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„ Az ember az egynegyedén megél annak, amit 

eszik. A másik háromnegyed részből az orvosa él 

meg.” (Egy egyiptomi piramison talált felirat, i.e. 

3000 körül) 
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TÁPLÁLKOZÁS 1. 



 

 TÁPLÁLKOZÁS 2. 



TÁPLÁLÉK SZÜKSÉGLETEK 

Mitől függ a szükséglet? 

 Nemtől (nő, vagy férfi) 

 Életkortól 

 Testtömegtől 

 Fizikai aktivitástól 

 Sporttevékenységtől   

Élelmiszer szükségletek: 

 Gabonafélékből 5-9 egység 

 Zöldség ,Gyümölcs csoportból 5 - 8 egység 

 Tejtermékekből 3 - 4 egység 

 Húsok, húskészítmények, halak, tojás 2-3 egység 

 Folyadékbevitel biztosítása (2- 2,5 l/ nap- 30-50 ml/ tskg) 

 



TEST TÖMEG INDEX 

 TTI= testtömeg (kg) 

          testmagasság 2 (m2) 

 

 TEST TÖMEG INDEX ( BMI):  

 40 kg/m2 felett Súlyosan elhízott 

 30 – 39,9 kg/ m2 Elhízott 

 25 – 29,9 kg/ m2 Túlsúlyos 

 20 – 24,9 kg/ m2 Normál testsúlyú  

 18 – 19,9 kg/m2  Sovány 

 18 kg/ m2 alatt Kórosan sovány  

 



EGÉSZSÉGÜNKET BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK 
-   43%- ban  ÉLETMÓD 

-   27%- ban  ÖRÖKLŐDÉS 

-   19 %- ban KÖRNYEZET és ( legfeljebb) 

-   11 %- ban EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓ RENDSZER   

Magyarország a GDP alapján a gazdaságilag közepesen fejlett 
országok közé sorolandó, a születéskori várható életkilátások 
tekintetében a legrosszabbak közé tartozunk. Életmód miatti korai 
halálozás. 

(2000- ben a halálokok 48,7 % szív – érrendszer- és ezek közel fele 
45,1% a táplálkozással van szoros kapcsolatban, mely arányaiban 
2012- ben sem változott 46,4 %. A szívizom elhalás 30%-ban 
napjainkban azonnali halálhoz vezet. (Évente 32-34 ezren halnak meg 
daganatos betegségben: I. tüdő, légcső és hörgő tumor )             

 Hajlamosító tényezők: elhízás, dohányzás, csökkent fizikai 
aktivitás, magas vérnyomás, cukorbetegség, családban előforduló 
szív érrendszeri betegség, emelkedett LDL „ rossz”koleszterin, 
csökkent HDL” jó” koleszterin 



A TÚLSÚLY ÉS ELHÍZÁS OKAI 

 Mozgásszegény életmód ( TV, számítógép ) 

 „Üres kalóriák”- cukrozott üdítő italok, chips, 

csokoládé- nassolás 

 Elégtelen rostbevitel 

 Emelkedett állati zsiradék fogyasztása 

 Zöldség gyümölcs fogyasztás hiánya 

 Teljes őrlésű gabonafélék alacsony fogyasztása 

 Cukor, só túlzott fogyasztása 

 

 



TÚLSÚLY ÉS ELHÍZÁS KÖVETKEZMÉNYEI 

 

 

 
 

 

•Túlsúly és elhízás a magyar felnőtt lakosság körében 

 

 

  

 

•Magyarországon a felnőtt lakosság 34%-a túlsúlyos, és 18 %-a 
elhízott 

•OÉTI felmérése szerint, az általános iskolások körében történő 
felmérés szerint minden ötödik fiú és minden negyedik lány 
túlsúlyos, vagy elhízott.  

•10 év alatt megháromszorozódott a kövér gyermekek aránya 

 



EGÉSZSÉGÜNKET BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK 

Reggelizz, mint egy király!  

A magyar lakosság kb. 6%-a nem reggelizik.  

Tanulmányok bizonyították, hogy azok, akik nem reggeliznek, 

később túlsúlyosak lesznek, mert a nap folyamán többet nassolnak 

vagy esznek.  

Reggeli nélkül a délelőtt folyamán leseik a vércukor érték, 

„farkaséhség”, így tízóraira vagy ebédre több szénhidrát kerül 

fogyasztásra. A vércukor szint megemelkedik, majd inzulin 

kiválasztást követően, ismételt „éhség”, „ egyszerű cukor”szénhidrát 

fogyasztás.  

A cukorháztartás karbantartása- és az egészségünk érdekében 

nagyon fontos, hogy munkába-, iskolába indulás előtt reggelizzünk! 

pl. teljes kiőrlésű kenyér, sovány sajt, zöldség 

A reggeli beindítja az anyagcserét,és egész nap gyorsítja azt! 

 



 TÚLSÚLY EGÉSZSÉGÜGYI KÖVETKEZMÉNYEI 

A túlsúly egészségügyi következményei: 

 Inzulinrezisztencia       Cukorbetegség kialakulása ( I. II . 

típus) 

 Szív és érrendszeri problémák 

 Magas vérnyomás 

 Magasabb az agyvérzés aránya  

 Fogszuvasodás 

 Daganatos betegségek kialakulása 

 Mozgásszervi problémák 

 Az elhízott túlsúlyos gyerekből nagyobb valószínűséggel 

válik túlsúlyos felnőtt 

 



A TÚLSÚLY LELKI, MENTÁLIS KÖVETKEZMÉNYEI 

 Csökkent önbizalom 

 Zárkózottság  

 Szégyenlősség 

 Önérvényesítés akadályozottsága 

 Kudarckerülő magatartás 

 Negatív test, és énkép 

 Romló koncentráció, tanulmányi eredmény 

 Szorongás, depresszió 

 Önkárosító magatartások (alkohol, cigaretta, kábítószer) 

 



TÚLSÚLYOSAK,  ELHÍZOTTAK 

 

 



   

 

 
  

 

MEDITERRÁN ÉTREND FŐ PILLÉREI 

 I.  Kenyér, Rizs, Tészta 

 II. Zöldség, Gyümölcs 

III. Hal 

IV. Olíva olaj 

V. Vörösbor 

 

 

 

 



 

I. GABONÁBÓL SZÁRMAZÓ NÖVÉNYI EREDETŰ 

TÁPANYAGOK, KENYÉR, TÉSZTA , RIZS  

 

 

 

Búzalisztből származó kenyér 

Teljes őrlésű gabonatermékek, élelmi, gabona rostokban gazdag 

(testtömeg, vérnyomás és triglicerid szint csökkenés, béta- glukán- 

mely csökkenti az LDL-koleszterin szintet) 

Indiai rizs szinte naponta 

Durum tészta: már az etruszkok ismerték 

100 g / 350 kcal, de főzés során megduzzad,  a súlya 100-ról 300 g-ra 

nő, egy főétkezés adagjának megfelel, eredeti kalóriatartalma nem 

változik.  

A nemzetközi ajánlás rostbevitel: 25-30 g/ nap 

Hazai rostbevitel: Nők/ 22 g/ nap  Férfiak/ 24 g/ nap 

 

 

http://www.google.hu/url?q=http://egzotikusfuszerek.hu/hu/fuszer_webaruhaz-category-0/rizs__teszta__gabona__mag-category-14/basmati_rizs__premium_minoseg__indiai-product-151-1/&sa=U&ei=9BU7U-6GM8SDtAbluoFg&ved=0CE8Q9QEwETgU&usg=AFQjCNFi68i0Wqvc97h_rIpvFQC0TjnP_g


GABONA „ KÜLÖNLEGESSÉGEK” 

Amaránt(Disznóparéj): aztékok, inkák( egyik legősibb kultúrnövény) 

Omega- 3 zsírsavban gazdag, C, E- vitamin, lizin tartalma magas, vas, 

kalcium, magnézium, réz, mangán. Jelentős keményítő tartalma 

van.                                     

Hajdina: kásanövény, metionin tartalma magas, íze kissé kesernyés  

Rutin tartalom-hajszálerek erősítője                                  

Köles Kása ételek,lepény,palacsinta, étel sűrítés,köre 

Kovasav(kötőszöveti szilárdság) fluor,vas,foszfor,kálium,kén,kalcium 

magnézium,cink,B-vitaminok                                            

Quinoa: az inkák a „Magok Anyjának”nevezték. B-vitaminokat  

(B1, B2, B3), C-, E-vitamint és ß–karotint tartalmaz. Magnézium, 

kalcium, vas, kálium, foszfor,  cink 

Teff: Etióp gabonaféle, mely a legapróbb gabona, Magas kalcium, 

vas, réz, cink, foszfor, magnézium 



 GABONA” KÜLÖNLEGESSÉGEK” 

 

 

 

 

 

 Amarant                          Hajdina                          Köles 

 

 

 

 

 

 

    Quinoa                                      Teff 



II. ZÖLDSÉG, GYÜMÖLCS 

 

 

 

 

 

 

A napi ajánlott gyümölcs- és zöldségbevitel legalább 400 gramm. 

2008-ban az egy főre jutó zöldségfogyasztás  83,3 kilogramm a 

gyümölcsfogyasztás pedig 42 kilogramm / év – azaz a kétféléből 

összesen napi 343 gramm – volt. A fogyasztás jelenleg 

változatlan. (Görögország, Olaszország, Dánia, Szlovénia, 

Hollandia csak a gyümölcsből 130 kg/fő/év fölött ) 

A gyümölcsökben és zöldségekben :antioxidánsok- semlegesítik a 

környezeti ártalmakat a flavonoidok - gyulladáscsökkentő, 

asztmaellenes, antiallergén, antiviriális, antibakteriális  

rutin és a naringenin-  a hajszálerek törékenységét csökkentik 

növényi rostok hiánya- emésztési problémák , magas 

koleszterinszint, elhízás, vastagbélrák  

A mediterrán étrendben nagy jelentőségűek a fűszerek. – 

bazsalikom, kakukkfű, rozmaring, oregano 

 

http://www.google.hu/url?q=http://www.mezbarlang.hu/varaljai_bazsalikom_16g_1092&sa=U&ei=qhQ7U6OWJsaxtAbox4DgDw&ved=0CDkQ9QEwBg&usg=AFQjCNEVi6ICXCbWcgf0dKavMfFzGOMboQ


ZÖLDSÉGEK, GYÜMÖLCSÖK SZÍN SZERINT 

 

 

Az optimális egészség érdekében, naponta öt étkezés alkalmával 

kellene zöldséget és gyümölcsöt fogyasztanunk 

 

         A kék és lila zöldségek és gyümölcsök jótékony hatásúak az 

öregedés folyamatában, a húgyvezeték működésében, a memória 

működésében, és olyan antioxidánsokat tartalmaznak, amelyek állítólag 

megelőzik bizonyos ráktípusok kialakulását. A kék és lila 

zöldségekben és növényekben található antocián és fenol nevű vegyi 

anyagoknak öregedés gátló hatást tulajdonítanak. 

 

         A piros zöldségek és gyümölcsök likopin és antocián nevű vegyi 

anyagokat tartalmaznak, amelyek fontos szerepet játszanak a 

húgyvezeték normális működésében, a memória működésében, a szív 

egészségében és a rák megelőzésében. 

 

 



ZÖLDSÉGEK, GYÜMÖLCSÖK SZÍN SZERINT 

               

 

                A zöld gyümölcsök és zöldségek lutein és indol nevű vegyi 

anyagokat tartalmaznak, amelyek elősegítik a látást, felveszik a harcot a rákos 

sejtekkel, és kalciumot is tartalmaznak, ami erősíti a csontokat. 

            

                 

                A sárga és narancssárga zöldségek és gyümölcsök  nagyon erős         

antioxidánsok. Ezek a gyümölcsök és zöldségek rengeteg C-vitamint 

tartalmaznak. A sárga és narancssárga zöldségek és gyümölcsök karotinoidokat 

és bioflavonoidokat tartalmaznak. A sárga és narancssárgazöldségek és 

gyümölcsök erősítik az immunrendszert, a szívet és a látást, és csökkentik a rák 

kialakulásának kockázatát. 

           

               A fehér zöldségek és gyümölcsök allicin nevű vegyi anyagot 

tartalmaznak, segítenek megőrizni a szív egészségét, csökkentik a rák 

kialakulásának kockázatát, és megőrzik a koleszterin ideális szintjét, nem 

engedik, hogy túl magasra emelkedjen. 

 

 

 



 III. HALAK ÉS A TENGER GYÜMÖLCSEI 

Az omega- 3 zsírsav csökkenti a szív- és érbetegségek kockázatát.( 

szívinfarktus, stroke, érelmeszesedés, magasvérnyomás) A déli 

tengerparton a halfogyasztás sokszorosa a hazainak ( halfogyasztás: 

2,6 kg/ év)  

Növényi eredetű omega-3 zsírsav ( alfa- linolénsav-  egy része 

átalakul a szervezetben” hosszú láncú omega- 3 zsírsavvá. Nővényi 

eredetű omega- 3 zsírsav, alfa- linolénsav forrás: dió, lenmagolaj, 

repceolaj, szójaolaj, Kukorica, mák, tökmag, kelkáposzta,  

kelbimbó, spenót, uborka, sárgaborsó. 

Ajánlott: alfa- linolénsav bevitel:1,3-2,6 g/nap 

 

http://www.google.hu/url?q=http://menshealth.hu/ettol-is-cukorbeteg-lehetsz/&sa=U&ei=0hE7U9isF4OdtAa30IC4Ag&ved=0CEUQ9QEwDA&usg=AFQjCNGcKy0sSR1J9zfK8ZeWqxUhROVTVw
http://www.google.hu/url?q=http://kedvenconline.hu/index.php%3Fdispatch%3Dproducts.view%26product_id%3D1529&sa=U&ei=yhI7U9ewM4aXtQaz_IGYDw&ved=0CEkQ9QEwDjgU&usg=AFQjCNH1TJuEfCfEgqpmFSu_SpDZbf2Cvg


IV. OLÍVAOLAJ 

Sütéshez és főzéshez,  kenyérre kenve is használják. A 

kereskedelemben kapható olíva olajoknak, négy 

minőségi osztályát különböztetjük meg. A legjobbat 

ajánlatos fogyasztani, a tiszta, hidegen préselt “Olio 

extra vergine in olíva”, vagyis az extra szűz 

címkézésű olíva olajat. Az olíva olaj 75 %-a olajsav, 

amely egy egyszeresen telítetlen zsírsav, kedvező 

hatású a koleszterin és a védőfaktor HDL-cholesterin 

szintre.  

Összetételében a repceolaj hasonlít  

leginkább hozzá. 

 

 

http://www.google.hu/url?q=http://www.wellnesscafe.hu/dieta/2013-04/Az-olivaolaj-elosegiti-a-teltsegerzetet/&sa=U&ei=CRA7U_uQLIWWtAbv6YGQCQ&ved=0CDEQ9QEwAg&usg=AFQjCNHc63GqpZo7VY7Q-1EfI1opNH48Zw


V. VÖRÖSBOR 

Régi, mediterrán mondás szerint a halnak  

háromszor kell úsznia: 

 -  először a vízben, 

 -  másodszor az olajban, 

 -  harmadszor a borban  

 

 

 
Elsősorban a feketeszőlő héjában találhatók: 

 a nem flavonidok- rezveratrol, (antioxidánsok) 

 melyekből készített vörösbor mértékletes fogyasztása  

( 1 pohár/2 dl) nemzetközi vizsgálatok szerint véd 

 a szívinfarktus ellen, a koleszterin szintet, 

 thrombosis kézséget is csökkenti. 



MEDITERRÁN TÁPLÁLKOZÁS 

 



MEGOLDÁS - HELYES TÁPLÁLKOZÁS, MOZGÁS 

 Megfelelő konyhatechnikai eljárás (párolás, grillezés, 

sütőzacskó, alufólia, teflon edény)  

 Só szegénység, friss fűszernövények alkalmazása 

 „ Cukor” mentes étkezés  

 Teljes kiőrlésű kenyér, gabonakészítmények 

 Naponta 400 g zöldség, gyümölcs fogyasztás 

 Zsír helyett növényi olaj ( olíva olaj, repce olaj) 

 Hetente 2 x 100 g tengeri hal fogyasztás 

 Helyes étkezési szokások kialakítása (táplálkozási 

piramis- rostbevitel- 0,5 g/ttkg ) Napi 5 x étkezés 

 Rendszeres aktív testmozgás: hetente 3 x 30-60 perc 

 Megfelelő folyadékfogyasztás 2-2,5 l víz 

 



KÖSZÖM A  FIGYELMET! 



Kellemes  

 

Karácsonyi Ünnepeket  

 

és Boldog Új Évet Kívánok 

 

mindannyiuknak ! 


