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Étkezési tanácsok elhízott betegek részére 
 
 
Elhízásról akkor beszélünk, amikor az egyén testtömege több mint 20%-kal haladja meg 
az optimális határt, a testtömeg indexet tekintve 30 ttkg/m² fölötti tartomány esetében. 
 
A diéta célja az energiabevitel és ez által a testsúly hosszútávú csökkentése, egy komplex 
életmódváltás. 
 
A diéta típusai: 
1. Alacsony kalória tartalmú étrend: 
Ebben az esetben az energia bevitelt 500-1000 kcal-val csökkentjük, így a diéta energia 
tartalma 800 - 1800 kcal közötti.  
Fontos a helyes arányok betartása: 55% szénhidrát, 30% zsír, 15% fehérje. A fehérjebevitelnél 
fontos, hogy testtömeg-kilogrammonként 1-1,5 grammot biztosítsunk, de figyeljünk oda, 
hogy a napi bevitel ne haladja meg a 100 grammot.  
Az étrend, ha huzamosabb ideig 1200 kcal-nál kevesebb energiát tartalmaz 15%-os fehérje 
bevitel mellett, akkor csökken az izomszövet tömege, fehérje malnutríció alakul ki.    

2. A nagyon alacsony energia tartalmú étrend - >40-os súlytöbblettel rendelkezők étrendje: 
Ilyen mértékű elhízás mellett már az elhízás szövődményei is fennállnak, ilyenkor a kezelés is 
agresszívebbé, erőteljesebbé válik.  
A kezelés alapja ugyan hosszú távon itt is az 1200-1600 kcal energia tartalmú fogyókúra, de 
mivel sokszor közvetlen veszélyeztetettség ál1 fenn, nagyon alacsony energiatartalmú 
diétával javasolt kezdeni, amely napi 400-600, maximum 800 kcal-t tartalmazhat. Ehhez 
azonban mindenképp orvosi felügyelet szükséges, a diéta csak rövid ideig tartható, utána az 
alacsony kalória tartalmú étrend kialakítása és betartása szükséges. A nagyon alacsony energia 
tartalmú étrend helytelen, orvosi felügyelet nélküli alkalmazásának számos mellékhatása 
lehetséges pl. gyakori izomgörcsök, izomgyengeség, szívizom karosodás, életveszélyes 
ritmuszavar alakulhat ki. 
Magyarországon csak intézeti körülmények között javasolt, alma típusú elhízottak esetében, 
ahol már kialakultak szövődmények, de bizonyos esetekben egyáltalán nem javasolt: l4 - 18 
éveseknél, 65 év felett, három hónapon belül infarktuson vagy agyvérzésen átesett betegeknél, 
bulimiában, depresszióban, vese- és májelégtelenségben, alkohol vagy drogfüggőség esetén, 
inzulinnal kezelt cukorbetegségben, bármilyen akut betegség - láz, hasmenés esetén, 
közvetlenül műtétek előtt. 

100% feletti túlsúly esetén a diéta mellett sebészeti megoldások is szóba jöhetnek. 
 
A diéta célja a testsúly optimális szintre történő csökkentése, egészséges táplálkozási 
szokások kialakítása, melyek hosszútávon eredményt hoznak. 
Az elhízás az energia-felvétel és energia-leadás közötti egyensúly felborulásának 
következménye. A szervezetbe bevitt energia mennyisége több, mint amennyi felhasználásra 
kerül, a többlet energia pedig zsír formájában elraktározódik. Az elhízás nem csak esztétikai 
probléma, hanem számos betegség kialakulását elősegítő rizikófaktor. 

A napi energiabevitel 500 kcal-val történő csökkentése, heti 0,5 kg testtömeg csökkenést 
eredményez, melyet testmozgással kiegészítve még növelhetünk. Hirtelen, gyors fogyást 
eredményező diétákba nincs értelme belekezdeni. Lehet, hogy rövidebb idő alatt sikerül 
leadni nagyobb mennyiségű testsúlytöbbletet, de az eredmény nem lesz tartós. A hosszútávon 
is eredményes diéta a táplálkozási szokások tartós változásában rejlik, ezért fontos, hogy 
megismerje az egészséges táplálkozás alapelveit, ajánlásait és étrendjét már a fogyókúra ideje 
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alatt ennek megfelelően alakítsa ki. 
 
Az étrend célja: a testtömeg optimális szintre való csökkentése megfelelő diéta kialakításával 
és a fizikai aktivitás növelésével 

- javítani az egészségi állapotot, 
- elérni az optimális tápláltsági állapotot, 
- megelőzni a krónikus szövődményeket. 

 
A diéta általános irányelvei: 
Az étrendet úgy kell összeállítani, hogy zsírokban, koleszterinben, finomított 
szénhidrátokban, és cukrokban szegény, de összetett szénhidrátokban, fehérjékben és növényi 
rostokban gazdag legyen az étrend. 

Az étrend fehérje tartalma 1,2-l,5 g/ttkg, a zsír 0,4-0,8 g/ttkg, a szénhidrátok mennyisége 
pedig 2-4 g legyen testtömeg-kilogrammonként és ne tartalmazzon hozzáadott cukrot. 

Célszerű naponta 35-40 g élelmi rostot fogyasztani.  

Fontos a megfelelő (napi min. 2 liter) folyadékbevitel. A diétás rostok telítő hatásukat csak 
megfelelő mennyiségű folyadékkal együtt tudják kifejteni. Az étkezések előtt fogyasztott víz, 
ásványvíz hozzájárul, hogy a teltségérzet étkezéskor hamarabb kialakuljon. A folyadékok 
döntő mennyiségét energiát nem tartalmazó italokból válogassa össze.  

Az étkezések rendszeressége és megtervezése fontos. Az egyszeri, nagy mennyiségű táplálék 
felvétele kedvezőtlen anyagcsere és inzulintermelési folyamatokat indít el, mely 
zsírlerakódásra hajlamosít. Gyakori étkezéssel az éhségérzet is jobban kiküszöbölhető, tehát a 
fogyókúra során is, hasonlóan az egészséges táplálkozáshoz, naponta többszöri étkezés 
javasolt. Étkezzen lassan, ne kapkodjon, a jóllakottság érzet kialakulásához idő kell. 

 
Az étrend részletezése: 
Az étkezések rendszerességére kell törekedni. Többször, kevesebbet fogyasszon egyszerre – 
napi 5-6 étkezés javasolt, azonos időben minden nap. 

Fontos a rostbevitel, nagyobb mennyiségű rost fogyasztása hamarabb kiváltja a jóllakottság 
érzetét – zöldségek, gyümölcsök, zabpehely, zabkorpa, búzakorpa, cukormentes müzlifélék. 
Gyümölcsöt naponta többször fogyasszon, akár önálló étkezésként (pl. délután 1 alma 
natúrjoghurttal, gyümölcssaláta, gyümölcs keksszel). 

A zabpelyhet, korpaféléket, müzliket kefirbe, natúr joghurtba keverve fogyassza. 

A megfelelő mennyiségű folyadék bevitele is nagyon fontos – naponta 2-2,5 liter. Ezt 
elsősorban vízből, ásványvízből (szénsavmentes), 100%-os gyümölcslevekből, esetleg light 
üdítő italokból fedezze. Étkezés előtt vagy közben fogyasszon folyadékot. 
Cukrot, cukrot tartalmazó ételeket, édességeket ne fogyasszon. Helyette, ha édességet, édes 
ételeket fogyasztana, használjon édesítőszereket, vagy édesítőszerrel készült élelmiszereket. 

Tejtermékek közül fogyassza az alacsonyabb zsírtartalmú, light készítményeket (1,5%-os tej), 
kefirt, joghurtot. Főzelékek, saláták készítéséhez használjon kefirt vagy joghurtot a tejföl 
helyett. A 12%-os tejföl kis mennyiségben fogyasztható, de ahol lehet, helyettesítse. 

Húsok közül a csirke és pulyka hús fogyasztása javasolt (comb és mell rész (bőr nélkül) – 
ezeknek a legalacsonyabb a zsírtartalma). A sertés és marhahús is fogyasztható – zsírszegény 
részeik (marha: bélszín, lapocka, tarja; sertés: karaj és comb). 

A húskészítmények közül elsősorban a csirke és pulyka sonkák fogyasztása javasolt. A többi 
termék igen sok zsírt tartalmaz. 
A zsírszegény halfajták fogyasztása javasolt: busa, fogas, harcsa, heck, tonhal, tükörponty. 
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Tojásból heti 4-5 darab fogyasztható, de főzve, vagy olaj nélkül teflon edényben sütve, 
ételkészítéshez felhasználható. 
Az olajok és margarinok, zsír fogyasztását csökkenteni kell. Ételek készítéséhez minimális 
mennyiségben növényi olajok használhatók, kenyérre kenéshez pedig csökkentett 
zsírtartalmú, light margarinok. 
Szalonna, sertészsír fogyasztása nem javasolt. 
Kenyerek, péksütemények közül elsősorban a barna, teljeskiőrlésű fajták ajánlottak. 
Rizs sok zöldséggel készíthető köretnek vagy barna rizs, bulgur, köles, amaránt. 
Kif őtt tészták fogyasztása nem javasolt, teljeskiőrlésű, durum tészták fogyasztása ajánlott. 
Zöldségfélék nyersen, salátának, főzelékként, párolva, köretnek elkészítve is fogyaszthatók. 
 
Konyhatechnológia: fogyókúrás étrend esetén a nyersanyagok megfelelő válogatása mellett az 
alkalmazott konyhatechnológiai eljárásokra is figyelnünk kell! Jól alkalmazhatók: 

- Főzés: vízben, zöldséglében, lezsírozott húslében, csontlében való főzés. A lezsírozás 
lehűtés után a legkönnyebb, de ha erre nincs lehetőségünk, akkor kanállal lemerítjük a 
zsiradékot, vagy puha papírszalvétával zsírtalanítjuk. Kedvező a gőzben főzés, 
melynek során kevesebb ízanyag és ásványi anyag tartalom oldódik ki az 
alapanyagunkból. Jól használható a kuktában főzés is, melynek során a hőközlési idő 
lerövidül 

- Párolás: 2-5 gramm olajnál többet adagonként nem használhatunk fel. 
- Sütés: azokat a változatokat részesítjük előnyben, amelyekhez zsiradékra nincs 

szükség: grillsütőben, alufóliában, teflon bevonatú edényben, roston, agyagedényben, 
mikrohullámú készülékben, légkavarásos sütőben, sóágyon, sütőzacskóban. 

- Sűrítés: ahol lehet, sűrítés nélkül készítsük az ételeket. Amennyiben mégis szükséges 
száraz rántással vagy diétás rántással sűrítsünk. Habarásnál az egyszerű habarást 
alkalmazzuk, vagy helyettesítsük a tejfölt kefirrel, joghurttal, zsírszegény tejjel. 

- Lazításhoz tojást, zöldségféléket, zabpelyhet, zabkorpát, barna kenyeret vagy barna 
rizst használjunk. 

- Ízesítés: Változatosan fűszerezhetünk, de csak mérsékelt fűszerezést alkalmazzunk! 
Ne fokozza az emésztőnedvek elválasztását és az étvágyat. Ne készítsünk gyakran 
édes ízű ételeket. Elkészítésüknél használjunk energia mentes édesítőszereket 
(Polisette, Polisweet, Canderel, Édeske). A hőérzékeny fajtákat (sacharin, nutrasweet 
készítmények) a már elkészült ételekbe tegyük, ne forraljuk már őket. A 
cukorbetegeknek ajánlott édesítőszerek nem mind energiamentesek! Sztevia 
(szteviolglikozidok - E 960): Kizárólag növényi eredetű, természetes, alacsony 
energiatartalmú (2,7 kcal/g) édesítőszer, amely 300-szor édesebb a cukornál. A sztevia 
feltehetően allergiás reakciót idézhet elő olyan egyéneknél, akik érzékenyek a 
napraforgófélékhez tartozó növényekkel szemben. 

- Fontos a széthúzott tálalás alkalmazása, így többnek tűnik az elfogyasztott étel 
mennyisége. 

 
A glikémiás indexet (GI) is figyelembe kell venni, inkább kisebb glikémiás indexű 
élelmiszereket fogyasszon. A glikémiás index a táplálékok besorolása egy 0–tól 100–ig 
terjedőskálán, a vércukorszintre gyakorolt hatásuk alapján. A glikémiás index megmutatja, 
hogy az adott élelmiszerben lévő szénhidrát milyen gyorsan szívódik fel. Az alacsony 
glikémiás indexű élelmiszerek felszívódása lassabb, nem okoznak nagymértékű, hirtelen 
vércukorszint emelkedést. Hosszabb ideig tartó teltségérzetet okoznak. A magas glikémiás 
index érték gyorsan felszívódó szénhidrátokat jelez, melyeket gyors vércukorszint és 
inzulinszint emelkedést jellemez, amit hirtelen vércukorszint esés követ. Mivel gyorsan 
felszívódnak, fogyasztásuk után hamar alakul ki teltségérzet.  
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Minta étrend 3 napra: 
 
  1.nap:      2.nap    3.nap 
Reggeli: Tejeskávé     Tea    Tea 
  Margarin     Májkrém   Barna kenyér  
  Csirkemell sonka    Rozskenyér   Margarin 
  Pirítós      Hónapos retek  Köményes sajt 
  Póréhagyma       Zöldpaprika 
 
Tízórai: Tea      Körte    Mandarin 
  Céklás körözött    Natúr joghurt  Ham-let 
  Teljeskiörlésű kifli 
   
Ebéd:  Szilvaleves     Csontleves   Bakonyi fogasfilé 
  Grill pulykamell    Magyaros rakott kel  Tésztaköret 
  Párolt vegyes zöldségköret   Gyümölcslé 100%-os 
 
Uzsonna: Gyümölcssaláta    Zabkása almával  Mazsolás túró 
           Kiwi 
 
Vacsora: Tea      Tea    Csőbensült spárga 
  Főtt tojás     Pulykajava   Graham kenyér 
  Parajfőzelék     Kocka sajt 
        Barna kenyér 
        Paradicsom 
 


