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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: 

Diéta epebetegségek esetén 

 

A máj termelte epe vesz részt a zsíremésztésben. Az epe az epehólyagban gyűlik össze, és 

innen ürül a nyombélbe. Ha az epét alkotó összetevők egyensúlya megbomlik, vagy az epe 

nem képes kiürülni, megnő az esély a kőképződésre és gyulladásra. 

 

Rizikótényezők: 

 Elhízás 

 Cukorbetegség 

 Köszvény 

 

Diéta görcsös időszakban: 

1. nap:  Folyadékpótlás, tea (kortyonként), limonádé 

2-3. nap: csak szénhidrát fogyasztása javasolt: 

 Gyenge tea, szűrt gyümölcslevek 

 Főtt rizs, főtt sárgarépa- és burgonya 

 Nyáklevesek (dara, zab, rizs) 

 

A panaszok csökkenése esetén bővíthető az étrend  

 Sovány tej, tejtermékek: 0,5-1,5 %-os tej, kefír, túró (egyéni tolerancia figyelembe 

vételével) 

 Sovány hús, húskészítmények: pulyka, csirke, sonka, párizsi 

 

Diéta nyugalmi időszakban: 

Diéta célja: Szervezet tehermentesítése, pangás megszüntetése, folyadék és ásványianyag-

szükséglet biztosítása 

 

Diéta: Szigorúan zsírszegény, fűszerszegény és durvarost-mentes 

 

 Energia: Ideális testtömegnek megfelelő 

 Fehérje: 1-1,2 g / ideális ttkg 

 Zsír: 0,3-0,6 g / ideális ttkg 

 Szénhidrát: 3-5 g / ideális ttkg 

 Étkezések: 4-5 alkalommal, többször keveset 

 

Epebetegség esetén a nyersanyagokat három csoportra osztjuk: 

1. Tiltott nyersanyagok és ételek: 

 hurka, kolbász, szalonna, tepertő, füstölt készítmények, tejszín, túlérett sajt, 

szárazhüvelyesek, bő zsiradékban sültek 
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2. Egyénileg tolerált nyersanyagok (ha nem okoz gondot, fogyasztható, ha okoz, akkor 

el kell hagyni, vagy módosítva fogyasztani) 

 Tej, tejtermékek: -tej 0,5-1,5 %,  -kefír, joghurt 

     -0%-os gyümölcsjoghurt (ne apró magvasat) 

     -túró,   -sajt: túra, tenkes, köményes 

 Tojás (műtét, roham után két hétig ne): Főtt, lágytojás formájában 

 Apró magvas gyümölcsök (roham, műtét után három-négy hétig ne): 

Egy-két szemet, ha nem okoz gondot, és fokozatosan emelhetjük a 

mennyiséget Ha gondot okoz, akkor csak a levét fogyasszuk. 

 Kelt tészták (kenyér, kalács, zsemle stb.): Pirítva, vagy másnaposan. 

 Káposztafélék, zöldbab, zöldborsó: Első főzővizét el kell önteni, tiszta vízben 

puhára főzni, így az illóolaj nagy részét elöntjük. Ha így is puffadást okoz (ill. 

roham-műtét után két-három hétig) át kell turmixolni. 

 Paprika, paradicsom: Ha gondot okoz, lobogó forró vízbe egy másodpercre 

kanállal belemártani és kivenni, így lehámlik a viaszos héja (roham-műtét után 

két –három hétig ne). 

 Zsiradék: Lehetőleg növényi eredetűt. 

 

3. Szabadon fogyasztható nyersanyagok: 

 Sovány tej, tejtermékek 

 Fehér, másnapos péksütemények 

 Sovány felvágottak, tőkehúsok 

 Zöldségek: burgonya, répa, sütő- és főzőtök, sóska, spenót 

 Gyümölcsök: alma, narancs, őszibarack, banán, nem köves körte 

 Zsiradék: delma, delma light 

 Üdítő: szűrt levek, nem szénsavas ásványvíz 

 Kávé, tea: gyengén napi egy-két adag fogyasztható 

 

Ételkészítés: 

 Főzés (hideg-melegvízben, csontlében, aromás lében) 

 Párolás max. 5g (1 teáskanál) zsiradékon 

 Sütés mikrohullámú készülékben, alufóliában, grillsütőben 

 Sűrítés: -szárazrántás (lisztet szárazon lepirítjuk és így adjuk hozzá a folyadékot) 

 -hintés 

 -habarás sovány tejtermékekkel 

 -saját anyagával 

 Ízesítés: csak gyenge fűszereket, kerülni kell az erős paprikát, borsot, ecetet, helyettük 

használjunk édesnemes paprikát, borsika füvet, citromlevet 

 

Ajánlott irodalom: 

 Dr. Bíró György – Dr. Linder Károly: Tápanyagtáblázat 

 Bencsik Klára – Gaálné Labáth Katalin: Szakácskönyv az egészségért 
 

Reméljük, hogy ezen dokumentum átadásával hozzájárulhatunk az Ön mielőbbi 

felépüléséhez! 


