
„Az ember – élete első felében –

egészségét áldozza arra, hogy vagyont 

szerezzen magának- második felében 

pedig vagyonát arra, hogy egészségét 

visszaszerezze.”

Konfucius



„Táplálkozzunk egészségesen, 
egészségeset!”

A helyes táplálkozás, 
az energiaegyensúly megtartása, 
a megfelelő folyadékfogyasztás, 
a túlzott só- és energia bevitel 

csökkentése.



Energiaegyensúly

Energiabevitel=Felhasználás
Nő

18-30 év: 14,7 x testtömeg+496
30-60 év: 8,7 x testtömeg+829

Férfi
18-30 év: 15,3 x testtömeg+679
30-60 év: 11,6 x testtömeg+879



Munka és szabadidő faktor

Középnehéz fizikai munka: 1,5
Nehéz fizikai munka: 1,7-1,9



Energiafelhasználás 1 órányi 
tevékenységhez testtömeg-
kilogrammonként 

Alvás 0,93 kcal/ttkg
Séta 2,75 kcal/ttkg
Futás (9km/óra) 9,5 kcal/ttkg



BMI

Aktuális testsúly (kg) / Testmagasság 
(m)2

Pl 65 kg/ (1,6x1,6)2

18-25: normál
25-30: túlsúlyos



Só- és cukorfogyasztás

„Többet öl meg a rendetlen 

eszem-iszom, mint a kard.”

Népi bölcsesség



A só mítosza

Sóbálvánnyá változott Lót felesége.
Hegyi beszédben: „A föld sója ti vagytok”
„Beszédetek, mindig kedves, legyen 
sóval átitatva.” Pál a kolosiakhoz intézett 
levelében

Gyermekágyba sót szórtak a rontás 
ellen.

=> A jólét és a gazdagság jelképe



Hasznos mert…
• A sókoncentráció biztosítja a vérplazma állandó 
ozmózisnyomását, ez a vér és a szövetek közötti anyagcserét 
teszi lehetővé.
• A só vizet von el a sejtekből, így biztosítja a sejten kívüli 
vízháztartást.
• A vízháztartás szabályozásán kívül más szerepe is van, például 
természetes antihisztamin. Asztma esetén ugyanolyan hatásos, 
mint egy inhalációs spray, annak mellékhatásai nélkül.
• A só tisztítja a tüdőt, a hörgőket. Meglágyítja a nyálkát a 
tüdőben.
• Sportolás előtt egy kevés só megnöveli a tüdő kapacitását és 
meggátolja a túlzott izzadást.
• Szükséges a hurut és az arcüreg lerakódásainak 
felszakításához.
• A vesének is szüksége van sóra, a túltengésben lévő savak 
leépítése és azoknak vizelettel történő kiválasztása miatt.
• Csökkenti a szívritmuszavarokat, fontos szerepet játszik a 
vérnyomás szabályozásában.
• Fontos a lelki és érzelmi zavarok kezelésében. A depresszió 
kezelésénél használt lítium a sóban lévő nátriumot próbálja meg 
helyettesíteni.



Akkor mi a probléma?

„Minden túlzás bűnbehullás”

ókori Kínában öngyilkosság fél kg 
sóval
Felnőtt ember 2-3 g nátriumot/nap

=> 5-7 g sót kell, hogy elfogyasszon 



Sok só => növekszik a víz 
visszatartás a vérben =>nő a vér 
tömege =>az erek nem bírnak tovább 
tágulni =>a vérnyomás 
megemelkedik =>a szív nagyobb 
terhelésnek van kitéve =>gyengülnek 
az érfalak



A vizsgálatok azt mutatták, hogy 
kisebb a cardiovascularis halálozási 
kockázata azoknak a hypertoniás 
betegeknek, akiknek a gyógyszeres 
kezelését életmódváltás is kiséri.





Egy gramm többlet sóbevitel 27%-os 
többlet-folyadékbevitelt, és azzal 
együtt más anyagok többletét, például 
cukorbevitelt eredményez 
(pl.:energiaitalok)



A bevitt só 75%-a a félkész, illetve 
feldolgozott élelmiszerekből 
származik.

⇒ÉLELMISZERIPAR
⇒Nátrium-glutamát (ízfokozó)
⇒Nátrium-benzoát (tartósító)



Csökkentett Na tartalmú só

30%-kal kevesebb Nátrium
Káliummal helyettesítik => 
vérnyomáscsökkentő hatása van



Élelmiszereink sótartalma 
g/100 g

Egri ivójoghurt meggyes 

0,29g NaCl



Élelmiszereink sótartalma 
g/100 g

Profi - Krémfehér Sajt

3,49g NaCl



Élelmiszereink sótartalma 
g/100 g

Fehér kenyér

1,6 g NaCl



Élelmiszereink sótartalma 
g/100 g

McNuggets, Mc Donalds

1,89 g NaCl



Élelmiszereink sótartalma 
g/100 g

Bécsi virsli 

2,21 g NaCl



Élelmiszereink sótartalma 
g/100 g

Kőrösi ketchup

2,54 g NaCl



Élelmiszereink sótartalma 
g/100 g

Csemege Piros Arany ételízesítő

11,3 g NaCl



Élelmiszereink sótartalma 
g/100 g

Maggi ízvarázs

68,2 g NaCl



Élelmiszereink sótartalma 
g/100 g

Nesquik gabonapehely

1,07 g NaCl



Élelmiszereink sótartalma 
g/100 g

POM-BAR Sajtos

2,34 g NaCl



Élelmiszereink sótartalma 
g/100 g

Vegeta Ételízesítő

56,7 g NaCl



Alacsony Na-tartalmú 
nyersanyagok

Húsok
Túró
Tojás
Friss és mirelit zöldségfélék (kivéve 
srépa, cukkini, fokhagyma, cékla)
Szárazhüvelyesek
Gyümölcsök (kivéve banán, mazsola)



Ételkészítési eljárások

Főzéssel inkább a sóigényes ételeket 
készítünk, ezért azt hanyagoljuk 
(pl.:csontleves, húsleves).
A főzéssel készülő húsételeket inkább 
gőzöléssel készítjük, ehhez jó 
kiegészítő a vizes mártások 
(pl.:szilva, meggy, egres)



Ételkészítési eljárások

A gőzölést elsősorban zöldségfélék 
készítésekor használhatjuk. 
Ajánlatos a gőzölve készített ételeket 
az edényből kivéve azonnal leönteni 
olvasztott vajjal vagy margarinnal, 
mert a zsiradékréteg megakadályozza 
a gőzölés alatt felszabaduló 
zamatanyagok elpárolgását. 



Ételkészítési eljárások

Pirítás az élelmiszer külső rétegén 
zamatanyagokat termel.
Piríthatunk zsiradékban vagy 
szárazon.
A fűszernövényeket is piríthatjuk 
zsiradékban.



Ételkészítési eljárások

A sütésnek minden változata jól 
ízesít, mivel pörzsanyag képződéssel 
jár. 
Roston sütés, grillsütés, teflonban, 
sütőben, kevés folyadékon és bő 
zsiradékban (!) sütés. 



Különböző fűszerek 
felhasználása

Babérlevél: savanykás főzelékek, 
páclevek ízesítője
Citrom: gyümölcslevesek, mártások 
saláták ízesítésre
Fahéj, szegfűszeg: gyümölcslevesek, 
mártások, sütemények
Gyömbér: húsleves, burgonyaleves



Kakukkfű: saláták, töltelékek
Vasfű: ez utánozza leginkább a só 
izét
Majoránna: húsok, vagdaltak, 
májételek
Rozmaring: magyaros húsételek
Szerecsendió: mártások, (sajtkrémek)



Egyéb eljárások

Ízesített burkolás
Tűzdelés
Pácolás
Rétegzés (pl.:rakott burgonyánál 
kolbász helyett szelet hússal)



Folyadékfogyasztás

Beszámítandó az elfogyasztott ételek 
(20-30%) és italok (70-80%) 
víztartalma
A megfelelő hidratáltság fontos az 
agynak, szívnek, veséknek, bőrnek, 
emésztőrendszernek.



Napi szükséges folyadékmennyiség

Csecsemők 
→0-6 hónapos korig 680 ml/nap vagy 

100-190 ml/kg/nap. Anyatejből 
→ 6-12 hónapos korig 0.8-1.0 l/nap. 

Anyatejből és kiegészítő 
táplálékokból,italokból 

→ 1-2 éves korig 1.1-1.2 l/nap



Napi szükséges folyadékmennyiség

Kisgyermekek 
→ 2-3 éves korig 1.3 l/nap 
→ 4-8 éves korig 1.6 l/nap 



Napi szükséges folyadékmennyiség

Serdülők 
→ 9-13 éves korig - Férfiak 2.1 l/nap 
→ 9-13 éves korig - Nők 1.9 l/nap 
→ 14-18 éves korig - Férfiak 2.5 l/nap 
→ 14-18 éves korig - Nők 2.0 l/nap



Napi szükséges folyadékmennyiség

Felnőttek 
→ 19-70 éves korig - Férfiak 2.5 l/nap 
→ 19-70 éves korig - Nők 2.0 l/nap 

Speciális esetekben 
→ Terhesség 2.3 l/nap 
→ Szoptatás 2.7 l/nap



Dolce (?) vita

„Ma az emberek tudják mindennek az árát, 

de semminek az értékét.”

Oscar Wilde



Cukoralkoholok

Szorbit
Mannit
Izomaltit
Maltit
Laktit
Xilit (=nyírfacukor!)



Cukoralkoholok

40-70%-uk szívódik fel
Nincs mellékíz
Nagy mennyiségben puffadást, 
hasmenést okozhat



Xilit =! Nyírfacukor

Bükk- és tölgyfaforgácsból állították  
elő- xyl(on) görög szó (fából eredő),   
-itol végződés szerint a 
cukoralkoholok közé tartozik.
Nyírfából is előállítható
Előnyei: gl.index 10, fogszuvasodás 
megelőzése
Hátránya: puffadás, hasmenés



Energiát nem szolgáltató 
édesítőszerek

Szacharin-édesítőképessége 200–
300x a cukorénak, hőre bomlik, olcsó, 
fémes mellékíze van
Ciklamát: 30x édesebb a cukornál, 
olcsó, csaknem tökéletes cukorillúziót 
kelt, mellékízmentes, hőstabil



Energiát nem szolgáltató 
édesítőszerek

Az aceszulfám-K a kristálycukornál 
30x édesebb,  főzésálló vegyület.
Aszpartam: cukornál 300x édesebb, 2 
aminosavból álló „természetesnek” 
nevezhető, hőre, fényre bomló, 
legdrágább édesítőszer



Fruktóz: diétás cukorként tartjuk 
nyilván, DE elfogyasztása után, 
lassabban növeli meg a vércukor 
szintet, mint a szőlőcukor. 
Édesebb a cukornál az íze, ezért 
kevesebb kell belőle. (30-40 %-kal)



Élelmiszereink rejtett cukortartalma

Kenyér, péksütemények
Tejtermékek
Saláták
Befőttek
Fűszerek
Húskészítmények (tömegnövelés, 
érlelés)



50 kg cukor /év

natúr joghurt, szalámi, kolbász, 
sonka, párizsi, kenőmájas, csomagolt 
szalonna, light! jégkrém, pudingpor, 
ételízesítők, leveskockák, mustár, 
savanyúság, szójatej, ketchup, bbq 
szósz, tésztamártások, …



Köszönöm a figyelmet!

„A falánkok, foggal ássák meg a sírjukat”

Estienne


