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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: 

Az epehólyag eltávolítása utáni étrend 
 

Ha megváltozik az epefolyadék összetétele, akkor az epehólyagban, vagy néha az 

epevezetékben is epekövek keletkezhetnek. A kő képződhet koleszterinből és epefestékből 

(pigmentkövek). Elősegíti a kőképződést, ha az epehólyag az epe kibocsátásakor nem húzódik 

össze megfelelően. Így az epefolyadék hosszabb ideig tartózkodik az epehólyagban, és jobban 

besűrűsödik. 

A kő lehet néma kő, mikor panaszt nem okoz. Ha a kő elmozdul, elzárja az epevezetéket, és 

az epe nem tud elfolyni az epehólyagból. 

A diéta célja: 

 Megelőzni az újabb kőképződést 

 Az eltávolított epehólyag szerepét egy kis idő múlva a kitágult közös epevezeték veszi 

át, és így tárolni tudja az epét. A vékonybélbe csatlakozó végét lezáró izomgyűrű, 

táplálkozás hatására bekövetkező kinyílása révén, szakaszosan bocsátja a vékonybélbe 

az epét. Ameddig az alkalmazkodás nem következik be, addig szigorúbb 

zsírszegénységre van szükség. 

 Kerülni kell azokat az ételeket, amelyek hasmenést okozhatnak. Ez a jelenség azzal 

magyarázható, hogy az epevezetékből étkezést követően az összes epefolyadék 

eltávozik, de nem szakaszosan. Ez általában az első időszakban van így. 

 Széklet biztosítása 

Az étrend alapelvei: 

 Gyakori kis étkezések       

 Zsírszegénység 

 Durvarost szegény 

 Fűszerszegény 

 Bő folyadékfogyasztás 

 

 

 

 

 

Tápanyag összetétel: 

Energia: Testtömeg felesleg esetén 

1200-      1600kcal 

  Normál testtömeg esetén 

2000- 2500kcal 

Fehérje: 1,1-1,2g/ttkg 

Zsír:  0,3-0,8g/ttkg  (Ennek fele 

növényi olajnak kell lennie) 

Szénhidrát: 3-5g/ttkg 

Rost:  20-30g (Vízben oldódó) 

Folyadék: 1,5-2l  

Felhasználható élelmi anyagok: 

1. Hús és húskészítmények:  

Baromfi, borjú, marha, sertés, hal sovány formában felhasználható. Felvágottak közül a 

sonkaszalámik (pulyka, sertés, marha), zala felvágott, virsli, krinolin ajánlott. 

2. Tej és tejtermékek:  

A tej egyéni érzékenységtől függően 1-2dl/nap mennyiségben fogyasztható zsírszegény 

formában (0,01%-1,5%). Sovány tejtermékek közül kefír, író, savó, natúr joghurt, gyümölcsös 

joghurt, pl.: Milli 0%.  Ügyelni kell rá, hogy ne az apró magvas, aszalt gyümölccsel, illetve 

különféle magvakkal legyen ízesítve! Tejföl, tejszínízesítésre is csak műtétet követő öt hét 

után használható fel. Túró száraz formában fogyasztható. A sovány sajtok is, pl.: Köményes, 
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Túra, Óvári fogyasztható. Ügyelni kell arra, hogy néhány embernél a sajtok székrekedést 

okozhatnak. Sovány tejpor alkalmanként 2-5g mennyiségben fogyasztható. 

3. Tojás: 

 Műtét után két héttel lágy formában, vagy ízesítésre, kötőanyagként heti 3-4db használható. 

A tojásfehérjét nem kell korlátozni, csak a sárgáját. 

4. Kenyér, péksütemény:  

Az első öt hétben ajánlott a fehér kenyér, péksütemény fogyasztása szikkadt, száraz, pirított 

formában. Utána barna, félbarna kenyerek is ehetők. 

5. Rizs: 

 Önálló köretként, ételkészítésre is felhasználható, pl.: húsgombócnak, rizsfelfújtnak. 

6. Zöldség, főzelékfélék: 

 Burgonya, sárgarépa, tök, paraj, spenót főzeléknek fogyasztható. A többi zöldség és 

főzelékféle az első öt hét után egyéni érzékenységtől függően elkészíthető. Zsenge zöldborsó, 

zöldbab, káposztafélék, karfiol, karalábé, főzés után, a főzővíz elöntésével, majd 

átpasszírozva ajánlható. Paradicsom, paprika öt hét után, lobogó vízben néhány másodpercre 

belehelyezve, majd kiemelés után a viaszos héj lehúzásával fogyasztható. 

7. Savanyúságok:  

Csemege uborka, nem túl ecetesen elkészítve, cékla fogyasztható. 

8. Saláták: 

 Fejes saláta, répasaláta, burgonyasaláta hagyma nélkül, joghurtos öntetű saláták 

fogyaszthatók. 

9. Gyümölcsök: 

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

lekvárnak felhasználható. Alma, héj nélkül, narancs nedvként, mandarin mag nélkül, 

őszibarack héj nélkül kompótnak, levesbe. A reszelt almának kifejezett jó hatása van. Panaszt 

okozók a durva héjú gyümölcsök, pl.: szilva, téli alma, zöld alma, körte, szőlő, és a magvas 

gyümölcsök: dinnye, kivi, egres, ribizli, és puffadást okozhat a banán. 

10. Tészták: 

 Száraz tészták sovány túróval, sovány sajttal, burgonyával elkészíthető. 

11. Édességek: 

 Ajánlható a sült alma, piskóta zsírszegényen (csak papír van a tészta alatt a sütéskor), 

rizsfelfújt, almahab, babapiskóta, háztartási keksz, Abonett keksz, puding vízzel vagy sovány 

tejjel elkészítve. Méz használható. Édesség helyett sós tallér, pogácsa fogyasztható. 

12. Élvezeti szerek:  

Gyenge kávé napi egy iható. Gyümölcsteák, szénsavmentes ásványvíz, gyümölcslevek 

(először szűrt, majd rostos formában), zöldséglevek, gyógyteák kúraszerűen (kamilla, hárs, 

csalán, csipke). Alkohol fogyasztása nem ajánlott. 

Sűrítés: 

Saját anyaggal, lisztszórással, turmixolással, kefíres habarással, diétás rántással (lisztet 

szárazon zsemleszínűre pirítjuk, és vízzel felengedjük) 

Fontos, hogy a beteg megfelelő hőmérsékletű (langyos) megfelelő idő alatt, jól megrágva 

fogyassza el a táplálékot. 

Kerülendők: 

 Alkohol, olajos magvak (mogyoró, mandula, napraforgó, tökmag, mák, dió), csokoládé, 

aszalt gyümölcsök, csípős fűszerek (fekete bors, szerecsendió, csípős paprika) 
Reméljük, hogy ezen dokumentum átadásával hozzájárulhatunk az Ön mielőbbi 

felépüléséhez! 


