkozás kerüli az alapanyagok túlzott feldolgozását, azaz a finomított 

élelmiszereket, az adalékanyagokat. Az ételek felét lehetőleg nyersen érdemes 

fogyasztani naponta ötször. A táplálék mennyiségét úgy érdemes elosztani, hogy a 

reggeli és a vacsora 20-20%, az ebéd 40%, a tízórai és az uzsonna 10-10% körül 

legyen. Kerülni kell a kiadós esti étkezést! Egyél lehetőleg azonos időben, 

nyugodtan, kényelmes körülmények között, nem kapkodva. 
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Akkor táplálkozol helyesen, ha a tested számára kalória egyensúlyt biztosítasz. Ez 

azt jelenti, hogy a napi kalória bevitel nem haladja meg a napi szükségleted és nem 

is kevesebb annál. Ha túlzott az energia bevitel, akkor túlsúlyos, esetleg elhízott 

leszel, ha pedig nem jut a szervezetedbe elegendő táplálék, akkor fogyni kezdesz. 

Honnan tudhatod, hogy ideális-e a testsúlyod? 

A BMI indexet (testtömeg 
index) úgy számíthatod ki, 

hogy a testsúlyodat elosztjuk a 

méterben számított 

magasságod négyzetével. A 

testzsír teljes testsúlyhoz 

viszonyított arányát nem 

mutatja meg, mégis meghatározhatod vele, hogy egészséges-e a testsúlyod.  

A glikémiás index (GI) megmutatja, hogy az adott étel elfogyasztása után a 

szervezeted milyen gyorsan bontja le az ételben lévő szénhidrátokat, így az étkezés 

után milyen gyorsan és milyen magasra emelkedik a vércukorszinted. Minél 

magasabb a GI egy adott étel esetében, annál gyorsabban és annál magasabbra 

emeli a vércukor szinted. Szervezeted egészséges működése érdekében javasolt az 

alacsony GI ételek fogyasztása. Kifejezetten oda kell figyelnie erre azoknak, akiknél 

hasi elhízás tapasztalható. A legtöbb zöldség minimális szénhidrátot tartalmaz. 

Hasonlóan alacsony vagy nincs GI értéke a húsoknak és a tojásnak. Attól, hogy 

valaminek alacsony a GI értéke, még nem biztos, hogy egészséges, pl a keserű 

csokoládé. Az interneten tájékozódhatsz a különböző élelmiszerek GI értékeiről. 

 

A túlsúly és az elhízás korunk legjelentősebb 

egészségügyi problémája. Testsúlyunk 

növekedésének oka lehet a mozgásszegény 

életmód, hormonális elváltozás, helytelen 

táplálkozás, genetikai ok és családi, környezeti 

hatás. Az elhízás nem csak a belső szerveink 

működésére hat, hanem külső tüneteket is 

észlelünk. Ilyen például a lelógó has, striák, 

végtagokon megnövekedett zsírréteg, 
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izzadékonyság, pszichés zavar és a fiúkon emlőnövekedés, esetlegesen külső nemi 

szervi elváltozás (kis pénisz) figyelhető meg. Szövődményeként kialakulhat evés 

zavar, alacsony önértékelés, testkép zavar, társak általi kirekesztés, magas 

vérnyomás, asztma, lúdtalp, epekő, cukorbetegség, korai serdülés és menstruációs 

rendellenesség is. A túlzott energia bevitel következményeként más betegségek, 

szervi elváltozások is létrejöhetnek, melyek érintik az emésztőrendszeredet, a 

mozgásszerveidet, a vesédet és felborítja a hormonháztartásodat is. Ahhoz, hogy ezt 

a sok betegségre hajlamosító állapotodat végleg megszüntesd, nagy elhatározás 

szükséges. Életmódot kell váltanod! Tudatos táplálkozásba kell kezdened, mely 

elkerüli a drasztikus diétákat! Azzal is árthatsz a szervezetednek, ha hirtelen, 

nagymértékben csökken a súlyod! Nagy hangsúlyt kell fektetned a mozgásra, ami 

legyen rendszeres és fokozatos! 

 

A cukorbetegségnek két fajtája ismert. Az 1-es típusú cukorbetegség általában fiatal 

korban alakul ki, oka az inzulintermelő sejtek pusztulása. A 2-es típusú 

cukorbetegség viszont az egészségtelen táplálkozás, mozgásszegény életmód 

következtében kialakuló anyagcsere betegség. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amikor ékezéskor az összetett szénhidrátot megeszed, a tápcsatornában glükózra 

bomlik. Ez az egyszerű cukor a vérbe felszívódva, az inzulin hormon segítségével 

bejut a sejtekbe. Amikor olyan ételt eszel, ami magas glikémiás indexű, akkor hirtelen 

megemelkedik a vércukorszinted, amire a szervezet úgy reagál, hogy sok inzulint 
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termel. Ha éveken át gyakran kényszeríted a szervezeted hirtelen megemelkedő 

vércukorszintre és inzulinhullámra, a sejtek védekezni kezdenek a beléjük pumpált 

túl sok cukor ellen és kialakul az inzulinrezisztencia, vagyis a sejtek ellenállnak az 

inzulinnak. Ám, mivel az agy érzékeli, hogy a vérben ott a sok cukor, utasítja a 

hasnyálmirigyet, hogy még több inzulint termeljen. Egy ponton azonban a 

hasnyálmirigy feladja a küzdelmet, kimerül, lecsökken az inzulintermelés. 

 

A cukorbetegség tünetei csak lassan alakulnak ki, gyakran a szövődmények 

jelentkezésekor diagnosztizálják. 

Fokozottan hajlamos az, aki túlsúlyos 

(testtömegindexe 25 felett van), 

mozgásszegény életmódot folytat, a 

szülei vagy nagyszülei cukorbetegek.  

A legelső tünet a gyakori 

szomjúságérzet és a gyakori 

vizeletürítés. A fölös mennyiségű cukor 

egy része a vizelettel ürül, vagyis vizet 

visz magával, ez magyarázza a fokozott folyadékfelvételt és ürítést. Homályossá 

válik a látás, mivel a szemlencse víztartalma is csökken. A hónaljban, nyakon vagy a 

könyökön sötétebb, bársonyos tapintatú lesz a bőr. Mivel a szervezet ellenálló 

képessége is meggyengül, ezért gyakoribbak lehetnek a fertőző betegségek. 

Mindemellett fáradtság, gyengeségérzet is társulhat a tünetekhez. 

 

Amikor a magas vércukorszint hosszú ideig fennáll, hosszútávú szövődmények is 

kialakulnak: a szervezetben lévő kis erek károsodnak. Ennek különböző, nagyon 

súlyos következményei lehetnek: szívinfarktus, agyi katasztrófa, vesebetegség, 

látásromlás, vakság, impotencia, érzőidegek 

károsodása, ami még lábamputáláshoz is vezethet. A 

kezelése attól függ, hogy milyen korán fedezik fel. 

Eleinte elég az életmódváltás: diéta, rendszeres 

mozgás, a testsúly normál tartományban tartása (BMI: 

18-25 között). Később emellett gyógyszert, majd 

inzulininjekciót is kap a beteg. 
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A cukorbetegségben szenvedő betegek száma rohamosan emelkedik az egész 

világon, főleg a fejlett országokban, s ez alól hazánk sem kivétel. Felmérések alapján 

mintegy félmillió cukorbeteg ember él Magyarországon. A kezelt betegek számának 

többszöröse lehet a fel nem ismert cukorbetegség. 

 

Mit tehetünk, hogy ne alakuljon ki a cukorbetegség?  

Tartsd a testsúlyod a normál tartományban és mozogj rendszeresen. Alacsony 

glikémiás indexű ételeket fogyassz, így nem lesz hirtelen kiugró vércukor- és 

inzulinszinted. Időnként ellenőriztesd a vércukorszintedet, beszélj erről a 

háziorvosoddal, aki jó tanácsokkal fog ellátni, esetleg elküld vizsgálatokra. A 

kórházban dolgoznak dietetikusok, akiktől lehet táplálkozási tanácsot kérni, 

segítenek a fogyókúrában. 

 

Különösen divatosak manapság a különböző fogyókúrák és a diéták.  
Az elhízásnak rengeteg rossz következménye lehet, jó egy sem. Mivel a túlsúly nem 

csak esztétikai probléma, hanem 

krónikus betegség, ezért egyaránt 

fontos a megelőzése és a 

gyógyítása is. 

Sokan szeretnének könnyen és 

gyorsan lefogyni, de nincs egy 

egységes ajánlás vagy módszer, 

ami mindenki számára hasznos 

lenne. Elhízott emberből ideális súlyúvá válni életmódváltás nélkül nem megy. Sem 

az ésszerűen megtervezett napi étrendről, sem a mozgásról nem mondhatunk le. A 

rendszeres fizikai aktivitást nem szabad hirtelen elkezdeni, vagy fokozni.  

Rengeteg diéta létezik, egy egész oldalon sorolhatnánk. Amikor úgy döntesz, hogy 

belevágsz egy fogyókúrába, akkor fontos, hogy azt beszéld meg egy szakemberrel.  

 

Minél nagyobb a súlyfelesleged, annál inkább! Felsorolunk néhány alapszabályt, 

amire érdemes odafigyelned, hogy ezzel is segíthessük a sikeres fogyókúrádat. 

Az első fontos lépés, hogy határozd el magad: Te most le fogsz fogyni! Nagyobb 

sikert fogsz elérni, ha Te is akarod, nem mások mondják vagy határozzák meg. 
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Fokozatosan változtasd meg az étkezési és a mozgási szokásaidat is. A siker 

elengedhetetlen kulcsa az életmódváltás. Egy nap majd rájössz, nem is akarsz 

visszatérni a régi szokásaidhoz. 

 

Ahogy a hízás sem egyik napról a másikra történik, úgy a fogyás is lassan kell, hogy 

végbemenjen. A heti 0,5-1 kg-os súlyvesztés az ideális, ne törekedj többre. Ez egy 

hónap alatt 2-4 kg-ot jelent, ami még nem terheli meg a szervezeted és a bőröd is 

tud alakulni. 

Sose koplalj! Eleinte biztos lesz 

súlycsökkenésed, de a szervezet rövidesen 

„takaréklángra” kapcsol és a fogyás megáll. Már 

rövidtávon is veszélyes lehet a vitamin- és 

ásványi anyag csökkenés miatt. 

Egyél naponta legalább háromszor, de jobb, ha 

beiktatsz tízórait és uzsonnát is. Fontos, hogy 

egyenletes legyen a vércukorszinted, mert 

akkor nem lesz falási rohamod. Előnybe kell 

részesíteni az alacsony glikémiás indexű ételeket, fogyassz sok rostot zöldség és 

gyümölcs formájában. Kerüld a gyorséttermi és konzerv ételeket, mert sok kalóriát, 

sót és zsírt tartalmaznak. Legyen változatos az étrendet, nagy részét házi készítésű 

ételek tegyék ki. 

 

A hízásnál fő bűnös a szénhidrát. Ha megnéznénk a különböző diétákat, akkor egy 

közös jellemzőt felfedezhetnénk: mindegyikben csökkenteni kell a szénhidrátbevitelt. 

A legegyszerűbb, ha nem eszel édességet, sütiket, de kipróbálhatod a mézet is 

(vigyázat: nagy a fruktóz tartalma!) vagy a manapság oly divatos édesítőszereket 

(erithritol, xilit, 

stevia).  

A zsírbevitelre is oda 

kell figyelned, a 

telítetlen zsírokat kell 

előnybe 

részesítened. 
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Tengeri halat fogyassz minden héten. Hidegen sajtolt növényi olajokat, magvakat, 

dióféléket és az ezekből készült olajokat használd. Csökkentsd vagy kerüld az állati 

zsiradékokat. Igyál meg naponta 2 liter tiszta vizet, nyári kánikulában akár 3-4 litert is. 

A gyümölcslé lehetőleg 100%-os legyen, kerülni kell a szénsavas üdítőitalokat és az 

alkoholt. 

 

Vegyél elő a konyhaszekrényből kisebb tányért, arra kevesebb étel fér, kevesebbet 

fogsz enni. Kutatással is bebizonyították, hogy kisebb tányérra kevesebbet szed az 

ember, de így is jóllakik. 

Kitehetsz egy régi, kedvenc ruhadarabot jól látható helyre, amibe szeretnél 

belefogyni. Minden nap emlékeztetni fog a célodra. A hűtőajtóra is kiírhatsz pozitív 

üzeneteket saját magadnak: „nyárra vékony leszek” vagy hasonlót. 

Mindenképp sportolj valamit. Eleinte kezdd csak gyors gyaloglással, majd 

fokozatosan növeld a tempót és a távot is! Rengeteg sportolási lehetőség közül 

választhatsz, biztos találsz magadnak megfelelőt. A mindennapi életben is törekedj a 

mozgásra, például lift helyett lépcső, autózás helyett kerékpározás. 

 

Keress egyszerű diétát, amit könnyű betartani. Minél bonyolultabb, annál nehezebb 

követni, és annál hamarabb fogod feladni. 

A reklámokban sok fogyasztószert lehet látni. Próbáld meg ezek nélkül a 

testsúlycsökkentést! Hidd el nekünk, ezek a szerek többet árthatnak, mint 

használnak, drágák és sokszor hatástalanok. 

Ha úgy döntesz, elindulsz egy egészségesebb úton, ne feledd: lesznek nehézségek, 

buktatók, de a kitartás meghozza a várt eredményt. Ne add fel az első nehézségnél! 

Keress valakit, akivel együtt haladsz ezen az úton, 

akár egy segítő szakembert, aki praktikus tanácsokat 

tud adni, lelkesít és felráz a hullámvölgyből.  

 

Az ételallergia és az ételintolerancia sok embert 

érint. Közöttük a legfontosabb különbség, hogy míg az 

ételallergia által okozott tünetekért mindig az 

immunrendszer tehető felelőssé, addig az ételintolerancia tüneteit az 

emésztőrendszer okozza. Ha ételallergiája van az embernek, akkor az ételben 
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található allergén azonnali immunválaszt hoz létre, bőrviszketés, bőrkiütés, puffadás, 

légszomj formájában. Ezek a tünetek heveny lefolyásúak, már kis mennyiségű ételtől 

is kialakul. Mindig azonnali gyógyszeres kezelés 

szükséges. Sokkal ritkábban fordul elő, mint az 

ételintolerancia. Ételintolerancia esetében nem 

jellegzetesek a tünetek, azok az étel 

elfogyasztása után jóval később (napok, hetek 

múlva) jelentkeznek. A tünetek sokfélék lehetnek és mindig az adott élelmi anyag 

elhagyása, azaz a diéta a kezelés lényege.  

 

Mivel néhányan nem is sejtik, hogy ez okozza a mindennapos panaszukat, 
ezért tovább fogyasztják ezeket az ételeket, így előidézve a panaszokat: 

 emésztési zavarok: puffadás, hasi görcs, hasmenés, szelek, székrekedés, 

étvágytalanság, 

 bőrelváltozások: pattanás, ekcéma, kiütés, 

 gyakori fejfájás, 

 alvászavarok, álmatlanság,  

 ízületi fájdalmak, 

 fogyás-hízás. 

 

Leggyakrabban ételallergiát és ételintoleranciát okozó élelmiszerek: 

 Tehéntejfehérje: általában kisgyermekeknél fordul elő, 90%-uk 3 éves korra 

kinövi. 

 Laktóz (tejcukor): ez a leggyakoribb intolerancia. Oka a tejcukrot bontó enzim 

(laktáz) hiánya. A laktázt lehet gyógyszeresen pótolni, de a diéta itt is nagyon 

fontos. Szinte minden boltban lehet kapni laktózmentes tejet, tejtermékeket. 

 Fruktóz (gyümölcscukor): a gyümölcsfogyasztást kell csökkenteni. 

 Szója: a szójafehérjét számos élelmiszeripari termékekben használják, például 

húskészítményekben, pékárukban, tejdesszertekben, édességekben. 

 Tojás: helyette tojáshelyettesítő port lehet használni. 

 Földi mogyoró, olajos magvak: sok édességben is van mogyoró! 

 Gabona (liszt): gyakoribb a lisztérzékenység (cöliákia), mint a lisztallergia. Aki 

a lisztre érzékeny, az nem ehet árpát, zabot és rozst sem. A diéta egész életre 
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szól, ezt a betegséget nem lehet kinőni.  

 Zöldségek, gyümölcsök: zeller, paradicsom, eper, kiwi stb. 

 Fűszernövények (például fahéj, curry), gyógynövények, húsok, adalékanyagok 

is okozhatnak elváltozást a szervezet működésében. 

 

Ha a fent leírtakból arra gondolsz, hogy a tüneteid mögött az ételintolerancia áll, 

feltétlen keresd fel a háziorvosodat, aki elirányít a megfelelő szakrendelésre. 

 

 A „gyógyítás” egyszerű: ki kell hagyni az étrendből, amire érzékeny vagy és 

elmúlnak a tüneteid. A diétát viszont következetesen tartani kell, ami sokszor igen 

nehéz, de mindenképp megéri. 

 

Biztos Te is hallottál már az evés- és testképzavarokról. Azért kell róluk szót 

ejtenünk, mert a társadalom egyre több tagját érintik, főként a fiatal korosztály van 

fokozottan kitéve ezeknek a betegségeknek. 

Mindkét esetben olyan viselkedészavarról van szó, amelyben az egyén nem tudja 

helyesen megítélni saját testét.  

A 20. század második felétől 

egyre nagyobb azoknak a 

száma, akik ilyen zavarban 

szenvednek, köszönhetően a 

divatnak és a médiának. 

Gondoljuk végig: mit sugallnak 

például a reklámok? Akkor 

leszek sikeres és boldog nő, ha 

szép vagyok, ha vékony vagyok, 

ha szexi vagyok. A plakátokon 

olyan nőket és férfiakat lehet 

látni, akik tökéletesek, bár photoshop nélkül ugyanolyan átlagemberek, mint bárki 

más az utcán. A média olyan női és férfi ideált mutat, ami nem létezik, ezzel 

kisebbségi komplexusokat teremt az emberekben, hiszen feszültek lesznek a ténytől, 

hogy nem tudnak megfelelni az elvárásoknak. Mivel a fiataloknak nincs még kialakult 

testük és testképük, könnyebben előfordulhat náluk ez a betegség. 
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Dicséretes, hogy igyekszünk szépek, csinosak lenni, ezzel nincs is semmi probléma, 

csak a mértékkel van baj. Mozogni is kell, de ez nem azt jelenti, hogy napi 3-4 órát 

töltök az edzőteremben. Nagy divat manapság az egészséges étkezés, de nem 

salátát kell salátával enni. Természetesen vannak más okok is, amik ezekhez a 

betegségekhez vezetnek: kisgyerekkori evési problémák, negatív önértékelés, 

szexuális bántalmazás, általános pszichiátriai problémák stb. 

 

 

 

 

Nézzük először a két leggyakoribb problémát. 

Anorexia nervosa: szó szerint idegi eredetű étvágytalanságot jelent, bár a betegek - 

noha kórosan soványak - valójában nem vesztik el az étvágyukat. Általában 13-18 

éves kortól kezdődik, elsősorban pszichiátriai, csak másodsorban táplálkozási 

probléma. Nőknél tízszer gyakoribb, mint férfiaknál. Fő tünete a testképzavar: habár 

koplalással, éhezéssel és testedzéssel a beteg testsúlyának 25-30%-át is elveszíti, 

mégis kövérnek látja magát. Fő pszichológiai ok: a női szerepkonfliktusok, a túlzott 

elvárások, a felnövekvéstől való félelem.  

 

Hamar jelentkeznek a tápanyaghiányos állapot tünetei, ami bőrszárazsággal, fogak 

állapotának romlásával, hajhullással, emésztőrendszeri problémákkal kezdődik, 

végső stádiumban pedig a csontritkulás, idegrendszeri és szöveti károsodások, 

nőknél a menstruáció teljes leállása tapasztalható. Gyakran társul depresszió, 

szorongásos tünet. 15%-ban halállal végződik! Az anorexia kezelése igen összetett, 

nehéz, gyermekpszichiáter végzi, ha szükséges, kórházban. 

 

Bulimia (falánkság): mély lelki válságban 

krónikus falási roham, amit a bevitt táplálék 

kiürítése követ. Hatalmas mennyiségű ételt 

tömnek magukba rövid idő alatt, majd nagyon 

drasztikus módszerekkel igyekeznek 

megszabadulni tőle. Bár tipikusan 

kamaszkorban kezdődik, bármilyen életkori csoportban találhatók bulimiások. Az 
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okok hasonlóak az anorexiás okokhoz: a média soványsággal kapcsolatos 

megszállottsága, önértékelési zavar, beilleszkedési zavar. Az anorexiásoktól eltérően 

a bulimiások általában normál súlyúak. Vannak jelek és tünetek, amik felhívhatják a 

figyelmet a bulimia jelenlétére. Érdemes odafigyelni a depresszióra, szorongásra, ha 

evés után az illető gyakran látogatja a mellékhelyiséget. Nem mindegyik bulimiás 

hánytatja magát, néhányan éhezéssel vagy kimerítő edzéssel ellensúlyozzák a 

falásrohamokat. A bulimia testi tünetei közé tartoznak a károsodott fogak, 

ínygyulladás, szájüregi sebek, rendszertelen menstruáció, abnormális bélműködés 

és szívritmuszavar. Kezelése szintén pszichiátriai feladat. 

Előfordulhat az anorexia és a bulimia váltakozása is. 

 

Egyéb testképzavarok: 

 Fatorexia: az anorexia ellenkezője. Tükörbe nézve nem veszik észre, hogy 

elhíztak, soványnak látják magukat. 

 Drunkorexia: az illető alig eszik, de a bevitt kalóriát alkohollal próbálja pótolni. 

 Orthorexia: kényszeresen helyesen és egészségesen táplálkoznak.  

Állandóan kutatnak, olvasnak, keresik a legújabb kutatási eredményeket. 

 Izomdiszmorfia: férfiaknál fordul elő. Testüket vékonynak látják, az izmaikat 

növesztik szigorú edzéssel. Sokszor tömegnövelő szereket is fogyasztanak. 

Ha magadra ismersz a fent leírt tünetekből, a barátnődön, barátodon tapasztalod 

azokat, feltétlen keress fel egy szakembert! 

 

Az élelmiszer-adalékanyagok ismerete manapság elengedhetetlen.  

Tegyük fel, hogy besétálsz egy boltba, mert szeretnél vásárolni valamit. Talán egy kis 

nasit, talán 10 dkg felvágottat. Ha tudatos vásárló vagy (esetleg az szeretnél lenni), 

akkor megnézed a termék címkéjét, ahol találsz néhány/sok összetevőt, tele 

számokkal és idegen kifejezésekkel. Nem 

könnyű ezeket a jelöléseket megfejteni, 

megérteni az idegen szavakat. Akkor most melyik 

terméket válasszam? Jó kérdés, adunk egy 

nagyon egyszerű választ: ahol kevesebb a szám 

és az idegen szó. Mondunk rögtön egy példát is. 

Tegyük fel, hogy chipset szeretnél venni. Tudjuk, 
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nem egészséges, de most erre éheztél meg, viszont a legkevesebbet szeretnéd 

magadnak ártani. Az egyik termék címkéjén ez áll: kukoricadara 69%, repceolaj, 

cukor, mal.dextróz, glükóz, hidrolizált növényi fehérje, Nátrium glutamát, 

dinátrium5’rib., céklavörös- és paprikakivonat, zöldségpor, savópor, karob por, 

fűszerek, citromsav, füstaroma, só. A másik terméken pedig ennyi áll: burgonya, 

növényi olaj, só 1,5%. 

 

Nos, melyiket választod? Természetesen a második terméket. Az első chips 

elkészítésénél nagyon sok összetevőt használtak fel, a másodiknál jóval kevesebbet. 

(A legjobb viszont, ha egyáltalán nem eszel ilyesmit, mivel nem egészséges!) Az 

egyszerű tanácsunk tehát az, hogy próbálj meg olyan termékeket vásárolni és 

fogyasztani, amiben minél kevesebb adalékanyag van! 

Az emberek általában nem ismerik az élelmiszer-adalékok sokaságát. A termékek 

címkéi azért vannak, hogy tájékoztassanak minket, fogyasztókat, de az E-kódok 

önmagukban nem sokat mondanak. 

 

Az E számok az Európai Unióban engedélyezett étel adalékanyagok rövid jelölései, 

melyek a feldolgozott ételek címkéin gyakran szerepelnek Európában.  

„Adalékanyag(…), amelyet az adott élelmiszer gyártása, feldolgozása, elkészítése, 

kezelése, csomagolása, szállítása és tárolása során technológiai célból szándékosan 

adnak az élelmiszerhez, melynek eredményeként önmaga vagy származéka 

közvetlenül vagy közvetetten az élelmiszer összetevőjévé válik”. (Magyar 

Élelmiszerkönyv 1-2-89/107 sz. előírás) 

Miért van szükség E-számokra? Egyszerűen és röviden: a káosz miatt. A legtöbb 

anyagnak rengeteg fantázia neve, kereskedelmi elnevezése van és ezek alapján 

nagyon nehéz azonosítani őket. Ezért létrehozták ezt a rendszert, ahol bárki el tud 

igazodni, éljen a Föld bármely 

pontján. 

Sokan gondolják úgy, hogy az 

élelmiszer-adalékok kémiai 

anyagok, ennek ellenére 

számos közülük állati vagy 

növényi eredetű. Sokat közülük 
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kémiai úton szintetizálnak, néhányat mikroorganizmusok segítségével állítanak elő, 

mások pedig növényi alapanyagokból származnak. Emellett állati termékek is 

szolgálhatnak adalékanyagokként. 

Sok ember fél ezektől a számokkal jelölt anyagoktól. Jogosan, hiszen kimutatták, 

hogy néhány ártalmas is lehet az egészségre, vannak olyanok, amiket érdemes 

elkerülni. De ne feledjük: ezeket az anyagokat az Európai Unió engedélyezte emberi 

fogyasztás céljából.  

Nem csak az E-számok veszélyesek. Kifejezetten káros anyagokkal tulajdonképpen 

nagyon sokan szennyezik magukat, gondoljunk csak a dohányzásra! Azt is 

gondolhatjuk, hogy amit mesterségesen állítanak elő, csak káros lehet. Ez így nem 

igaz, mert például az aszkorbinsav, a C-vitamin laboratóriumi megfelelője (E330) 

nem veszélyes. A legerősebb mérgeket éppen a természet produkálta, például a 

sztrichnin, nikotin, mindkettő mérgező anyag.  

 

Az adalékok használata elsősorban a gyártóknak szükséges. Számukra 
hasznos is, hiszen az adalékok: 

 a terméket tetszetőssé, jobban eladhatóvá teszik (színezékek, fényező-, 

zseléző anyagok),  

 új termékcsoportokat juttatnak a piacra ("light"-termékek), 

 segítenek leplezni a minőségi hibákat (ízfokozók, édesítőszerek, aromák),  

 olcsóbbá teszik a termelést, hiszen a vegyipar szintetikus adalékaival drága 

alapanyagokat lehet kiváltani,  

 növelik a termék elállóságát, térfogatát (tartósítószerek, tészta kelesztő 

szerek, pelyhesítők),  

 a termékbe építve vághatóvá teszik a vizet (például a párizsi). 

 

Igaz, hogy a friss, vegyszermentes élelmiszer-alapanyagok egészségesebbek és 

olcsóbbak, mint feldolgozott, agyoncsomagolt társai, az iparnak és kereskedelemnek 

azonban utóbbiak hozzák a nagy forgalmat, hasznot. 

Főszabályként: egy élelmiszeripari terméknél annál több adalékanyaggal 

számolhatunk, minél messzebbről érkezett, minél több feldolgozási műveleten esett 

át és minél kívánatosabbra, tartósabbra csinálták.  
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Óvatosságra intenek tehát: 

 a több ezer kilométeren át utaztatott (nálunk csak érleltetett) 

déligyümölcsök,  

 a félkész- illetve készételek (konzervek, mélyhűtött áruk), 

 a magas feldolgozottságú termékek (egyes tejipari és húsipari 

készítmények, édességek, "üdítő" italok).  

 

Honnan ismerhető fel, hogy egy élelmiszer tartalmaz-e adalékanyagokat? Csomagolt 

élelmiszerek esetén könnyű dolgunk van: ebben az esetben a termék címkéjén 

kivétel nélkül minden adalékanyagot fel kell tüntetni, függetlenül attól, milyen 

mennyiségben vannak jelen.  

Léteznek adalékanyag nélküli élelmiszerek? Természetesen, például: a mosott, 

darabolt zöldség és gyümölcs, nyers hús, kávé, ásványvíz, növényi olajok, méz, tej, 

vaj, száraz tészta. 

Mentesek-e az adalékanyagoktól a bioélelmiszerek? Színezékek, édesítőszerek, 

stabilizátorok és ízfokozók egyáltalán nem alkalmazhatók. Emellett a biotermékekben 

csak abban az esetben engedélyezett az élelmiszer-adalékanyagok használata, ha 

az adott termék ezen anyagok nélkül nem állítható elő és nem tartósítható.  

 

Ahogy említettük már, az élelmiszerek előállítása során csak engedélyezett 

adalékanyagot lehet felhasználni, s csak ahhoz az élelmiszerhez, csak abban a 

mennyiségben, amilyet az előírások megengednek. Az alkalmazás akkor 

engedélyezhető, ha a toxikológiai szempontból megvizsgált anyag a rendelkezésre 

álló tudományos eredmények alapján ártalmatlan, tehát a fogyasztók egészségét 

nem veszélyezteti. 

Megállapítható, hogy korunk élelmiszergyártása nem képzelhető el adalékanyagok 

használata nélkül. A fogyasztó igényli a széles termékválasztékot, a gyártó törekszik 

a költségek minimalizálására, s a lehető legegyszerűbben kivitelezhető technológiák 

alkalmazására. Ehhez viszont elengedhetetlenül szükséges a stabil, könnyen 

kezelhető anyagok használata, melyek lehetővé teszik a megbízható, állandó 

minőségű termékek gyártását. 
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Az élelmiszer-adalékanyagok alkalmazhatóságának kritériumait folyamatosan 

módosított jogszabályok írják elő, szem előtt tartva a fogyasztók érdekeit is. Az 

engedélyezett anyag biológiai hatását rendszeresen felülvizsgálják a legújabb 

tudományos eredmények figyelembevételével.  

 

Felsorolunk néhány elváltozást, amiket az adalékanyagok okozhatnak. 
Befolyásolhatják az emésztést és a 
tápanyagfelvételt.  

 Bizonyos anyagcsere-rendellenességeket 

mutató vagy betegségben szenvedő 

embereknél problémákat okozhatnak.  

 Elősegíthetik betegségek kialakulását, illetve 

gyanúk szerint betegségeket válthatnak ki. 

 (Daganatos betegségek: nitrátok és nitritek, 

figyelemzavar és hiperaktivitás: foszfátok, a fogak és a csontok károsodása.) 

 Néhány érdekes adalékanyag, melyeket állati eredetű nyersanyagokból 

állítanak elő. 

 A valódi kármint (E 120) nőstény pajzstetvekből (Coccuscacti) nyerik.   

 A méhviaszt (E 901) a méhek választják ki és a lép építésére szolgál.  

 A sellakkot (E 904) egy pajzstetűfajta (Kerrialacca) nőstényeinek gyantaszerű 

váladékából vonják ki.Végezetül fogadj el tőlünk egy jó tanácsot.  

Amennyire lehet, kerüld ezeket az anyagokat! 
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 Kötelező információk az élelmiszercímkén: 
• az élelmiszer megnevezése,  

• az összetevők listája,  

• bizonyos összetevők, összetevő kategóriák mennyisége,  

• előrecsomagolt élelmiszerek esetében a nettó mennyiség,  

• a minőség megőrzésének várható időtartama vagy a fogyaszthatósági 

időtartam lejárata,  

• speciális tárolási vagy felhasználási feltételek,  

• az előállító vagy forgalmazó neve és címe,  

• az eredet vagy a származás helye,  

• felhasználási útmutató,  

• az 1,2 térfogatszázaléknál nagyobb alkoholtartalmú italok tekintetében 

a tényleges alkoholtartalom térfogata külön jogszabály alapján, 

• egyéb kötelező jelölések. 
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