
 
 

Azonosító: FSZ63/16-1                                                                                     oldal 1 / 2 

Kedves Betegünk! 

Betegségének hatékony kezelése támogatására, és mielőbbi gyógyulása érdekében a 

Bugát Pál Kórház az alábbi diéta alkalmazását és betartását javasolja Önnek: 

Gyomor műtöttek étrendje 
 

A diéta lényege: energiában és fehérjében gazdag, három hónapig durva rostmentes, ezt 

követően diétás rostban dús étrend.  

 

Tápanyag-összetétel: 

 

Energia: 2300-2400 kcal 

Fehérje: 70-90 g 

Zsír: 50-70 g 

Szénhidrát: 400-500 g 

Rost:  40-50 g 

Folyadék: 2-2,5 l 

Étkezések száma: 5-6  

 

A gyomor egy részének eltávolítása után kisebb a gyomor befogadóképessége, ennek 

megfelelően ajánlott a többszöri kisebb mennyiségű ételek fogyasztása. A folyékony és pépes 

táplálékok túl gyorsan hagyják el a gyomorcsonkot, ennek következtében puffadás, 

gyengeség, izzadás és hányinger léphet fel. Félig ülő-félig fekvő helyzetben való étkezéssel 

– ha a darabos ételek fogyasztják először – ezt a tünetcsoportot el lehet kerülni. A cukor és az 

édességek fogyasztását a műtétet követő időszakban (kb. 3-4 hét) célszerű elhagyni.  

 

A diétához javasolt élelmiszerek és nyersanyagok: 

 

1. Húsok, húskészítmények 

Sovány, könnyen emészthető: párizsi, virsli, krinolin, sonka, sonkafelvágott, sovány 

tőkehúsok.  

 

2. Tojás 

Lágyan, főve. 

 

3. Tej, termékek 

Sovány tejtermékek, azonban ha ezek fogyasztása puffadást, görcsöt okoz, akkor a 

savanyú tejtermékek fogyasztása javasolt: kefír, joghurt, gyümölcsös joghurt (kivéve az 

aprómagvas joghurt). Sajtok közül a füstölt termékek kerülendők.  

 

4. Zöldség- és gyümölcsfélék 

Három hónapig nem fogyasztható: tarkabab, lencse, sárgaborsó, aprómagvas gyümölcsök. 

Ez idő alatt a zöldbab, zöldborsó, karfiol, karalábé, káposzta, kelkáposzta, kelbimbó első 

főzővizét le kell önteni, majd tiszta vízben puhára főzni és pépesen fogyasztani (püré, 

főzelékek, krémlevesek). Három hónap után normál módon, darabosan fogyaszthatóak. 

Paprika, paradicsom és szőlő magja, valamint héja komoly gondot okozhat, fogyasztása 

kerülendő. 
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5. Kenyerek, lisztesáruk 

Három hónapig fehértermékeket (fehérkenyér, zsömle, rizs stb.), ezután diétás rostban dús 

készítmények fogyasztása javasolt (rozskenyér, rozscipó, barnarizs stb.).   

 

6. Zsiradékok 

Célszerű a növényi zsiradékokat előtérbe helyezni, egy-egy étkezésre 5-10 gramm (1-2 

kávéskanál) zsiradék javasolt (ráma, delma, olaj stb.). 

 

7. Fűszerek 

Az étrendből az erős, csípős fűszereket célszerű kihagyni, helyettesíteni. Pl. bors, 

szegfűbors helyett borsikafű, csípős paprika helyett pedig édesnemes, ecetet pedig 

gyümölcsecettel ajánlott kiváltani. 

 

Étkezések: 

 

1. Fontos a gyakori kis étkezések. 

2. Az étkezések között hagyjunk időt, mert az elősegíti a tökéletes emésztést. 

3. Mindig azonos időben együnk. 

 

Ételkészítési eljárások: 

 

Főzés, párolás, grillezés, teflonban sütés, szárazrántás, kefíres habarás. 

  

Mintaétrend 
 

Reggeli: Kifli 

  Pulykamell felvágott 

  Gyümölcstea 

 

Tízórai: Almakompót 

  Babapiskóta 

   

Ebéd:  Daragaluska leves 

  Grill csirke 

  Zöldbabpüré főzelék 

  Ásványvíz 

 

Uzsonna: Gyümölcsjoghurt (meggyes, almás, barackos vagy ananászos) 

  Vajaskifli 

 

Vacsora: Párolt rizs 

Sovány főtt csirkemell 

  Saláta 

Ásványvíz 
 

Reméljük, hogy ezen dokumentum átadásával hozzájárulhatunk az Ön mielőbbi 

felépüléséhez! 


