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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: 

Fekélybetegek étrendje 
 

A gyomornyálkahártyáján folyamatosan keletkeznek apró sérülések, amelyek egészséges 

embereknél hamar regenerálódnak, míg a gyomorbeteg nyálkahártyájánál ez elhúzódó 

folyamat. 

A fekélybetegséget leggyakrabban a túlzott savképződés okozza, amit kiválthat a fokozott 

stressz, bizonyos személyiségtipus, lelki zavarok, dohányzás, alkohol. E mellett kiváltó 

tényező lehet a nyálkahártya rossz védekezése, bizonyos gyógyszerek fogyasztása 

(gyulladáscsökkentők), Helicobacter pylori okozta fertőzés. 

A fekély gyógyításában a gyógyszerek mellett nagyon fontos a megfelelő diéta, melynek célja 

a savelválasztás csökkentése, illetve annak lekötése és a regeneráció gyorsítása. A diéta 

összeállításánál figyelembe kell venni, hogy az adott élelmiszer meddig tartózkodik a 

gyomorban, és az milyen hatással van a savelválasztásra. A folyadékok tartózkodnak a 

legkevesebbet a gyomorban (mintegy 10-20 perc alatt kiürülnek), a zsíradékok pedig a 

legtovább. 

A fekélybetegeknél tehát jóval több sav termelődik, mint normális esetben és ez okozza a 

panaszokat. Ezt diétával úgy orvosolhatjuk, hogy gyakori kis étkezésekre térünk rá. Az 

étkezések közötti idő olyan rövid legyen, hogy teljesen ne ürüljön ki a gyomor, mindig 

legyen, ami a savat leköti. Azonban a késő esti vacsora már nem ajánlatos, mert növelheti az 

éjszakai savelválasztást. Így napközbeni gyakori kis étkezések, és korai vacsora ajánlott. 

 

A sebgyógyuláshoz nélkülözhetetlen a megfelelő mennyiségű és minőségű fehérje 

fogyasztása. A fehérjék a gyomorban tartózkodásuk alatt fokozzák a gyomornedv-

elválasztást, ugyanakkor erőteljesen megkötik a gyomorsavat. Elsősorban a sovány húsok 

(csirke, pulyka, sovány sertés), húskészítmények (sonkák, párizsi, virsli, zala), tej, 

tejkészítmények (aludttej, kefír, joghurt, túró), tojás ajánlott. Tudni kell, hogy a tej, 

tejtermékek tartalmaznak ún., sejtvédő anyagokat, amit a fekélyes nyálkahártya nem képes 

előállítani, ezért e termékek fogyasztása jótékony hatású. 

 

Zsíradékok közül inkább a növényi eredetűek ajánlottak pl.: margarinok, napraforgó olaj, 

olivaolaj. 

 

A szénhidrátok közül a keményítőt tartalmazók (kenyér, péksütemény, rizs, burgonya, 

tésztafélék) rövid ideig maradnak a gyomorban, ugyanakkor jó a savkötő képességük, és nem 

serkentik a savelválasztást. 

 

Nagyon sok fekélybeteg hiszi azt, hogy rostszegényen kell táplálkoznia, így pürésítenek, 

pépesítenek, és apróra darabolják az ételt. Kiderült, hogy ezek a pépesített táplálékok még 

inkább serkentik a savelválasztást. Erre az étrendre csak fájdalom esetén van szükség, amúgy 

pedig előnyös a rostbevitel. Rostot tartalmaznak a zöldség- és főzelékfélék, gyümölcsök, 

gabonák (rizs, teljes kiőrlésű kenyerek, durum tészta). 
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Nagyon fontos a diétában a nyálkahártyát izgató anyagok kerülése. Ilyen anyag az alkohol, 

főleg a tömény szeszek, de a sör is. Kerülni kell a szénsavas üdítőket, feketekávét. Erős 

fűszerek helyett inkább édespaprikát, kömény, babérlevél, citromfű, ánizs, korinder, 

petrezselyem, bazsalikom stb. használható. Csökkenteni kell a sóban gazdag ételek 

fogyasztását is. Füstölt áru, zsírban sült ételek, tészták, rántott húsok fogyasztása sem ajánlott. 

 

Mintaétrend 
1. Nap 

 

Reggeli: Csipketea (cukor 5g) 

  Halsaláta (busa 100g, répa 100g, alma 50g, kefír 30g, olaj 3g) 

 Korpás zsemle  

Tízórai: Gyümölcsjoghurt  

Ebéd:    Sárgarépakrém-leves (répa 80g, liszt 5g, tejszín 10g, margarin 5g) 

 Egybensült sertés (sertés 100g) 

 Tökfőzelék (tök 250g, liszt 7g, olaj 5g, kefir 30g) 

Uzsonna: Sajtos kenyér (sajt 20g, kenyér 50g, kefir 10g) 

Vacsora: Csőbensült vegyeszöldség (csirkemell 30g, rizs 10g, répa 50g, kukorica 50g, alma 

  50g, sajt 10g, kefir 20g) 

 

 

 

2. Nap 

 

Reggeli: Tej 

 Margarin 

 Csirkemell sonka 

 Kenyér 

Tízórai: Kefíres túró 

 Korás kifli 

Ebéd:    Zöldségleves 

 Töltött csirkemell 

 Burgonyapüré 

 Almakompót 

Uzsonna: Banán 

Vacsora: Tojássaláta 

 Zsemle 

 Tea

 

3. Nap 

 

Reggeli: Kamillatea 

 Korpás zsemle 

 Margarin 

 Zala felvágott 

Tízórai: gyümücsturmix 

Ebéd: Borsóleves 

 Rakott karfiol 

 Őszibarackbefőtt 

 

Uzsonna: Zsemle 

 Tappista sajt 

 Zöldpaprika 

 

Vacsora: Sárgarépafőzelék 

 Húsfelfújt 

 

 

 
Reméljük, hogy ezen dokumentum átadásával hozzájárulhatunk az Ön mielőbbi 

felépüléséhez! 

 


