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LLéényege: nyege: 
Az inzulinnak a viszonylagos vagy Az inzulinnak a viszonylagos vagy 
abszolultabszolult hihiáányanya
Az inzulinhatAz inzulinhatáás elmarads elmaradáása vagy sa vagy 
cscsöökkenkkenéésese
Okai: Okai: 
��TraumaTrauma
��ÖÖrrööklklőőddééss
��ElhElhíízzáás 2. ts 2. tíípuspusúúnnááll
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��InjekciInjekcióókk
��IatrogIatrogéénn diabetes ( diabetes ( steroidsteroid diabetesdiabetes))
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Diabetes mellitusDiabetes mellitus

�� TTüünetek:netek:
�� polidipsiapolidipsia-- szomjszomjúússáágg
�� PoliuriaPoliuria
�� PolifPolifáágiagia
�� TestsTestsúúlycslycsöökkenkkenééss-- I. tI. tíípuspusúú esetbenesetben
�� FFááradradéékonyskonysáág, gyengesg, gyengeséégg
�� PrulitisPrulitis --viszketviszketééss a genita genitááliliáák tk táájjéékkáánn
�� ImpotenciaImpotencia-- fféérfiaknrfiaknáál, nl, nőőknknéél l ––sterilitsterilitááss
�� LaboreredmLaboreredméényekben eltnyekben eltéérréések: 6 sek: 6 mmolmmol/liter /liter 

feletti vfeletti véércukor rcukor éértrtéék, k, glikozuriaglikozuria( 9( 9--10 10 mmolmmol/l /l 
felett, felett, hypertigliceridaemiahypertigliceridaemia, , 
hyperkoleszterinaemiahyperkoleszterinaemia, , acidosisacidosis



Diabetes mellitusDiabetes mellitus

�� SzSzöövvőődmdméények:nyek:
�� Mikro Mikro éés s makroangiopathiamakroangiopathia ((magasvmagasvéérnyomrnyomááss, , 

koszorkoszorúússéér megbetegedr megbetegedéések)sek)
�� Az alsAz alsóó vvéégtag ereinek megbetegedgtag ereinek megbetegedéése ( idse ( időőszakos szakos 

santsantííttááss), gangr), gangréénana-- üüszkszköössööddééss
�� Agyi erek Agyi erek arteriosclerosisaarteriosclerosisa
�� A szem A szem éés vese ereinek ks vese ereinek káárosodrosodáásasa

TTíípusai:pusai:
�� 1. t1. tíípuspusúú: inzulint termel: inzulint termelőő bbééta sejtek kimerta sejtek kimerüülléése, se, 

rröövid idvid időő alatt alakul kialatt alakul ki
KezelKezeléés: a his: a hiáányznyzóó inzulin pinzulin póótltláásasa
�� 2. t2. tíípuspusúú: feln: felnőőtt vagy idtt vagy időőskori cukorbetegsskori cukorbetegséég a g a 

sejtek elveszsejtek elveszíítik inzulin tik inzulin éérzrzéékenyskenysééggüüket, lassan ket, lassan 
éévek alatt fejlvek alatt fejlőődik kidik ki

KezelKezeléés: csak dis: csak diééta, ta, didiéétata éés tabletta, dis tabletta, diééta ta éés inzulins inzulin
�� Specifikus tSpecifikus tíípusok: pusok: gestatiosgestatios diabetesdiabetes



Diabetes mellitusDiabetes mellitus

�� HypoglikemiaHypoglikemia: 3 : 3 mmolmmol/ l al/ l aláá cscsöökken a kken a 
vvéércukorszintrcukorszint
TTüünetei: netei: ééhshsééggéérzet, szrzet, szááj j éés nyelv s nyelv 
zsibbadzsibbadáás, verejts, verejtéékezkezéés, szapora pulzus, s, szapora pulzus, 
izgatottsizgatottsáág, remegg, remegéés, eszms, eszmééletvesztletvesztéés, s, 
ggöörcsrcsöös s áállapotllapot

�� HyperglikemiaHyperglikemia: 30 : 30 mmolmmol/ l feletti / l feletti 
vvéércukorszintrcukorszint
TTüünetei: aceton szagnetei: aceton szagúú lehelet, lehelet, áájuljulááss--
eszmeszmééletvesztletvesztééss



I.I. MestersMestersééges ges éédesdesííttőőszerekszerek
EnergiEnergiáát nem tartalmaznak, tabletta, por t nem tartalmaznak, tabletta, por éés folyads folyadéék k 
formformáájjáában kerban kerüülnek forgalombalnek forgalomba

Szacharin: 300X Szacharin: 300X éédesebb a cukorndesebb a cukornáál hl hőőre re éérzrzéékenykeny
ÉÉdeske, Ezerdeske, Ezeréédes ndes nééven kerven kerüül forgalombal forgalomba

CiklamCiklamáátt: 30X : 30X éédesebb a cukorndesebb a cukornáál Nincs melll Nincs melléékkííze, ze, hhőőstabilstabil
PolysettPolysett, , PolysweetPolysweet nnééven kerven kerüül forgalombal forgalomba

AceszulfAceszulfáámm--KK: 30X : 30X éédesebb, mint a cukor desebb, mint a cukor HHőőstabilstabil
SuniprolSuniprol--CC, , VitVitááll

AspartAspartáámm: alfa: alfa-- fenilalaninbfenilalaninbóóll éés alfa s alfa aszparaginsavbaszparaginsavbóóll ááll ll 
300X 300X éédesebb a cukorndesebb a cukornáál l hhőőlabillabil
CanderelCanderel, , NutrasweetNutrasweet nnééven kerven kerüül forgalombal forgalomba



II. CukorpII. Cukorpóótltlóók energik energiáát szolgt szolgááltatnak ltatnak éés a napi s a napi 
szszéénhidrnhidráát mennyist mennyisééggéébe bele kell szbe bele kell száámolnimolni

GyGyüümmöölcscukor: 30lcscukor: 30--50% 50% éédesebb, mint a cukor desebb, mint a cukor 
naponta naponta maxmax. 50 g fogyaszthat. 50 g fogyaszthatóó belbelőőlele

Szorbit: Szorbit: GlukononGlukonon nnééven kerven kerüül forgalomba 30l forgalomba 30--50 50 
g a napi fogyaszthatg a napi fogyaszthatóó mennyismennyiséég belg belőőlele

Cukoralkoholok: mannit, Cukoralkoholok: mannit, xilitxilit, , maltitmaltit, , dulcitdulcit



ÉÉlelmiszerek lelmiszerek glikaemiglikaemiááss indexe:indexe:

9090--100%: mal100%: maláátacukor, burgonyaptacukor, burgonyapüürréé, f, főőtt burgonya, gabonapehely, tt burgonya, gabonapehely, 
rizspehely, minden cukros italrizspehely, minden cukros ital

7070--90% feh90% fehéér r éés fs féélbarna kenylbarna kenyéér, zsemle, kifli, r, zsemle, kifli, abonettabonett, ostya, , ostya, 
kkéétszerstszersüült, slt, sóós ss süütemteméények, kekszek, nyek, kekszek, éédes mdes müüzli, pudingpor, zli, pudingpor, 
tejberizs, fehtejberizs, fehéérliszt, frliszt, főőtt ttt téészta, kalszta, kaláács, rcs, réépacukorpacukor

5050--70% zabpehely, kukorica, f70% zabpehely, kukorica, főőtt rizs, feketekenytt rizs, feketekenyéér, banr, banáán, natn, natúúr r 
gygyüümmöölcsllcsléé

3030--50% tej, joghurt, 50% tej, joghurt, kefkefíírr, gy, gyüümmöölcs, spagetti, makarlcs, spagetti, makaróóni, tejszni, tejszíínes nes 
fagylalt, durum lisztbfagylalt, durum lisztbőől kl kéészszüült tlt téésztsztáákk

30% alatti: Frukt30% alatti: Fruktóóz, szorbit, lencse, bab, borsz, szorbit, lencse, bab, borsóó, di, dióó, mogyor, mogyoróó, , 
korpkorpáás ms müüzli, szzli, szíínes fnes főőzelzeléékek, salkek, salááttáák, ck, céékla, retek, paprika, kla, retek, paprika, 
paradicsomparadicsom



SzSzíívv--, , éérrendszeri betegsrrendszeri betegséégek gek dietotherdietotheráápipiáájaja

ZsZsíírszegrszegéény ny éétrendtrend
0,30,3--0,8 g/ 0,8 g/ ttskgttskg öösszzssszzsíírr: 60g Energia : 60g Energia maxmax. 25%. 25%--aa
IndikIndikáácicióós ters terüületek:letek:
�� AtherosclerosisAtherosclerosis, , infarctusinfarctus
�� HyperlipidaemiHyperlipidaemiáákk
�� EpehEpehóólyag,lyag,éés s epeutakepeutak megbetegedmegbetegedéései, ksei, kőő, , 
gyulladgyulladááss

�� HasnyHasnyáálmirigylmirigy-- gyulladgyulladááss
�� MMáájgyulladjgyulladáás, s, chirrosischirrosis
�� Gyomorhurut, Gyomorhurut, EnteritisEnteritis, , ColitisColitis ulcerosaulcerosa
�� NephroisNephrois
�� Diabetes mellitus, KDiabetes mellitus, Kööszvszvéényny



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: r: maxmax. 60g 1: 1,2: 0,8 tel. 60g 1: 1,2: 0,8 telíített: tett: 
egyszeresen telegyszeresen telíítetlen: ttetlen: tööbbszbbszöörröösen sen 
teltelíítetlen 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



Nyersanyag vNyersanyag váálogatlogatáás:s:

CsirkeCsirke--, pulykamell (1g), csirkecomb(5,2g), , pulykamell (1g), csirkecomb(5,2g), 
borjborjúú(4,5g)b(4,5g)béélszlszíín(4,4g) marhatarja(6g), marhalapocka(6,2), n(4,4g) marhatarja(6g), marhalapocka(6,2), 
sertsertééscomb, karaj(8,1g), vadhscomb, karaj(8,1g), vadhúús(1,2s(1,2--3,9g), tonhal (0,5g)fogas 3,9g), tonhal (0,5g)fogas 
(0,8g) (0,8g) hekkhekk(0,9g), busa (1,9g) pisztr(0,9g), busa (1,9g) pisztrááng(2,9g)ng(2,9g)

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

SonkafSonkaféélléék (4k (4--8g), 8g), pulykajavapulykajava(1,5g), pulykafelv(1,5g), pulykafelváágott (7,5g)  gott (7,5g)  
baromfivirslibaromfivirsli (13g) krinolin, szafal(13g) krinolin, szafalááddéé, p, páárizsi(18g) rizsi(18g) zalazala(19,9g)(19,9g)

Tej Tej éés tejterms tejterméékek: 1,5% savanykek: 1,5% savanyíított tejtermtott tejterméékek( 0,1kek( 0,1--3,6g)3,6g)

GyGyüüllöölcslcs joghurt (2g), tejfjoghurt (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 ra (8,4g) Tolnai (10g) medve lightlight(12,5g) lapka (10g), (12,5g) lapka (10g), 

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

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



ŐŐrlemrleméények: lisztek (0,3nyek: lisztek (0,3--0,6 g) 0,6 g) teljeskiteljeskiöörlrlééssűű liszt ( 1,8g) liszt ( 1,8g) 
rizs(0,3), brizs(0,3), búúzadara (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
AbonettAbonett, , hamletthamlett, p, páászka 0gszka 0g
BabapiskBabapiskóóta 4,4g, hta 4,4g, hááztartztartáási keksz 6,8g omlsi keksz 6,8g omlóós keksz 17g, linzer s keksz 17g, linzer 

20g, n20g, náápolyi 24polyi 24--32g, csoki 3432g, csoki 34--35g 35g tejcsokitejcsoki 4444--45 g, chipsek 45 g, chipsek 
4646--48g48g

GyGyüümmöölcslcsöök: 0gk: 0g

ZZööldsldséégfgféélléék: 0gk: 0g

DiDióófféélléék, olajos magvak: Fk, olajos magvak: Fööldi mogyorldi mogyoróó 47g, mandula 52g, 47g, mandula 52g, 
pisztpisztáácia 54g, dicia 54g, dióó 57g, mogyor57g, mogyoróó 63g, m63g, máák 38g, k 38g, 
napraforgnapraforgóómakmak 47,5g, t47,5g, töökmag 50g, gesztenye 1,5gkmag 50g, gesztenye 1,5g

ZsZsííradradéékokkok: zs: zsíír tilos, olaj kis mennyisr tilos, olaj kis mennyiséégbengben
RRááma 79g, Delma 55g, Delma ma 79g, Delma 55g, Delma lightlight 25g, vaj 80g, vajkr25g, vaj 80g, vajkréém 40g m 40g 

szalonna 46szalonna 46--75g, tepert75g, tepertőő 83g83g



SzSzíívv--, , éérrendszeri betegsrrendszeri betegséégek gek dietotherdietotheráápipiáájaja

ÉÉtelktelkéészszííttéési eljsi eljáárráások:sok:
FFőőzzéés minden vs minden vááltozataltozata
PPáárolrolááss
SSüüttéés: teflonban, ss: teflonban, süüttőőpappapíírban, rban, 
ssüüttőőzacskzacskóóban, grill, lban, grill, léégkavargkavaráásos ssos süüttőőben, ben, 
agyagedagyagedéényben, egyben snyben, egyben süüttééss

SSűűrrííttéés: dis: diééttáás s éés szs szááraz rraz ráántntáással, habarssal, habaráás s 
tejjel, kefirrel, hinttejjel, kefirrel, hintéés, sajs, sajáátanyaggal stanyaggal sűűrrííttééss



Na szegNa szegéény 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 k: 2g/ nap 5g NaClNaCl bevitelt jelentbevitelt jelent
A sA sóószegszegéénysnyséég fokozatai:g fokozatai:
�� 500500--700mg Na700mg Na
�� 800800--1400mg Na1400mg Na
�� 15001500-- 2000mg Na2000mg Na



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

�� VesebetegsVesebetegséégekgek
�� MMáájbetegsjbetegséégek gek ascitesascites cscsöökkentkkentéésese
�� OesophagitisOesophagitis irritirritáácicióó meggmeggáátltláásasa
�� GlaukGlaukóóma belsma belsőő szemnyomszemnyomáás s 
cscsöökkentkkentéésese

�� TerhessTerhesséégi gi toxtoxéémiamia oedemaoedema éés a magas s a magas 
vvéérnyomrnyomáás css csöökkentkkentéésese



Nyersanyag vNyersanyag váálogatlogatáás:s:

Nem adhatNem adhatóók:k:
ssóózott hzott húúsok, fsok, füüststöölt hlt húúsok, kolbsok, kolbáász, szalonna, szalsz, szalonna, szaláámi fmi féélléék, k, 

hhúúskonzervek, mskonzervek, máájkrjkréémek, felvmek, felváágottak: gottak: virsivirsi 2000mg, olasz 1500mg, 2000mg, olasz 1500mg, 
szafalszafalááddéé, krinolin, p, krinolin, páárizsi 810mg, sonka 1310mg, grizsi 810mg, sonka 1310mg, géépsonka 450mg, psonka 450mg, 
olajos polajos páácolt halakcolt halak
kemkeméény ny éés fs féélkemlkeméény sajtok, ny sajtok, öömlesztett sajtok, mlesztett sajtok, juhtjuhtúúttóó 515mg, 515mg, 
ecetes savanyecetes savanyúússáágok, zgok, zööldsldséégkonzervek, kgkonzervek, kéészszéételek, musttelek, mustáár, r, 
ketchup,ketchup,vegetavegeta, delik, delikáát, t, levesporoklevesporok, leveskock, leveskockáák, sk, sóós kekszek, s kekszek, 
chipsek, ropik, schipsek, ropik, sóózott olajos magvak, szott olajos magvak, sóózott pzott pééksksüütemteméények, savanynyek, savanyúú
kkááposzta, kovposzta, kováászos uborkaszos uborka

KorlKorláátozott mennyistozott mennyiséégben fogyaszthatgben fogyaszthatóók:k:
kenykenyéér 700r 700--800mg, 800mg, fféélbarnakenylbarnakenyéérr 1200mg zsemle 630mg kifli 1200mg zsemle 630mg kifli 
170mg/db kal170mg/db kaláács 680mg Hcs 680mg Hááztartztartáási keksz 392mg, ksi keksz 392mg, kóóla 56la 56--63mg, f63mg, főőzzőő
csoki 250mg, belscsoki 250mg, belsőősséég 280g 280--338mg, zsemlemorzsa 780mg 338mg, zsemlemorzsa 780mg 
szszááraztraztéészta 210szta 210--280 mg280 mg

Szabadon fogyaszthatSzabadon fogyaszthatóó::
tej, joghurt, tej, joghurt, kefkefíírr 120mg, h120mg, húúsok tsok túúrróó 18 mg, tejf18 mg, tejfööl 35 mg, vaj 11 mg, l 35 mg, vaj 11 mg, 

tojtojáás 35 mg , friss s 35 mg , friss éés mirelit zs mirelit zööldsldséégek gek srsréépapa 70 mg, c70 mg, céékla 85 mg, kla 85 mg, 
cukkcukkííni 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, n 22mg, gesztenye 31mg, 
mazsola 35mg, olajos magvak 5mazsola 35mg, olajos magvak 5--10 mg m10 mg máák 16,5k 16,5

Gabonaipari termGabonaipari terméékek, kkek, káávvéé, tea, kaka, tea, kakaóó mméérsrséékelt kelt mennyismennyiséégbangban
áásvsváányvizek 200mg / l alattiaknyvizek 200mg / l alattiak



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, s, rréétegztegzééss, t, tűűzdelzdeléés s 

zzööldsldséégekkel gekkel éés gys gyüümmöölcslcsöökkelkkel

FFűűszerezszerezéés:s:
BabBabéérlevrlevéél, gyl, gyöömbmbéér, kakukkfr, kakukkfűű, vasf, vasfűű, , majorannamajoranna, , 
kköömméény, bazsalikom, ny, bazsalikom, borsikafborsikafűű, szerecsendi, szerecsendióó, fah, fahééj, j, 
szegfszegfűűszeg, szeg, vaniliavanilia, citrom, narancs, z, citrom, narancs, zööldfldfűűszerek szerek 
petrezselyem, kapor, snidling , zellerlevpetrezselyem, kapor, snidling , zellerlevéél, vl, vöörrööshagyma, shagyma, 
fokhagyma, torma, tfokhagyma, torma, táárkonyrkony

VivegaVivega 17% Na tartalm17% Na tartalmúú öösszetett sszetett éételtelíízeszesííttőő vesebetegek vesebetegek 
nem fogyaszthatjnem fogyaszthatjáákk



VesebetegsVesebetegséégek digek diééttáás kezels kezeléésese

FehFehéérjeszegrjeszegéény ny éétrend:trend:
ccéélja a szervezet tehermenteslja a szervezet tehermentesííttéése a fehse a fehéérje anyagcsere krje anyagcsere kááros ros 
vvéégtermgterméékeitkeitőőll

0,350,35--0,7 g/ 0,7 g/ ttskgttskg öösszfehsszfehéérjerje megszormegszorííttáás s 
18001800--2600 kcal energia bevitel mellett2600 kcal energia bevitel mellett
ZsZsíír: 70g r: 70g maxmax..
Rost: 20Rost: 20--35g35g
CH: 300CH: 300--400 g400 g
FolyFoly.: 2 l .: 2 l áállapottllapottóól fl füüggggőőenen
A szA széénhidrnhidráátoknak toknak éés a szachars a szacharóóznak fehznak fehéérjemegtakarrjemegtakarííttóó éértrtééke ke 

vanvan

IndikIndikáácicióós ters terüületei a fehletei a fehéérje szegrje szegéény ny éétrendnek:trendnek:
�� VesebetegsVesebetegséégekgek
�� MMáájcjcóómama
�� TTááplpláálkozlkozáási allergisi allergiáákk
�� KKööszvszvéényny
�� PolicitaemiaPolicitaemia veravera
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Nyersanyag vNyersanyag váálogatlogatáás:s:
HHúúsok: 25sok: 25--40 g zs40 g zsíírosabb hrosabb húúsokat kell vsokat kell váálogatnilogatni

lapocka 17glapocka 17g-- 295 kcal295 kcal
dagaddagadóó 12g 441 kcal12g 441 kcal
szelethszelethúúst nem tudunk adni darst nem tudunk adni daráált hlt húús, darabolt aprs, darabolt apróóhhúús forms formáájjáában adjuk ban adjuk íígygy
mmáás s öösszetevsszetevőőkkel elfedhetjkkel elfedhetjüük a hk a húús kisebb mennyiss kisebb mennyisééggéétt

HHúúskskéészszíítmtméények: pnyek: páárizsi, krinolin, szafalrizsi, krinolin, szafalááddéé, virsli, olasz ledar, virsli, olasz ledaráálva rlva ráámmáával val 
kikeverve magasabb energia bevitelt tesz lehetkikeverve magasabb energia bevitelt tesz lehetőővvéé

Tej, tejtermTej, tejterméékek: 200 ml/ nap adhatkek: 200 ml/ nap adhatóó, magasabb zs, magasabb zsíírtartalmrtartalmúú tejet vtejet váálasszunk, lasszunk, 
éételktelkéészszííttééshez felhasznshez felhasznáálva, tejes turmixok krlva, tejes turmixok kréémek kmek kéészszííttééssééhez reggeli tejital hez reggeli tejital 
fehfehéérje tartalma alacsonyabbrje tartalma alacsonyabb
tejftejfööl l éételktelkéészszííttééshez a magasabb zsshez a magasabb zsíírtartalmrtartalmúú
tejsztejszíín: energia dn: energia dúússííttáásra hasznsra hasznáálhatlhatóó
ttúúrróó: 40: 40--50g r50g ráámmáával kikeverve, zval kikeverve, zööldsldséégekkel gekkel íízeszesíítve tve ééppííthetthetőő bebe
sajt: tejszsajt: tejszíínes krnes kréémsajtok adhatmsajtok adhatóóak ak maxmax. 10g mennyis. 10g mennyiséégbengben

ZsiradZsiradéékok: jelentkok: jelentőős energia forrs energia forráások vaj, rsok vaj, rááma, nma, nöövvéényi olaj, olnyi olaj, olíívaolajvaolaj
TojTojáás: haszns: hasznáálhatlhatóó feltfeltéétktkéént, nt, éételktelkéészszííttééshez lazshez lazííttóó éés ks kööttőő anyagkanyagkéént nt FeminiFemini

tojtojáásporral helyettessporral helyettesííthetthetőő
GabonafGabonaféélléék: kemk: keméénynyííttőővel helyettesvel helyettesííthetthetőők 0,3k 0,3--0,8 g 0,8 g fehfeh. Tartalmaznak, rizs  j. Tartalmaznak, rizs  jóól l 

hasznhasznáálhatlhatóó az az éétrendbentrendben
Kenyerek: Kenyerek: feminifemini kenykenyéérporbrporbóól l NepropNepropáánbnbóóll, burgonyakem, burgonyakeméénynyííttőőbbőől kl kéészszüülhetlhet
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SzSzááraztraztéésztsztáák: k: FeminiFemini levesbetlevesbetéétnek, ktnek, kööretnek retnek éédesen, desen, 
feminifemini dara, tarhonya,spagetti, kocka, zsemlemorzsa dara, tarhonya,spagetti, kocka, zsemlemorzsa 
kaphatkaphatóó

ZZööldsldséégek: alacsony gek: alacsony fehfeh. Tartalmuk miatt j. Tartalmuk miatt jóól l 
felhasznfelhasznáálhatlhatóók k hyperkalaemiahyperkalaemia esetesetéén eln előőffőőzzééssel ssel 
ááztatztatáással csssal csöökkenteni lehet a K tartalmatkkenteni lehet a K tartalmat
KivKivéétel: ztel: zööldborsldborsóó, kukorica, lencse, bab, kukorica, lencse, bab

GyGyüümmöölcslcsöök: nagyon jk: nagyon jóól felhasznl felhasznáálhatlhatóók, k, éétvtváágyjavgyjavííttóókk
DiDióófféélléék, olajos magvak: k, olajos magvak: fehfeh. tartalmuk jelent. tartalmuk jelentőős ezs ezéért nem rt nem 

ééppííthetthetőők be az k be az éétrendbetrendbe

Energia biztosEnergia biztosííttáás: ms: méézzel, zzel, jammaljammal, gy, gyüümmöölcscukorral, lcscukorral, 
szszőőllőőcukorralcukorral

SSüütemteméények:Kemnyek:Keméénynyííttőőbbőől kl kéészszíítve felhaszntve felhasznáálhatlhatóók, rk, réétes, tes, 
piskpiskóóta, lta, láángos, lepngos, lepéény, gombny, gombóócok cok FeminiFemini pudingokpudingok


