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TÁPLÁLKOZÁSTAN, 

GASZTRONÓMIA

Táplálkozási tanácsok

 Mindent mértékkel fogyasszunk

 Ne fogyasszunk a szükségesnél kevesebbet, 

legyengít a szervezetet

 Ne fogyasszunk túl sokat, csökken az emésztőerő, 

betegségek kialakulásához vezet

 Csak akkor együnk, ha az előzőleg elfogyasztott 

étel megemésztődött, mert emésztési elégtelenség 

alakul ki

 A gyomor fele étellel, negyede itallal telítve, 
egynegyede pedig üres legyen, ez a kielégítő állapot

 Könnyű ételből jóllakásig, nehéz ételből fele annyit 
ehetünk

 Az étkezés után fogyasztott ital tápláló, közben 
fogyasztott ital kiegyensúlyozó, elején fogyasztott ital 
fogyasztó hatású

 Egy napi étrendben mind a 6 íz (édes, sós, keserű, 
fanyar, savanyú, csípős) kapjon helyet megfelelő 
arányban

 Túl későn nem ajánlatos enni, zavarja az alvást és 
gyengíti az emésztést

Elhízás és kóros soványság

 Endogén ok/ szervezeten belüli /, ha a hízás, vagy 

fogyás valamely szerv, vagy szervrendszer kóros 

működésére vezethető vissza, pl.: pajzsmirigy 

túlműködés kóros soványsághoz vezet, bizonyos 

mellékvese-daganatok elhízást okoznak

 Exogén ok/szervezeten kívüli / az elhízás, vagy 

soványság akkor, ha egyszerűen szükségletet 

meghaladó-, vagy éppenséggel az alatti a 

táplálékfelvétel.

A vegetarianizmus

 évezredek óta ismert tan, amely a különböző 

kultúrákban időről időre felmerül, és a táplálkozáson 

kívül életviteli követelményeket is támaszt. 

 Elvi alapját az élet tisztelete képezi: az állatokat, mint 

élőlényeket nem szabad elpusztítani és táplálékul 

felhasználni (vagy nem szereti, vagy diéta, vagy 

ökológiai környezetterhelés, spirituális okok). 

 India és ókori görög világ- vallási vonatkozások

 Bibliában is (Dániel, Nabukodonozor)

 Hippokratész- vegetariánus

 az időszámításunk előtt 3-4 ezer évvel ezelőtt az 

ókori Egyiptom papjai sem fogyasztottak húst,

 modern kori Vegetáriánus Társaság 1847-ben 

Angliában alakult meg. 

 1883-ban alakult meg a Magyarországi Vegetárius 

Egyesület (később Magyar Vegetárius Egyesület).

 1944-ben  az Egyesült Királyság Vegetáriánus 

Társaságának tagjai- vegán
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Irányzatai

 Szemivegetarianizmus: A fogyasztható állati 

eredetű nyersanyagok baromfihússal és hallal 

bővülnek. ("divatirányzat„)

 Ovo-lakto vegetarianizmus: tojást, illetve 

különféle állatok tejét/tejtermékeket is fogyasztják

 Ovovegetarianizmus: a növényi ételek mellett 

tojást fogyasztanak

 Laktovegetarianizmus: a növényi ételek mellett 

tejet/tejterméket fogyasztanak

 Veganizmus (vegán): tisztán növényi ételeket 

fogyaszt, vagyis minden állati eredetű élelmiszert 

mellőz a táplálkozásából, (nem vásárolnak bőrből 

vagy szőrméből készült, illetve állatokon tesztelt 

termékeket sem).

 Nyers vegetarianizmus:  A nyers vegetarianizmus 

hívei a vegetáriánus ételeket 75 - 100 %-ban 

nyersen fogyasztják.

Hátrányai

 A szigorú vegetariánusok táplálkozása a 
fehérjeellátottság szempontjából lehet hiányos, sőt a 
csecsemők, a fejlődésben lévő gyermekek számára 
kifejezetten veszélyes.

 A növekedéshez szükséges fehérje-, pontosabban 
aminosavválaszték és mennyiség nem elégíthető ki. A 
növényi fehérjék hasznosulása egyébként is rosszabb, 
70% körüli, vagy ennél is kisebb, az állati fehérjék 
95%-os kihasználtságával szemben.

 A tojás- és a tejtermék-kiegészítés gyakorlatilag 
teljesen kompenzálja az életfontosságú aminosavak 
hiányát, és a fehérjék biológiai értékét javíthatja, 
amennyiben megfelelő arányban illesztik be az 
étrendbe.

Vashiány

 A vas növényi élelmiszerekből nagyon rosszul szívódik fel, pl. spenótból /melyben 

kémiailag sok vas van/, mindössze 1%!!, a húsból 11-22%! A szigorú 

vegetariánusoknál éppen ezért gyakori a vashiány miatti vérszegénység.

 Hem vas

 állati szövetekben (vörös húsokban, baromfihúsban és halakban található vas körülbelül 

felét teszi ki)

 Nem hem vas 

 állati szövetekben

 teljes vastartalmat a növényi élelmiszerekben

 Hem és nem hem

 17%hús,

 3 % hal,

 1 %tejtermékek

 Több, mint 75 % növényi alapú élelmiszerekből.

 A helyzetet bonyolítják a növényi élelmiszerekben 

megtalálható rostok, amelyeknek itt, éppen a 

nagyobb mennyiség miatt nemcsak az előnyeit kell 

figyelembe vennünk, hanem a hátrányait is. 

 A rostok ugyanis biológiailag fontos anyagokat 

megkötnek, így felszívódásukat gátolják /ásványi 

anyagok, vitaminok/.

CSAK AKKOR, HA NEM KIEGYENSÚLYOZOTT!!!

Növényi táplálkozás előnyei

 Esszenciális zsírsavak csak növényi olajokban 

vannak jelen /megjegyzendő, hogy a túlságosan 

sok többszörösen telítetlen zsírsav bevitele 

ugyancsak káros/.

 Növényi táplálkozás mellett csökken az 

érelmeszesedés, szívinfarktus veszélye.

 Az állati fehérjék bomlástermékeinek szerepe lehet 

a vastagbélrák létrejöttében /Bőséges 

marhahúsfogyasztás mellett gyakoribbnak tűnik a 

vastagbéldaganat/.
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 A növényi rostok egyfelől megkötik a különböző 
mérgeket, másfelől rövidítik a tranzitidőt, így az 
említett anyagok rövidebb ideig érintkeznek a bél 
nyálkahártyájával, és kisebb az esélye, hogy kárt 
okozzanak. 

 Vegetariánusoknál ritka panasz a székrekedés.

 Növényi táplálkozás mellett csökken a Na-bevitel, ami 
kedvez a magas vérnyomás kivédésének.

 A tejjel, tojással kiegészített táplálkozás felnőtteknél 
elfogadható, gyermekeknél azonban teljes értékű, 
vegyes táplálkozásra van szükség. Enélkül
fejlődésükben elmaradnak.

1. A táplálkozással összefüggő civilizációs 

betegségek esélye nagyságrendekkel redukálódik.

2. A korábban emésztésre fordított energia egy része 

felszabadul, a méregtelenítés hatékonyabb, az 

alvásigény csökken.

3. A mentális teljesítőképesség javul, a szellemi 

állapot tisztább lesz.

4. A lelki státus javul, az idegrendszeri állapot 

stabilizálódik a vércukorszint-optimalizáció és a 

szabályozó anyagok nagyobb kínálata miatt.

 magasabb az intelligenciahányadosuk 

(Southampton-i Egyetem) .

 minél magasabb az IQ a gyerekkorban, annál 

nagyobb a valószínűsége, hogy felnőttként 

vegetáriánus lesz az ember,

 a nők, magasabb szociális rétegekhez tartozók, és 

jobban képzettek, legtöbbször akadémikusok. 

Karnizmus

 Dr. Melanie Joy, Harvardon végzett tudós és vegán

aktivista,16 éve,

 a domináns ideológia (az ember jobb, mint az 

állat)

 haszon- és társállat (sertés, kutya)

 Az önigazolás 3 N-je: normal, natural, necessary

 Szemben álló rendszer: veganizmus

https://www.youtube.com/watch?v=ao2GL3NAWQU

"Ha a vágóhidaknak üveg faluk lenne, mindenki 

vegetáriánus lenne.„ Paul és Linda McCartney

A diétás étkeztetés alapelvei

 A diéta görög eredetű szó, tágabb értelemben szabályozott 
életmódot, szűkebb értelemben szabályozott élelmezést, táplálkozást, 
gyógyélelmezést jelent.

 Kultúrtörténeti érdekesség, hogy néhány országban – így hazánkban is 
– elsősorban a feudalizmus korában az országgyűlést nevezték 
diétának. 

 A mindennapi gyakorlatban diétán olyan táplálékot értünk, melyet 
mennyiségében, összetételében, az előállítás módszereit tekintve úgy 
készítenek el, hogy az a beteg gyógyulását eredményezze, vagy 
elősegítse, vagyis a diéta valójában gyógytáplálék.

 A diéta célja a szervezet megváltozott állapotához igazodó 
táplálkozás.

 A diétás étkezéssel foglalkozó tudomány a dietetika. 

 Vannak betegségek, melyek kezelésére a diétás 

étel az egyetlen lehetőség / lisztérzékenység, 

tejcukor-érzékenység /. 

 A betegségek nagyobb csoportjában a diéta 

egyéb orvosi tevékenység / gyógyszeres terápia, 

műtét, fizikoterápia, stb./ kiegészítője. 

 Vannak olyan kórképek, melyeknél nagyon szigorú 

mennyiségi és minőségi kritériumoknak kell 

megfelelni a diétás étel vonatkozásában is / pl. 

cukorbetegség /.
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 a diétás étrendben szükséges az adott egyén 

számára az adott állapotban optimális 

energiabevitel,

 az egyes tápanyagok /fehérjék-zsírok-szénhidrátok/ 

megfelelő arányú biztosítása, 

 a táplálék olyan elkészítése, hogy az az adott 

állapotnak megfelelően elfogyasztható, emészthető

legyen, illetve felszívódjék,

 a diétás ételnek az adott egyén számára élvezeti 

értéke is legyen, és ezen belül lehetőleg hasonlítson a 

beteg által megszokott előállításra és tálalásra.

 Kórházakban és egyéb gyógyintézetekben –

szanatóriumok, gyógyüdülők, stb. a diétát u.n. 

diétás rendszerek formájában biztosítják, ami 

annyit jelent, hogy több eltérő kórképnek, vagy 

egészségi állapotnak is lehet azonos diétás igénye, 

így mód van ezen táplálkozástani szempontból 

homogén betegcsoportok számára többadagos 

ételeket előállítani.

A diéták csoportosítása

 életkor szerinti diéták (pl. kisgyermekek, kamaszok, idős korúak 

diétája)

 élethelyzetek szerinti diéták (pl. várandósság, szoptatás, 

vizsgaidőszak, stresszes időszakok diétái)

 rövidtávú diéták (pl. hasmenés, székrekedés, lábadozás, műtét 

előtt/utáni állapotban)

 preventív (megelőző) diéták (pl. csontritkulás megelőzésére, 

immunrendszer erősítésére)

 betegségekhez kapcsolódó hosszú távú diéták (pl. daganatos 

betegségben, vese- és máj betegségekben)

 különleges tápanyagigények esetén (pl. cukorbetegségben, 

vashiányos állapotban, koleszterinszegény étrend, csontritkulás 

esetén)

A tápanyagtartalom szempontjából az alábbi 
diétatípusokat különböztetjük meg:

 Alapétrend

 Energiagazdag étrend

 Energia és fehérjegazdag étrend

 Energiaszegény étrend

 Fehérjeszegény étrend

 Zsírszegény étrend

 Szénhidrátszegény étrend

 Nátrium /só/ szegény étrend

Különleges diéták

 Savanyító

 Lúgosító

 Tejmentes

 Laktózmentes

 Gluténmentes

 Koleszterinszegény

 Reformétrendek (pl. vegetáriánus) stb…

Az emészthetőség függ:

1. az élelmiszerek összetételétől

2. az alkalmazott ételkészítési eljárástól

3. az emésztőrendszer állapotától

1. Az élelmiszerek emészthetőségét befolyásolja víz– és sótartalmuk, 
zsírtartalmuk, rost-tartalmuk.

 A gabonafélék emészthetőségét rosttartalmuk határozza meg

 A liszt mennél fehérebb, annál kevesebb rostot tartalmaz, annál 
könnyebben emészthető (fehér kenyér jobban emészthető, mint a 
barna)

 A száraztészta emészthetősége függ a liszt kiőrlési fokától és a 
felhasznált tojás mennyiségétől: mennél több tojást tartalmaz, annál 
könnyebben emészthető.
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 A hús emészthetősége az izom- kötőszövet-
zsírszövet arányától függ. Mennél több az 
izomszövet, annál könnyebben emészthető a hús.

 A húsrészek között is van különbség, a gerinckörüli 
izmok a legkönnyebben emészthetők. Fiatal állatok 
húsa több vizet tartalmaz, lazább, ugyancsak 
könnyebben emészthető.

 A belsőségek közül a legkönnyebben emészthető a 
máj.
Halak között a sovány fajták húsa emészthetőbb / 
pl. süllő szemben a ponttyal /.

 A vaj könnyen felszívódik, értékes vitaminokat 

tartalmaz

 A savanyított tejtermékek könnyebben emészthetők, 

mint a tej.

 Sajtok közül a lágysajtok könnyebben emészthetők.

 A zöldség – főzelékfélék emészthetősége függ 

frissességüktől, nedvtartalmuktól, rosttartalmuktól.

 A száraz hüvelyesek / bab, lencse, stb. / nehezen 

emészthetők, kímélő étrendben nem használatosak

2. Alkalmazott ételkészítési eljárások

 A nyersanyagok feltárása, darabolása megkönnyíti 

a rágást, az egyenletesen feldarabolt nyersanyag 

egyenletesen puhul főzés-sütés alatt.

 Az ételek lazítása történhet anyagokkal / 

zsírtartalmú anyagok, tojássárgája, keményítő 

tartalmú anyagok / megfelelő technikával / 

habverés, hús kiverése, darálás, turmixolás / 

 Sűrítés: történhet rántással, hintéssel, habarással, 

stb.

 Az ételek élvezeti értékét növeli a fűszerezés, de a 

diétás ételekben az általános szabály a 

mértékletesség. 

 A kímélő étrend bizonyos fokig fűszerszegény 

étrendet is jelent. A „magyaros konyhatechnika” / 

erős paprika, pirított hagyma, feketebors / nem a 

diétás konyha tartozékai.

 A magas hőmérséklettel történő ételkészítés 

módszerei közül a zsírban-olajban történő sütéssel

szemben előnyben kell részesíteni a főzést, 

párolást, száraz hővel történő sütést, fóliában 

történő sütést, grillezést.

 A hőelvonási eljárások közül diétás étkeztetésben 

csak a dermesztést alkalmazzuk, mert a túl hideg 

étel izgatja a nyálkahártyát.  A dermesztés 

végezhető aszpikkal, vagy zselatinnal.


