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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 köszvény diétás kezelése 
 

A köszvény kialakulásában nagy szerepe van a vér húgysav szintjének megemelkedésének. 

Ennek különféle okai lehetnek (pl.: anyagcserezavar, gyógyszerek, elhízás stb.), aminek 

következtében húgysavkristályok rakódnak le az izületekben, gyulladást, fájdalmas duzzadást 

okozva. 

 

Diéta szerepe: 

A köszvény kezelésében ma már nagy hangsúlyt fektetnek a gyógyszeres kezelésre, de e 

mellett a diétára is oda kell figyelni. 

 

Diéta lényege: 

1. Purin-vegyületeket gazdagon tartalmazó élelmi anyagok, élelmiszerek bevitelének 

csökkentése. Ezek csökkentésére azért van szükség, mert a szervezet ezen anyagokból 

képes húgysavat előállítani. 

2. Energiaszegénység, elhízott egyén esetén. Korlátozni kell a zsírok és cukrok bevitelét. 

3. Zsírszegénységre való törekvés nemcsak elhízás esetén szükséges, hanem minden 

esetben, mert a túlzott zsiradékfogyasztás rohamot válthat ki (elviselhetetlen fájdalom 

az adott izületben). 

4. Bőséges folyadékbevitel, mely segíti a húgysav kiürülését. 

 

Tápanyag-összetétel: 

 Energia: 1000-1500kcal 

 Szénhidrát: 200-250g 

 Zsír:  40-50g 

 Fehérje: 60g alá tartósan ne csökkentsük 

 Folyadék: 2-3 L naponta 

 Purintartalom: 150mg/100g-nál magasabb purintartalmú ételeket ne tartalmazzon az 

étrend. 

 

Felhasználható élelmi anyagok: 

A diétában célszerű növelni a gyümölcsök, zöldség és főzelékfélék fogyasztását. E mellett 

fogyasztható a tej, tejtermékek, burgonya, rizs, dara, tészták. A zöldség és főzelékfélék közül 

kivételt képeznek a következőkben felsoroltak. 

 

A következő élelmi anyagok fogyasztását korlátozni kell a magas purintartalom miatt: 

 Belsőségek, mirigyes szervek: borjúmirigy, lép, máj, tüdő 

 Makréla, szardínia, szardella, hering, kagyló 

 Hús, húskészítmények pl.: galambhús 

 Egyes zöldségfélék: brokkoli, paraj, karfiol 

 Dió, mandula, mák, mogyoró 

 Szárazhüvelyesek: lencse, zöldborsó, szárazbab, szója 
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 Élvezeti szerek közül: tea, kávé fogyasztható, de az alkoholos italok kerülése, illetve 

csökkentése szükséges, mert egy-egy roham kiváltásában nagy szerepe lehet. 

 Fűszerek közül kerülendő a mustár, torma, ecet, curry, chili, csípős paprika, fekete 

bors. Felhasználható a babérlevél, szegfűbors, szegfűszeg, köménymag, borsikafű, 

koriander, kakukkfű, citromhéj, citromlé, fahéj, zeller, petrezselyem. 

 

Ételkészítési eljárások: 

Főzés, párolás, római tálban sütés, teflonedény használata, grillezés 
 

Mintaétrend 
Reggeli: Tejeskávé 2dl 

  Rozs  kenyér 60g 

  Sovány túró 50g 

  Zöldpaprika 

Tízórai: Körte 

Ebéd:  Zöldségleves 

  Párolt vagdalt szelet 

  Tökfőzelék magyarosan 

Uzsonna: Alma 

Vacsora: Túrógombóc, fahéjas kefires öntettel   

  

AGYVELŐ 40 KENYÉR 8 

BORJÚMIRIGY 400 GOMBA 3 

LÉP 105 TEJ 1 

MÁJ 95 TOJÁS 0,8 

TÜDŐ 70 SZÓJA 35 

GALAMBHÚS 80 MANDULA 9 

CSIRKEHÚS 40 RIZS 6 

TÚKHÚS 40 BURGONYA 6 

PULYKAHÚS 55 BROKKOLI 14 

BORJÚHÚS 48 KELBIMBÓ 14 

SERTÉSHÚS 48 FEJESSALÁTA 15 

FÁCÁNHÚS 35 KELKÁPOSZTA 10 

NYÚLHÚS 39 KARFIOL 10 

ŐZHÚS 39 PADLIZSÁN 3 

HAL 27 PATISZON 3 

PONTY 54 RÉPA 8 

SZARDINIA 120 PETREZSELYEM 17 

KAVIÁR 40 ZÖLDBAB 18 

SZALÁMI 23 ZÖLDBORSÓ 80 

BÚZALISZT 23 LENCSE 70 

DARA 23 SÁRGABORSÓ 45 

CSOKOLÁDÉ 620 KAKAÓ 1000 

Élelmi anyagok purintartalma (100g/mg 
 

Reméljük, hogy ezen dokumentum átadásával hozzájárulhatunk az Ön mielőbbi 

felépüléséhez! 


