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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: 

 

Fekélyes vastagbélgyulladás (Colitis ulcerosa)  

esetén követendő diéta  
 

A fekélyes vastagbélgyulladás, idült, súlyos hasmenésekkel (véres, gennyes), székrekedéssel 

váltakozó időszakokkal, testi leromlottsággal járó megbetegedés. A vastagbél 

nyálkahártyájának idült, fekélyképződéssel járó megbetegedése. 

A betegség kiújulásában szerepe lehet ez idegrendszeri ártalmaknak, bizonyos vírus eredetű 

megbetegedéseknek, pl.: influenza, nátha 

 

Diéta szerepe: 

 

Gyulladásos időszakban 

 Folyadék, vitamin, ásványi 

anyagok biztosítása 

 Megfelelő fehérje bevitel 

 Immunrendszer erősítése 

 Hámosodás biztosítása 

 

Tünetmentes időszakban: 

 Tünetmentes időszak fenntartása, 

megőrzése 

 Rostgazdagság 

 Tejcukormentesség 

 

 

 

Tápanyagösszetétel: 

 

Energia: 2000-2600 kcal 

Fehérje: 80-90g ebből 50-55g állati 

eredetű legyen! 

Zsír:  0-60g állapottól függően 

Szénhidrát: 300-400g, ebből cukor 10-

20g a jó időszakban. 

Rost:  10-15g pektin 

Folyadék: 2-2,5l 

Étkezések száma: 5-6-szori 

C-vitamin: 100mg 

Vas:  15-18mg 

Na:  2000-2500mg 

Emelt cink, szelén, krómbevitel

Gyulladás idején: 

1. Fokozatosan építjük fel a beteg étrendjét. Megfelelő folyadék bevitelt kell biztosítani 

C-vitaminnal gazdag teákkal, édesítőszerrel ízesítve. Pl.: kamilla, hársfa 

2. Huszonnégy óra múlva adható már rostos gyümölcslé, egyszerre 50ml mennyiségben. 

Ehhez adhatunk ropit, ostyát, sóstallért, kekszet. Ebben az időszakban mind a zsír, 

mind a cukor fogyasztását korlátozni kell, mert ezek hashajtó hatásúak. 

3. Gyümölcsök adása után folyékony-pépes étrend adható, melyben zseléket, 

pudingokat, mártásokat, főzelékeket, gyümölcshabokat, püréket adhatunk. 

4. Pépes étrend. (20-30g zsiradék beépíthető az étrendbe) 

5. Könnyű-vegyes étrend 30-50g zsiradékkal 
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Tünetmentes időszakban: 

 

Tulajdonképpen megegyezik az egészséges táplálkozással, melynek a legfőbb irányelve a 

változatosság, valamint a panaszt okozó néhány táplálék elhagyása. 

 

Felhasználható élelmi anyagok: 

 

1. Hús, húskészítmények:  

Baromfi közül a csirke, pulyka, mell vagy lezsírozott comb fogyasztható. Nyúl, sertés, 

marha felhasználható. Előnyös a tengeri halak fogyasztása, pl.: tonhal, heck. 

2. Felvágottak: 

Csirke, pulykamell, baromfi felvágott, sonkaszalámi, virsli, párizsi. 

3. Belsőségek:  

Borjú, csirkemáj levesnek, tölteléknek felhasználható. 

4. Tej, tejtermékek:  

Általában tejcukorra érzékenyek ezek a betegek, ezért előnyösebb a savanyított 

tejtermékek fogyasztása, pl.: kefír, joghurt, túró, sovány sajtok (óvári, lestyános, 

köményes) 

5. Tojás: 

Önálló ételként lágyan, omlettként, diétás rántottaként, töltve, salátának, napi 1db 

fogyasztható. 

6. Őrlemények: 

Rizs, dara. Levesnek, köretnek, felfújtnak felhasználható. 

7. Sütőipari termékek: 

Kukoricás, burgonyás, félbarna termékek fogyaszthatók. 

8. Tészták: 

Kifőtt formában, túrós, lekváros, sajtos, zöldséges, gyümölcsös fogyasztható. Ehető a 

nem zsíros palacsinta, piskóta, túrógombóc stb. 

9. Zöldség, főzelékfélék:  

Egyéni érzékenységet figyelembe véve fogyasztható: zöldborsó, zöldbab, paradicsom 

(héj nélkül), hagyma, uborka, káposzta, szárazhüvelyesek. Bátran fogyaszthatók: tök, 

sárgarépa, cékla, paraj, burgonya 

10. Gyümölcsök: 

Alma sülve, kompótnak, reszelve, levesnek, mártásnak fogyasztható. 

Egyéni érzékenységtől függően ajánlható: Aprómagvasok (egres, ribizli, kiwi), 

narancs, banán, körte, szilva, barack. 

11. Fűszerek: 

Vérbőséget okoznak, ezért mérsékelt mennyiségben felhasználhatók, pl.: citromfű, 

kakukkfű, fahéj, kapor, só, édesnemes paprika. 

 

Elkészítési módok: 

Főzés, párolás (zöldséggel, gyümölccsel) 

Sütés: egybesütés, teflonban sütés, grillezés 

 

Sűrítés: 

Szárazrántás, savanyú tejtermékkel való habarás 

 

Reméljük, hogy ezen dokumentum átadásával hozzájárulhatunk az Ön mielőbbi 

felépüléséhez! 


