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Kedves Betegünk! 

Betegségének hatékony kezelése támogatására, és mielőbbi gyógyulása érdekében a 

Bugát Pál Kórház az alábbi diéta alkalmazását és betartását javasolja Önnek: 

 

A Crohn betegség diétája 
 

A bélfal idült gyulladása. Leggyakrabban a vékonybél utolsó szakaszán és a vastagbélben 

mutatkozik meg, de előfordulhat a szájtól a végbélig a tápcsatorna bármely részén. 

A betegség lázzal, hasmenéssel, teltségérzéssel, hosszabb idő elteltével testi leromlással, majd 

hasi tályogok kialakulásával, sipolyképződéssel járhat. 

 

Diéta szerepe: 

 

 Tünetek, panaszok enyhítése és a jó tápláltsági állapot fenntartása, illetve 

visszaállítása 

 Tejcukormentes diéta 

 Zsírszegénység 

 Immunrendszer védelme 

 

Tápanyagszükséglet: 

 

Energia: 2500-3000 kcal 

Fehérje:  80-120 g 

Zsír:   Rossz időszakban nem adunk, utána 5g-ként építjük be. 

Az állapot javulásával 20-25g adható 

Szénhidrát: 100-150-400 g állapottól függően 

  Jó időszakban ebből 10g cukor 

Folyadék: 2,5-3 l 

Étkezések száma: ötször 

C-vitamin: 100-200 mg 

K:   3500 mg 

Mg:   350 mg 

Ca:  1200 mg 

Na:  2000 mg 

Rost:  15-20g pektin 

 

Tünetmentes időszakban: 

 
Felhasználható élelmi anyagok: 

 

 Tej, tejtermékek: 

Tejcukor-érzékenység esetén lactose-mentes tejet ajánljuk. Savanyított tejtermékek 

fogyaszthatók pl.: savó író, sovány túró, sovány sajtok (Túra, Tenkes, Óvári, Lestyános) 
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 Tojás: 

Jó fehérjeforrás, sűrítésre, lazításra, dúsításra napi 1 db felhasználható 

 

 Hús, húskészítmények: 

Sovány sertés, marha, sovány baromfi, tengeri halak, sovány felvágottak pl.: sonka, virsli, 

párizsi, krinolin. 

 

 Gabonafélék: 

Búzadara, rizs önálló ételként vagy ételkészítéshez 

 Péksütemények: 

Kenyér szikkadt formában, kifli, zsemle 

 

 Zöldségek: 

Burgonya, sárgarépa, tök, spenót, paraj felhasználható főzelékként, levesbe. Szárazhüvelyesek 

nem javasoltak. 

 

 Gyümölcsök: 

Szűrt natúr léként bármely gyümölcs leve. Alma, körte héj nélkül, mártások, levesek, 

főzelékek, kompót formájában. Aprómagvas gyümölcsök nem javasoltak pl.: málna, eper, 

ribizli, piszke. Nem túl édes lekvár fogyasztható. 

 

 Fűszerek: 

Csípős, erős fűszerek kerülendők. Használható: citromfű, kakukkfű, fahéj, só, majoránna stb. 

 

Ételkészítési eljárások: 

 

Főzés, párolás, egybesütés, áttörés, passzírozás, cserépedényben sütés, grillezés. Kerülni kell 

a zsírban sült ételeket. Sűríteni habarással, száraz rántással és hintéssel lehet. 

 

Mintaétrend 
 

 

 

Reggeli: Tea, margarin, sonkaszalámi, zsemle 

 

Tízórai: Sárgarépa saláta, kifli 

 

Ebéd:  Zöldségleves, párolt csirkehús, párolt rizs, sült alma 

 

Uzsonna: Baromfi virsli, kifli, limonádé 

 

Vacsora: Hirtelensült sertésszelet, burgonyapüré, cékla, szénsavmentes ásványvíz 

 
Reméljük, hogy ezen dokumentum átadásával hozzájárulhatunk az Ön mielőbbi 

felépüléséhez! 

 


