Táplálkozzunk egészségesen!
Kiskőrös

város

Önkormányzata

a

térségben

élők

egészségének megőrzése érdekében pályázati támoga

Egészségfejlesztési Iroda Kiskőrös

tással

kiadványsorozatot

készített.

Az

egészségünk

megőrzéséhez helyes életmód megválasztásával járulunk
hozzá. Ennek egyik módja az egészséges táplálkozás.

Mindenki szeretne egészségesen élni és táplálkozni, azonban konkrét
tanácsok nélkül ez bizony nehezen sikerülhet, hiszen nem lehet
mindenki képzett egészségügyi szakember. A hazai, táplálkozással

foglalkozó szervezetek számos hasznos tanácsot fogalmaznak meg az
egyes táplálékok szervezetre gyakorolt hatásával kapcsolatosan.

A táplálkozás amellett, hogy a minőségi ízek okozta örömet és

boldogságot jelent a szervezetünk számára, fontos kalóriát (energiát)
és

a

szerveink,

szöveteink,

sejtjeink

létfontosságú alkotóelemeket tartalmaz.

működéséhez

szükséges,

Az egészséges táplálkozás nem egyenlő a fogyókúrával, annál sokkal

több. Az egészséges táplálkozás során bevitt kalória kiegyen

súlyozott. A szükségleteinket kielégítő étrend változatos, az étke
zések rendszeresek. Az ételek alapanyagai tartalmaznak megfelelő
mennyiségű

vitamint,

fehérjét,

zsiradékot és szénhidrátot is.

Az egészséges táplálkozás része

a kellő mennyiségű napi folya
dékbevitel is, mely jellemzően
tiszta víz.

Ne túl sokat és ne túl keveset! A

táplálkozás kérdésében is a leg
jobb megoldás a mértékletesség.
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Az egészséges táplálkozás 12 pontja
1. Minél változatosabban, minél többféle élelmiszerből állítsuk össze

7. Asztalunkra, ha lehet, kerüljön barna kenyér. Köretként vagy a

ételeket is, ne legyenek előítéleteink.

válasszuk a rizs, esetleg a tészta helyett.

étrendünket. Ne ragaszkodjunk a megszokotthoz, ízleljünk meg más

fogás alapjaként inkább a burgonyát és a párolt zöldségféléket

2. Együnk kevésbé zsíros ételeket, különösen fontos ez a keveset

8. Naponta négyszerötször étkezzünk, lehetőleg mindig azonos

zölést, párolást, vagy fedett cserépedényben készítést a zsiradékban

séget. Együnk nyugodtan, kényelmes körülményeket teremtve, nem

mozgók, az ülő foglalkozásúak számára. Részesítsük előnyben a gő
sütéssel szemben. Mellőzzük a rántást, kedvezőbb a kevés liszttel
készített habarás.
3. Kevés

sóval

készítsük

az

ételeket,

utólag

ne

sózzunk:

a

mérsékelten sós ízt nagyon gyorsan meg lehet szokni. Különösen

kerüljük a sózást gyermekeknél, mert az ekkor kialakult ízlés az

egész életre kihat. Az ételek változatos ízesítésére sokféle fűszer
növényt használhatunk.
4.

Csak

étkezések

egyszerkétszer

befejező

együnk

fogásaként,

édességeket,

hetenként

süteményeket,

legfeljebb
soha

ne

szörpöket.

Ne

étkezések között, főleg nem helyette. Igyunk inkább természetes
gyümölcs

és

zöldséglevet,

mintsem

italokat,

szoktassuk a gyermekeket az édes íz szeretetére.

5. Naponta fogyasszunk tejet vagy tejterméket (pl. sajtot, túrót,
aludttejet,

kefirt,

joghurtot).

zsírtartalmúakat válasszuk.

A

tejtermékek

közül

a

kisebb

6. Naponta többször is együnk nyers gyümölcsöt, zöldségfélét (pl.
salátának elkészítve), párolt főzeléknövényt.
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időpontban, minél egyenletesebben osszuk el a napi táplálékmennyi
kapkodva. A főtt ételeket elkészítésük után mielőbb tálaljuk.

9. A szomjúság legjobban ivóvízzel oltható. Az alkohol káros, a
szeszes italok energiafelesleget jelentenek táplálkozási szempontból,

ezért is kifejezetten kerülni kell ezeket. Gyermekeknek a legkisebb
mennyiségben is tilos az alkohol tartalmú italok fogyasztása.

10. A helyes táplálkozás során bőséges fogyasztásra javasolt: első
sorban gyümölcsök, zöldség és főzelékfélék, hal, továbbá barna
kenyér, burgonya. Mérsékelt fogyasztásra javasolt: nem zsíros húsok

és húskészítmények, zsírszegény tej és tejtermékek, zsiradékok,

tojás, tészta, száraz hüvelyesek. Kerülni javasolt: édességek, cukro
zott készítmények (befőtt, lekvár is), zsíros húsok, zsíros ételek,
tejszín, cukros üdítők, só, tömény italok.

11. A helyes táplálkozás kedvező hatásait hatékonyan egészíti ki a
dohányzás teljes mellőzése és a rendszeres testmozgás.

12. A helyes táplálkozás fedezi a szervezet minden élettani folya
matának energia szükségletét. A megfelelő táplálkozás mellett a
kívánatos testtömeg alakul ki, ezt a célt kell elérnünk.
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Napi étkezés

Az ebéd mind mennyiség, mind elkészítési mód tekintetében fontos,

A hazánkban hagyományos reggeli a délelőtti órákban szükséges

ok, nehéz ételek. Ezt az emésztés közben jelentkező fáradtságérzet

teljesítőképességet hivatott fedezni. A klasszikus reggeli (kávé, tea,

kakaó, péksütemény, gyümölcsíz, tojás, hús és sajtfélék) egyrészt
mennyiségével, másrészt magas szénhidráttartalmával biztosítja a
megfelelő energiát. A finomított cukor, a fehér liszt gyors felvétele

után ugrásszerűen emelkedik a vércukorszint, ami a hasnyálmirigyet
fokozott mértékű, a cukor lebontásához szükséges inzulintermelésre

készteti. Ha ez a folyamat túl gyorsan megy végbe, a felvett cukrot a
szervezet nem használja fel, hanem elraktározza.

A reform reggeli elfogyasztásával (müzli, olajos magvak, aszalt
gyümölcs, méz, nyers zöldségek) a szervezet energiaigényét úgy

biztosítjuk, hogy a szénhidrátfelvétel egyenletes, így a vércukorszint
lassan, nem ugrásszerűen emelkedik. Ez a folyamat egyenletes és

sokkal tartósabb, mint a hagyományos reggeli esetén, és nem
jelentkezik rövid idő múlva az éhségérzet.

Tízórai helyett ajánlott a délelőtti bőséges folyadékfogyasztás, mivel

hogy könnyű legyen. Kerülendőek a zsíros, tartalmas levesek, mártás
elkerülése teszi indokolttá. A helyes összetételű ebéd elfogyasztása után
már hosszabb ideig nem érez az ember éhséget.

A kedvelt ötórai teáról vagy kávézásról sem kell lemondani, elég, ha

azt is megreformáljuk. Ajánlottak a különböző gyümölcsteák, maláta
vagy pótkávék, és a barna, teljes kiőrlésű lisztből készült könnyű
sütemények, gyümölcsdesszertek, gyümölcssaláták.

Vacsorára már csak keveset együnk, úgy, hogy a lefekvésig elegendő

idő maradjon az ételek megemésztéséhez. Ez az idő átlagosan 34

óra. Mivel az éjszakai órákban a szervezet működése, tehát az
emésztés

is

lelassul,

a

félig

emésztett

ételek

a

gyomorban

megerjednek, rothadásnak indulnak, ezáltal méreganyagok jutnak a
szervezetbe.

Miért fontos egészségesen táplálkozni?

igényel,

A betegségek többségének kialakulásáért mi vagyunk felelősek

anyagcsere is, a bőséges folyadékfogyasztással kiválasztódnak az

3040%a, a szívérrendszeri betegségek egyharmada megelőzhető

a

reggeli

rostanyagainak

emésztése

több

folyadékot

másrészt a szervezet működése délelőtt aktívabb, fokozott az
anyagcsere káros végtermékei, a mérgek.

életmódunk és táplálkozásunk által. A daganatos megbetegedések
egészséges táplálkozással. Kimutatások szerint kb. kétszer annyi
zsiradékot, valamint háromnégyszer annyi konyhasót fogyasztunk,

mint amennyire szükségünk van. Ezzel jó talajt biztosítunk az
érelmeszesedés, a magas vérnyomás kialakulásához, ami jelentősen

növeli a szívinfarktus, az agyvérzés veszélyét. A túlzott energia
bevitel és cukorfogyasztás nemcsak az elhízás kockázatát rejti magá

ban, hanem a II. típusú cukorbetegség kialakulását is. A felsorolt
betegségeket sokkal kevesebb idő és energiaráfordítással előzhetjük
meg, mint amennyi időt felemészt a kialakult betegség kezelése.
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Ajánlás az egészséges táplálkozás megvalósításához

Húsok, húskészítmények, tojás

Gabonafélék

mennyiségű teljes értékű fehérjét tartalmaznak. Magas a B6vitamin

A

gabonafélék

alkotják

az

egészséges

táplálkozás

alapját.

Rendszeres, naponta többszöri fogyasztásuk ajánlott. Főleg a teljes
értékű

gabonaipari

termékek

kedvező

hatásúak,

bizonyítottan

csökkentik a vastag és végbélrák kockázatát, segítenek a székreke
dés és aranyér megelőzésében, fontosak fogyókúra esetén, illetve a
cukorbetegek étrendjének is szerves részei.

A zöldség, főzelékfélék és gyümölcsök naponta több alkalommal
hozzájárulnak

egészségünk

megőrzéséhez.

Ez

az

élelmiszercsoport nagy mennyiségű vitamint, ásványi anyagot és
élelmi

rostot

tartalmaz.

Vitamintartalmuk

és a cink, illetve a vastartalmuk is. Napi fogyasztásra a soványabb
húsok javasolhatók. Legsoványabb húsa a vadaknak van. Ajánlott a

csirke, pulykamell, comb, sovány sertés, illetve marhahús. Ha
tehetjük, a látható zsiradékot távolítsuk el ételkészítés előtt. A

húskészítmények nagy része 3040 % zsírt is tartalmaz, emellett
koleszterinben

legjobban

nyersen

fogyasztva őrizhető meg. Ásványi anyagaik közül fontos a kálium és

Zöldségek, gyümölcsök, tejtermékek
fogyasztása egészséges
Tej és tejtermékek

Tej és tejtermékeknek is naponta helyet kell kapniuk az étrendben.

A tej jó fehérje és rendkívül jó kalciumforrás, jelen van benne a
Dvitamin

is.

Fiatalkorúak

számára a növekvő csontállomány felépítéséhez fontos, felnőtteknél
a megfelelő kalciumellátottság segít a csontritkulást megelőzni.
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fogyasztásra

a

soványabb

szeres fogyasztása kifejezetten fontos. A tojás jelentős a fehérje és a

vitaminok szempontjából, viszont a tojássárgája magas koleszterin
tartalma miatt ebből maximum napi egy db az ajánlható mennyiség.

Zsíros húsok mértéktelen
fogyasztása egészségtelen
Zsiradékok

A zsiradékok jelentős energiát szolgáltatnak, ideális esetben a
táplálékkal

szükséges

napi

Avitamintartalmát. Nagyon kedvező tulajdonságú a halhús, rend

során, mert értékes anyagaiknak nagy része kioldódik a főzővízbe.

hasznosulásához

bővelkedik,

sonka, virsli stb. A belsőségek közül meg kell említeni a máj jelentős

a magnézium. A zöldségek főzőlevét is használjuk fel az ételkészítés

kalcium

is

készítmények javasoltak pl. párizsi, gépsonka, csirke, pulykamell

Zöldség, főzelékfélék és gyümölcsök
fogyasztva

Húsokat és készítményeit naponta ajánlott fagyasztani. A húsok nagy

felvett

energia

30%a

származik

belőlük.

Ellátja

esszenciális zsírsavakkal a szervezetet és a zsírban oldódó vitaminok
(A,

D,

E,

Magyarországon

Kvitamin)
a

hasznosulásához

zsiradékfogyasztás

a

is

nélkülözhetetlen.

szükségesnél

másfél,

kétszer magasabb. Főleg a telített zsírsavakat tartalmazó, leginkább
állati

zsírokat

mérsékelnünk.

és

a

magas

koleszterintartalmú
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ételeket

kell

Sóbevitel

A nátrium nagyon fontos ásványi anyaga a szervezetünknek, több
életfolyamat alapvető eleme. A túlzott sófogyasztás növeli a magas

vérnyomás kialakulásának veszélyét. Főzés során ne sózzuk az ételt,
csak a készételt ízesítsük mérsékelten. A kereskedelemben már évek
óta kapható 40%al csökkentett nátriumtartalmú só is.

Cukor, édesség

A gyümölcsök, egyes zöldségek, a tej természetes módon tartalmaz
nak

cukrokat

(glükóz,

fruktóz,

laktóz

stb.).

Kiegyensúlyozott

Kőrös-körül az egészségért!

táplálkozás esetén ezek szerves részei a megfelelő szénhidrát

bevitelnek. A cukrozott élelmiszerek, italok főleg nassolnivalóként
jelennek meg mindennapjainkban.

Folyadékfogyasztás
A

kiegyensúlyozott

életműködéshez

nélkülözhetetlen a napi két, két és fél
liter folyadék. Legjobb szomjoltó a

tiszta víz. Nagy melegben, az ásványi
anyagok

pótlására

is

ajánlott

az

ásványvíz (ha lehet szénsavmentes).
Ihatunk frissen préselt gyümölcs és

zöldségleveket. Tej, tejes ital (kakaó,

Egészségfejlesztési Iroda
6200 Kiskőrös, Árpád u. 8.
Telefon: (78) 415920
Email: efi.kiskoros@korosnet.hu
www.efi.kiskoros.hu

tejeskávé) a reggeli vagy vacsora ki
egészítője lehet.
A

magas

cukortartalmú,

szénsavas

vagy rostos üdítőitalok minél ritkábban

kerüljenek poharunkba. Fekete kávét,

alkoholos italokat (rövid ital, bor, sör)
mértékletesen fogyaszthatunk.
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A kiadvány Kiskőrös Város Önkormányzata megbízásából

5000 példányban készült a TÁMOP6.1.211/320120022 kódszámú
pályázat megvalósítása során.

