
Szakdolgozati és TDK témák Táplálkozástudományi Mesterképzési Szakos hallgatók részére   
 2019/2020-es tanév   

    

 Témakörök címe Konzulens neve  

    

 Hidratáció különböző betegségekben és korcsoportokban Breitenbach Zita  

 Média, Irodalom, filmművészet - gasztronómia, táplálkozás Breitenbach Zita  

 Egészségügyi szakemberek - étrend-kiegészítők Breitenbach Zita  

 Szívműtéten átesett betegek életmódja és életminősége Breitenbach Zita  

 Neurológiai megbetegedések – táplálkozás/tápláltsági állapot, életvitel, életminőség Breitenbach Zita  

 Különböző gyártók azonos megnevezésű élelmiszereinek érzékszervi vizsgálata Breitenbach Zita  

 A szója szerepe napjaink táplálkozásában Breitenbach Zita  

 Egészségműveltség vizsgálata diabeteszes betegek körében Csölle Ildikó  

 Tudatos fogyasztói magatartás vizsgálata a terméken szereplő tápértékre vonatkozó információk 
Csölle Ildikó 

 
 
szempontjából különös tekintettel a szénhidrátra vonatkozóan 

 
   

 Tudatos fogyasztói magatartás vizsgálata a terméken szereplő tápértékre vonatkozó információk 
Csölle Ildikó 

 
 szempontjából a felnőtt lakosság körében  
   

 Tudatos fogyasztói magatartás vizsgálata a terméken szereplő tápértékre vonatkozó információk 
Csölle Ildikó 

 
 szempontjából különös tekintettel a zsiradékra vonatkozóan  
   

 Élelmiszereinek csomagolásának hatása az élelmiszervásárlásra különböző gyártók azonos  
Csölle Ildikó 

 
 
besorolású élelmiszereinél - összehasonlító vizsgálat 

 
   

 Lipidek, zsírsavak analitikai vizsgálatai Szabó Zoltán  

 Lipidmetabolizmus kérdései a növényi alapú táplálkozásban Szabó Zoltán  

 Vegán táplálkozás hatásai az egészségre - összehasonlító vizsgálatok Szabó Zoltán  

 Növényi alapú étrend alkalmazása kardiológiai betegeknél Szabó Zoltán  

 A növényi alapú étrend etikai kérdései Szabó Zoltán  

 Táplálkozási zavarok cukorbetegségben Ungár Tamás Lászlóné dr. Polyák Éva  

 Élelmiszer eredetű megbetegedések Baranya megyében Ungár Tamás Lászlóné dr. Polyák Éva  

 Folyadékvesztés vizsgálata sportolóknál Ungár Tamás Lászlóné dr. Polyák Éva  

 Természetes antimikróbás anyagok hatása E. coli törzsekre Ungár Tamás Lászlóné dr. Polyák Éva  

 Covid-19 fertőzés hatása a táplálkozásra, életmódra Ungár Tamás Lászlóné dr. Polyák Éva  

 Élelmiszercsomagoló anyagok biztonságosságának vizsgálata Ungár Tamás Lászlóné dr. Polyák Éva  

 Táplálkozás és stressz közötti összefüggések vizsgálata Ungár Tamás Lászlóné dr. Polyák Éva  

 Életminőség és táplálkozási problémák összefüggései nyelési nehezítettségben szenvedők esetén Ungár Tamás Lászlóné dr. Polyák Éva  

 A közétkeztetés vizsgálata a hatályos jogszabályok függvényében különböző korcsoportok szerint Gubicskóné Dr. Kisbenedek Andrea  

 Az élelmiszer választást befolyásoló tényezők vizsgálata felnőtt és gyermek egészséges egyéneknél  Gubicskóné Dr. Kisbenedek Andrea  

 Táplálkozási szokások vizsgálata különböző korcsoportokban Czeglédiné Asztalos Ágnes  

 Az evés- és a testképzavar alakulása profi és amatőr táncosok között Szekeresné dr.Szabó Szilvia  

 Különböző diéták elemzése a fenntarthatóság tükrében: ökológiai lábnyom-elemzés Csanaky Lilla   


