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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: 

                Általános kímélő étrend 

  Gyomor és bél betegségek esetén, illetve hasi műtétek után 

 

    Gyomor és bél panaszok esetén, ill. hasi műtétek után a gyógyulási folyamatot elősegíti, ha két 

hónapos, energiában és fehérjében gazdag, durva rostmentes, kímélő fűszerezésű és bő folyadékban 

gazdag étrendet fogyaszt. 

A diéta célja: 

- emésztőszervi panaszok esetén az emésztőrendszer kímélése, tehermentesítése 

- műtét esetén a műtött terület kímélése 

- a fokozott energia és fehérje bevitellel a sebgyógyulás elősegítése 

 

Az étrend alapelvei:   Tápanyag összetétel: 

 - gyakori kis étkezések   - energia: 30-35 kcal/ideális ttkg 

- durva rost szegény    - fehérje: 1-1,2 g/ttkg 

- kímélő fűszerezés    - zsiradék: 1 g/ttkg 

- bő folyadékfogyasztás   - szénhidrát: 3-5 g/ttkg 

       - rost: 20-30 g/nap (vízben oldódó) 

      - folyadék: 1,5 – 2 l/nap 

 

Rostok: az élelmiszerek (zöldségek, gyümölcsök, gabonafélék) nem emészthető alkotóelemei, 

melyek az emésztőenzimeknek ellenállnak és széklettel távoznak. Vízben oldható és oldhatatlan 

formája van. Terhelik az emésztőrendszert és puffadást okoznak. Általános kímélő étrendben a 

vízben oldhatatlan formáját kell kerülni, ilyen durva rost a cellulóz, melyet bizonyos zöldségfélék 

tartalmaznak: száraz hüvelyesek, káposztafélék, csemegekukorica, zöldborsó. Bizonyos korpák is 

tartalmaznak cellulózt: búzakorpa, kukoricakorpa, teljes kiőrlésű lisztek. Cellulóz tartalmúak még a 

diófélék, olajos magvak és mák. Bizonyos gyümölcsök héja és apró magvai is tartalmaznak durva 

rostot: birsalma, alma, körte és az őszibarack héja, a málna, ribizli, szőlő, eper és az egres apró 

magvai. 

Felhasználható élelmi anyagok: Hús és húskészítmények: baromfi, borjú, marha, sertés, hal, 

sovány formában felhasználható, felvágottak közül a sonka szalámik (pulyka, sertés, marha), Zala 

felvágott, virsli, krinolin ajánlott. 

Tej és tejtermékek: fogyaszthatók, de 3 hétig kerülni kell az apró magvas gyümölcsös joghurtot és 

füstölt sajtot. 

Tojás: fogyasztható 

Kenyér, péksütemény: az első négy hétben ajánlott a fehér kenyér, péksütemény fogyasztása. 

Utána barna, félbarna kenyerek is ehetők. 

Rizs: önálló köretként, ételkészítésre is felhasználható, pl.: húsgombócnak, rizsfelfújtnak. 

Zöldség, főzelékfélék: 

- fogyasztható a burgonya, sárgarépa, tök, sóska, spenót főzeléknek 

- zsenge zöldborsó, zöldbab, káposztafélék, karfiol, karalábé, főzés után, a főzővíz elöntésével, 

majd turmixolva ajánlható 3-4 hét elteltével 
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- paradicsom, paprika öt hét után, lobogó vízbe néhány másodpercre belehelyezve, majd kiemelés 

után a viaszos héj lehúzásával fogyasztható 

- két hónapig nem fogyaszthatók a száraz hüvelyesek, a gomba és a csemegekukorica 

Savanyúságok: csemege uborka, nem túl ecetesen elkészítve, cékla fogyasztható 

Saláták: fejes saláta, répasaláta, burgonyasaláta hagyma nélkül, joghurtos öntetű saláták 

fogyaszthatók. 

Gyümölcsök: 

- 30-50 dkg mennyiségben, nyersen présnedvnek, turmixnak, levesnek,  

  mártásnak, kompótnak, lekvárnak felhasználható 

- alma héj nélkül, narancs nedvként, mandarin mag nélkül, őszibarack héj 

  nélkül, kompótnak, levesbe felhasználható 

- a reszelt almának kifejezetten jó hatása van 

- panaszt okozók  gyümölcsök, pl.: szilva,  körte, szőlő és az apró  magvas gyümölcsök fogyasztása 

3-4 hétig nem javasolt. 

Tészták: száraz tészták sovány túróval, sovány sajttal, burgonyával elkészíthető. 

Édességek: piskóta, linzer (csak papír a tészta alatt sütéskor), rizsfelfújt, tejberizs, tejbegríz, 

almahab, babapiskóta, méz, édesség helyett sós tallér, pogácsa fogyasztható. Diós és a mákos 

édességeket kerülni kell. 

Élvezeti szerek: kávé napi egy iható, étkezés után. Gyümölcsteák, szénsavmentes ásványvíz, 

gyümölcslevek (először szűrt, majd rostos formában), zöldséglevek, gyógyteák, kúraszerűen 

(kamilla, hárs, csalán, csipke). Alkohol fogyasztása nem ajánlott.  

Javasolt étkezési technológia: főzés, párolás, sütés (mikróban, fóliában, grillezés). Sűrítés diétás 

rántással, habarással történjen. 

Ízesítéshez a csípős, erős fűszerek nem használhatóak (bors, chili, csípős paprika, szerecsendió, 

ecet, torma, fokhagyma).  

Felhasználható a babérlevél, zeller, kapor, citromhéj, vanília, fahéj, petrezselyem, köménymag, 

majoránna, kakukkfű, sáfrány, narancshéj, borsikafű, oregánó, édes nemes fűszerpaprika, kevés 

vöröshagyma, szegfűszeg, ánizs. 

 

Mintaétrend: 

Reggeli: citromos tea, kockasajt, Delma, fehér kenyér 

Tízórai: barackos joghurt 

Ebéd: csontleves, natúrszelet, burgonyapüré, almakompót 

Uzsonna: 3 dl rostos ivólé 

Vacsora: tejeskávé, sonka, Delma, zsemle 

 
Reméljük, hogy ezen dokumentum átadásával hozzájárulhatunk az Ön mielőbbi felépülésé-

hez! 

 


