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Étkezési tanácsok stroke-on átesett betegeknek 
 
Stroke után a felépülés egyik kulcsa a megfelelő táplálkozás, ezzel nem csak a gyógyulást 
segítjük, hanem egy következő stroke kialakulásának kockázata is csökken.  
 
A stroke kialakulásának táplálkozással összefüggésben álló rizikófaktorai: 

- magas koleszterinszint 
- magas vérnyomás 
- túlsúly/elhízás 

 
Stroke-ot követően a nem megfelelő táplálkozás kialakulásának rizikója megnő (nem jut 
elegendő tápanyag a szervezetbe), ez pedig lassítja a gyógyulás folyamatát. 
Az elégtelen táplálkozás kialakulásának okai: 

- étvágytalanság (nincs éhségérzete) 
- nyelési problémák 
- kéz vagy kar mozgásának korlátozottsága (nehezen tud kést, villát használni) 
- memória zavarok (elfelejt enni) 

 
Fontos az ételek konzisztenciájának megfelelő kiválasztása – előfordulhat, hogy egy ideig 
darabos ételeket nem tud fogyasztani. Ebben az esetben meg kell határozni, hogy mi az Ön 
számára leginkább megfelelő állag – szirup állag, méz állag vagy puding állag. Ha étvágytalan, 
akkor pedig törekedni kell az étvágy fokozására. Ilyenkor fontos szempont, hogy olyan ételeket 
fogyasszon, melyeket kíván. Többször fogyasszon kisebb mennyiségeket. Étkezés előtt 1-2 
kiskanál citromlé is fokozza az étvágyat. 
 
Alapvetően fontos a változatos táplálkozás, ezért minden nap úgy tervezze meg étrendjét, hogy 
az alábbi élelmiszer csoportokat tartalmazza: 

- zöldség- és gyümölcsfélék 
- teljeskiőrlésű gabonafélék 
- tej-, tejtermékek, húsfélék 

 
Mivel a megfelelő mennyiségű energia- és tápanyagbevitel alapvetően fontos, ezeket mindig 
egyénre szabottan kell meghatározni, azonban vannak általános tanácsok, melyeket követve 
megalapozható a megfelelő étrend kialakítása: 

1. Törekedjen a rendszeres étkezésre (naponta 5-6 alkalommal, kisebb adagokat) 
2. Minden nap reggelizzen 
3. Fogyasszon kevesebb sót, helyette használjon friss vagy szárított zöldfűszereket 
4. Igyekezzen minél több rostban gazdag ételt fogyasztani – száraz hüvelyesek, borsó, 

olajos magvak, teljeskiőrlésű gabonafélék, zöldségek, gyümölcsök. 
5. Fogyasszon tengeri halakat, használjon olíva olajat, növényi olajokat, az ételeket pedig 

inkább grillezve, mint bő olajban készítve fogyassza. 
6. Barna rizs, köles, amaránt, bulgur, teljeskiőrlésű száraztészták fogyasztása javasolt. 
7. Ha nassolni szeretne, fogyasszon friss gyümölcsöket. 

 
Törekedni kell a változatosságra az egyes élelmiszer csoportokon belül is. A zöldség- és 
gyümölcsfélék esetében, naponta legalább ötszöri fogyasztás javasolt, azaz minden étkezéshez 
fogyasszon 1–1 adagot (1 adag például: 1 db közepes nagyságú alma, 1 db kisebb banán, 1 
paradicsom, 1 kis tányér saláta, 1 adag főzelék). Fontos, hogy színben is a változatosságra 
törekedjen, hiszen a különböző vitaminok, ásványi anyagok és egyéb jótékony hatású vegyületek 
így biztosan fogyasztásra kerülnek mindennap – sötétzöld, narancssárga, piros, citromsárga 
zöldségek, gyümölcsök. 
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A koleszterinszintünket 25%-ban befolyásolja a táplálékkal bevitt koleszterin mennyisége, a 
maradék 75%-ot szervezetünk termeli. 
A bevitt koleszterin mennyiségét csökkenheti: 

- a húsokról a látható zsírréteget még feldolgozás előtt eltávolítja 
- csökkenti az állati eredetű élelmiszerek fogyasztását 
- tej-, tejtermékek közül a csökkentett zsírtartalmú/zsírszegény termékeket fogyasztja. 

 
A transz-zsísavak fogyasztásának csökkentése is fontos, az élelmiszerek címkéin nyerhet 
transzszírsav tartalmukkal kapcsolatban információt. 
 
Az optimális testsúly elérése és megtartása is nagyon fontos szempontja a diétának. 
 
A nátriumon kívül a kálium fogyasztásra is fokozottan kell figyelni, hogy a táplálék elegendő 
mennyiségű káliumot tartalmazzon. Nagyobb mennyiségben tartalmaz káliumot: banán, 
sárgabarack, narancs, alma, burgonya, édesburgonya, spenót, cukkíni, paradicsom. 
 
Kiemelten fontos szerepe van a megfelelő mennyiségű folyadék fogyasztásnak is, ez naponta 
2,5-3 liter mennyiséget jelent, melyet elsősorban vízzel javasolt fedezni. 
 
Ezen kívül figyelembe kell venni a különböző gyógyszereket is, melyeket szednie kell, és az 
étrendet úgy kell kialakítani, hogy az esetlegesen nem ajánlott élelmiszereket ki kell hagyni vagy 
csak kisebb mennyiségben szabad fogyasztani. Ezt mindig az orvossal megbeszéltek szerint 
szükséges betartani. 
 
 
 


