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WHO:

EGÉSZSÉG 

- testi, lelki, szociális jólét –



Jóllakott éhezők 
vagyunk!



A mozgásszegény életmód 
és helytelen táplálkozás
jelentős
kockázati tényező



A táplálkozással összefüggő 
betegségek

• Elhízás
• Cukorbetegség
• Magas vérnyomás
• Szív-érrendszeri betegségek
• Daganatos betegségek
• Gyomor bélrendszeri problémák
• Csontritkulás 



A megfelelő étrend

Az egészség megőrzésének nem 
elégséges, de szükséges feltétele.

Attól megfelelő, hogy ránk van 
szabva mennyiségi, és 
minőségi téren.                        



Energiaszükségletet befolyásoló 
tényezők:

• Életkor
• Nem
• Fizikai aktivitás
• Test összetétele
• Különböző állapotok
• Környezeti hőmérséklet



Energia bevitel
• Fehérje: 15%    (50-50%)

esszenciális aminósavak

• Zsír: 30%    (esszenciális zsírsav)

• Szénhidrát: 55%    (10% cukor)
• Vitaminok
• Ásványi anyagok



A tápanyagok energia értéke

• 1 g fehérje:         ?  kcal
• 1 g zsír:              ?  kcal
• 1 g szénhidrát:   ?  kcal

• 1 g alkohol:        ?  kcal



A tápanyagok energia értéke

• 1 g fehérje:        4.1 kcal
• 1 g szénhidrát:  4.1 kcal
• 1 g zsír:             9.3 kcal

• (1 g alkohol:       7.3 kcal)



Mit jelent az egészséges étkezés?

Mikor?

Mennyit?

Hogyan?

Mit?

Hányszor?

Hányfélét?





A kiegyensúlyozott étrend

A teljes őrlésű 
gabonafélék alkossák 
az étrended alapját. 

Előnyei: fontos 
szénhidrátok, élelmi 
rostok és vitaminok 

forrása.



A kiegyensúlyozott étrend

Zöldségfélékből és 
gyümölcsből legalább 

napi 4–5 adag ajánlott. 
Előnyei: élelmi rostok, 

C-vitamin, ásványi 
anyagok.



A kiegyensúlyozott étrend

Sovány (csirke, sovány 
felvágottak) húst naponta, 

halat legalább hetente 
egyszer együnk! Előnyei:

fehérje, vas, B-vitaminok.



Gabonafélék

A gabonafélék 
táplálkozásunk egyik  
legfontosabb 
csoportja. 
Energiában 
gazdagok, jelentős 
vitamin- és ásványi 
anyag tartalommal 
bírnak. 



A teremtések könyvében olvashatjuk:
"Íme, nektek adtam minden füvet, amely magot hoz a földön s minden fát, amelynek gyümölcsében benne van a ma



Gabonafélék

A gabonafélék 
táplálkozásunk egyik  
legfontosabb 
csoportja. 
Energiában 
gazdagok, jelentős 
vitamin- és ásványi 
anyag tartalommal 
bírnak. 



A Bibliában a teremtések 
könyvében olvashatjuk:

[11] Majd azt mondta Isten: »Hajtson a föld 
füvet, amely zöldül és magot hoz, és 
gyümölcstermő fát, amely a földön faja szerint 
meghozza gyümölcsét, a belsejében 
maggal!« úgy is lett. 

[12] A föld füvet hajtott, amely zöldül, és faja 
szerint magot hoz, és fát, amely faja szerint 
gyümölcsöt hoz, a belsejében maggal. És 
látta Isten, hogy jó. 

[13] és lett este és reggel: a harmadik nap.



Gabonafélék

A gabonafélék 
táplálkozásunk egyik  
legfontosabb 
csoportja. 
Energiában 
gazdagok, jelentős 
vitamin- és ásványi 
anyag tartalommal 
bírnak. 



Gabonafélék
Az emberi táplálkozásban a 
gabonafélék csoportjába tartozó 
növények (pl. búza, tönkölybúza, 
árpa, rozs, zab, kukorica, köles, 
hajdina, rizs, tritikále, cirok, 
amarant, quinoa, teff) a 
legfontosabbak, mert szemtermésük 
energiában gazdag, jól tárolható, 
viszonylag egyszerűen feldolgozható 
és sokféleképpen elkészíthető.



BÚZA

Fehérje (sikér), keményítő, rost
B1, B2, B5, B6, E vitamin
Kalcium, foszfor, magnézium, 
cink, mangán, réz forrás.

A korpában jelentős mennyiségű 
folsav van.



Tönköly

Ősi gabonafajta.
Hazánkban a XIX. század 
végéig jelen volt.



Reinhard Schiller így írt róla 
egy orvosi lapban:

"A tönkölybúza a legjobb 
gabonafajta. Meleg, zsíros és 
tápláló, mégis lágyabb, mint a 
többi gabona. Aki ezt fogyasztja, 
annak vére és húsa egészséges 
lesz, lelkébe pedig boldog értelem 
és öröm költözik.” 



Tönköly
Megtalálható benne a B12 kivételével a teljes 
B-vitamin csoport, kiemelkedően magas az E-
vitamintartalma is. Kalcium-, magnézium-, 
szelén- és foszfor-tartalma többszöröse 
bármely más gabonaféléének. 
Szeléntartalmánál fogva a daganatos 
megbetegedések megelőzésében és 
gyógyításában lehet szerepe. Aminosav-
összetétele eltér a hagyományos búzáétól, -
összetétele hasonlít az emberi fehérjékben 
található aminosav-arányhoz.



Durumbúza:

Kemény, vagy üvegszemű búza, nagy 
fehérje- sikértartalommal. A 
durumbúza sikérjének kiváló minősége 
miatt jó alapanyaga a 
tésztakészítésnek.
Alacsony a glikémiás- indexe.



Árpa:

B1-, B2-, B5-, B6-, E-vitaminokat, 
fehérjét, keményítőt, rostot tartalmaz. 
Jótékony hatással van a koleszterin 
szintre. Csak hántoltan használható, mert 
a korpája kellemetlen a beleknek.
A szervezetre hűtő hatást gyakorol az 
alacsony foszfortartalma miatt, ezért 
elsősorban nyári fogyasztásra javasolt.
Lúgosító, gyulladáscsökkentő.



Rozs

Vitalizáló, immunerősítő hatású, 
növeli a fizikai erőnlétet. Gazdag 
B-vitaminokban, kalciumban, 
magnéziumban, nitrogénben és 
foszforban.
Alacsony a Na tartalma!



Zab:

Nagy fehérje- és rosttartalommal (Pektin) bír. 
Gátolja a gyulladást, kivédi az érfal sérülését, 
gátolja a vérlemezkék érfalra tapadását, 
csökkenti a magas vérnyomást és a 
koleszterinszintet. Jódtartalma segíti a 
pajzsmirigy működését, szilíciumtartalma 
fénylővé teszi a szemet és a hajat.
B1, B5-vitamint, folsavat, magnéziumot, 
vasat tartalmaz. Erősíti az immunrendszert, 
csökkenti a fáradékonyságot, regenerálja az 
idegeket. Könnyen emészthető, ezért 
gyerekeknek, időseknek, gyomor-, és 
bélbetegségben szenvedőknek is ajánlott. 



Kukorica
A kukoricában sok a ballasztanyag, ami segíti 
a bélműködést, lizin, B-vitamin tartalma jó 
hatással van az idegekre, E-vitaminja erősíti 
a keringési rendszert, a magnézium jót tesz a 
szívnek, a   vas fontos a vérképződéshez. 
Csírájából előállított olaj D- vitaminban
gazdag, ami a csontokat erősíti. A nagyrészt 
kukoricaliszten élő népeknél könnyen 
kialakulhat a pellagra, a niacin-hiányában
jelentkező betegség. Az ásványi anyagok 
közül nátrium, foszfor, kén, réz, cink 
említendő. 



Köles:

Az egyik legősibb kultúrnövényünk. 
Ásványi anyag tartalma a többi 
gabonához képest nagy (kálium, 
foszfor, vas). Béta-karotint és 
linolsavat is tartalmaz. 
Gyulladáscsökkentő, kötőszövet 
erősítő.



Hajdina:

Közép-Ázsiából származó gabona. Jó 
hatással van az emésztésre. Magas a 
kalcium-, kálium-, B-vitamin, és 
alacsony a nátrium tartalma. Jó rutin
forrásnak számít, ami védi az 
érrendszert, erősíti a kötőszövetet, 
csökkenti a hajszálvérzések 
kialakulását. 
Nyugtató, egyben élénkítő hatású. 



Rizs
Barnarizs:
gyártásakor nem távolítják el a 
maghéjat (mint a fehér rizsnél), 
így megmaradnak benne az 
értékes anyagok, mint a kalcium, 
magnézium, réz, szelén, 
mangán, B- vitaminok, rostok.
- A fehér rizshez képest kétszer annyi káliumot, kalciumot, 
rostot, ötször annyi B1 vitamint, tízszer annyi magnéziumot 
és negyvenszeres mennyiségű B6 vitamint tartalmaz.



Tritikálé

A búza és a rozs keresztezésével 
létrehozott gabonaféle14-18%-os 
a fehérje tartalma.



Cirok

A cirok összetétele a 
kukoricáéhoz hasonló azzal a 
különbséggel, hogy 
fehérjetartalma kissé magasabb, 
zsírtartalma pedig valamivel 
alacsonyabb.



Amarant:

Magas olajtartalmú. Rendkívül gazdag 
kalciumban, vasban, 
magnéziumban. Fehérjetartalma 
mintegy 75%-ban hasznosul.
Glutént nem tartalmaz, így a 
lisztérzékenyek is fogyaszthatják.



Quinoa:

Dél-amerikai származású gabona. 
Az inkák a „magok Anyjának” 
tartották. Gazdag fehérjében, 
szénhidrátban, vitaminokban. B1-, 
B2-, B3-, C-, E-vitaminokat, béta 
karotint, valamint kalciumot, 
magnéziumot, káliumot, 
foszfort, cinket tartalmaz.



Teff

Jó minőségű fehérjeforrás. (Az 
esszenciális aminosavak közül 
nyolcat tartalmaz.) Gluténmentes
gabona etiópiából származik.



A gabonafélék őrlése 
során lisztet, darát és korpát

állítanak elő. 



A gabonaszem fizikailag három fő 
része választható szét:
• Héj: a fő cellulóz-, élelmirost-hordozó 

rész,
A héj alatt lévő rétegek ásványi 
anyagokban és vitaminokban gazdagok 

• Magbelső: főleg keményítő és fehérjék 
alkotják

• Csíra: gazdag ásványi anyagban, A- és 
E-vitaminban.



Liszt:
a gabonafélék terméséből 
őrléssel és részleges 
héjeltávolítással nyert finom 
szemcséjű termék.
Tágabb értelemben a 
gabonaőrleményeken kívül a gumók, 
hüvelyesek őrleményeit is a lisztek közé 
soroljuk (pl. burgonyaliszt, borsóliszt).



A lisztek csoportosítása

• gabona fajtája alapján (búza, rozs, 
rizs, kukorica stb.)

• szemcseméret alapján (sima liszt, 
fogós liszt stb.)

• hamutartalom alapján (izzítás és 
kénsavas kezelés után visszamaradó 
anyag, amely a színét adja a lisztnek)



A hagyományos feldolgozás során

A gabonaszem eredeti 
vitamin- és ásványianyag-tartalmának 
20-80%-a, 
rosttartalmának mintegy 
90%-a kerül a korpába, 

de elvész a gabonaszem héja alatt lévő         
értékes fehérje- és zsírsav-komponensek 
jelentős része is. 



A búza- és rozslisztek jelölése
• A Magyar Élelmiszerkönyvelőírásai szerint a

csomagoláson az első betű búza (B), rozs (R), 
durumbúza (D), graham (G), tönkölybúza (TB).

A második betű a szemcseméretet jelöli: L (liszt - apró 
szemcséjű finomliszt), FF (kétszer-
fogós), FFF(háromszor-fogós - durva szemcseméretű 
pl. rétesliszt), D(dara).

A szám pedig a hamutartalmat fejezi ki. Minél nagyobb 
ez az érték, annál több a korpa a lisztben.



Melyiket válasszam?



A teljes kiőrlésű lisztek 
(BL 200)

A gabonaszem összes alkotóját 
tartalmazza, ezért táplálkozástani
szempontból a legelőnyösebb !



Finomliszt (pl. BL 51; BL 55)

Apró szemcseméretű, alacsony 
korpatartalmú, világos színárnyalatú 
őrlemény. Szinte csak a magbelsőből áll. 

Sűrítéshez (habaráshoz, rántáshoz, 
lisztszóráshoz), panírozáshoz, 
palacsintatésztába, valamint kalácsokhoz, 
kelt tésztákhoz és süteményekhez 
használhatjuk. 



Fogós liszt (rétes- vagy grízes 
liszt) (pl. BF 50; BFF 55)

A finomlisztnél érdesebb tapintású, nagyobb 
szemcseméretű őrlemény. Mivel sikértartalma 
az őrlés során kevésbé károsodott, ezért olyan 
termékeknél használjuk, ahol a jó sikérminőség 
elsőrendű követelmény.

pogácsához, piskótához, réteshez, valamint gyúrt 
tészta, nokedli (galuska) és nudli készítéséhez 
való. A csak lisztbe forgatott húsok, halak 
sütésénél is ezt a lisztfajtát érdemes használni. 



Kenyérlisztek (pl.: BL 80; BL 
112; BL 160)

Viszonylag több héjrészt tartalmazó, 
sötétebb színű őrlemények. 
Ez a legideálisabb lisztfajta kenyerek és 
kelt tészták sütéséhez.



Rozsliszt (pl.: RL60; RL 90; RL 
125; RL 190)

Leginkább kenyérsütéshez használják. 
Alacsony sikértartalma miatt célszerű más 
lisztekkel keverni.



Durum simaliszt (DSL)

A durumbúza lisztje magas fehérjetartalmú, 
kitűnő tészták készülhetnek belőle.



Graham liszt (GL 200)

A Graham liszt abban különbözik a teljes 
kiőrlésű liszttől, hogy a liszt 
szemcsemérete nagyobb. A szervezetbe 
jutva a szénhidrát, mivel nagy 
szemcseméretű, lassan szívódik fel, illetve 
ezzel egyidejűleg étkezés után nem alakul 
ki olyan hamar éhségérzet. 



Tönkölybúzaliszt 
(pl. TBL 70; TBL 300)

Fehérjetartalma hatszor magasabb a 
közönséges búzához képest . Az 
aminosav-összetétele kiváló. 
Tojás nélkül is kiváló tészták készülhetnek 
belőle.



Kukorica liszt

Gluténmentes.
Krémlevesek, mártások sűrítéséhez 
kiváló.



Rizsliszt

Porhanyós, omlós tésztához jól 
használható, de galuska, palacsinta, 
krémleves, szószok is készülhetnek vele.



Búzadara

A búzamag belsőjének nagy szemű 
őrleménye.

Kis mértékben a daraszemcsére tapadó 
héjat és csírarészt is tartalmaz.



Búzakorpa

A terméshéjat és a csíra egy részét 
tartalmazza.

Ásványi anyag és vitamintartalma magas, 
élelmi rostokban gazdag.



Stevia (Jázminpakóca)
• Ahogy az őslakosok hívják „édes levél” – Paraguayban és 

Brazíliában őshonos. 

• 1931-ben Franciaországban két kémikusnak sikerült izolálnia azt az 
összetevőt, amely a sztevia édes ízéért felelős. 

• Édesítőereje 300-szorosa a cukornak, a vércukorszintet nem emeli. 
Sütésre, főzésre egyaránt alkalmas, íze nem változik meg, de 
lassítja a kelesztési folyamatot. Számos alakban elérhető.

• Az Európai Unióban a Steviából kivont szteviol glikozidokat az 
élelmiszeripar 2011. december 2-a óta használhatja fel 
édesítőszerként. A rendelet szerint megengedhető napi bevitel (ADI) 
szteviol glikozidokra (szteviol egyenértékként kifejezve) 4 mg/kg 
testtömeg/nap. A kereskedelmi forgalomban találkozhatunk laktóz 
tartalmú, illetve laktózmentes sztevia alapú édesítőszerrel is.



Cukoralkoholok
A dietetikában a cukor helyettesítésére. Energiatartalmuk gyakorlatilag a glükózéval 

azonos, és lassan ugyan, de inzulint igénybe véve, a cukrokhoz hasonló módon 
bomlanak le. Mindnek van enyhe hashajtó hatása. Cukorbetegek csak korlátozott 
mennyiségben fogyaszthatják több étkezésre elosztva, legfeljebb napi 30-50g 
határig. 

Szorbit: 
Mannit: 
Xilit ( Nyírfacukor): 
Eritrit: vagy eritritol, mely gyümölcsökben (pl. körte, dinnye, szőlő) is előfordul. 

Kinézetre és ízre nagyon hasonlít a cukorra. Édesítőereje 60-80%-a a 
közönséges cukorénak. Nincs utóíze. Az eritrit teljes mértékben felszívódik a 
vékonybélben.  Cukor erjesztésével állítják elő. A Magyar Élelmiszerkönyvben 
Eritrit néven szerepel.

Izomalt: fele olyan édes, mint a kristálycukor (szacharóz), vele ellentétben azonban 
az izomalt hasznosításához az emberi anyagcserének nincs szüksége inzulinra.  
Az élelmiszeriparban használják.

Laktit: vagy laktitol. Édesítőképessége a cukorénak kb. 30-40%-a. Sütés során sem 
bomlik el. Használják cukormentes édességek, jégkrémek, sütemények, 
csokoládék készítésekor. A laktitot a világ minden táján több országban 
jóváhagyták, mint élelmiszeradalékot. felfúvódást, és hasmenést. Nem igényel 
inzulint.

Maltit: vagy maltitol, melyet kukoricából állítanak elő. Édessége a cukor 
édességének 60-90%-a. Nem igényel inzulint



Fruktóz
• A gyümölcsökben és a mézben található meg 

természetes formájában. A gyümölcscukor 
közepes sebességgel felszívódó szénhidrát. 

• Sütésnél és főzésnél is kiválóan használható. 
• Jó a cukorbetegeknek is, mivel nem emeli 

hirtelen a vércukorszintet, mint a szőlőcukor. A 
napi engedélyezett szénhidrátmennyiségbe 
beszámítva, maximum 50g fogyasztható belőle. 
Tea, kávé édesítésére nem ajánljuk. 



Mesterséges édesítőszerek
Ezek lényegesen édesebbek a szacharóznál, és az aszpartámtól eltekintve teljesen 
energiamentesek. Fogkárosító hatásuk nincs. Toxikológiai szempontból a legtöbbet vizsgált és 
legellentmondásosabb élelmiszer-adalékanyagok. Megengedhető napi beviteli értékük (ADI), 
édesítő erejük és hőhatással szembeni ellenálló-képességük változó. A gyakorlatban a mesterséges 
édesítőszereket kombinációban alkalmazzák, mivel növelik egymás édesítő erejét.

Ciklamát: (ciklohexil-szulfamát) édesítő ereje kisebb, mint a szachariné, de nincs mellékíze, 
hőállósága és stabilitása jó. 35-50-szer édesebb a szacharóznál. 

Szacharin: (o-benzoszulfamid): A szacharin volt az első mesterségesen előállított édesítőszer, 
1879-ben fedezték fel. Hozzávetőleg 300-500-szor édesebb a cukornál, kesernyés mellékízű. 
Szervezetünk a szacharint emésztés nélkül választja ki. Kisebb hőhatásnak jól ellenáll, az 
élelmiszerekben szokásos körülmények között stabil. 

Aceszulfám-K: A szacharóznál 180-200-szor, a ciklamátnál ötször édesebb. Édesítő ereje az 
aszpartámmal közel azonos. Mellékíze nincs. 

Aszpartám: Az 1970-es évek óta igen széles körben alkalmazzák az élelmiszeriparban. Édesítő 
ereje közel 200-szor nagyobb, mint a cukoré, semmi mellékíze nincs, kémiai szerkezetét tekintve a 
legkevésbé „mesterséges” édesítőszer (két aminosavat, aszparaginsavat és fenil-alanint tartalmaz). 
Hőállósága gyenge, az élelmiszeripari technológiák hatására bomlik. Ezért főleg édesítő tabletták, 
italok és bizonyos gyümölcskészítmények édesítésére szolgál.
Az aszpartám az anyagcsere során alkotóelemeire: aszparaginsavra, fenil-alaninra és metanolra 
bomlik. Ezért fenilketonúriában (PKU) szenvedők nem fogyaszthatják. Azokat az élelmiszereket, 
amelyek ezt az édesítőszert tartalmazzák, a „fenil-alanin-forrást tartalmaz” figyelmeztetéssel kell 
ellátni. 



Merjünk újítani!

• Táplálkozásunk változatosabbá, 
egészségesebbé tehető, ha többféle
hasznos tápanyagot és rostot tartalmazó 
gabonafajtát fogyasztunk!



Köszönöm a figyelmet!


