
SzSzíívv--, , éérrendszeri betegsrrendszeri betegséégek gek 
dietotherdietotheráápipiáájaja

ZsZsíírszegrszegéény ny éétrendtrend
0,30,3--0,8 g/ ttskg  0,8 g/ ttskg  öösszzssszzsíír: 60g Energia max. 25%r: 60g Energia max. 25%--aa

IndikIndikáácicióós ters terüületek:letek:
�� Atherosclerosis, infarctusAtherosclerosis, infarctus
�� HyperlipidaemiHyperlipidaemiáákk
�� EpehEpehóólyag,lyag,éés epeutak megbetegeds epeutak megbetegedéései, ksei, kőő, gyullad, gyulladááss
�� HasnyHasnyáálmirigylmirigy-- gyulladgyulladááss
�� MMáájgyulladjgyulladáás, chirrosiss, chirrosis
�� GyomorhurutGyomorhurut
�� Enteritis,Enteritis,
�� Colitis ulcerosa, ChronColitis ulcerosa, Chron--betegbetegéésgsg
�� NephroisNephrois
�� PsorasisPsorasis
�� Diabetes mellitusDiabetes mellitus
�� KKööszvszvéényny
�� MMűűttéét utt utááni ni áállapotban llapotban áátmenetilegtmenetileg



SzSzíívv--, , éérrendszeri betegsrrendszeri betegséégek gek 
dietotherdietotheráápipiáájaja

TTáápanyagtartalom.panyagtartalom.
20002000--2400 Kcal energia2400 Kcal energia
FehFehéérje: 70rje: 70--80 g (1280 g (12--16%)16%)
ZsZsíír: max. 60g 1: 1,2: 0,8 telr: max. 60g 1: 1,2: 0,8 telíített: egyszeresen teltett: egyszeresen telíítetlen: tetlen: 

ttööbbszbbszöörröösen telsen telíítetlen zstetlen zsíírsav arrsav aráány Transzzsny Transzzsíírsav 2%rsav 2%
SzSzéénhidrnhidráát: 300t: 300--350 g ebb350 g ebbőől 30l 30--35 g cukor35 g cukor
Rost: 15Rost: 15--30 g pektin f30 g pektin főőlegleg
FolyadFolyadéék:2k:2--2,5 liter2,5 liter
ÉÉtkeztkezéések szsek szááma: 4ma: 4--5X5X
Koleszterin: 300mgKoleszterin: 300mg



SzSzíívv--, , éérrendszeri betegsrrendszeri betegséégek gek 
dietotherdietotheráápipiáájaja

Nyersanyag vNyersanyag váálogatlogatáás:s:

CsirkeCsirke--, pulykamell (1g), csirkecomb(5,2g), borj, pulykamell (1g), csirkecomb(5,2g), borjúú(4,5g)b(4,5g)béélszlszíín(4,4g) n(4,4g) 
marhatarja(6g), marhalapocka(6,2), sertmarhatarja(6g), marhalapocka(6,2), sertééscomb, karaj(8,1g), scomb, karaj(8,1g), 
vadhvadhúús(1,2s(1,2--3,9g), tonhal (0,5g)fogas (0,8g) hekk(0,9g), busa (1,9g) 3,9g), tonhal (0,5g)fogas (0,8g) hekk(0,9g), busa (1,9g) 
pisztrpisztrááng(2,9g)ng(2,9g)

BelsBelsőősséég: marhamg: marhamááj (3,1g), csirkemj (3,1g), csirkemááj(3,7g), sertj(3,7g), sertéésmsmááj(5,3g), szj(5,3g), szíív( 3g), v( 3g), 
vese(5g)vese(5g)

SonkafSonkaféélléék (4k (4--8g), pulykajava(1,5g), pulykafelv8g), pulykajava(1,5g), pulykafelváágott (7,5g)  gott (7,5g)  
baromfivirsli (13g) krinolin, szafalbaromfivirsli (13g) krinolin, szafalááddéé, p, páárizsi(18g) zala(19,9g)rizsi(18g) zala(19,9g)

Tej Tej éés tejterms tejterméékek: 1,5% savanykek: 1,5% savanyíított tejtermtott tejterméékek( 0,1kek( 0,1--3,6g)3,6g)
GyGyüüllöölcs joghurt (2g), tejflcs joghurt (2g), tejfööl(12g) sovl(12g) sováány tny túúrróó(0,5g) f(0,5g) féélzslzsííros(7g)ros(7g)
Sajt: TSajt: Túúra (8,4g) Tolnai (10g) medve light(12,5g) lapka (10g), tenkes ra (8,4g) Tolnai (10g) medve light(12,5g) lapka (10g), tenkes 

(16,3g) Anik(16,3g) Anikóó (26g) Eidami (26,6g) trappista (28,8g) Ement(26g) Eidami (26,6g) trappista (28,8g) Ementááli li 
(29.4g)(29.4g)

TojTojáás: 4,8g 3 db/ hs: 4,8g 3 db/ héét   190mg/ db koleszterin tartalmat   190mg/ db koleszterin tartalma



SzSzíívv--, , éérrendszeri betegsrrendszeri betegséégek gek 
dietotherdietotheráápipiáájaja

ŐŐrlemrleméények: lisztek (0,3nyek: lisztek (0,3--0,6 g) teljeski0,6 g) teljeskiöörlrlééssűű liszt ( 1,8g) rizs(0,3), liszt ( 1,8g) rizs(0,3), 
bbúúzadara (1g) zabkorpa (5g) zabpehely ( 6,8g)zadara (1g) zabkorpa (5g) zabpehely ( 6,8g)

SzSzááraztraztéészta: 1,8szta: 1,8--5g5g
Kenyerek: 0,8Kenyerek: 0,8--1,5g p1,5g pééksksüütemteméények 0,4nyek 0,4--1,1g1,1g
Abonett, hamlett, pAbonett, hamlett, páászka 0gszka 0g
BabapiskBabapiskóóta 4,4g, hta 4,4g, hááztartztartáási keksz 6,8g omlsi keksz 6,8g omlóós keksz 17g, linzer 20g, s keksz 17g, linzer 20g, 

nnáápolyi 24polyi 24--32g, csoki 3432g, csoki 34--35g tejcsoki 4435g tejcsoki 44--45 g, chipsek 4645 g, chipsek 46--48g48g
GyGyüümmöölcslcsöök: 0gk: 0g
ZZööldsldséégfgféélléék: 0gk: 0g
DiDióófféélléék, olajos magvak: Fk, olajos magvak: Fööldi mogyorldi mogyoróó 47g, mandula 52g, piszt47g, mandula 52g, pisztáácia cia 

54g, di54g, dióó 57g, mogyor57g, mogyoróó 63g, m63g, máák 38g, napraforgk 38g, napraforgóómak 47,5g, tmak 47,5g, töökmag kmag 
50g, gesztenye 1,5g50g, gesztenye 1,5g

ZsZsííradradéékok: zskok: zsíír tilos, olaj kis mennyisr tilos, olaj kis mennyiséégbengben
RRááma 79g, Delma 55g, Delma light 25g, vaj 80g, vajkrma 79g, Delma 55g, Delma light 25g, vaj 80g, vajkréém 40g szalonna m 40g szalonna 

4646--75g, tepert75g, tepertőő 83g83g
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ÉÉtelktelkéészszííttéési eljsi eljáárráások:sok:

FFőőzzéés minden vs minden vááltozataltozata

PPáárolrolááss

SSüüttéés: teflonban, ss: teflonban, süüttőőpappapíírban, rban, 
ssüüttőőzacskzacskóóban, grill, lban, grill, léégkavargkavaráásos sos 
ssüüttőőben, agyagedben, agyagedéényben, egyben snyben, egyben süüttééss

SSűűrrííttéés: dis: diééttáás s éés szs szááraz rraz ráántntáással, habarssal, habaráás s 
tejjel, keftejjel, kefíírrel, hintrrel, hintéés, sajs, sajáátanyaggal stanyaggal sűűrrííttééss



SSóó szegszegéény ny éétrendtrend
Na 60Na 60--65% kicser65% kicseréélhetlhetőő formformáában a test vban a test vííztereiben ztereiben éés 35s 35--

40% k40% kööttöött formtt formáában talban taláálhatlhatóó
Szerepe: Szerepe: 
�� Sav. BSav. Báázis egyenszis egyensúúly fenntartly fenntartáásasa
�� Ozmotikus nyomOzmotikus nyomáás, folyads, folyadéékterek fenntartkterek fenntartáásasa
�� IngerIngerüület let áátvitelbentvitelben
�� IdegIdeg--izom mizom műűkkööddéésbensben
�� GlukGlukóóz, aminosav aktz, aminosav aktíív transzportjv transzportjáábanban
SzSzüükskséégleti gleti éértrtéék: 2g/ nap 5g NaCl bevitelt jelentk: 2g/ nap 5g NaCl bevitelt jelent
A sA sóószegszegéénysnyséég fokozatai:g fokozatai:
�� 500500--700mg Na700mg Na
�� 800800--1400mg Na1400mg Na
�� 15001500-- 2000mg Na2000mg Na



SSóó szegszegéény ny éétrendtrend

IndikIndikáácicióós ters terüületei:letei:
��Magas vMagas véérnyomrnyomááss
��SzSzíívbetegsvbetegséégek  tehermentesgek  tehermentesííttéések. sek. 

OedemOedemáák csk csöökkentkkentéésese
��VesebetegsVesebetegséégekgek
��MMáájbetegsjbetegséégek ascites csgek ascites csöökkentkkentéésese
��Oesophagitis irritOesophagitis irritáácicióó meggmeggáátltláásasa
��GlaukGlaukóóma belsma belsőő szemnyomszemnyomáás s 

cscsöökkentkkentéésese
��TerhessTerhesséégi toxgi toxéémia oedema mia oedema éés a magas s a magas 

vvéérnyomrnyomáás css csöökkentkkentéésese



SSóó szegszegéény ny éétrendtrend
Nyersanyag vNyersanyag váálogatlogatáás:s:
Nem adhatNem adhatóók: sk: sóózott hzott húúsok, fsok, füüststöölt hlt húúsok, kolbsok, kolbáász, szalonna, szalsz, szalonna, szaláámi fmi féélléék, k, 

hhúúskonzervek, mskonzervek, máájkrjkréémek, felvmek, felváágottak: virsi 2000mg, olasz 1500mg, gottak: virsi 2000mg, olasz 1500mg, 
szafalszafalááddéé, krinolin, p, krinolin, páárizsi 810mg, sonka 1310mg, grizsi 810mg, sonka 1310mg, géépsonka 450mg, olajos psonka 450mg, olajos 
ppáácolt halakcolt halak
kemkeméény ny éés fs féélkemlkeméény sajtok, ny sajtok, öömlesztett sajtok, juhtmlesztett sajtok, juhtúúttóó 515mg, ecetes 515mg, ecetes 
savanysavanyúússáágok, zgok, zööldsldséégkonzervek, kgkonzervek, kéészszéételek, musttelek, mustáár, ketchup,vegeta, r, ketchup,vegeta, 
delikdelikáát, levesporok, leveskockt, levesporok, leveskockáák, sk, sóós kekszek, chipsek, ropik, ss kekszek, chipsek, ropik, sóózott olajos zott olajos 
magvak, smagvak, sóózott pzott pééksksüütemteméények, savanynyek, savanyúú kkááposzta, kovposzta, kováászos uborkaszos uborka

KorlKorláátozott mennyistozott mennyiséégben fogyaszthatgben fogyaszthatóók:k:
kenykenyéér 700r 700--800mg, f800mg, féélbarnakenylbarnakenyéér 1200mg zsemle 630mg kifli 170mg/db r 1200mg zsemle 630mg kifli 170mg/db 
kalkaláács 680mg Hcs 680mg Hááztartztartáási keksz 392mg, ksi keksz 392mg, kóóla 56la 56--63mg, f63mg, főőzzőő csoki 250mg, csoki 250mg, 
belsbelsőősséég 280g 280--338mg, zsemlemorzsa 780mg sz338mg, zsemlemorzsa 780mg szááraztraztéészta 210szta 210--280 mg280 mg

Szabadon fogyaszthatSzabadon fogyaszthatóó: tej, joghurt, kef: tej, joghurt, kefíír 120mg, hr 120mg, húúsok tsok túúrróó 18 mg, tejf18 mg, tejfööl 35 l 35 
mg, vaj 11 mg, tojmg, vaj 11 mg, tojáás 35 mg , friss s 35 mg , friss éés mirelit zs mirelit zööldsldséégek srgek sréépa 70 mg, cpa 70 mg, céékla kla 
85 mg, cukk85 mg, cukkííni 98 mg, fokhagyma, zeller 100 mgni 98 mg, fokhagyma, zeller 100 mg
friss friss éés mirelit gys mirelit gyüümmöölcslcsöök 2k 2--8g ban8g banáán 22mg, gesztenye 31mg, mazsola n 22mg, gesztenye 31mg, mazsola 
35mg, olajos magvak 535mg, olajos magvak 5--10 mg m10 mg máák 16,5k 16,5

Gabonaipari termGabonaipari terméékek, kkek, káávvéé, tea, kaka, tea, kakaóó mméérsrséékelt mennyiskelt mennyiséégban gban áásvsváányvizek nyvizek 
200mg / l alattiak200mg / l alattiak



SSóó szegszegéény ny éétrendtrend
ÉÉtelktelkéészszííttéési eljsi eljáárráások:sok:
ÍÍz z ááthangolthangoláás s éédeskdeskééss-- savanyksavanykáás irs iráánybanyba
FFőőzzééss
PPáárolrolááss-- aromaromáás fs főőlegleg
SSüüttééss
ÍÍzeszesííttéés: burkols: burkoláás, ts, tööltltéés, raks, rakáás, rs, réétegztegzéés, ts, tűűzdelzdeléés s 

zzööldsldséégekkel gekkel éés gys gyüümmöölcslcsöökkelkkel
FFűűszerezszerezéés:s:

BabBabéérlevrlevéél, gyl, gyöömbmbéér, kakukkfr, kakukkfűű, vasf, vasfűű, majoranna, , majoranna, 
kköömméény, bazsalikom, borsikafny, bazsalikom, borsikafűű, szerecsendi, szerecsendióó, fah, fahééj, j, 
szegfszegfűűszeg, vanilia, citrom, narancs, zszeg, vanilia, citrom, narancs, zööldfldfűűszerek szerek 
petrezselyem, kapor, snidling , zellerlevpetrezselyem, kapor, snidling , zellerlevéél, vl, vöörrööshagyma, shagyma, 
fokhagyma, torma, tfokhagyma, torma, táárkonyrkony

Vivega 17% Na tartalmVivega 17% Na tartalmúú öösszetett sszetett éételtelíízeszesííttőő vesebetegek vesebetegek 
nem fogyaszthatjnem fogyaszthatjáákk



VesebetegsVesebetegséégek digek diééttáás kezels kezeléésese
FehFehéérjeszegrjeszegéény ny éétrend: ctrend: céélja a szervezet tehermenteslja a szervezet tehermentesííttéése a fehse a fehéérje rje 

anyagcsere kanyagcsere kááros vros véégtermgterméékeitkeitőőll

0,350,35--0,7 g/ ttskg 0,7 g/ ttskg öösszfehsszfehéérje megszorrje megszorííttáás s 
18001800--2600 kcal energia bevitel mellett2600 kcal energia bevitel mellett
ZsZsíír: 70g max.r: 70g max.
Rost: 20Rost: 20--35g35g
CH: 300CH: 300--400 g400 g
Foly.: 2 l Foly.: 2 l áállapottllapottóól fl füüggggőőenen
A szA széénhidrnhidráátoknak toknak éés a szachars a szacharóóznak fehznak fehéérjemegtakarrjemegtakarííttóó éértrtééke vanke van

IndikIndikáácicióós ters terüületei a fehletei a fehéérje szegrje szegéény ny éétrendnek:trendnek:
�� VesebetegsVesebetegséégekgek
�� MMáájcjcóómama
�� TTááplpláálkozlkozáási allergisi allergiáákk
�� KKööszvszvéényny
�� Policitaemia veraPolicitaemia vera


