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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 vesekőbetegség diétája 
A vesekőbetegség általában a középkorú férfiak betegsége. Vesekőképződéskor bizonyos 

anyag nagy mennyiségben jelenik meg a vizeletben, ami kicsapódik a vesemedencében, és 

önállóan vagy más anyaggal együtt követ képez. Attól függően, hogy milyen anyag 

koncentrációja növekedett meg a vizeletben, különböző összetételű kövekről beszélhetünk. 

 

Vesekövek fajtái: 

1. A leggyakoribb a kalcium-oxalát-kő, mely kialakulási oka lehet a mellékpajzsmirigy 

fokozott működése, a vizelettel történő fokozott húgysavürítés, fokozott kalcium- vagy 

oxálsavürítés. 

Ha a kiváltó ok a fokozott húgysavürítés, akkor elsősorban a táplálékkal bevitt 

fehérjemennyiséget kell csökkenteni. Naponta kb.50g fehérjét kellene elfogyasztani. 

Ügyelni kell ara, hogy állati és növényi fehérjéket egyaránt tartalmazzon az étrend. 

Állati eredetű fehérjeforrások a húsok, húskészítmények, tej, tejtermékek, tojás. 

Növényi eredetű fehérjeforrások a szárazhüvelyesek, gabonafélék, olajosmagvak, 

zöldség és főzelékfélék. 

Ha az ok a fokozott oxálsavürítés, akkor a B6 vitamin bevitele jótékony hatású lehet.  

Ha viszont a fokozott oxálsavürítés oka esetleges Chron-betegség vagy Cöliákia, ahol 

a táplálékkal bevitt oxálsavból túl sok szívódik fel, ott az oxálsavbevitelt kell 

csökkenteni, és a kalciumbevitelt növelni, mert az a bélben megköti az oxálsavat, és 

így nem tud felszívódni, és a széklettel kiürül. Kerülni kell tehát a paraj, sóska, zeller, 

cékla, petrezselyem, rebarbara fogyasztását. Csökkenteni kell a C-vitamin bevitelét is, 

napi 100mg-ra, ugyanis a tartós nagy mennyiségű C-vitamin bevitelekor abból oxálsav 

keletkezik. 

Ha az ok fokozott kalciumürítés. Ez adódhat a kalcium bélből való fokozott 

felszívódásából, vagy a vese általi fokozott ürítésből, vagy a csontokból való nagy 

mennyiségű kioldódásból. Tudni kell, hogy a csökkentett kalciumtartalmú diéta (800-

1000mg/nap), csak a fokozott felszívódás esetében hatásos, a többi esetben pedig 

káros is lehet. Ezekben az esetekben a bőséges folyadékbevitel és a sószegény étrend 

alkalmazható. 

 

2. Húgysavkövek is elég gyakoriak melynek oka lehet köszvény, daganatok, tartós 

aszpirin szedése. A cél, hogy a vizelet savas vegyhatását a bevitt táplálékkal a lúgos 

vegyhatás irányába toljuk el. Lúgos hatást okoznak: tej, tejtermékek (kivétel a sajtok), 

tejszín, tejföl, mandula, kókuszdió, főzelékfélék (kivétel a kukorica és lencse), 

gyümölcsök (kivétel a szilvafélék és áfonya). Hatásos lehet a fehérjebevitel 

csökkentése is, de mind emellett a bő folyadékbevitel nélkülözhetetlen. 

 

3. Cisztinkövek hátterében általában anyagcserezavarok állnak. A kezelésben nagyon 

fontos a bő folyadékbevitel 3-4l/nap, és a vizelet lúgosítása. 

4. Struvitkövek általában húgyúti fertőzések után jelennek meg. A diétát itt is a bő 

folyadékbevitel jelenti. 
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Vesekövesség diétája: 

 
- Energia tartalom az ideális testsúlynak megfelelően 

- Fűszerszegénység 

- Sok folyadék: napi 3-4 l 

- Sok mozgás 

- Vizelet lúgosítása, ill. savanyítása a kő fajtája szerint 
 

 

Étrendminta húgysavköves betegeknek: 

Reggeli: Tejeskávé 

  Margarin 

  Graham-kenyér 

 

Tízórai: Körözött 

  Graham-kenyér 

 

Ebéd:  Tojásleves 

Rakott zöldbab 

  Gyümölcs 

 

Uzsonna: Csokis tej 

  Kuglóf 

 

Vacsora: Rántott padlizsán 

  Burgonyapüré 

 

Utóvacsora: Gyümölcs

 

 

Étrendminta kalcium-oxalát-köves betegeknek: 

 
Reggeli: Csipkebogyótea 

  Sovány gépsonka 

  Burgonyás kenyér 

  Margarin 

  Zöldpaprika 

 

Tízórai: Alma 

 

 

 

Ebéd:  Zöldséges gríznokedli- 

  leves 

Paprikás szelet 

  Zöldbabfőzelék 

  Gyümölcs 

 

Uzsonna: Kapucíner 

 

Vacsora: Sertéssült 

  Angolos vegyes köret
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Fehérjeforrások: (10g fehérjét tartalmazó élelmiszerek) 

Csirkehús 50g Ponty 60g 

Sovány marha 50g Paradicsom  50g 

Sovány sertés 50g Tej 3dl 

Tyúkhús 50g Joghurt 3dl 

Marhamáj 50g Félzsíros túró 70g 

Sertésnyelv 60g Ementáli 40g 

Csabai kolbász 50g Óvári 30g 

Füstölt kolbász 70g Ömlesztett sajt 2db 

Gépsonka 50g Tojás 2db 

Párizsi 100g Kelbimbó 200g 

Sonkaszalámi 50g Kukorica 200g 

Zalai felvágott 50g Zöldborsó 130g 

Téliszalámi 40g Szárazbab 50g 

 

Oxálsavtartalom (mg/100g) 

Banán 07-6 Petrezselyem 160-190 

Burgonya 10 Rebarbara 260-620 

Cékla 120 Sárgabarack 14 

Fehér kenyér 5 Sárgarépa 60 

Fejes káposzta 5 Sóska 360 

Fekete ribizli 19 Szamóca 16 

Füge 10 Szárazbab 30 

Kakaópor 600-900 Szilva 10 

Instant kávé 15 Teafű 375-1450 

Mangold 11 Vöröshagyma 23 

Narancs 24 Zellergumó 620 

Paradicsom 5 Zellerlevél 50 

Paraj 450-800 zöldborsó 30 

 

Reméljük, hogy ezen dokumentum átadásával hozzájárulhatunk az Ön mielőbbi 

felépüléséhez! 

 

 


