
 
 

Azonosító: FSZ63/24-1                                                                                                   oldal 1 / 1 

 

Tisztelt Hozzátartozók! 
 

A Bugát Pál Kórház ezen útmutatóval szeretne segítséget nyújtani Önöknek ahhoz, hogy idős, 

beteg szeretteiknek olyan ételeket és italokat tudjanak választani, hogy az étkezés számukra 

továbbra is örömforrás legyen és segítsen megőrizni egészségi állapotukat. 

 

A diéta célja: emésztőrendszer kímélése, tehermentesítése, melynek alapelvei alkalmazkodnak 

az időskori élettani elváltozásokhoz: 

 

Idős korban mérséklődik az alapanyacsere, csökken a fizikai aktivitás, ezért kevesebb energiát 

igényelnek. 

A belek mozgása csökken, ezért kerüljük a durva rostok bevitelét. 

Emésztés javítása céljából kímélő fűszerezés, illetve bőséges folyadék fogyasztása javasolt. 

Hiányos fogazat esetén a rágás és az emésztés megkönnyítésére párolt, töltött, rakott ételek, 

pudingok, krémek fogyasztását részesítse előnyben. 

 

Kérjük, hogy idős hozzátartozójának a javasolt élelmiszerekből válogasson: 

 

1.) Húsok, húskészítmények: szárnyasok, sovány sertéshús, (comb, karaj) hal, sovány marha és 

borjú párolva, fóliában sütve, ragu- vagy tokányként. Sovány felvágottak (párizsi, sonkafélék, zala 

felvágott, virsli, krinolin). 

Kerülendő: zsíros húsrészek, füstölt hús, csípős, fűszeres húsok, húskészítmények. 

 

2.) Tej, tejtermékek közül javasolt: tej (laktóz érzékenységet figyelembe véve) natúr joghurt, kefír, 

gyümölcsjoghurt, aludttej, probiotikus joghurtok, sovány sajtok (Köményes, Túra, Óvári). 

Kerülendő: Apró magvas gyümölcsjoghurt (epres, málnás), magas zsírtartalmú tejtermékek. 

 

3.) Pékáruk: barna kenyér, teljes kiőrlésű pékáruk, barna rizs, rozs cipó. 

Kerülendő: magvas pékáruk, zsírdús péksütemények. 

 

4.) Zöldség, gyümölcs: friss, zsenge zöldségek, gyümölcsök. Száraz hüvelyest (szárazbab, lencse, 

sárgaborsó) csak passzírozva, szitán áttörve készítsük levesnek, vagy főzeléknek. Paradicsomot és 

zöldpaprikát héj és mag nélkül kínáljuk. 

Bélelzáródást okozhatnak, ezért kerülendők: apró-magvas gyümölcsök (eper, málna, szeder, ribizli, 

szőlő) dió, mák. 

   

5.) Tojás: heti 2-3 db fogyasztása javasolt. 

 

6.) Édességet: (piskóta, linzer, rizsfelfújt, darafelfújt, babapiskóta, tejberizs, tejbegríz, sós tallér, 

pogácsa) csak főétkezések után kínáljunk. Diós és mákos édességeket kerülni kell! 

 

7.) Napi 1,5-2 l folyadék fogyasztása (5-6 bögre) elősegíti a nyelést és az emésztést, amit 

szénsavmentes ásványvízzel, teával és rostos gyümölcslevekkel tudunk biztosítani. 

 

Reméljük rövid útmutatónkkal segíteni tudtunk önöknek! Ha hozzátartozója étkezésével 

kapcsolatban további kérdése lenne, kérjük, forduljon bizalommal a Diétás Szolgálat 

munkatársaihoz! 


