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1. Az egészséges táplálkozás alapjai



Az egészséges táplálkozás alapjai

http://mdosz.hu/uj-taplalkozasi-ajanlasok-okos-tanyer/

http://mdosz.hu/uj-taplalkozasi-ajanlasok-okos-tanyer/


Az egészséges táplálkozás alapjai

http://mdosz.hu/uj-taplalkozasi-ajanlasok-okos-tanyer/

http://mdosz.hu/uj-taplalkozasi-ajanlasok-okos-tanyer/


Az egészséges táplálkozás alapjai

 Megfelelő energiabevitel (kor, nem, fizikai 

aktivitás…)

 Változatos és rendszeres táplálkozás

 Alacsony zsírbevitel

 Gabonák fele legyen teljes őrlésű

 Naponta többször friss zöldség/gyümölcs 

 Legjobb választás a víz

 Naponta sovány tej, tejtermék 

 Sovány húsok, hetente többször hal és 

tojás

 100%-os gyümölcs-, zöldséglevek

 Cukrozott ételek, italok kerülése

 Egészséges nassolnivalók

 Sózás csökkentése





2. A táplálkozással összefüggő egészségi állapot

• Növekedésünk és szellemi fejlődésünk érdekében a meghatározott energia- és 

tápanyagmennyiséggel kell ellátni a szervezetünket.

• Az egészséges táplálkozással a nem fertőző betegségek megelőzhetők, a születéskor 

várható élettartam  meghosszabbítható.

• Az egészséges táplálkozás gyerekeknél javítja az iskolai teljesítményt és mérhetően 

csökkenti a betegség miatti hiányzások számát.

• A táplálkozási szokások a legkorábban kialakuló magatartásformák közé sorolhatók, 

melyek a későbbiek során már nehezen változtathatóak meg.

• A táplálkozási kockázati tényezők már gyermekkorban is kimutathatók.



Táplálkozásfüggő betegségek

Forrás: The World Health Report, 2000

Egyéb
Kis mértékben 
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Halálozási adatok a teljes népességben*
(%, összhalálozás, minden életkorban, mindkét nem esetében)

*WHO Noncommunicable disesases Country Profiles 2018

MAGYARORSZÁG

globális adatok



Lim S. et al.: A comparative risk assessment of burden of disease and injury attributable to 67 risk factors and risk factor clusters in 
21 regions, 1990–2010: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2010. Lancet, 2012. 380: 2224–60

A betegségben töltött életévekért felelős 20 legfőbb kockázati tényező (Kelet-Európa, 2010)



Túlsúly, elhízás

Oka: többlet energiabevitel, kevés testmozgás

Következmények: szív és érrendszeri megbetegedések, cukorbetegség,

mozgásszervi érintettség, önbizalomhiány (önértékelés és testkép), alvási apnoe,

daganatos megbetegedések

Nemzetközi kitekintés:

- 1975 óta az elhízott emberek (18 év felett) száma közel megháromszorozódott!

- 2016-ban az 5 évnél fiatalabb túlsúlyos vagy elhízott gyermekek száma a világon

több mint 40 millió; 5-19 éves kor között pedig 340 millió

- 2014-ben a 18 évesnél idősebbek 39%-a túlsúlyos és 13%-a elhízott

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs311/en/
http://www.who.int/dietphysicalactivity/childhood/en/

https://www.who.int/nmh/publications/ncd-profiles-2018/en/

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs311/en/
http://www.who.int/dietphysicalactivity/childhood/en/
https://www.who.int/nmh/publications/ncd-profiles-2018/en/


Túlsúly, elhízás
Hazai adatok:

- 2016 - COSI (Childhood Obesity Surveillance Initiative) felmérés

minden 4. lány és minden 5. fiú túlsúlyos vagy elhízott (7 éves gyermekek)

- 2014 HBSC (Health Behaviour in School-aged children study) felmérés 

A fiúk 18,4%-a, míg a lányok 11,6%-a rendelkezik enyhevagy jelentős 

túlsúllyal. (11,5-17,5 éves korosztály)

- 2014 GYERE – Gyermekek Egészséges Program felmérés (Dunaharaszti)

6-12 éves gyerekek 26,5%-a túlsúlyos vagy elhízott (2017   )

- 2014 OTÁP – Országos Táplálkozás- és Tápláltsági Állapot Vizsgálat

Magyarországon három felnőttből kettő túlsúlyos vagy elhízott.

https://www.ogyei.gov.hu/cosi/
http://mdosz.hu/gyere-program-dunaharaszti/

http://www.egeszseg.hu/szakmai_oldalak/assets/cikkek/16-05/egeszseg-es-egeszsgegmagatartas-iskolaskorban-2014.pdf

https://www.ogyei.gov.hu/cosi/
http://mdosz.hu/gyere-program-dunaharaszti/
http://www.egeszseg.hu/szakmai_oldalak/assets/cikkek/16-05/egeszseg-es-egeszsgegmagatartas-iskolaskorban-2014.pdf


https://www.ogyei.gov.hu/otap_2014/

https://www.ogyei.gov.hu/otap_2014/


Túlsúly és elhízás gyakorisága és trendje a hazai felnőtt 
lakosság körében

https://www.ogyei.gov.hu/otap_2014/

https://www.ogyei.gov.hu/otap_2014/




Szív és érrendszeri megbetegedések - hipertónia

Esszenciális magasvérnyomás: alapbetegség nélkül jelentkezik

Fejlett országokban az elhízás terjedésével serdülőkorban akár a 10-20%-os arányt is elérheti!

 gyakran túlsúly, mozgásszegény életmód, túlzott sóbevitel jellemző,
stresszes életkörülmények, genetikai hajlam

 sok esetben nem okoz tünetet, csak szűrővizsgálaton derül ki

 a magas vérnyomás a későbbi életkorban szívinfarktus, vesekárosodás,
szemfenékeltérés, agyvérzés kialakulásához vezethet

 túlsúly esetén a fogyás, a rendszeres testmozgás, a sószegény diéta segíti a
vérnyomásértékek rendeződését

Gyermekgyógyászati útmutató, Csecsemő- és gyermekgyógyászati Szakmai Kollégium, 2004;

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4784559/

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4784559/


Cukorbetegség

 1980 és 2014 között a cukorbeteg felnőttek száma 108-ról 422 millióra nőtt!*

 A túlsúly és elhízás terjedésével meredeken nő a cukorbetegség kialakulása is!

 Egyes becslések szerint az elkövetkező 20 évben az 1-es típusú cukorbetegek

száma 5 éves kor alatt 2x, 5-15 éves kor között 70%-kal nagyobb lesz

 Sok esetben tünetmentes, a betegség hosszú ideig rejtve maradhat

 Szövődményei: CVD, ideg-, vese-, szemkárosodás, bőr- és szájbetegségek

 Kezelés: egészséges étrend + testmozgás + sz.e. gyógyszeres terápia

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/204874/1/WHO_NMH_NVI_16.3_eng.pdf?ua=1

http://www.euro.who.int/en/health-topics/noncommunicable-diseases/diabetes/data-and-statistics

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/204874/1/WHO_NMH_NVI_16.3_eng.pdf?ua=1
http://www.euro.who.int/en/health-topics/noncommunicable-diseases/diabetes/data-and-statistics


Daganatos megbetegedések

 2012-ben 14,1 millió daganatos megbetegedés

 2035-re a feltételezett számuk 24 millió!

 A halálesetek legnagyobb részérért a tüdő, máj, gyomor, vastagbél, mell, és a nyelőcső 

daganat a felelős

 Az esetek 1/3-a összefüggésbe hozható a magas BMI-vel, az alacsony gyümölcs- és 

zöldségbevitellel, a fizikai aktivitás hiányával, a dohányzással, és az alkoholfogyasztással

http://www.wcrf.org/int/cancer-facts-figures/worldwide-data

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs297/en/

http://www.wcrf.org/int/cancer-facts-figures/worldwide-data
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs297/en/


https://www.oecd.org/els/health-systems/Obesity-Update-2017.pdf

https://www.oecd.org/els/health-systems/Obesity-Update-2017.pdf


http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs310/en/

Deaths from ischaemic heart diseases — standardised death 
rate, 2014 (per 100 000 inhabitants)

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Causes_of_death_statistics

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs310/en/
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Causes_of_death_statistics


https://data.oecd.org/healthstat/deaths-from-cancer.htm#indicator-chart

https://data.oecd.org/healthstat/deaths-from-cancer.htm#indicator-chart


3. Kiemelt táplálkozási kockázati tényezők

1. Só ↑

2. Telített zsírok ↑

3. Transz-zsírsav ↑

4. Cukor ↑

5. Zöldség-gyümölcs ↓

Rendelet!



Szív- és érrendszeri betegségek kockázatát befolyásoló 
táplálkozási/életmód tényezők

CVD

n-3 zsírsavak, halak  A

Telített zsírsavak, transz zsírsavak  A

Telítetlen zsírsavak  A/B

Koleszterin  B

Bőséges zöldség/gyümölcs  A

Elegendő káliumbevitel  A

Túlzott nátrium/sóbevitel  A

Élelmi rostok  A

Mérsékelt alkohol  A

Túlzott alkohol  A

Túlsúly/elhízás  A

Rendszeres testmozgás  A

A, B, C, D: evidencia szintje; : csökkenti; : növeli; 0: nincs hatás



http://www.egeszseg.hu/szakmai_oldalak/assets/cikkek/17-05/egeszsegjelentes-2016.pdf

http://www.egeszseg.hu/szakmai_oldalak/assets/cikkek/17-05/egeszsegjelentes-2016.pdf


Kapcsolódó hazai rendelkezések
1. 37/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-

egészségügyi előírásokról 

Fő célja, hogy meghatározza a gyermekek egészséges fejlődéséhez, a betegségek
megelőzéséhez és a betegek megfelelő gyógyulásához szükséges, a
közétkeztetésben nyújtott energiatartalmat. Célként tűzi ki többek között a kellő
mennyiségű zöldség- és gyümölcs-, teljes értékű gabonaféle, tej- és
tejtermékfogyasztást, valamint a só-, cukor- és a telített zsírsavak bevitelének
csökkentését.

• előírásait 2015. szeptember  1-jétől kell alkalmazni
• élelmiszeralapú előírásokat tartalmaz
• szabályozza az egyes élelmiszerek, élelmiszer csoportok 

felhasználásának gyakoriságát (min/max), 
mellérendelve az 1 adagnak számítható mennyiséget

Nemzeti Jogszabálytár - http://njt.hu/

http://njt.hu/


A közétkeztetési rendelet főbb pontjai

• Általános rendelkezések

- Területek, melyekre kiterjed a Rendelet hatálya

• Étrendtervezés szabályai

- Változatossági mutató

- Energiaszükségleti értékek előírása étkeztetés típusától függően

• Naponta biztosítandó élelmiszerek

- Zöldségek és gyümölcsök

- Gabona és gabona alapú élelmiszerek

- Tej és tejtermékek

• Felhasználási előírások, korlátozások és tilalmak egyes élelmiszerek és ételek vonatkozásában

- Hozzáadott cukor

- Só

- Zsír

• Diétás étkeztetés

• Tájékoztatási kötelezettség

- A feltüntetendő tápértékek, só, allergének 

• Személyi feltételek

- Végzettséggel kapcsolatos előírások



https://merokanal.hu/

https://merokanal.hu/


Kapcsolódó hazai rendelkezések

2. 71/2013. (XI. 20.) EMMI rendelete az élelmiszerekben lévő transz-zsírsavak
megengedhető legnagyobb mennyiségéről, a transz-zsírsav tartalmú élelmiszerek
forgalmazásának feltételeiről és hatósági ellenőrzéséről, valamint a lakosság
transz-zsírsav bevitelének nyomon követésére vonatkozó szabályokról

• a rendeletben előírtak nem alkalmazandók az állati eredetű zsírokban természetesen 
előforduló transz-zsírsavakra

• hatályos 2014 február 18-tól
• A rendelet hatálybalépésekor forgalomba lévő, a rendelet előírásainak nem megfelelő 

élelmiszerek a fogyaszthatósági, illetve minőségmegőrzési idejük végéig, de legfeljebb 
a rendelet hatálybalépését követő 12 hónapig voltak forgalomba hozhatók.

M A G YA R K Ö Z L Ö N Y • 2013. évi 192. szám, 2013. november 20.

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=165027.292532

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=165027.292532


• A fővárosi és megyei kormányhivatalok élelmiszerlánc-biztonsági és
állategészségügyi igazgatóságai az élelmiszerek transz-zsírsav tartalmára vonatkozó
ellenőrzések eredményéről negyedévente jelentést tesznek a NÉBIH-nek, amely az
adatokat összesítve továbbítja az OGYÉI részére. Az OGYÉI:

a) a végső fogyasztó számára értékesített élelmiszer transz-zsírsav tartalmára vonatkozó mérési adatokból  

adatbázist alakít ki,

b) a lakosság transz-zsírsav beviteléről felmérést készít,

c) a végső fogyasztó számára értékesített élelmiszerek összetételének az e rendeletben  foglalt követelményekkel 

összefüggő változásának figyelemmel kísérése,

d) felmérő jelleggel laboratóriumi vizsgálatokat végez az élelmiszerek transz-zsírsav tartalmára vonatkozóan.

Termék zsírtartalma 
Max. TFA tartalom g/100g 

zsírban

zsírtartalom ≥ 20% 2 

< 20 % zsírtartalom ≥ 3 % 4 

zsírtartalom <3% 10



Szív- és érrendszeri kockázat és TFA

D. Mozaffarian: Clin Invest Arterioscl. 2010; 22 (Suppl 2): 14-15



WHO-BCA együttműködés

• Közétkeztetési rendelet hatásának 
értékelése

• TFA rendelet hatásának értékelése

- egyes élelmiszerek TFA tartalmának a 
rendeletben meghatározott értékhez való 

hasonlítása

- a lakosság TFA bevitelére tett hatása

2016-2017 2018-2019

• TFA rendelet hatása

- hogyan változott az érintett/reformulált
termékek zsírsav profilja.



Kapcsolódó hazai rendelkezések

3. 2011. évi CIII. törvény a népegészségügyileg nem hasznos élelmiszerek
fogyasztásának visszaszorítása és az egészséges táplálkozás előmozdítása,
valamint az egészségügyi szolgáltatások, különösen a népegészségügyi célú
programok finanszírozásának javítása érdekében a népegészségügyi termékadó
fizetésének a kötelezettségéről.

• Adóköteles termékkörök: üdítőital, energiaital, előrecsomagolt cukrozott 
készítmények, sós snackek, ételízesítők, ízesített sörök, alkoholos frissítők, gyümölcsíz, 
alkoholos ital (sávosan differenciált adómérték)

• A népegészségügyi termékadó (NETA) fizetésére kötelezett cégek az adójuk 10 
százalékát egészségmegőrző programok finanszírozására fordíthatják a hatályos 
jogszabályok szerint.

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=139165.323048
https://nav.gov.hu/nav/ado/nepegeszsegugyi_termekado

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=139165.323048
https://nav.gov.hu/nav/ado/nepegeszsegugyi_termekado


4. Dietetikai szaktanácsok

„A dietetikus az emberi táplálkozás kérdéseivel foglalkozik. Ismeretekkel rendelkezik
az egészséges táplálkozás, valamint az egészségtelen táplálkozás következtében
kialakuló betegségek, illetve az aktuális szakmai ajánlások és irányelvek területén.
Feladata a betegélelmezés megtervezése, az ételek elkészítésének irányítása, a
tanácsadás, a kliensek betegségtípusának, illetve egyéni érzékenységének megfelelő
étrend összeállítása. Fontos szerepe van a preventív és egészségtudatos életmódra
való nevelésben.”

 Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar
 Debreceni Egyetem Népegészségügyi Kar

 Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar

Ápolás és betegellátás alapképzési szak, dietetikus szakirány, 8 félév, nappali vagy levező



Főbb szakmai ismeretkörök 

élelmiszertudomány, élelmiszer- és biokémia, ételkészítési technológia és kolloidika,
egészségpedagógia, táplálkozástudomány, táplálkozáspszichológia, klinikai dietetika
és orvostudomány, epidemiológia, élelmezési menedzsment, gyakorlati dietetika,
élelmiszer- és élelmezéshigiéne, táplálkozás-egészségügy, élelmiszerismeret és -
technológia, dietetikusi hivatás, idegen szaknyelv

Táplálkozástudományi mesterképzési szak
4 félév, nappali vagy levelező képzés

Magasabb tudományos fokozat (mesterfokozat, Msc),
átfogó – egészségügyi, élelmiszeripari, és természettudományos képzés



A szakemberek a táplálkozástudomány minden szegmensében jelen vannak:

 prevenció területén

 fekvőbeteg intézményekben

 járóbeteg szakellátásban 

 szociális szférában 

 élelmiszeripari cégeknél 

 szállodaipar, wellness- és gyógyturizmus területén

 fitness- és sportlétesítményekben 

 vendéglátásban

 kutatás területén 

 oktatásban, szakértői munkákban

 magánpraxisban

 média területén



A dietetikai szaktanácsadás formái a betegellátásban

Szaktanácsadás a fekvőbeteg-ellátásban
- betegágynál adott egyéni tanácsadás

- szervezett egyéni tanácsadás
- szervezett csoportos tanácsadás   

Szaktanácsadás a járóbeteg-ellátásban
- szervezett egyéni szaktanácsadás

- szervezett csoportos szaktanácsadás
- foglalkozások (kurzus, tanfolyam, klubfoglalkozás)           



KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!



Szív és érrendszeri betegségek 

megelőzése: Életmódváltás: Táplálkozás

Varga Anita

Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet

Budapest, 2019.01.12.



A szív és érrendszeri betegségek kialakulásában szerepet játszó 
rizikótényezők számottevő része táplálkozással befolyásolható!

Ezek a rizikótényezők a következők: 

elhízás, magas LDL-koleszterin-szint, hipertrigliceridémia, hiperkoleszterinémia,
alacsony HDL-koleszterin-szint, magas vérnyomás, kóros glükóztolerancia, diabétesz
mellitusz stb.

Dietetikai tanácsadás célja: diétás kezelés, az étrenddel befolyásolható rizikófaktorok
módosítása, táplálkozási szokások és szemlélet befolyásolása, a beteg számára egyénre
szabott étrend kidolgozása, a beteg érthető nyelvezetű tanácsokkal való ellátása.

A dietetikus szerepe: táplálkozási rizikó megállapítása (anamnézis felvétel,
táplálkozási napló kiértékelése), adekvát, individuális táplálkozási tanácsadás,
gondozás.



TÁPLÁLKOZÁSI TANÁCSADÁS CÉLJA

 Egészséges táplálkozási szokások kialakítása

 Szakmai irányelvek követése, például:

Hazai:
Krónikus szívelégtelenség dietoterápiája
Kardiovaszkuláris rehabilitáció dietetikájáról
Dietetikai teendőkről a kardiovaszkuláris szekunder prevencióban
Az ischaemiás szívbetegség dietoterápiájáról

http://mdosz.hu/szovetsegunkrol/jogszabalyok-protokollok

60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet - az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához 
szükséges szakmai minimumfeltételekről

Nemzetközi:
New ACC/AHA High Blood Pressure Guidelines Lower Definition of Hypertension

Journal of the American College of Cardiology,  November 2017

http://mdosz.hu/szovetsegunkrol/jogszabalyok-protokollok


I A
Increased physical activity with a structured exercise program is recommended for 
adults with elevated BP or hypertension. 

I A

Adult men and women with elevated BP or hypertension who currently consume 
alcohol should be advised to drink no more than 2 and 1 standard drinks* per day, 
respectively. 

2017 Hypertension Guideline - Nonpharmacological Interventions 

COR LOE Recommendations for Nonpharmacological Interventions

I A
Weight loss is recommended to reduce BP in adults with elevated BP or 
hypertension who are overweight or obese. 

I A

A heart-healthy diet, such as the DASH (Dietary Approaches to Stop Hypertension) 
diet, that facilitates achieving a desirable weight is recommended for adults with 
elevated BP or hypertension. 

I A Sodium reduction is recommended for adults with elevated BP or hypertension. 

I A

Potassium supplementation, preferably in dietary modification, is recommended 
for adults with elevated BP or hypertension, unless contraindicated by the 
presence of CKD or use of drugs that reduce potassium excretion. 

https://www.acc.org/latest-in-cardiology/articles/2017/11/08/11/47/mon-5pm-bp-guideline-aha-2017

https://www.acc.org/latest-in-cardiology/articles/2017/11/08/11/47/mon-5pm-bp-guideline-aha-2017


Best Proven Nonpharmacological Interventions for Prevention and Treatment of Hypertension*

Nonpharmacologi-cal

Intervention
Dose Approximate Impact on SBP

Hypertension Normotension

Weight loss Weight/body fat Best goal is ideal body weight, but aim for at least a 

1-kg reduction in body weight for most adults who 

are overweight. Expect about 1 mm Hg for every 1-

kg reduction in body weight.

-5 mm Hg -2/3 mm Hg

Healthy diet DASH dietary pattern Consume a diet rich in fruits, vegetables, whole 

grains, and low-fat dairy products, with reduced 

content of saturated and total fat.

-11 mm Hg -3 mm Hg

Reduced intake of 

dietary sodium

Dietary sodium Optimal goal is <1500 mg/d, but aim for at least a 

1000-mg/d reduction in most adults.

-5/6 mm Hg -2/3 mm Hg

Enhanced intake of 

dietary potassium

Dietary potassium Aim for 3500–5000 mg/d, preferably by 

consumption of a diet rich in potassium.

-4/5 mm Hg -2 mm Hg

*Type, dose, and expected impact on BP in adults with a normal BP and with hypertension.
DASH indicates Dietary Approaches to Stop Hypertension; and SBP, systolic blood pressure.

Resources: Your Guide to Lowering Your Blood Pressure With DASH—How Do I Make the DASH? 
Available at: https://www.nhlbi.nih.gov/health/resources/heart/hbp-dash-how-to. 

Top 10 Dash Diet Tips. Available at: http://dashdiet.org/dash_diet_tips.asp

https://www.nhlbi.nih.gov/health/resources/heart/hbp-dash-how-to
http://dashdiet.org/dash_diet_tips.asp


Best Proven Nonpharmacological Interventions for Prevention and Treatment of Hypertension* (cont.) 

Nonpharmacological 

Intervention

Dose Approximate Impact on SBP

Hypertension Normotension

Physical activity Aerobic ● 90–150 min/wk

● 65%–75% heart rate reserve

-5/8 mm Hg -2/4 mm Hg

Dynamic resistance ● 90–150 min/wk

● 50%–80% 1 rep maximum

● 6 exercises, 3 sets/exercise, 10 

repetitions/set

-4 mm Hg -2 mm Hg

Isometric resistance ● 4 × 2 min (hand grip), 1 min rest between 

exercises, 30%–40% maximum voluntary 

contraction, 3 sessions/wk

● 8–10 wk

-5 mm Hg -4 mm Hg

Moderation in 

alcohol intake

Alcohol consumption In individuals who drink alcohol, reduce 

alcohol† to:

● Men: ≤2 drinks daily

● Women: ≤1 drink daily

-4 mm Hg -3 mm

*Type, dose, and expected impact on BP in adults with a normal BP and with hypertension. 
†In the United States, one “standard” drink contains roughly 14 g of pure alcohol, which is typically found in 12 oz of regular beer (usually about 5% alcohol), 5 oz of

wine (usually about 12%
alcohol),  and 1.5 oz of distilled spirits (usually about 40% alcohol). 



1. Zöldség-gyümölcs fogyasztás növelése

• A zöldségek és gyümölcsök protektív komponensei

E-vitamin Proteáz inhibítorok Izoflavonok/lignánNövényi szterolok

Flavonoidok IndolKumarin

Limonén Allium vegyületek

C-vitamin SzelénGlükozinolát Fenolok

Szaponinok
FolsavInozitol hexafoszfát KarotinIzotiocianát Rost



Egyes zöldségek, gyümölcsök antioxidáns tartalma

Forrás: Miller et al., 2000



Hatásmechanizmusok - elhízás, diabetes
Gyümölcsök, zöldségek (kivéve: nagy keményítőtartalmúak):

• magas víztartalom, rosttartalom

• alacsony kalóriatartalom, zsírtartalom

• flavonoidok

• növelik a jóllakottságot, csökkentik az éhségérzetet
• a flavonoidok stimulálják a lipid metabolizmus során felszabaduló hormonokat

(adiponektin, adipokin), visszafordítják az inzulinrezisztenciát, vagy módosítják az

étvágyat és energiafogyasztást
• fogyást eredményezhet, ha a zsír és energiagazdag ételeket zöldségre és gyümölcsre

cserélik
• legnagyobb zöldség-gyümölcs fogyasztó csoport szemben a legalacsonyabbal → 24 %-kal

kisebb esély az elhízásra
Forrás: Non-communicable Diseases Watch, January 2013



Hatásmechanizmusok - CVD

• Antioxidáns aktivitás (szabadgyökök eltávolítása, oxidatív 
stressz csökk., LDL oxidáció csökk.)

• Máj LDL receptor expresszió indukciója

• Koleszterinszintézis módosítása

• Szabályozza: vérnyomást, lipid profilt, prosztanoid szintézist,
NO termelést

• Koleszterin felszívódás gátlása

• Vérrögképződés csökkentése

• CRP és egyéb gyulladásos markerek csökkentése

Forrás: Fruits, Vegetables, and Health: A Scientific Overview, 2011



Zöldség-gyümölcs fogyasztás - CVD

Az epidemiológiai tanulmányok azt mutatják, hogy csökkentik a hipertónia, CHD, agyvérzés kockázatát!

• 2-4 adag/ nap, 4-6 adag/nap, 6-8 adag/nap, >8 adag/nap → 3 %-kal, 7 %-kal, 11 %-kal, 14 %-kal

csökken a hipertónia kockázat

• 3-5 adag/nap, >5 adag/nap vs. <3 adag/nap → 7 és 17 %-kal csökken a CHD kockázat

• Minden további extra adag gyümölcs/nap → 7 %-kal csökken a CHD kockázat

• 3-5 adag/nap, >5 adag/nap vs. <3 adag/nap → 11 és 26 %-kal csökken az agyvérzés kockázat

• Minden további extra adag gyümölcs/nap → 11 %-kal csökken az agyvérzés kockázat

Forrás: Non-communicable Diseases Watch, January 2013



Zöldség-gyümölcs fogyasztás - daganat

> 400 g/nap megelőzheti az összes daganat előfordulás legalább 20 %-át!

Gyomor-bélrendszer:

• száj-, garat-, gége-, nyelőcső- és gyomorrák

• szájüregi daganatok

• gégerák

• nyelőcsőrák

• gyomorrák

• colorectális rák

Prosztatarák

Hólyagrák

Tüdőrák

Mellrák

Forrás: Non-communicable Diseases Watch, January 2013



≥400 g zöldség és gyümölcs naponta, ide nem értve a burgonyát és egyéb
keményítőtartalmú gumókat (WHO)

Az európai ajánlások országonként változnak pl. Dánia ≥600 g/nap

Ajánlás

Hogyan érhető 
el a ≥400 g/nap 
bevitel?

Reggelire: 1 db közepes                    = 100 g

Tízóraira:  1 db közepes = 150 g

Ebédre:    1 adag saláta = 150 g

Uzsonnára: 3 db közepes = 150 g

Vacsorára: 1 db kicsi = 50 g

Összesen:

600 g

400 g



2. Sófogyasztás mérséklése 

Kockázati tényező – magas sóbevitel:

• magas vérnyomás

• szív- és érrendszeri betegségek

pl. agyvérzés, szívinfarktus



Só = Na x 2,5

OTÁP2014: Nátrium

https://www.ogyei.gov.hu/otap_2014/

https://www.ogyei.gov.hu/otap_2014/


NőFérfi

Sóbeviteli arány a feldolgozott élelmiszerekből, OTÁP2014

https://www.ogyei.gov.hu/otap_2014/

https://www.ogyei.gov.hu/otap_2014/


Magyar törekvések a sócsökkentés érdekében I.

STOP Só! Nemzeti Sócsökkentő Program

Kulcselemek

• Nemzeti szintű helyzetértékelés

• Főbb élelmiszerkategóriák meghatározása

• Sócsökkentés az ipar és a közétkeztetés részéről

• Figyelemfelkeltő kampány (lakosság, ipar, egészségügyi szakemberek) 

• Monitorozás, értékelés

Élelmiszer-feldolgozók Országos Szövetsége

• Önkéntes sócsökkentés a termékekben

• Hozzásegítik a fogyasztókat a táplálkozási ajánlások szerinti sóbevitel fokozatos eléréséhez

https://www.ogyei.gov.hu/stop_so__nemzeti_socsokkento_program/

https://www.ogyei.gov.hu/stop_so__nemzeti_socsokkento_program/


Magyar törekvések a sócsökkentés érdekében II.
Magyar Élelmiszerkönyv – húskészítmények

Magyar Élelmiszerkönyv, 2012 Magyar Élelmiszerkönyv, 2016

Nyers sonkák legfeljebb 7,0% (m/m) 2016. július 1-től legfeljebb 6,0% (m/m) 
2017. január 1-től legfeljebb 5,0% (m/m) 

Hőkezelt sonkák legfeljebb 4,5% (m/m) legfeljebb 3,5% (m/m) 

Formában vagy bélben hőkezelt sonkák legfeljebb 3,5%(m/m) legfeljebb 2,7%(m/m) 

Szalámik legfeljebb 5,0% (m/m) legfeljebb 4,5% 

Érlelt kolbászok (száraz kolbász esetén) legfeljebb 5,0% (m/m) legfeljebb 4,5% (m/m) 

Felvágottak Utóérlelés nélkül  legfeljebb 2,5% 
(m/m)    

Utóérleléssel legfeljebb 3,5% (m/m)  

Utóérlelés nélkül legfeljebb 2,2% (m/m)
Utóérleléssel legfeljebb 3,0% (m/m) 



Megoldások és alternatívák

 magas sótartalmú ételek kerülése

 sótartalmú kényelmi termékek használatának 
csökkentése

 sómentes ételízesítők szélesebb körű alkalmazása

 az ételkészítés során hozzáadott só mennyiségének 
pontos mérése

 kóstolás nélkül ne sózzuk meg az ételeket

 só helyett a fűszerek, zöld fűszernövények kreatív 
alkalmazása

https://www.ogyei.gov.hu/socsokkento_tippek_/

https://www.ogyei.gov.hu/socsokkento_tippek_/


Élelmiszercímke értelmezésének megtanítása

Só = Na x 2,5





3. A tej és tejtermékek szerepe az egészséges táplálkozásban

Kalcium 

99%-a a csontokban, 
fogakban

+
sejteken kívüli folyadékban és 

a lágy szövetekben is 
megtalálható

• csontok újjáépítése és 
tápanyagellátása

• fogak egészsége

• sejtosztódás, sejtfalképzés

• véralvadás 

• enzimek és fehérjehormonok 
kofaktora

• izmok összehúzódása

• látás



OTÁP 2014: 
férfiak: 758,7 mg/nap
nők: 690,8 mg/nap

MENZA 2013: 305 mg/3 étkezés (7-10 év)

OTEF 2013: 270 mg/ 3 étkezés (4-6 év)

3 étkezés esetén 65 E% - 520 mg Ca!

Életkor Kalcium

(mg)

Csecsemő, 

gyermek

0-6 hó 360

7-12 hó 540

2-3 év 800

4-6 év 800

7-10 év 800

Fiúk

11-14 év 1000

15-18 év 1000

Férfiak

19-30 év 800

31-60 év 800

60 év felett 1000

Lányok

11-14 év 1000

15-18 év 1000

Nők

19-30 év 800

31-60 év 800

60 év felett 1000

Terhesség 1200

Szoptatás 1200



Kalciumhiány következményei

Hiánytünetek: 

- fejlődésbeli visszamaradás

- csontozat és fogazat rossz minősége

- csontok eldeformálódása

- ízületi és izomfájdalmak 

- fáradtság, gyengeség

Kalciummal összefüggő betegségek klinikai 
megnyilvánulása:

- angolkór (gyermekek), osteomalacia, osteoporosis

- hypercalcemia

- tetánia

- vesekő

OSTEOPOROSIS

- sokáig rejtve marad!

- Magyarországon 800 ezer-1 millió fő

- évente: 30-40 ezer csigolyatörés, 10 ezer csípőtáji 

törés, 25-28 ezer csuklótáji törés!



A kalcium hasznosulását elősegítő és gátló tényezők

Segítő tényezők Gátló tényezők

D-vitamin Túlzott fehérjefogyasztás

Laktóz Túlzott foszforbevitel

Savas közeg Túlzott zsiradékfogyasztás

Fizikai aktivitás Kevés D-vitamin

Kevés mozgás

Dohányzás



Fő kalciumforrások

Tej és tejtermékek!!

DE! 

Tejzsír: kiválóan emészthető, azonban kedvezőtlen összetételű magas 
telített zsírsav tartalma miatt

Felszívódást segítő anyagok jelenléte!

az alacsony zsírtartalmú tej és tejtermékek fogyasztása javasolt!
változatosságra kell törekedni, naponta többször, többféle tejterméket 
biztosítani, a korcsoportos adagnagyság figyelembevételével



4. Zsírbevitel csökkentése

Kockázati tényező – magas zsírbevitel:

• magas vérzsír értékek

• túlsúly, elhízás

• magas vérnyomás

• szív- és érrendszeri betegségek

agyvérzés, szívinfarktus



OTÁP2014

http://www.ogyei.gov.hu/dynamic/5_sarkadi_otap2014_makrotap.pdf

http://www.ogyei.gov.hu/dynamic/5_sarkadi_otap2014_makrotap.pdf


http://www.ogyei.gov.hu/dynamic/5_sarkadi_otap2014_makrotap.pdf

http://www.ogyei.gov.hu/dynamic/5_sarkadi_otap2014_makrotap.pdf


Az ételkészítés módjának fontossága

1 szelet 

grill csirkemell,

párolt burgonyával

2 g zsiradék

1 szelet 

rántott csirkemell,

párolt burgonyával

17 g zsiradék

1 szelet 

rántott csirkemell, 

sült krumplival

32 g zsiradék



Megoldások és alternatívák

 konyhatechnológia (főzés, párolás, grillezés, sütés cserépedényben, sütőzacskóban)

 sovány húsok és húskészítmények, tej és tejtermékek, halak

 alacsony zsírtartalmú kenőzsiradékok, pékáruk, édességek

2 dl tej - 3 gramm zsír, 1,5%
- 7,2 gramm zsír, 3,6%

1-2 közepes szelet felvágott (30 gramm)
- 2,1 gramm zsír, gépsonka 
- 13,8 gramm zsír, téliszalámi 

1 közepes szelet sajt (30 gramm)
- 5,5 gramm zsír, óvári 
- 8,4 gramm zsír, trappista

pl. reggeli étkezés





Többszörösen telítetlen, omega-3 zsírsavak bevitelének 
növelése /EPA, DHA, alfa-linolénsav/

• szív- és érrendszeri betegségek megelőzésében, dietoterápiájában jelentős

• hozzájárul a vér normál koleszterinszintjének fenntartásához, 
a szív megfelelő működéséhez

• sejtek hártyáinak, enzimeinek felépítésében, működésében, valamint a 
látásban, szaporodásban, az emberi agy fejlődésében, működésében van 
szerepe

• édesvízi halak alapvetően kis mennyiségben tartalmazzák, 
de a takarmány összetételének függvényében ezt meg lehet változtatni

• forrásai: HALAK, olajos magvak, diófélék, lenmagolaj, olívabogyó stb.



Fogyasszuk hetente, és minél változatosabb formában a halakat!

 párolva, főzve, sütve, grillezve, tűzdelve
/főzéskor 20-25%-ot, sütéskor 30%-ot veszít tömegéből/

 készíthetünk belőle:

- krémeket - egyben sültet

- leveseket - pörköltet

- gazdag salátákat - paprikást

- pudingot, felfújtat - rakott ételt

 köretei: burgonya, rizs, bulgur, kuszkusz, hajdina, köles, tészta, zöldségek stb.

 fűszerei: bors, citrom, citrombors, pirospaprika, fokhagyma, kakukkfű, 
petrezselyem stb.



Halászati Operatív Program 
célja a halfogyasztás növelése, elsődlegesen a hazai 
halakra fókuszál

Szakértők
élelmiszerbiztonsági szakember, dietetikus, séf

www.kapjra.hu

cikkek, videók, receptek, halbolt és étterem kereső

http://www.kapjra.hu/


5. Megfelelő folyadékbevitel szerepe 

 sejtjeink és szerveink megfelelő működése
 tápanyagok, enzimek, hormonok szállítója
 vérnyomás szabályozás
 testhőmérséklet szabályozása
 salakanyagok kiválasztása
 agyműködés (hangulat, koncentrációs képesség)

Folyadékhiány veszélyei:
kiszáradás, fizikai és szellemi teljesítőképesség csökken, székrekedés,  vesekövesség,  
szív és érrendszeri betegségek

2-2,5 liter / nap

EFSA Journal 2010; 8(3):1459 



Egyes szervek víztartalma %-ban

60-70%



https://www.ogyei.gov.hu/prevencios_programok/

https://www.ogyei.gov.hu/prevencios_programok/


Mire érdemes még figyelni?

•Vásárláskor

•Házon kívüli étkezésekkor



Vásárláskor
1. Tervezzünk!

- Gondoljuk végig: Milyen alkalomra készülünk? Mit szeretnénk készíteni? Milyen
alapanyagok szükségesek?

- Készítsünk listát!

- Ellenőrizzük, hogy a listán szereplő élelmiszerek hogyan viszonyulnak az
egészséges táplálkozási ajánlásokhoz.

- Mindig legyen a kosárban friss zöldség/gyümölcs, sovány tejtermék, teljes értékű
gabonaféle, sovány hús, hal, tojás .

2. Együnk pár falatot mielőtt elindulunk vásárolni 
- A kelleténél több, és így nagyobb kalória tartalmú élelmiszert választunk, ha

éhesen megyünk el vásárolni, mivel a vizuális és egyéb ingerek hatással vannak
az étvágyunk kialakulására és növekedésére.



3. Gondoljuk át a mennyiségeket! 
- Csak annyi élelmiszert vásároljunk, amennyi rövid időn belül el is fogy így nem kell

az energiaszükségletünket meghaladó mennyiséget elfogyasztanunk csak azért,
mert nem szeretnénk, hogy az élelmiszer tönkremenjen.

4. Olvassuk el a címkét!
- Tanulmányozzuk át az összetevők listáját, hogy minőségi, friss, és az egészséges

táplálkozásba illeszkedő termékek kerüljenek a kosárba.

5.  Válasszunk az évszaknak megfelelően kapható nyersanyagokat!





Házon kívüli étkezésekkor
1. Ne koplaljunk ha tudjuk előre, hogy étteremben fogunk étkezni!

2. Ha mégis éhesen érkezünk az étterembe, érdemes előételként levest vagy salátát 
választani.

3. Kérjünk kisebb vagy fél adagot a magasabb energiatartalmú fogásokból!

4. A magas szénhidrát tartalmú köreteket cseréljük párolt zöldségekre vagy friss 
salátára, a zsírosabb húsok, bő olajban sültek helyett pedig válasszuk a natúr, 
párolt, grillezett feltéteket.

5. Desszertet is csak okosan! 

Javasolt színes vitamindús gyümölcssalátát, esetleg valamilyen tejtermék-
vagy gyümölcs-alapú desszertet választani.



Köszönöm a figyelmet!


