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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: 

Diétás tanácsok vastagbél falának előboltosulása, (diverticulosis) esetén 

 

A diverticulosis oka a bélfal izomzatának gyengesége, az intraluminális nyomás fokozódása. Tünetei a székrekedés 

és hasmenés váltakozása, alhasi görcsök lehetnek. 

 

A diverticulitis lázzal, gyulladással, székelési zavarokkal jár. 

 

Az étrendi kezelés célja a panaszok, az energia- és tápanyaghiány megszüntetése. 

 

Diverticulitis kialakulásakor átmenetileg élelmirostban szegény étrendre van szükség, majd a tünetegyüttes 

javulásával (a gyulladás megszűnésével) a rosttartalom fokozatosan növelhető a kiindulási értékre. 

 

Az egészséges emberek számára ajánlott napi élelmirost bevitel: 25-35 g. 

Élelmirost szegény étrenden lévők számára (diverticulitis esetén) az ajánlott napi bevitel: 20-30 g alatti. 

A rostdús étrendben (székrekedés esetén) az ajánlott napi bevitel: 40-50 g.   

 

Az élelmirostok kedvező hatásai a vastagbélben: 

- csökkentik a széklet áthaladási idejét 

- toxikus anyagokat megkötik (daganatmegelőzés szempontjából is fontos hatás) 

- növelik a széklet tömegét és a székletürítések gyakoriságát (pektin) 

- vízmegkötő tulajdonságaiknál fogva (cellulóz) lágyítják a székletet 

 

1. A kezdeti időszakban, amíg a tünetek nem szűnnek meg, átmenetileg az élelmirostban szegény étrendet 

javasolt a betegnek betartani. 

 

Ne fogyasszon teljes kiőrlésű gabonából készült pékárút, sütőipari terméket, száraz hüvelyes zöldséget, apró 

magvas gyümölcsöt és olajos magvakat.  

 

Kenyér és pékáruk közül a fehér kenyér, zsemle, kifli, kalács fogyasztható. Beilleszthető az étrendbe a zöldség- és 

főzelékfélék közül a répa, burgonya, tök, sóska, spenót. A káposzta félék főzővíz elöntése után pürésítve 

fogyaszthatók főzelékként. Az alma meghámozva, kompótként, vagy lereszelve ehető. 

A sovány húsok, nem füstölt-fűszerszegény húskészítmények, sovány sajt, kefír, túró, nem apró magvas 

gyümölcsös joghurt fogyasztható. 

  

2. Élelmirostdús étrendben javasolt nyersanyagok, élelmiszerek: 

 

o Kenyér és péksütemények 

barna kenyér, rozskenyér, graham-kenyér, korpás buci, 

o Gabonamagvak, lisztek, kész gabonatermékek 

zabpehely, barnarizs, Hamlet, puffasztott barna rizs, Graham-liszt, zabpehelyliszt 

o Zöldség- és főzelékfélék 

zöldbab, zöldborsó, káposztafélék, csicsóka, vöröshagyma 

o Gyümölcsök 

nem apró magvasak : alma, nem köves körte, őszibarack, magozott dinnye, meggy, banán, mandarin 

o Folyadékok 

A napi folyadékfogyasztás rostdús táplálkozás esetén napi 2-3 l legyen. A szükséglet fedezésére ajánlott 

fogyasztani csapvizet, rostos gyümölcsleveket. 


