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ALAPFOGALMAK

 Köznapi értelemben szilárd és folyékony 
halmazállapotú táplálékok elfogyasztását jelenti.

 Beletartozik az étkezés, emésztés, felszívódás, a 
tápanyagok hasznosulása, valamint a nem 
hasznosítható anyagok és bomlástermékek 
kiürítése.

 Táplálkozástudomány: A táplálkozás-élettani 
vizsgálatok eredményeinek figyelembevételével a 
helyes és korszerű táplálkozás elméleti 
kidolgozásával foglalkozó tudományanyag.

 Túlzott kalória-bevitel
 Túlzott zsírbevitel
 Alacsony esszenciális zsírsav-bevitel
 Túlzott fehérjebevitel
 Túlzott szénhidrát-bevitel
 Túlzott alkohol-bevitel
 Túlzott NaCl-bevitel
 Alacsony rostbevitel
 Alacsony vitaminbevitel
 A Ca és P nem megfelelő arányú bevitele
 Alacsony K- és Mg-bevitel
 Alacsony vasbevitel
 Túlzott nitrát- és nitrózamin-bevitel

 Szerteágazó, bonyolult társadalmi 
tevékenység.
◦ Élelmianyagok előállítása (növénytermesztés, 

állattenyésztés),

◦ Az élelmianyagokból történő élelmiszer- és 
ételkészítés (élelmiszeripar, vendéglátás, 
közétkeztetés), 

◦ Az élelmiszerek forgalmazása 
(élelmiszerkereskedelem).

 Élelmianyag: nyersanyag, melyből 
ételkészítési eljárások, élelmiszeripari 
technológia segítségével készül a 
fogyasztásra kész étel- ital- élelmiszer. pl.: 
hús, gabona.

 Élelmiszer: Fogyasztásra alkalmas termék. 
Két fajtája ismert:
1. Nyers élelmiszer: eredeti állapotában 
emberi fogyasztásra alkalmas mezőgazdasági 
termék, illetve ásványi anyag.

 2. Előállított élelmiszer: nyersanyagokból és 
adalékanyagokból nyert készítmény.
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 Ételek: Élelmiszerekből kisüzemi eljárással 
otthon készülnek, illetve a vendéglátóipar, 
vagy közétkeztetés állítja azokat elő. 

 Táplálék: Gyűjtőnév. Beletartozik valamennyi 
élelmezésre alkalmas nyersanyag és 
késztermék.

 Energiaérték (a bennük megtalálható energiát adó tápanyagok
összessége – főleg zsírok, szénhidrátok),

 Biológiai érték (milyen mértékben, mennyiségben és arányban
tartalmazzák a szervezet működéséhez szükséges nélkülözhetetlen
(esszenciális) anyagokat (pl. egyes aminosavakat, telítetlen zsírsavakat,
ásványi anyagokat, vitaminokat),

E+B= T (táplálkozástani érték)

 Élvezeti érték (érzékszervi tulajdonságai (szaga, íze, zamata,
állománya, hőfoka, tálalása) és az étkezést kísérő körülmények (ízléses
díszítés, tálalás, kulturált kiszolgálás, környezet) összhangja),

 Telítő érték (egy bizonyos mennyisége milyen mértékben kelti a
jóllakottság érzetét).

 Biztonsági érték (az élelmiszer tisztaságát jelenti kémiailag,
bakteriológiailag)

A tápanyagoknak 3 fő feladatuk van: 

 építők, 

 energiát biztosítók, illetve 

 védő-anyagként hasznosulók. 

„A mértékletesség az 
egészség szeretete.”

/Saint-Évremond/
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 Minden élő szervezet számára
nélkülözhetetlen.

 Felnőtt kb. 60-70%-a, ebből kb. 40-
50% sejten belüli, kb. 20% sejten
kívüli folyadék.

 Kortól, nemtől és több más
tényezőtől (pl. zsírtartalom) is függ.
◦ Újszülött:69%

◦ 3 hónapos:97%

◦ 20 éves: 62%

◦ 70 éves:58%

 Szemben lévő üvegtest 99%

 Agyvelő: 79%

 Izom: 75%

 Máj: 70%

 Zsírszövetekben: 30%

 Csontok:14-44%

 Fogzománc: 1%

 Tengervíz-kolloid oldat

 tápanyagok oldószere, szállítója (pl. vér, nyirok),

 segíti a tápanyagok felszívódását,

 biztosítja a sejtek és a környezete közötti anyag
kicserélődését,

 részt vesz a szervezetben lejátszódó biokémiai
folyamatokban,

 hőszabályozás (pl. verejtékezés)

 a sóforgalom, a sav-bázis egyensúly kialakítása,
stb.

 Napi átlagos vízszükséglet: 2-3 l (munkavégzés,
izzadás, hőmérséklet)

 Forrása: ivóvíz, élelmiszerek, ételek, kisebb
része az anyagcsere folyamatokból származó víz
(a tápcsatornából szívódik fel, és vér útján jut el
a sejtekhez).

 Eltávolítása: vizelettel, széklettel, kilégzéssel,
bőrön keresztül történő párologtatással.

 Kenyér: 40%; Tojás,hús:70%; hal:80%;tej:89%

 A vízvesztés ásványi anyagok kiürülésével is
jár, pótolni a sóveszteséget!

 Az emberi szervezetben a vízfelvételnek és a
vízleadásnak egyensúlyban kell lennie!
◦ Kevés: fejfájás, koncentrálás

◦ Sok: zavartság, levertség, izomgörcsök

 Az emberi szervezet vízmennyiségének 10%-
os elvesztésekor életveszélybe kerülhet!
(szomjan csak 3-4 napig maradunk életben)

 Nélkülözhetetlen alkotórész (az életfolyamatok
zöme fehérjékhez kapcsolódik).

 Aminosavakból épül fel, sokrétű hatású, eléggé
instabil makromolekula.

 Az emberi testben kb. 14-16% a fehérje.

 A szervezetben állandóan lebomlik és újra
képződik.
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 A fehérjeszintézishez 20 féle aminosav
szükséges.

 Ezek közül 8 féle aminosavat a szervezet nem
tud előállítani - esszenciális aminosavak, teljes
értékű, komplett fehérjék, melyeket leginkább
csak az állati fehérjékkel tudunk a
szervezetünkbe juttatni. A növényi fehérjék nem
teljes értékű fehérjék.

 A nem esszenciális aminosavak azok, amelyeket
a szervezet elő tud állítani bevitt tápanyagokból.

 sejtek, szövetek legjelentősebb építőanyaga (izom 18-
20%-a),

 jelentős szerepet tölt be a víz megkötésében, a
védekezőképesség megtartásában,

 az izomtevékenységben, a szövetek rugalmasságában
(vázfehérjék),

 a növekedés, a fejlődés biztosítása,

 az oxigén és az anyagcseretermékek szállítása,

 lebontása során energiát szolgáltat (főleg akkor, ha a
zsírok és a szénhidrátok nem fedezik az energiaigényt),

 létfontosságú szerves vegyületek (pl. enzimek,
immunanyagok, hormonok) alkotórésze, mely révén sok
élettani funkciót szabályoz (nemi hormonok, inzulin stb.)

 Egészséges felnőtt ember fehérjeigénye kb.
0,7-1,2 g testtömeg- kilogrammonként.

 A napi energiaigény 12- 15%-a.

 Idősebbeknél- fehérjehasznosítás romlása-
1,2-1,5 g.

 Gyermekeké 1,1-1,8 g- fejlődés

 Fehérje túltápláltság esetén májban vagy
izomban elraktározódnak, energiatermelésre
használódnak fel- bomlástermékek terhelik a
kiválasztó szerveket.

 Fehérje hiány esetén csökken az immunitás,
vizenyők keletkeznek (ödémák) a szervezetben,
vérszegénység, fáradékonyság és akár
izomsorvadás is létrejöhet.

 Jelenlegi táplálkozási szokásainkban igen magas a
fehérje fogyasztása, ez szélsőséges esetben akár a napi
100-200 grammot is meghaladhatja (ún. fehérje-
luxusbevitel).

 Napi 100 g feletti fehérjefogyasztása esetén 3 g körüli
ammónia keletkezik a bélben, amit a májnak kell
semlegesíteni, azaz méregteleníteni. Ez a májra igen
nagy megterhelést ró.

 Így csökken a máj egyéb méregtelenítésre (gyógyszerek,
tartósítószerek, stb.) vonatkozó munkájának energia
mennyisége.

 Így a felhalmozódott méreganyagok a vérkeringéssel
eljutnak a zsírszövetekbe (hirtelen történő fogyás,
túlzott fogyókúra esetén visszakerülnek a
vérkeringésbe!), csontokba, ízületekbe és ott lerakódnak.

 Az emberi tápcsatorna emésztési rendszere
alapvetően nem az állati eredetű fehérjék
feldolgozására van kifejlődve,

 a szükségesnél több állati fehérje felvétele
során a fehérje-dús táplálék többet időz a
vékonybélben és vastagbélben, mint az
optimális lenne,

 az emésztési-felszívódási folyamathoz
rothadásos folyamat is társul.

 felborítják a bélflóra egyensúlyi állapotát.

 Az élővilágban a legelterjedtebb szerves vegyület.

 A növényekben a fotoszintézis során képződik.

 Az ember nagyrészt a növényi eredetű
szénhidrátokat hasznosítja, az állati eredetű
szénhidrát felhasználás kismértékű.

 A szénhidrátok a fő energiát adó tápanyagaink,
nagy része könnyen emészthető, gyorsan
felszívódik és jól hasznosul.
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 energiát szolgáltat (a szőlőcukor a szervezet fő
energiaforrása),

 a szervezet vércukorszintjét biztosítja,

 viszonylag könnyen emészthető (a cellulóz
kivételével),

 a poliszacharidok egy része vázképző anyag,

 gyorsan felhasználható raktározott tápanyag,

 az élelmi-rostanyagok a bélcsatorna
működését segítik.

 A túlzott szénhidrátbevitelt, azon belül is főként
az egyszerű szénhidrátbevitelt (cukrok,
édességek, fehér liszt) a szervezet nem tudja
hasznosítani és zsír formájában raktározza el.

 Egyszerű szénhidrátok (pl. szőlőcukor,
gyümölcscukor),

 Kettős cukrok (répacukor, tejcukor,
malátacukor)

 Összetett szénhidrátok (keményítő, glikogén,
cellulóz, pektin és az inulin).

 Az agy fő energiaforrása a szőlőcukor. A
megfelelő agyműködéshez folyamatos
cukorellátás (glükóz) szükséges.

 A felnőtt ember napi szénhidrátszükséglete 4-6
g/testtömeg-kilogramm, ez a napi
energiaszükségletünk kb. 50-60%-a.

 A felesleges cukorbevitel következményei:
elhízás, a szív- és érrendszeri megbetegedések,
a fogak romlása, cukorbetegség valószínűsége.

 Az élelmi rostok fogyasztásának kedvező
hatásai: elősegítik a bélmozgást, fokozzák a
telítő értéket, megkönnyítik a székletürítést és
méregtelenítő hatásúak is.

 Azonban a nagymértékben rostdús táplálkozás
kedvezőtlen is lehet, mert az emésztést és a
védőtápanyagok hasznosulását is gátolja.

 Nagy energiaértékű szerkezetileg nem egységes
vegyület.

 Növényi és állati eredetű lehet.

 Vízben nem, vagy rosszul oldódik.

 A napi zsírszükségletünk 0,8-1,2 g/testtömeg-
kilogramm, de ez az érték függ a végzett
munkától, a kortól, nemtől.

 Az ajánlott napi zsírbevitel akkor optimális, ha a
teljes napi energiaszükséglet 30%-át nem haladja
meg. (A csecsemők zsírszükséglete eléri az

energiabevitel 50%-át is.).

 Fizikai tulajdonságait a zsírsavlánc hossza és
telítettsége határozza meg.

 Táplálkozás élettani értékét az szabja meg, hogy
milyen bennük a telített és telítetlen zsírsavak
aránya.

 Az emberi szervezet csak 1 kettős kötést (CH-
CH) tartalmazó zsírsavat tud előállítani, kettő-
három kötést tartalmazó zsírsavat azonban nem.

 A kettős-kötést tartalmazó zsírok
szobahőmérsékleten szilárd halmazállapotúak
(pl. sertészsír), a több kettős-kötést tartalmazó
zsírok pedig folyékonyak (olajok).

 elsősorban energiát szolgáltat,

 tartós jóllakottság érzését kelti,

 fontos oldószer (pl. zsírban oldódó
vitaminoknál),

 a sejthártyák alkotórésze,

 a zsírdepókban tartalék anyagként
felhalmozódik, így szükség esetén a szervezet
felhasználhatja,

 a bőr alatti zsírszövet hőszigetelő, védő hatású

 számos nem fehérje természetű hormonnak a
kiindulási terméke (pl.szteroidok)
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 Az esszenciális zsírsavak/telítetlen (kettős
kötésűek) (pl. linol-, linolén-, arachidonsav)
mennyisége érje el a 7%-ot, csökkentve ezáltal
az érelmeszesedést, a szívinfarktus kockázatát
is.

 Nagyobb arányú esszenciális zsírsav található a
halakban és növényi olajokban.

 A túlzott zsírbevitel – az elhízáson kívül –
számos betegség (pl. szív- és érrendszeri
betegségek, daganatos betegségek, epekő,
bélhurut stb.) kialakulását segítheti elő.

 A növényi olajok emészthetősége könnyebb.

 Igen sok telítetlen zsírsavat tartalmaznak.

 Legfontosabb telítetlen zsírsavak az Omega 3
(alfa-linolénsav) és az Omega 6 (linolénsav)
zsírsav, mely az emberi sejtek részét képezik.

 Nagyobb mennyiségben vannak jelen az
agysejtekben és a szinapszisoknál, ahol az
idegingerület átvitele zajlik le.

 Az Omega 3 zsírsavak csökkentik a koleszterin
lerakódást az erekben, a trombózis (vérrög)
kialakulását, illetve segítik a telített zsírok
eloszlását. Az Omega 3 leggazdagabb forrásai a
halak és növényi eredetben a lenmag,
kendermag, szója és a dió.

 Az Omega 6 zsírsav szintén a halolajokban, a
ligetszépe, a napraforgó és a borágó magvaiból
nyerhető nagyobb mennyiségben, illetve
gyümölcsként a fekete ribizliből.

 Az Omega-3 és az Omega-6 zsírsavak
arányában az Omega-3 zsírsavat kell előnyben
részesíteni, és nagyobb arányban fogyasztani.

 A túl sok Omega-6 zsírsav gyulladásokra és
szívproblémákra hajlamosíthat.

 A zsírtartalom csökkenthető:

- alacsonyabb zsírtartalmú húsok (pl. csirke, pulyka,
borjú, hal, vadhús) fogyasztásának növelésével

- jól megválasztott konyhatechnikai eljárásokkal (pl.
roston, teflonedényben, fritőzben, alufóliában
történő sütés, grillezés),

- az alacsonyabb zsírtartalmú élelmiszerek (pl.
zsírszegény tej, tejföl) felhasználásával.

 A magas koleszterin bevitel zöme a tojástól és a
sertéshús rostjai között található rejtett
zsírtartalomból származik, de sokat tartalmaz a
velő, a vaj, a tepertő, a téliszalámi és a belsőségek
is.

 Olyan szerves vegyület, melyekre az emberi
szervezetnek igen kis mennyiségben van
szüksége.

 Az ember a vitaminok zömét általában nem tudja
előállítani, ezért a táplálékkal kell felvennie (kivétel
pl.K-, B1-, B2-, B12-vitamin, melyeket a bélben élő
mikroorganizmusok is képesek előállítani).

 Hiánya esetén a szervezetben káros elváltozások
alakulhatnak ki.

 Nem nélkülözhető és egymással nem
helyettesíthető, de kölcsönösen együttműködve
fejti ki hatását.

 a szervezet anyagcsere folyamatainak
szabályozása,

 az ellenállóképesség növelése, a fertőzések
elleni védelem,

 a sejtek, szövetek és a szervek normális
működésének biztosítása,

 a növekedés, a csont-, a vérképződés
elősegítése,

 izom- és idegvédő hatásúak,

 a vérzékenységet csökkentik, a sebgyógyulást
fokozzák
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 Zsírban oldódó vitaminok: A, D, E, K

Ezeket képes eltárolni a szervezet, K-vitamint pedig
elő is állít, ezért ezek túladagolásával vigyázni
kell (ilyen veszélyt jelenthet a táplálékkiegészítők és
a vitaminkészítmények túlzott mennyiségű
szedése).

 Vízben oldódó vitaminok: B vitaminok és a C-
vitamin

Ezeket a szervezet nem tárolja, így az adott napon fel
nem használt mennyiség a széklettel vagy a
vizelettel ürül ki. Túladagolásuk így nem
lehetséges, kivéve a B6-vitamint, melynek tartósan,
nagyobb mennyiségben történő fogyasztása toxikus
lehet. Felvételükről naponta kell gondoskodni.)

 Hipovitaminózis (Okai: a táplálék nem tartalmaz
elegendő vitamint, (pl. egyoldalú
táplálkozáskor), a szervezetnek növekedett a
vitamin felhasználása (pl. különleges állapotok:
terhesség, szoptatás), az átlagostól eltérő élet-
és munkakörülmények, felszívódási zavarok, a
bélbaktériumflóra elpusztulása)

 Avitaminózis (hiánybetegségek alakulhatnak ki)

 Hipervitaminózis (hányingert, hasmenést
okozhat)

Szerepe:

 látásban,

 az általános növekedésben

 a csontképzésben,

 idegvédő hatású,

 a hámszövetek épségének fenntartásában és
differenciálódásában,

 a méregtelenítő folyamatokban

 befolyásolja a szervezet kórokozókkal szembeni
ellenállását

Hiánytünetek: növekedési zavarok, bőr elszarusodása,
hajhullás, látászavarok, fertőzések, csökkent
immunvédekezés

 Az ún. karotinokat főleg a sötétzöld és
mélysárga színű zöldségekben és a sárga színű
gyümölcsökben találjuk meg (sárgarépa, spenót,
sóska, tök, sárgadinnye, sárgabarack,
paradicsom, fűszerpaprika, cékla, petrezselyem,
zellerlevél, kelkáposzta, brokkoli, zöldborsó,
zöldbab, szója, kajszibarack, áfonya,
csipkebogyó).

 Jó A-vitamin forrás még a tojássárgája, a hal, a
máj, a tej, a tejszín, a vaj és különböző sajtok.

Szerepe:

 csontképzés,

 májvédelem,

 a foszfor, kálium feszívódását segíti,

 fogvédő hatású

 UV-fény hatására képződik a bőrünkben, ezért megfelelő
UV-besugárzás nélkül táplálékkal kell fedezni.

Hiánytünetek: csontosodás lassulása, csontlágyulás,
deformáció, fáradékonyság. Ízületi gyulladásra, ízületi
merevségre való hajlamot, és görcskészséget eredményez,
jellemző tünet lehet még a hátfájás, fogszuvasodás,
levertség, és a haj fokozott hullása
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 Fő forrásai: a tej, a tejtermékek, a tojás és a
máj.

 Kalcium jelenlétében tud felszívódni.

 Megtalálható még: halak, halmáj,
szardíniakonzerv, vaj, margarin, hús, sajt,
gomba, élesztő, búzacsíra, csiperkegomba.

Szerepe:

 A sejtek öregedésére, a vörösvértestekre az erekre
és izomzatra van jó hatással és éppen ezért
létfontosságú számunkra,

 nemi működést (spermaképzés, megtermékenyülés,
magzatkihordás), állóképességet fokozza,

 az oxidációt gátolja,

 a kiserek (kapillárisok) falában védő funkciót tölt be,

 a máj elzsírosodásával (és a máj mérgek okozta
elfajulásától) szemben is védőhatást fejt ki,

 csökkenti a vér koleszterinszintjét.

 meddőség,

 ellenállóképesség csökkenése,

 májzsírosodás,

 lassú sebgyógyulás,

 fáradékonyság,

 izomtónus-veszteség,

 csökkenő nemi vágy.

 Felhasználása: koraszülés, menstruációs zavarok,
a nemi szervek fejlődési zavaraiban, szív és
érrendszeri betegségek, bőrproblémák (pl.
hegesedések), a foglazulás gyógyításában

 napraforgó és búzacsíra olajok, 

 vaj, zsír 

 tojás

 máj, hús

 zöld növények-főzelékfélék,

 homoktövis, szója,

 csipkebogyó,

 gesztenye, dió, mogyoró, mandula, mák

Szerepe:

 véralvadás elősegítése,

 fertőzések elleni védelem,

 fehérjék keletkezésében.

 Felszívódásához elegendő epe mennyiség
szükséges.

 Hiánytünetek: máj-epebetegségekben nem tud
felszívódni, így K- vitaminhiány
(hypovitaminosis) lép fel (vastagbélgyulladás,
és/vagy a nagyfokú hasmenés), véralvadási
zavarok, nyálka-, bőr alatti vérzések

 Bélbaktériumok termelik (K1- vitamin) és a
növények zöld részeiben (K2- vitamin) is
megtalálható.

 A mesterséges K- vitamin túladagolása
gyermekekben agykárosodást, felnőttekben
pedig vérszegénységet okozhat!

 Zöld növények (kelkáposzta, borsó, fejes
saláta, káposzta, paraj), tejtermékek, és máj, a
sütőtök, a paradicsom, a paraj, kelkáposzta,
káposzta, a lucerna, és a tengeri hínár.
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Szerepe:

 szénhidrát anyagcsere szabályozásában

 ideg-, izomvédő,

 a növekedést segíti,

 Hiánya testsúlyvesztést, izomgyengeséget,
izomállomány-csökkenést, fejfájást és még akár
mozgásképtelenséget is okozhat.

 Megtalálható minden növényi és állati eredetű táplálékban

 gabonamagvak héja, gabonaőrlemények,

 bab, borsó,

 belsőségek mint a szív, a vese és a máj,

 barna kenyér,

 tojássárgája,

 burgonya,

 paradicsom,

 cékla,

 dió,

 élesztő,

 hüvelyesek.

Szerepe:

 bőrvédő,

 oxidációs folyamatokat, növekedést segíti,

 különböző enzimek alkotórésze,

 az enzimek a piroszőlősav, zsírsavak és az
aminosavak oxidatív lebontását végzik,

 fontos szerepet töltenek be a szöveti
légzésben és méregtelenítésben,

 vérképzésben (vas beépítésében, a hemoglobin
képzésében)

Hiánytünetek: 

 szem (szemlencse-elváltozás, szemviszketés,
szemégés, szemvörösödés),

 idegrendszeri és bőrtünetek jelentkeznek
(ekcéma),

 szőr és hajhullás, illetve a nyelv gyulladása
léphet fel,

 emésztési zavarokat és ajak/szájzug
kirepedését okozhatja,

 szerepe van a vérzékenység, a migrének
kialakulásában.

 állati szervezetekben, növényekben 

 anaerob baktériumok is előállítják

 májban, vesében, tejben, tejtermékekben,

 húsban, halban, tojássárgájában, zöldbabban

 borsóban, gyümölcsökben, olajos magvakban

 élesztőben, kukoricában, burgonyában, 

 aszalt szilvában, parajban, paradicsomban, 
salátában.

 Túladagolás esetén vizelettel ürül ki a 
szervezetből.
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 számos fehérje, szénhidrát és
zsíranyagcserében szerepet játszó enzim
alkotórésze

 az energia átvitelben is közreműködik

 hatékonyságához B2-vitaminra is szükség van

 B6-vitamin adása javasolt fejfájás és hányinger,
illetve hányás esetén.

 túladagolás következményeként idegbántalmak
léphetnek fel.

Klinikailag észlelhető hiánytünetei:

 a szívizom vérellátási zavara, 

 a szőr és hajhullás, 

 az ajkak nyálkahártyájának berepedezése,

 fokozott faggyúmirigy-működés,

 idegesség, 

 végtagok ideg és izom gyulladása, 

 fokozott görcskészség, álmatlanság,

 gyengeségérzet, 

 vizenyősségre-ödémára való készség,

 az ún. „fekete nyelv” kialakulásában is szerepet 
játszik. 

 A rendszeres alkohol fogyasztás okozza a 
hiányát.



 élesztő, 

 gabona, burgonya,

 zöldségfélék, 

 banán, dinnye

 hús, máj,

 hüvelyesek, fejes káposzta,

 hántolatlan rizs, 

 mák, napraforgómag, földimogyoró

 kis mértékben a tejben és a tojásban is.

Szerepe:

 vörösvérsejtek képzését, érését befolyásolja,

 részt vesz a fehérjeszintézisben

 nagy részét a bélbaktériumok állítják elő,

 felszívódásához a gyomor nyálkahártya terméke
(ún. intrinsic faktor) szükséges.

Hiánytünetek: vérszegénység, fáradékonyság, az
ekcémás gyulladt bőr, ingerlékenység,
székrekedés, érzékeny izmok, sápadtság, rossz
hajkondíció

 Csak állati eredetű termékekben fordul elő:

 májban,

 az angolosan elkészített marhahúsban,

 élesztőben,

 kisebb mértékben a tejben és a tojásban.

 Normál esetben a bélben naponta 20-szor
annyi B12-vitamin keletkezik, mint amennyi a
táplálékkal kerül a szervezetbe!

Szerepe:

 sejt oxidációs-redukciós folyamatai,

 ellenállóképesség növelése,

 sebgyógyulás,

 részt vesz az intermedier (köztes, közbenső)
anyagcserében,

 jelenléte a bélcsatornában a vas
stabilizálásához és felszívódásához szükséges

 erősíti az adrenalin hatását,

 fokozza a kötőszöveti sejtek fejlődését.
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Hiánytünetek:

 fáradékonyság, végtagfájdalom,

 fogínysorvadás,

 orrvérzés, fogínyvérzés,

 lassúbb sebgyógyulás,

 fertőzésre való hajlam,

 súlyosabb esetben pedig scorbut betegséget
okozhat

 Bár a vizelettel kiürül a szervezetből a fölösleg,
de hirtelen túladagolás esetén hasi görcs,
felfúvódás jöhet létre, .és fokozódik a vesekő
kialakulásának veszélye

 a mellékvesekéregben és fehérvérsejtekben
mutatható ki a legnagyobb mennyiségben,

 friss fekete ribizli,

 brokkoli, kelbimbó,

 zöldpaprika,

 csipkebogyó,

 minden friss zöldség és gyümölcs,

 káposztafélék, a hagyma és a citrusfélék
(savanyú közegben őrződik meg bomlás nélkül
legtovább).

 A vitaminokhoz hasonlóan – nélkülözhetetlen
védőtápanyag.

 Kémiai felépítésük szerint szervetlen
vegyületek, melyek az emberi szervezetben
vízben oldott ionos vagy szilárd formában
fordulnak elő.

 Legnagyobb részüket csak kis mértékben
raktározza, így viszonylag rendszeres
felvételükre van szükség.

Szerepe:

 a sejtnedvek, a testfolyadékok (pl. vér, verejték) só-víz 
egyensúlyának fenntartása,

 csontos, fogak építőanyagai,

 részt vesznek a vérképzési és a véralvadási 
folyamatokban,

 ideg-, az izomműködés szabályozásában,

 a különböző biológiailag aktív anyagok (pl. hormonok, 
enzimek, vegyületek) alkotórészei,

 egyes sejt- és anyagcsere folyamatok, a sav-bázis 
egyensúly szabályozása,

 befolyásolják a szívműködést

 Makroelemek (Ca, Mg, P, Na, Cl, K)

 Mikroelemek/nyomelemek (Vas, jód, fluor,
réz, cink, mangán,kobalt, króm, szelén)


