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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: 

Fogyókúra 
 

Az elhízás a testösszetétel arányainak megváltozásával járó megbetegedés, amely súlyos 

betegségekre hajlamosít. Elsősorban cukorbetegségre, szív és érrendszeri betegségekre, 

epekőre, mozgásszervi betegségekre. 

 

Az ideális testtömeget igen egyszerűen ki lehet számolni: 

Az ideális testtömeg = testmagasság(cm) – 100-10% 

Például, ha valaki 160cm magas, akkor: 160-100=60 majd ennek a 10%-át kivonjuk belőle. 

Tehát 60-nak a 10%-a=6, tehát 60-6=54. Tehát 54 kg az ideális testtömege egy 160cm-es 

egyénnek.  

 

Az elhízás mértékét pedig testtömeg index segítségével állapíthatjuk meg. 
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Például: Egy 162cm magas, 80kg-os egyén esetében 
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Ha a testtömegindex 20-25 között van, akkor a testtömeg ideális 

I. fokú elhízás, azaz mérsékelt elhízás, ha a TTI 25,1-30 közötti 

II. fokú elhízás, azaz valódi, ha a TTI 30,1-35 közötti 

III. fokú elhízás, komoly elhízást mutat, ha a TTI 35,1-40 közötti 

IV. fokú, azaz súlyos, ha a TTI 40,1 feletti 

 

Diéta célja: 

A lassú, egyenletes fogyás biztosítása. Havonta 1-2 kg-os fogyás ajánlott, így ½-1 év alatt 

elérheti az ideális testtömeget. A fogyás után is tartani kell a diétát. A diéta mellett nagyon 

nagy szerepe van a testmozgásnak és az életmódváltozásnak. 

 

Diéta alapja: 

1. Az energiaszegénység, az energiát adó tápanyagok kerülése, csökkentése 

2. Napi 5-6-szori étkezés 

3. Rostbevitel 30-40g 

4. 3-3,5 l folyadék bevitele 

 

Tápanyagösszetétel: 

Energia: 1500 kcal 

Fehérje: 60g 

Zsír:  50g 

Szénhidrát 200g 
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Felhasználható nyersanyagok: 

 

Húsok: Sovány sertés, szárnyasok bőr nélkül, hal, nyúl, sovány marha fogyasztása 

 

Húskészítmények: Sonkafélék, zala felvágott, baromfi felvágott, tavaszi szelet 

 

Tojás:Ha a koleszterinszint nem magas, heti 3-4db önálló ételként, vagy ételkészítéshez. 

 

Tej, tejtermékek:1,5%-os 0,5l naponta elfogyasztható. Előnyösek a savanyított tejtermékek, 

kefír, író, savó, joghurtból főleg a cukormentes változat, illetve a natúr. Száraz túró kefírrel 

elkészítve ajánlható. A sajtoknak magas a zsírtartalma, még a sovány sajtoknak is, ezért 30g 

mennyiségben fogyaszthatók. Sovány sajtok: Túra, Tenkes, Fokhagymás, Óvári 

 

Gabonafélék: Kenyér, pékáru fogyasztását is korlátozni kell. Magas rosttartalmuk miatt 

előnyösek a rozs, korpa, barna, félbarna kenyerek, péksütemények, illetve Abonett kenyér 

fogyasztása. A rostok segítik a zsiradékok kiürülését, ezért ajánlatos fogyasztani őket. Liszt, 

búzadara, rizs energiatartalma magas, ezért ezek fogyasztását, illetve felhasználását 

csökkenteni kell. ( Rizsből 30g, lisztből legfeljebb egy csapott kávéskanálnyi használható fel, 

dara 30g ) 

 

Tésztafélék: A tésztáknak magas a szénhidráttartalma, ezért egy-egy étkezésre száraz tésztából 

40g készíthető el. Édes sült tészták közül pedig néha-héha , egy-egy édesítőszerrel készítve 

fogyasztható. 

 

Gyümölcsök: Energiaszegények (kivétel az aszalt gyümölcsök, banán, szőlő, dinnye, 

sárgadinnye, ezért ezek fogyasztását kerülni kell). A többi gyümölcs jó vitamin, rostforrás, 

ezért napi felhasználása szükséges. Pl.: alma, narancs, őszibarack, szeder, málna, kiwi, eper, 

birsalma. 

 

Zöldségfélék: Szintén magas rosttartalmúak, napi fogyasztásuk ajánlott. Előnyösek a saláták 

fogyasztása. 

 

Szárazhüvelyesek: Energiatartalmuk magasabb, ezért korlátozva fogyasztandó. 

 

Élvezeti szerek: Kávé, tea édesítőszerrel vagy cukor nélkül fogyasztható. Alkohol fogyasztása 

nem ajánlott. 

 

Fűszerek: Fontos az ételek ízesítése, hogy jóízű, kellemes színű ételeket a fogyókúrázó 

szívesen fogyassza. 

 

Elkészítési módok: 

Főzés, párolás, cserépedény használata, roston, alufóliában, grillsütőben való elkészítés, 

nyárson sütés. 

 

Sűrítés:  

 

Saját anyaggal, egyszerű habarással, száraz rántással (zsiradék nélküli) 
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Mintaétrend 
 

 

Reggeli: Sovány tej 2dl 

  Zala felvágott 40g 

  Retek 50g 

  Kifli 1db 

 

Ebéd:  Paradicsomleves 

   Paradicsom 150g 

   Liszt 5g 

   Olaj 5g 

   Ízesítők 

 

  Aprópecsenye 

   Sovány sertés 70g 

   Olaj 

   Ízesítők 

 

  Vegyes zöldségköret 

   Sárgarépa 200g 

   Petrezselyemzöld 

   Olaj 

   Só 

 

Uzsonna: Gyümölcsjoghurt 2dl 

 

Vacsora: Rakott karfiol 

   Karfiol 200g 

   Sertés 50g 

   Tojás 1/3db  

   Olaj 5g 

   Tejföl 12%-os 20g 

   

  Limonádé (édesítőszerrel) 

 

 
Reméljük, hogy ezen dokumentum átadásával hozzájárulhatunk az Ön mielőbbi 

felépüléséhez, egészségének megőrzéséhez! 

 


