
Témakörök címe Konzulens neve

Hidratáció különböz  betegségekben és korcsoportokban Breitenbach Zita
Gasztroenterológiai betegségek dietetikája Breitenbach Zita
Autoimmun betegek – táplálkozás/tápláltsági állapot, életmin ség Breitenbach Zita
Mozgásszervi megbetegedések – táplálkozás/tápláltsági állapot, életvitel, életmin ség Breitenbach Zita
Fels oktatásban tanulók életmódjának és életvitelének vizsgálata Breitenbach Zita
Cirkadián ritmus – életmód, táplálkozás Breitenbach Zita
A dietetikusi hivatás és munkavégzés Breitenbach Zita
Dietetikai edukáció Breitenbach Zita
Média, Irodalom, filmm vészet - gasztronómia, táplálkozás Breitenbach Zita
Egészségügyi szakemberek -  étrend-kiegészít k Breitenbach Zita
Szívm téten átesett betegek életmódja és életmin sége Breitenbach Zita
Neurológiai megbetegedések – táplálkozás/tápláltsági állapot, életvitel, életmin ség Breitenbach Zita
Különböz  gyártók azonos megnevezés  élelmiszereinek érzékszervi vizsgálata Breitenbach Zita
A szója szerepe napjaink táplálkozásában Breitenbach Zita
Az egészségm veltség vizsgálata a feln tt lakosság körében Csölle Ildikó
Az egészsgém veltség és dietetikai tanácsadás hatékonyságának vizsgálata klinikán fekv  betegek körében Csölle Ildikó
Tudatos fogyasztói magatartás vizsgálata a terméken szerepl  tápértékre vonatkozó információk szempontjából 
különös tekintettel a szénhidrátra vonatkozóan Csölle Ildikó

Tudatos fogyasztói magatartás vizsgálata a terméken szerepl  tápértékre vonatkozó információk szempontjából 
különös tekintettel a zsiradékra vonatkozóan Csölle Ildikó

Tudatos fogyasztói magatartás vizsgálata a terméken szerepl  tápértékre vonatkozó információk szempontjából 
egyetemisták körében Csölle Ildikó

Tudatos fogyasztói magatartás vizsgálata a terméken szerepl  tápértékre vonatkozó információk szempontjából 
különböz  korosztályoknál Csölle Ildikó

Táplálkozásra vonatkozó tudásszintfelmér  és táplálkozási szokások vizsgálata  különböz  korosztályoknál Csölle Ildikó

Mobiltelefon alkalmazás használatának hatása a táplálkozási szokásokra, összehasonlító vizsgálat Csölle Ildikó
Testépít k izomtömeg - növeléséhez és testzsír - csökkentéséhez használt étrendjének és étrendkiegészít inek 
összehasonlítása Szekeresné dr. Szabó Szilvia

L-karnitin hatása a testh mérsékletre és a testtömegváltozásra Szekeresné dr. Szabó Szilvia
Utánpótláskorú sportolók életmódvizsgálata Szekeresné dr. Szabó Szilvia
Min ségbiztosítás a vendéglátásban Szekeresné dr. Szabó Szilvia
Vegetáriánus sprotolók  életmódvizsgálata Szekeresné dr. Szabó Szilvia
Különböz  korcsoportú fogyatékkal él k életmin sége Szekeresné dr. Szabó Szilvia
Az evés- és testképzavar alakulása profi és amat r táncosok között Szekeresné dr. Szabó Szilvia
A vendéglátás jöv je "Street Food" Szekeresné dr. Szabó Szilvia
Irodai dolgozók testösszetétele és a dietetikai tanácsadás összefüggéseinek vizsgálata Szabó Zoltán
Lipid metabolizmus aktuális kérdései dietetikai szempontból Szabó Zoltán
Zsírsavak gázkromatográfiás vizsgálata Szabó Zoltán
A növényi alapú étrend helye és szerepe az egészségmeg rzésben Szabó Zoltán
Divatdiéták a dietetikus szemével Szabó Zoltán
Testösszetétel vizsgálatai a dietoterápia viszonyában Szabó Zoltán
Különböz  sportolók és különböz  sportágak kapcsolatai a táplálkozással Szabó Zoltán
A növényi alapú étrend és a szív- érrendszeri megbetegedések kapcsolatának vizsgálata Szabó Zoltán
Édesít szerek fogyasztásának hatása Ungár Tamás Lászlóné dr. Polyák Éva
Nyelési nehezítettség sz rése Ungár Tamás Lászlóné dr. Polyák Éva
Szisztémás Sclerosisban; myasthenia gravisban szenved  betegek táplálkozási problémái Ungár Tamás Lászlóné dr. Polyák Éva
Táplálkozási zavarok, evési attit dök vizsgálata Ungár Tamás Lászlóné dr. Polyák Éva
Sarcopaenia vizsgálata senior sportolóknál Ungár Tamás Lászlóné dr. Polyák Éva
Malnutrició rizikójának sz rése krónikus betegségben szenved  kisgyermekeknél Ungár Tamás Lászlóné dr. Polyák Éva
Élelmiszerrel érintkez  anyagok biztonságának vizsgálata Ungár Tamás Lászlóné dr. Polyák Éva
Zöldséglevek/gyümölcslevek tartósításának lehet ségei illóolajok hozzáadásával Ungár Tamás Lászlóné dr. Polyák Éva
Folyadékvesztés vizsgálata sportolóknál Ungár Tamás Lászlóné dr. Polyák Éva
A média hatása és szerepe a táplálkozásban különböz  korosztályoknál Gyócsiné Varga Zsófia
Influencer hatások különböz  formái a táplálkozástudományban Gyócsiné Varga Zsófia
Különféle speciális fogyókúrás étrendkiegészít k fogyasztási szokásainak mérése különböz  csoportokban Gyócsiné Varga Zsófia
A média befolyása különféle sportágak sportolóinak táplálkozási szokásaiban Gyócsiné Varga Zsófia
A klinikai diabetológia újszer  megközelítése különös tekintettel az újfajta inzulinkészítményekre Gyócsiné Varga Zsófia
Természetes antimikrobiális hatású anyagok vizsgálata élelmiszerekben Gubicskóné Dr. Kisbenedek Andrea
Az élelmiszer választást befolyásoló tényez k vizsgálata feln tt és gyermek egészséges egyéneknél  Gubicskóné Dr. Kisbenedek Andrea
Alvászavar el fordulása a különböz  megbetegedésekben Gubicskóné Dr. Kisbenedek Andrea
Fronthatások a betegek életmin ségére különböz  megbetegedéseben Gubicskóné Dr. Kisbenedek Andrea
Testösszetétel változása a táplálásterápia hatására különböz  megbetegedések estében Gubicskóné Dr. Kisbenedek Andrea
Közétkeztetésben és vendéglátásban a diéták el fordulása Gubicskóné Dr. Kisbenedek Andrea
A közétkeztetés vizsgálata a hatályos jogszabályok függvényében különböz  korcsoportok szerint Gubicskóné Dr. Kisbenedek Andrea
A gyermekkori táplálkozási szokások módosítási leht ségeinek vizsgálat Gubicskóné Dr. Kisbenedek Andrea
Különböz  etnikumok táplálkozásának, életmódjának vizsgálata Czeglédiné Asztalos Ágnes
Különböz  nemzetiségek táplálkozási szokásainak összehasonlítása Czeglédiné Asztalos Ágnes
A roma lakosság életmin ségének vizsgálata Czeglédiné Asztalos Ágnes
Egyetemisták élelmiszerválasztási szokásai Czeglédiné Asztalos Ágnes
Táplálkozási szokások vizsgálata különböz  korcsoportokban Czeglédiné Asztalos Ágnes
A gyümölcsök melléktermékeinek antimikrobiális vizsgálata Tisza Boglárka Bernadett
A gyümölcs melléktermékek antioxidáns hatásának vizsgálata Tisza Boglárka Bernadett
A táplálkozás és a mentális egészség összefüggései Doma Valentina
Fenntartható táplálkozás Doma Valentina
Betegklubok szerepe a diétah ségben Vereczkei Zsófia
Az élelmiszer-pazarlás különböz  szoció-demográfiai változók tükrében Magyarországon Vereczkei Zsófia
Középiskolások táplálkozási ismereteinek felmérése edukáció el tt és után Vereczkei Zsófia
Állóképességi sportolók makrotápanyag-bevitelének elemzése Csanaky Lilla
Étrend-kiegészít k az állóképességi sportolók étrendjében Csanaky Lilla
Állóképességi sportolók táplálkozási ismereteienek felmérése Csanaky Lilla
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