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A könyvről 

 

A „Táplálkozási tanácsok” című könyv Önnek íródott – Önnek, aki hamarosan kezelést 

fog kapni vagy éppen kezelés alatt áll. A családja, a barátai és az Önhöz közelállók 

számára is hasznos lehet ez a kiadvány. 

 

A könyvben igyekeztünk választ adni a kezelések megkezdése előtt, alatt és után 

felmerülő, a táplálkozással kapcsolatos mindennapi problémákra, kérdésekre.  

 

 Mit kell tudni az onkológiai kezelésekről, a megfelelő táplálkozásról és a 

táplálkozási nehézségekről? 

 Hogyan befolyásolják az érzelmeink az étvágyat? 

 Hogyan kezeljük, a táplálkozási nehézségeket? 

 Hogyan étkezzünk helyesen a kezelések befejezése után? 

 Ételek és italok, amelyek segíthetnek a felmerülő táplálkozási nehézségek 

enyhítésében. 

 Hogyan tudhatunk meg többet ebben a témakörben? 

 

Amennyiben a kezelések alatt táplálkozási nehézsége merülne fel, mindenféleképpen 

konzultáljon a kezelőorvosával vagy a háziorvosával! 

 

Ajánlott kezdetben a könyvnek azokat a fejezeteit elolvasnia, 

amelyek aktuálisan érintik Önt. Később olvassa el a többi részt is! 
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Mit kell tudni a kezelésekről, a kiegyensúlyozott 

étkezésről és a táplálkozási nehézségekről? 

 

A daganatos betegeknek különleges diétára van szükségük. 

A daganatos betegek étkezési igényei sokszor különböznek attól, amit általában egészségesnek 

hisznek. A legtöbb embernek az egészséges étkezés a következőket jelenti: 

 sokféle zöldség és gyümölcs, teljes kiőrlésű kenyér- 

és gabonatermékek 

 kis mennyiségű hús- és tejtermék 

 kevés zsír, cukor, alkohol és só 

Daganatos megbetegedés esetén úgy kell étkeznie, hogy 

legyen ereje legyőzni a kezelések okozta mellékhatásokat. 

Egészségesként megfelelő mennyiségű ételt fogyasztani a 

legtöbbször nem okoz problémát. Ha daganatos betegséggel küzd és kezeléseket kap, akkor ez igazi 

kihívást jelenthet. 

Ha Ön daganatos beteg, a szokásosnál több fehérjére és kalóriára van 

szüksége. Bizonyos időszakokban több tejet, sajtot és tojást kell 

fogyasztania. Ha épp rágási és/vagy nyelési nehézségekkel küzd, akkor 

több pépes ételt kell beilleszteni az étrendjébe. Néha nem szerencsés 

magas rost tartalmú ételeket enni, ilyenkor rostban szegény ételeket 

javaslunk. Dietetikus tanácsát is érdemes kérnie. 

 

A kezelések mellékhatásai okozhatnak táplálkozási nehézségeket is. 

A rákbetegség kezeléseinek fő célja a rosszindulatú sejtek elpusztítása. Sajnos sok esetben ezek a 

kezelések az egészséges sejteket sem kímélik. A kezelések mellékhatásaként felléphetnek táplálkozási 

nehézségek. 

 A 11. oldalon részletesen olvashat arról, hogy a különböző kezelések mellékhatásai milyen táplálkozási 

nehézségekkel járhatnak. 
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A kezelések alatt felmerülő leggyakoribb táplálkozási nehézségek a következők: 

 Étvágycsökkenés 

 Változások az ízlelésben és a szaglásban 

 Székrekedés 

 Hasmenés 

 Szájszárazság 

 Tejcukor érzékenység 

 Hányinger 

 Kisebesedett száj 

 Kisebesedett torok, nyelési nehézségek 

 Hányás 

 Súlygyarapodás 

 Fogyás 

Sok esetben a kezelések és a megbetegedés okozta stressz miatt csökken az étvágy vagy fordul elő 

hányinger. Az ilyen tünetek a legtöbbször elmúlnak, amint elkezdődnek a kezelések és 

megtapasztaljuk, hogy mi is vár ránk. 

Mit kell tennie és átgondolnia, mielőtt elkezdődnek a kezelések? 

 Amíg a kezelések el nem kezdődnek, nem tudhatja, hogy milyen mellékhatások vagy 

táplálkozási nehézségek léphetnek fel vagy, hogy egyáltalán lesznek-e ilyen gondok. Adott 

esetben lehet, hogy csak enyhe mellékhatások fordulnak elő. A mellékhatásokat befolyásolni is 

lehet. Sok probléma megszűnik, amint abbamaradnak a kezelések. 

 

 A kezelésekre tekintsen úgy, mint gyógyulásra fordított időre, és csak önmagára koncentráljon! 

 

 Már a kezelések megkezdése előtt táplálkozzon egészségesen, 

hogy a kezelések alatt is megmaradjon az erőnléte, és csökkenjen a 

fertőzések kockázata! 

 

 Menjen el egy fogorvoshoz! Nagyon fontos, hogy a szájüregében is 

minden rendben legyen mire a kezelések megkezdődnek. 
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 Kérdezze meg a kezelőorvosától, a nővértől vagy a dietetikustól, 

hogy milyen gyógyszert vagy speciális diétát ajánlanak a 

jelentkező táplálkozási nehézségek csökkentésére! 

 Beszéljen a félelmeiről és aggodalmairól az orvossal és a 

nővérekkel! Sok esetben nagyon jó gyakorlati tapasztalatokkal 

tudnak segíteni a félelmei leküzdésében. 

 Tudjon meg minél többet a betegségről és annak kezeléséről! 

Sokan már attól jobban érzik magukat, ha tudják, mi vár rájuk.  

 

Felkészülés a helyes táplálkozásra 

 Töltse fel a hűtőjét és a szekrényeit egészséges 

ételekkel! Olyan ételeket is vásároljon, amiket akkor 

is meg tud enni, amikor rosszul érzi magát! 

 Tartson otthon olyan ételeket, amelyeket könnyű 

elkészíteni, nem kell sokat főzni vagy elég csak 

megmelegíteni! 

 Főzzön előre, és fagyasszon le belőle egy étkezésnyi adagokat! 

 Kérje meg a családját és barátait, hogy segítsenek bevásárolni 

és főzni a kezelések ideje alatt! Akár be is oszthatják előre a 

családon belül, hogy ki miben és mikor segít. 

 Beszéljen az orvossal vagy a nővérekkel, hogy a kezelések alatt 

mi vár Önre! A különböző táplálkozási nehézségek fennállása 

idején fogyasztható ételek listáját a 49-64.oldalakon találja. 

Nem minden daganatos betegnél merülnek fel táplálkozási 

nehézségek a kezelések alatt 

Nem lehet megmondani előre, hogy lesznek-e táplálkozási nehézségei a kezelések alatt, és ha igen, 

akkor milyen súlyosak. Lehet, hogy csak pár apróbb gond jelentkezik. Ez függhet a daganat típusától, 

illetve attól, hogy hol van a szervezetben a daganat, továbbá a kezelések fajtájától, erősségétől és 

időtartamától is. 

A kezelések alatt felmerülő táplálkozási nehézségek enyhítésére esetek többségében van gyógyszeres 

megoldás is. A legtöbb esetben ezek a problémák megszűnnek, amint a kezelések véget érnek. A 

kezelőorvosa, a nővérek vagy egy dietetikus szakember előre fel tudja készíteni arra, miként kell eljárni 

ezekben az esetekben. Amint jelentkeznek az első tünetek, azonnal konzultáljon velük is! 
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Amint felmerül bármilyen táplálkozási nehézség, 

azonnal jelezze a kezelőorvosának vagy a nővéreknek! 

 

Beszéljen az orvosával, a nővérekkel vagy a dietetikussal az 

ajánlott táplálékokról! 

Ha nem biztos abban, hogy milyen ételeket érdemes fogyasztania a kezelések alatt, kérdezze meg a 

kezelőorvosát vagy a nővéreket! Kérdezzen rá, hogy tudnak-e megfelelő dietetikust ajánlani Önnek! A 

dietetikus a legmegfelelőbb szakember, akivel konzultálhat az egyéni étrenddel (diétával) 

kapcsolatban. Együtt kiválaszthatják az Önnek megfelelő ételeket a kezelések alatti és utáni időszakra 

egyaránt. 

Mielőtt találkoznak, gondolja át, hogy mit is kérdezne tőle, és írja le a 

kérdéseit! Kérdezzen rá, hogy a kedvenc ételeit fogyaszthatja-e a 

kezelések alatt! Hasznos lehet más betegtársak véleményét és 

tanácsát meghallgatni, hogy ők miként néztek szembe a felmerülő 

problémákkal. Ezt a könyvet is megmutathatja a dietetikusának, hogy 

segítsen kiválasztani Ön számára legfontosabb részeket. 

Ha cukorbetegség, máj- vagy szívproblémák miatt már eleve speciális diétán él, még fontosabb, hogy 

minél hamarabb beszéljen a kezelőorvosával vagy egy dietetikussal. Ők segíthetnek abban, hogy úgy 

birkózzon meg a felmerülő táplálkozási nehézségekkel, hogy közben a speciális étrendedet is be tudja 

tartani. 

Hogyan hasznosíthatjuk a legjobban a táplálékainkat? 

A kezelések alatt az étkezésben lehetnek jobb és rosszabb napjai is. Íme, néhány módszer, hogyan 

nézzen szembe velük: 

 Amikor van rá lehetősége, egyen kalóriában és fehérjében 

gazdag ételeket! Ez segíthet abban, hogy megmaradjon az 

ereje, és hogy a kezelések alatt gyorsan felépüljön. 
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 Akkor egyen, amikor a legnagyobb étvágya van! A legtöbb embernek ez a 

reggeli órákat jelenti. Ebben az esetben reggelizzen bőségesen, és a 

délelőtt folyamán igyon könnyebb, folyékony (pépes) táplálékot!  

 Egyen annyit, amennyi csak jól esik! Még akkor is, ha ez csak 1-2 többlet 

falat, de ezek is segíthetnek erőt nyerni. A folyékony táplálék is alkalmas 

a megfelelő mennyiségű fehérje- és kalória bevitelére. 

 Ne aggódjon, ha bizonyos napokon nem tud eleget enni! Ilyenkor keressen más örömöket 

azért, hogy jobban érezze magát! Amint képes lesz újra enni, egyen ismét oylan mennyiséget, 

amennyi nem árt meg Önnek! Mondja el az orvosának, ha több mint 2 napig nem tud enni! 

 Igyon elegendő folyadékot! Ez még fontosabb azokon a napokon, amikor nem tud enni. A 

felnőtteknek napi 8-12 pohárnyi folyadékra van szükségük. Könnyebben megvalósítható ez az 

ajánlás, ha egy palack víz állandóan kéznél van. A 49. oldalon talál egy listát a könnyen 

emészthető folyékony táplálékokról. Érdemes kipróbálni! 

 Ha mások készítik az Ön ennivalóját, beszélje meg velük, hogy mit szeretne,  és mire van 

szüksége! 

Bánjon különös gonddal az élelmiszerekkel, hogy elkerülje a fertőzéseket! 

Az onkológiai kezelések egy része védtelenebbé teszi a szervezetet a fertőzésekkel szemben. Ezt 

megelőzendő, sokkal óvatosabbnak kell lennie az ételek készítése és felhasználása során.  

Pár jó tanács: 

 A forró ételeket tartsa forrón, a hideg ételeket pedig hidegen! A 

maradékot azonnal tegye be a hűtőbe, amint végzett az 

étkezéssel! 

 Nagyon alaposan mossa meg a nyers zöldségeket és 

gyümölcsöket felhasználásuk vagy fogyasztásuk előtt! Ne egyen 

olyan ételeket, amiket nem lehet alaposan megmosni (ilyen 

például a málna)! A durva felületű gyümölcsöket és zöldségeket 

(mint például a sárgadinnye) a mosás során sikálja meg! 
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 Mossa meg a kezét, a késeket, a 

vágódeszkát és a konyhapultot nagyon 

alaposan, mielőtt és miután ételt készít! Ez 

különösen fontos olyan esetekben, amikor 

nyers hússal, pulykával, csirkével vagy 

hallal dolgozik. 

 Más-más vágódeszkát használjon a 

húsételekhez és a nyers zöldségekhez, 

gyümölcsökhöz! 

 A fagyasztott húst vagy a hűtőszekrényben vagy a mikrohullámú sütőben olvassza fel! Ne  

hagyja szobahőmérsékleten kiolvadni! 

 A húst és a tojást alaposan főzze meg! A húsban ne maradjon rózsaszín rész, a tojás se 

maradjon semennyire sem lágy! 

 Ne egyen nyers halat vagy egyéb tengeri herkentyűt, sushit vagy osztrigát! 

 Győződjön meg arról, hogy minden tejtermék, juice és méz pasztörizálva van! 

 Lejárt szavatosságú ételeket vagy italokat ne fogyasszon és ne használjon fel a főzés során! 

 Boltban kimért ételeket ne vásároljon! 

 Ne egyen büfékben, salátabárokban vagy önkiszolgáló éttermekben! 

 Ne egyen semmilyen olyan ételt, amin a legkisebb penészedés látható! A nemes penész sem 

kivétel, tehát kerülje a penészes vagy kéksajtok fogyasztását is! 

 

Táplálékok, vitaminok és más kiegészítő anyagok használata a rák elleni küzdelemben 

Sokszor felmerülő kérdés, hogy miként lehet bizonyos ételekkel, vitaminokkal vagy kiegészítő 

készítményekkel segíteni a szervezetünknek felvenni a versenyt a daganatos megbetegedéssel. Csak 

olyan, az onkológiai kezeléseket kiegészítő terápiával érdemes foglalkozni, amelyekről rendelkezésre 

állnak tudományos tanulmányok, amik azt bizonyítják, hogy egy speciális diéta, egy bizonyos étel, 

vitaminok, ásványok, étrend-kiegészítők, gyógynövények vagy ezek bármilyen kombinációja javítja az 

életminőséget, lassítja vagy visszafordítja a daganatos megbetegedést.  Arra is figyelmet kell fordítani, 

hogy ezek a készítmények ne okozzanak egyéb problémákat 

azáltal, hogy esetleg csökkentik a kezelések hatékonyságát! 

Egyeztessen a kezelőorvosával, a nővérekkel vagy a dietetikus 

szakemberrel mielőtt speciális diétát kezdene, vagy kiegészítő 

készítményt szedne! A problémák elkerülése végett fontolja meg 

a tanácsaikat! 
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Beszéljen az orvosával, mielőtt speciális diétát kezdene, vagy 
kiegészítő készítményt szedne! Bizonyos vitaminok és étrend-
kiegészítők befolyásolhatják a kezelések eredményességét. 

 

 

Speciális tudnivalók a beteget ápolók számára 

 Ne lepődjön meg, ha a beteg ízlelése egyik napról a másikra megváltozik!  

Lehetnek olyan napok, amikor a kedvenc ételét sem kívánja, vagy azt mondja, hogy rossz az 

íze. 

 Tartsa az ételt mindig könnyen elérhető helyen!  

Ezáltal a beteg bármikor ehet egy falatot, amikor képes rá. Kis adag almaszósz vagy puding is 

lehet a betegágy melletti asztalkán. Vagy akár egy doboz előre felvágott sárgarépát is érdemes 

a hűtőben tartani. 

 Legyen gyengéd és figyelmes!  

Sokkal eredményesebb, mintha erőltetné az étkezést. 

Javasolja, hogy inkább próbáljon meg inni mindenféle 

könnyen emészthető és értékes összetevőkben gazdag 

folyadékot, ha épp nincs étvágya! A szűrt italokkal 

kapcsolatban a 49-50. oldalon olvashat hasznos jó 

tanácsokat. 

 Beszéljék meg az ápoltjukkal, hogy miként lehet a 

legsikeresebben megoldani a felmerülő táplálkozási problémákat!  

Ha ezt megteszik, mindketten könnyebben meg tudják tartani, amiben előre megállapodtak. 
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Az érzelmek is befolyásolhatják a 

kezelések alatt az étvágyat 

 

Az onkológiai kezelések hatására a következőkre 

számíthat: 

 Depresszió 

 Aggódás 

 Félelem 

 Harag 

 Elhagyatottság 

 Magány 

 

Ezek az érzések teljesen normálisak. Bár önmagukban nem kimondottan táplálkozási problémák, de 

befolyásolhatják az étellel, a vásárlással vagy a főzéssel kapcsolatos érdeklődését. A kimerültség is 

nehezebbé teheti a mindennapi küzdelmet. 

Hogyan győzze le a kezelések alatti rossz érzéseit? 

Sok mindent tehet, hogy leküzdje azokat rossz érzéseket, amelyek az étvágyát befolyásolják. Íme 

néhány bevált jótanács.: 

 Fogyassza a kedvenc ételeit azokon a napokon, amikor nincs kezelés!  

Ily módon élvezni tudja az ételt és elmúlnak az emésztési zavarokkal kapcsolatos emlékei. 

 Pihenjen, meditáljon vagy imádkozzon!  

A lélek gondozása nagyon fontos, hogy nyugodt, kiegyensúlyozott és kevésbé stresszes legyen. 

Az ilyen tevékenységek segítenek megnyugodni, csökkentik a stresszt. 

 Beszéljen valakivel az érzéseiről!  

Szüksége lehet rá, hogy megbeszélje a gondjait a családjával, 

a barátaival, egy orvossal, egy vallási vezetővel, vagy akár 

egy pszichológussal. Az is sokat segíthet, ha olyanokkal 

beszélget, akik már átestek a kezeléseken, így megértik a 

helyzetét, valamint meg tudják osztani önnel a 

tapasztalataikat. 
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 Csatlakozzon egy, a daganatos betegeket támogató csoporthoz!  

Itt megismerhet olyan betegekkel, akik az Önéhez hasonló problémákkal már megküzdöttek. A 

csoporttalálkozókon megoszthatja a többiekkel gondolatait és megismerheti másokét is. Sok 

tapasztalatot gyűjthet arról, hogy mások hogyan küzdenek meg a rákkal, a kezelések okozta 

mellékhatásokkal és a felmerülő táplálkozási nehézségekkel. A kezelőorvosa vagy a nővérek 

biztosan tudnak javasolni ilyen csoportot. Kérje tanácsukat erről is! Ma már az interneten 

keresztül is csatlakozhat ilyen csoportokhoz, ha akadályoztatva van a közlekedésben, de több 

tapasztalatot gyűjthet, ha személyesen vesz részt az összejöveteleken. 

 A táplálkozási nehézségekről és a kezelések várható mellékhatásairól még azok megjelenése 

előtt tájékozódjon!  

Sokkal magabiztosabb lesz, ha már így tud szembenézni velük. 

 Pihenjen eleget!  

Legalább 7-8 órát aludjon minden éjjel! Napközben kerülje a megterhelő tevékenységet, töltse 

az időt sétával, sok pihenéssel, olvasással vagy filmnézéssel. 

 Ne törekedjen arra, hogy erején felül teljesítsen!  

Keressen lehetőségeket arra, hogy a mindennapi feladatait 

könnyebben elvégezhesse! Jobban fogja érezni magát, ha tud 

másoktól segítséget kérni vagy elfogadni. 

 Legyen aktív minden nap!  

Tudományos kutatások azt mutatják, hogy sokkal jobban érzik 

magukat azok, akik minden nap sétálnak egy kicsit vagy bármilyen 

más testmozgást végeznek. Az rendszeres aktivitás segíthet abban, 

hogy javuljon az étvágya. 

 Jelezze az orvosának vagy a nővéreknek, ha a felmerülő negatív 

érzéseit egyedül nem tudja teljesen leküzdeni! Kérje, hogy 

ajánljanak valamilyen gyógyszert! 
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Ingyenes szaktanácsadás daganatos betegeknek 

 

Daganatos megbetegedés során az érintettek számtalan lehetséges megoldással, sokat ígérő termékkel 

és ajánlattal találkoznak, amelyek közül nehéz kiválogatni a valóban hasznosakat. Ilyenkor jó, ha van 

egy biztos pont, amelyhez az ember bizalommal fordulhat tanácsért.  

 

A Culevit Rákkutató és Gyógyszerfejlesztő Kft. szívügyének tekinti a gondoskodást, odafigyel a 

betegekre, legyen szó akár egyes termékek adagolásáról, használatáról, vagy akár testi, lelki 

problémáról. Munkatársaink készséggel állnak rendelkezésükre. 

Szaktanácsadóink a Tanácsadói Szolgálat nyitva tartási idejében, minden hétköznap elérhetőek. 

Munkatársaink telefonon, vagy – előzetes bejelentkezést követően – személyesen is fogadják az 

érdeklődőket. A személyes tanácsadást központi irodánkban, illetve a budapesti Culevit Mintaboltban 

lehet igénybe venni. 

 

Culevit Mintabolt:  

1123 Budapest 

Schwartzer Ferenc utca 3. (a Kék Golyó utca sarkán, szemben az Országos Onkológiai Intézettel) 

 

Culevit Központ: 

Hermina Business Tower Irodaház, B épület 

1146 Budapest 

Hungária krt. 162-168., 8. emelet  

 

Kérjük a tanácsadáshoz előzetesen egyeztessenek időpontot a (06-1) 321-2111-es telefonszámon! 
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A táplálkozási nehézségekről tömören 

 

Az alábbi lista tartalmazza az onkológiai kezelések során felmerülő különböző táplálkozási 

nehézségeket. Nem mindenkinél jelentkezik minden probléma. Sok esetben egyik sem fordul elő. A 

kezelések típusán, erősségén és időtartamán túl más, már ismert betegség, például a cukor- vagy 

vesebetegség is erősíthetik a mellékhatásokat.  

Beszéljen a kezelőorvosával, a nővérekkel vagy dietetikus szakemberrel ezekről, és kérdezzen rá, hogy 

az Ön esetében milyen táplálkozási nehézségre lehet számítani! Ezeket keresse ki a táblázatból, és akár 

azonnal a megfelelő oldalra lapozva, többet is megtudhat róluk. 

 

Felmerülhető táplálkozási probléma Oldal 

Étvágycsökkenés 12 

Változások az ízérzékelésben és/vagy a szaglásban 15 

Székrekedés 17 

Hasmenés 20 

Szájszárazság 23 

Tejcukor-érzékenység 25 

Hányinger 27 

Száj-kisebesedés (gyulladás) 30 

Torok- kisebesedés (gyulladás), nyelési nehézségek 34 

Hányás 37 

Súlygyarapodás 39 

Fogyás 41 
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Étvágycsökkenés 

 

Mit értünk ezen? 

A csökkenő étvágy alatt azt értjük, amikor valaki nem kívánja az ételt, vagy nem érez éhséget. Ez a 

daganatos betegek gyakori problémája, különösen a kezelések idején szokott intenzíven jelentkezni. 

Lehet, hogy csak 1-2 napig tart, de ilyenkor hosszabb ideig fennmaradhat ez az állapot. 

Mitől alakul ki? 

Az étvágycsökkenésnek többféle oka lehet: 

 Maga a daganatos megbetegedés 

 Kimerültség 

 Fájdalom 

 Stressz, félelem, depresszió, idegesség 

 A kezelések okozta mellékhatások (hányinger, hányás, ízlérzékelés és szaglás 

megváltozása) 

Segíthetünk ezen a megfelelő táplálék kiválasztásával 

 Ha nehezen tud nyelni, válasszon folyékony vagy pépes ételeket! 

 A napi 3 főétkezés helyett, egyen naponta 5-6 alkalommal kisebb 

adagokat!  

Rá fog jönni, hogy kisebb adagokat könnyebb elfogyasztani, és 

elmúlik a folyamatos telítettség érzése is. 

 Legyen kéznél mindig pár falat harapnivaló!  

Kis csomag keksz, aszalt gyümölcs, energiaszelet, stb. Az ilyen 

ételekről az 57. oldalon olvashat. 

 Fehérjében és kalóriában gazdag ételeket fogyasszon!  

Ezzel kapcsolatban az 59. és a 63. oldalon olvashat hasznos információkat. 

 Egész nap igyon sok folyadékot – akkor is, amikor nem kíván semmit sem!  

Válasszon olyan italokat, amelyek kalóriát és egyéb ásványi anyagokat is tartalmaznak! Ilyenek 

például a gyümölcslevek, a levesek, valamint a fehérje tartalmú tejes- vagy szójaitalok. Ezekről 

a 49. és az 50. oldalon olvashat többet. 
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 Közvetlenül lefekvés előtt is egyen pár falatot!  

Extra kalóriát juttathat így a szervezetbe, és nem befolyásolja az 

étvágyát a következő étkezéskor. 

 Változtasson a megszokott étel formáján! 

Például egy gyümölcsöt mostantól ne önmagában, hanem tejturmix 

formájában készítsen el!  

 Igyon könnyű, hűsítő italokat (joghurt, tejturmix, jégkrém)! 

A következő oldalon talál egy jó banánturmix receptet… 

 Egyen nagyobb adagokat, amikor jól érzi magát és kipihent!  

A legtöbb embernek ez a reggeli órákat jelenti, egy végig aludt éjszaka után. 

 Evés közben keveset igyon!  

Sok esetben az okozza a telítettségérzést, hogy az étkezés során sok folyadékot fogyasztunk. 

Ezt megelőzheti, ha inkább evés előtt vagy utána fél órával iszik nagyobb mennyiséget. 

Egyéb lehetőségek 

 Beszéljen egy dietetikussal!  

Sok hasznos tippet adhat, hogy miként juttathat több 

fehérjét és kalóriát a szervezetébe. 

 Az étkezései legyenek kellemes hangulatúak!  

Olyan emberekkel étkezzen együtt, akiket szeret, 

olyan ételeket válasszon, amik jól esnek és jól is 

néznek ki! 

 Mozogjon minden nap!  

A rendszeres testmozgás megnöveli az étvágyat. Tudományos kutatások bizonyítják, hogy 

jobban érzik magukat azok a daganatos betegek, akik rendszeresen mozognak. 

 Beszéljen a nővérekkel vagy egyéb segítőkkel a félelmeiről, a 

depressziójáról vagy más lelki problémáiról, ami hatással lehet az 

étvágyára!  

Sok jó tanácsot kaphat tőlük is. 

 Jelezze a kezelőorvosának, ha hányingere van, ha hányt, vagy 

megváltozott az ízlelése és szaglása!  

Ő is segíthet abban, hogy ezek ellenére is tudjon étkezni. 
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RECEPT 

Segítség étvágytalanság esetén 
 

Banános tejturmix 

Hozzávalók: 

1 egész felkarikázott banán 

vanília kivonat (pár csepp) 

                                              1 pohár tej 

 

Tegye be a hozzávalókat a turmixgépbe!  

Aprítsa össze, hogy egységes állagú legyen! 

 

 

Mennyiség: 
1 adag 
 
1 adag mennyisége: 
2 pohár 
 
Adagonkénti fehérjetartalom: 
9 gramm 
 
Adagonkénti  
energiatartalom (3,5 %-os 
zsírtartalmú tej esetén): 
255 kcal 
 
Adagonkénti  
energiatartalom (2,8 %-os 
zsírtartalmú tej esetén): 
226 kcal 
 
Adagonkénti  
energiatartalom (1,5 %-os 
zsírtartalmú tej esetén): 
190 kcal 
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Változások az íz- és szaglás érzékelésben 

 

Mit értünk ez alatt? 

Az ételek kevésbé tűnnek ízletesnek, esetleg bizonyos ételek ízét keserűnek vagy fémesnek fogja 

érezni. Bizonyos ételek, amiket eddig szeretett, kellemetlen szagúnak tűnhetnek. 

Miért történik ez? 

Az onkológiai kezelések, a fogászati problémák és maga a daganatos megbetegedés is 

megváltoztathatják az ízlelését és a szaglását. Noha nincs biztos módszer ezek elkerülésére, a legtöbb 

esetben a kezelések végeztével a tünetek meg is szűnnek. 

A táplálék helyes megválasztásával is segíthetünk 

 Válasszon olyan ételeket és italokat, amelyek jól néznek ki és 

kellemes az illatuk!  

Kerülje az olyan ételeket, amelyek kellemetlennek tűnnek! 

Például ha egy bizonyos húst nem érez kívánatosnak, 

próbálkozzon egy másik fajtával! 

 Marinálja az ételeket!  

Javíthatja a különböző hús- vagy halételek ízét, ha elkészítés 

előtt bepácolja azokat.  

A húsokban a sav lebontja a szövetek egy részét, így azok több nedvességet képesek felvenni - 

az eredmény egy ízletesebb, zamatosabb hús. Ma már lehet kész pácoló szószokat kapni, de 

ízlése szerint saját maga is összeállíthatja. Gyümölcslevet, bort vagy salátaöntetet is 

használhat. A pácolás alatt egészen a főzés megkezdéséig tartsa hűtőben az ételeket! 

 Próbálja ki a magas citrom- és narancs tartalmú ételeket és italokat!  

A citromos pite jó ízű és extra fehérjét és kalóriát is tartalmaz. 

Ne egyen savanyú ételeket, ha sebes a torka vagy a szája! 

 Édesítse az ételeket!  

Amennyiben az ételeket sósnak, keserűnek vagy savnyúnak 

érzi, adjon hozzá némi cukrot vagy édesítőszert, ez elnyomja a 

rossz ízt! 
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 Adjon extra ízeket az ételekhez!  

A zöldségek ízét egy kis szalonna vagy hagyma nagyon feldobja. Fűszereket is használhat. A 

bazsalikom, az oregánó és a rozmaring sokat segíthet. A húsok ízét javítja például a barbecue 

szósz is. 

 Kerülje azokat az ételeket és italokat, amelyeket kellemetlen szagúnak érez!  

Néhány tanács, hogyan csökkentheti a kellemetlen illatokat: 

 Az ételeket szobahőmérsékleten tálalja! 

 Tartsa az ételeket lefedve! 

 Italokat zárható palackból igyon (pl. kulacs)! 

 Használjon szívószálat iváskor! 

 Főzés közben kapcsolja be a konyhai páraelszívót! 

 Ha megteheti, főzzön a szabadban! 

 Amikor főz és felemeli az edény fedelét,  fordítsa úgy, hogy a kiáramló gőz Öntől 

ellenkező irányban távozzon! 

 

Használjon műanyag evőeszközöket, ha a fém evőeszközök ízét érezné! 

 

További javaslataink 

 Beszéljen egy dietetikussal!  

Ő is tud további hasznos tanácsokat adni, hogy miként lehet 

megküzdeni a megváltozott szaglás- és ízlelés miatti 

problémákkal. 

 Használjon műanyag evőeszközöket!  

Ha étkezéskor fémes ízt érez a szájában,  segíthet, ha műanyag evőeszközökkel vagy 

evőpálcikával étkezik. Fém edények helyett üveg edényeket is használhat a főzéshez. 

 Tartsa tisztán a száját!  

A gyakori fogmosás és szájöblítés is hozzájárulhat ahhoz, hogy jobb ízűnek érezze az ételeket, 

és segíthet a különböző fertőzések leküzdésében és megelőzésében is. 

 Használjon speciális szájöblítő berendezést!  

Kérdezze meg a kezelőorvosát vagy a fogorvosát, hogy milyen készüléket ajánl erre a célra! 

 Menjen el fogorvoshoz!  

Érdemes meggyőződni arról, hogy az ízlelése megváltozása nem fogászati problémából  

adódik-e. 

 Beszéljen a kezelőorvosával vagy a nővérekkel! Minden esetben tájékoztassa őket arról, hogy 

ha a megváltozott szaglása vagy ízlelése zavarja az étkezésben! 
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Székrekedés 

 

Mit értünk ez alatt? 

Székrekedés akkor lép fel, amikor lelassul az emésztés, renyhébb a bélmozgás, és emiatt kevesebbszer 

van, illetve keményebb és szárazabb széklete, amely könnyen megakad a bélrendszerben. A bélmozgás 

emiatt fájdalmas, böfögés, a bélgázok miatt puffadás, hányinger és gyomorgörcs is jelentkezhet. 

Miért történik ez? 

A kemoterápia, a daganat elhelyezkedése, a fájdalomcsillapítók és egyéb gyógyszerek mellékhatása is 

okozhat székrekedést. Akkor is felléphet, amikor Ön kevés folyadékot iszik, vagy rostban szegény 

ételeket fogyaszt. A székrekedést a testmozgás hiánya is kiválthatja. 

Hogyan segíthetünk ezen helyes táplálkozással? 

 Igyon sok folyadékot!  

Legalább 8 pohárnyi folyadékot igyon minden nap! (egy pohár=2,5 dl) Az ajánlott folyadékok 

listája a 49. oldalon található. 

 Igyon meleg italokat!  

Sok esetben a meleg italok fogyasztása (tea, kávé, leves) is segíthet a székrekedés 

enyhítésében. A meleg italok fogyasztása akár az étkezés után is történhet. 

 Egyen rostban gazdag ételeket!  

Ilyenek a teljes kiőrlésű kenyérfélék, aszalt gyümölcsök, borsó és babételek. Próbálja ki a 19. 

oldalon olvasható receptet! Az 55. oldalon további rostban gazdag ételekről olvashat. Bizonyos 

daganattípusok esetében nem ajánlott a túlzott rostbevitel, ezért mindenféleképpen 

egyeztessen a kezelőorvosával, mielőtt rostban gazdag diétába fog! 

 

 



 

18 

 

  

Kérdezze meg a kezelőorvosát, mielőtt a székrekedés 

kezeléséhez hashajtót vagy egyéb gyógyszert venne be! 

 

 

Egyéb megoldások: 

 Beszéljen dietetikussal!  

Ő majd olyan ételeket javasol, amelyek segítenek enyhíteni a 

székrekedést. 

 Vezessen naplót a bélmozgásairól!  

A leírások alapján a kezelőorvosa vagy a nővér pontosabb 

képet kaphat a problémával kapcsolatban. 

 Mozogjon minden nap!  

A rendszeres, mindennapos testedzés segíthet megelőzni vagy 

enyhíteni a székrekedést. Beszéljen a kezelőorvosával, hogy milyen 

gyakorlatokat és mennyi testedzést ajánl! 

 Mindenképpen jelezze a kezelőorvosának vagy a nővérnek, ha két 

napja nincs széklete!  

Az orvos javasolhat olyan magas rost tartalmú kiegészítőket, beöntést 

vagy hashajtókat, amelyek segíthetnek. Ne használjon ilyen szereket 

az orvos megkérdezése nélkül! 
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RECEPT 

Székrekedés ellen 
 

Almás - aszalt szilvás szósz 

Hozzávalók: 

1/3 pohár korpa 

 1/3 pohár almaszósz 

                                       1/3 pohár apóra vágott aszalt szilva 

 

Alaposan keverje össze a hozzávalókat, majd 

tárolja a hűtőszekrényben! 

Egyen 1-2 kanálnyit lefekvés előtt, majd igyon 

rá egy nagy pohár vizet! 

Fontos: 

Mindenféleképpen 

igyon utána vizet, 

mert ez szükséges 

ahhoz, hogy segítsen 

a székrekedéses 

problémán! 

 

Mennyiség: 
16 adag 
 
1 adag mennyisége: 
1 evőkanál 
 
Adagonkénti  
energiatartalom: 
10 kcal 
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Hasmenés 

 

Mit értünk ez alatt? 

A hasmenés akkor alakul ki, ha valakinek gyakori, erőteljes bélmozgása következtében, naponta 

többször van széklete, melynek állaga puha, laza vagy folyós. A táplálékok gyorsan haladnak át a 

bélrendszeren, és nincs idő arra, hogy elegendő energia, vitamin, ásványi anyag és víz szívódjon fel. 

Ennek kiszáradás is lehet az következménye (ami akkor lép fel, amikor a szervezetben lecsökken a víz 

mennyisége). A hasmenés lehet enyhe vagy súlyos, rövid vagy hosszú ideig is tarthat. 

Miért történik ez? 

A hasmenést előidézhetik a kezelések, a has- és medencetáji sugárterápia, a kemoterápia vagy a 

biológiai kezelések. Ezek azért okozhatnak hasmenést, mert károsítják a vékony- és vastagbélben 

található egészséges sejteket is. A hasmenést fertőzések, valamint a székrekedésre adott gyógyszerek 

és antibiotikumok is kiválthatják. 

A hasmenés kezelése megfelelő táplálkozással 

 Mindig igyon elegendő folyadékot, hogy pótolja azt a mennyiséget, amely a hasmenés miatt 

távozik a szervezetéből!  

Ezek lehetnek például: víz, gyömbértea, sportolóknak összeállított speciális italok. A 49. oldalon 

többféle italajánlatot talál. 

 Várja meg, hogy a szénsavas italokból eltávozzon a szénsav!  

Hígítsa vízzel, ha légszomjat vagy hányingert okoznak! 

 Egyen 5-6 alkalommal kisebb adagokat a 3 főétkezés 

helyett minden nap! 

 Fogyasszon magas nátrium- és kálium tartalmú ételeket és 

italokat!  

Hasmenés esetén a szervezetben lecsökken az ásványi 

anyagok mennyisége is, melyek pótlása fontos. Erre a célra 

ajánlott pl.: az erőleves, a zsírszegény húsleves, a banán, a 

barack és a főttkrumpli fogyasztása. 
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 Fogyasszon alacsony rost tartalmú ételeket!  

A rostdús ételek súlyosbíthatják a hasmenést. Egyen natúr joghurtot, fehér kenyérből készült 

pirítóst és fehér rizst! Az alacsony rost tartalmú ételek listáját az 54. oldalon találja. 

 Az ételeket langyosan fogyassza (sem nem túl hidegen, sem nem túl forrón)! 

 Kerülje az alábbi ételeket és italokat, mert ronthatják a hasmenés állapotát: 

 Teljes kiőrlésű gabonából készült kenyér- és tésztafélék 

 Magas cukor tartalmú italok 

 Forró vagy nagyon hideg italok 

 Zsíros, hájas vagy olajban sült ételek (sült krumpli, hamburger, stb.) 

 Bélgáz képződést előidéző ételek és italok. Idetartoznak a főzött szárazbabfélék és a 

nyers zöldségek-gyümölcsök is. 

 Tejtermékek, kivéve ha alacsony tejcukortartalmúak, vagy tejcukor (laktóz) mentesek 

 Sör, bor és egyéb alkoholos italok 

 Fűszeres ételek, sok borssal, csípős szósszal, chilivel 

 Koffein tartalmú ételek, italok (kávé, tea, kóla, egyes csokoládék) 

 Cukormentes termékek, amelyek xilitollal vagy szorbitollal édesítettek. A legtöbb 

cukormentes rágógumi és cukorka tartalmaz ilyen édesítőszereket. Ellenőrizze a 

termékek csomagolásán, hogy milyen szert használtak az édesítéshez! 

 Almalé, mivel magas a szorbit tartalma 

 Heves hasmenés esetén 12-14 órán át csak ízesítetlen folyadékot fogyasszon!  

Ez nem terheli tovább a bélrendszerét és pótolja a szervezetből elvesztett folyadékot.. Hirtelen 

hasmenés esetén szóljon a kezelőorvosának! 

 

Beszéljen a kezelőorvosával, mielőtt valamilyen 

gyógyszert elkezd szedni a hasmenésére! 
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Egyéb módszerek 

 Beszéljen egy dietetikussal!  

Ő majd segít kiválasztani azokat az ételeket és italokat, melyekkel a kiszáradás megelőzhető. 

Arról is részletesen egyeztethet vele, hogy mely ételeket ajánlott és 

melyeket nem ajánlott fogyasztani hasmenés esetén. 

 Székletürítés után finoman törölje meg magát!  

Papír helyett használjon inkább nedves törlőkendőt, vagy nedvesítse 

meg a WC papírt!  Szóljon a kezelőorvosának vagy a nővérnek, ha a 

végbele környéke száraz, sebes vagy aranyér problémái vannak! 

 Szóljon a kezelőorvosának, ha több mint egy napig tart a heveny 

hasmenése!  

Azt is mondja el, ha fájdalmai vagy gyomorgörcsei vannak! Adott 

esetben az orvos majd javasol megfelelő gyógyszert a 

problémára. Előfordulhat olyan eset is, hogy infúzióra van 

szüksége az elvesztett folyadék és ásványi anyagok pótlásához. 

Ez esetben egy tűn keresztül közvetlenül a véráramba juttatják a 

tápoldatot. Ne szedjen be gyógyszert a hasmenésére anélkül, 

hogy megbeszélte volna az orvosával! 
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Szájszárazság 

 

Mit értünk ez alatt? 

A szájszárazság általában a nyálképzés csökkenésének a következménye. Megnehezítheti a beszédet, a 

rágást, az ételek lenyelését, és befolyásolhatja az ízérzékelést is. 

Miért történik ez? 

A fej és a nyak környékén alkalmazott kemoterápia és sugárterápia roncsolhatja a nyálelválasztó 

mirigyeket. Biológiai terápia és egyes gyógyszerek is okozhatják a száj kiszáradását. 

A szájszárazság kezelése megfelelő táplálkozással 

 Napközben folyamatosan kortyolgasson vizet!  

Így nedvesen tarthatja a száját, könnyebb lesz a beszéd és az ételek 

lenyelése is. Érdemes mindenhová magával vinnie egy palack vizet. 

 Fogyasszon nagyon édes vagy savanyú ételeket és italokat (ilyen például 

a limonádé)!  

Ezek serkentik a nyálképzést. Legyen óvatos, ha már sebes a 

szája vagy a torka, mert a túl édes vagy a túl savanyú ételek 

súlyosbíthatják a problémát! 

 Rágjon rágógumit, szopogasson kemény cukorkát, nyalogasson 

jégkrémet vagy egyen jégkását!  

Ezek is serkentik a nyáltermelést. Lehetőleg cukormentes 

termékeket válasszon, mert a túlzott cukorbevitel nem 

egészséges! Mivel egyes édesítőszerek fokozhatják a hasmenést, ezért 

ha hasmenése van, kérjen tanácsot a dietetikusától, hogy milyen 

cukormentes termékeket fogyaszthat! 

 Olyan ételeket egyen, amelyeket könnyű lenyelni! 

Ilyenek a pépesített ételek vagy a levesek. A könnyen megrágható és 

lenyelhető ételek listáját az 56. oldalon találja. 

 Lazítsa az ételeket szószokkal, szafttal vagy salátaöntettel!  

Így könnyebben le tudja majd nyelni őket. 

 Ne igyon sört, bort és semmiféle alkoholt!  

Ezek még jobban kiszáríthatják a száját. 
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 Kerülje az olyan ételeket, amelyek sérülést okozhatnak a szájban!  

Idetartoznak a túlságosan fűszeres, savanyú, sós, kemény vagy ropogós ételek. 

Egyéb lehetőségek a szájszárazság enyhítésére 

 Beszéljen egy dietetikussal!  

Személyre szabott tanácsokat kaphat, hogy milyen ételeket egyen, amikor a szájszárasság 

miatt nehezen tud rágni. 

 Tartsa az ajkait mindig nedvesen, akár ajakbalzsammal! 

 Öblögesse a száját 1-2 óránként!  

Keverjen 1/4 teáskanál szódabikarbónát és 1/8 teáskanál sót 1 

pohár meleg vízbe, és ezzel öblögessen! Öblögetés után tiszta 

vízzel is öblítse ki a száját! 

 Ne használjon alkoholos szájöblítőt!  

Az alkohol növeli a szájszárazságot. 

 Ne dohányozzon és kerülje a passzív dohányzást is!.  

A dohányzás és a füst is károsítja a kiszáradt torkot és 

szájat. 

 Beszéljen a kezelőorvosával vagy egy fogorvossal!  

Érdeklődjön a különböző mesterséges nyálpótló szerekről, 

amelyek bevonják, megvédik és nedvesen tartják a száj és 

a torok nyálkahártyáját!  
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Tejcukor (laktóz) érzékenység 

 

Mit értünk ez alatt? 

Azt jelenti, hogy a szervezet nem képes feldolgozni a tejcukrot. A tejcukor a tej, és a tejből készült 

élelmiszerek részét képezi. A tejcukor érzékenység tünetei különfélék lehetnek; a fokozott 

gázképződéstől a gyomorgörcsön át egészen a hasmenésig. Ezek akár hetekig is eltarthatnak, sőt 

előfordulhat olyan eset is, hogy még a daganat-terápiás kezelések befejezése után is jelentkeznek, 

néha véglegessé is válnak. 

Miért történik ez? 

Az érzékenységet a gyomron vagy a bélrendszeren alkalmazott sugár- vagy kemoterápia, az 

emésztőrendszert érintő más beavatkozások (műtét, antibiotikum) válthatják ki. 

A tejcukor érzékenység kezelése helyes táplálkozással 

 Készítsen magának alacsony tejcukor tartalmú, vagy tejcukormentes ételeket!  

Egy receptmintát olvashat a következő oldalon! 

 Vásárláskor válasszon tejcukormentes vagy alacsony tejcukor tartalmú termékeket!  

A legtöbb élelmiszer csomagolásán ezt külön jelzik. 

 Próbálja ki a szójából vagy rizsből készült tejpótló ételeket 

(szójatej,  rizstej)!  

Ezek a termékek nem tartalmaznak tejcukrot. Bizonyos 

daganattípusok esetén a szójából készült termékek 

fogyasztása kerülendő, ezért mindenféleképpen egyeztessen  

dietetikussal vagy az orvosával!  

 Válasszon alacsony tejcukor tartalmú tejtermékeket! 

 A kemény sajtok vagy a joghurt kevésbé okoznak kellemetlen 

tüneteket. 

 



 

26 

 

Egyéb lehetőségek a tejcukorérzékenység csökkentésére 

 Beszéljen egy dietetikussal!  

Ő segíthet az alacsony tejcukor tartalmú ételek 

kiválasztásában. 

 Beszéljen az orvosával!  

Tejcukor érzékenységre akár gyógyszeres megoldást is 

javasolhat. A laktáz hatóanyagot tartalmazó gyógyszer, segít 

lebontania a tejcukrot (laktózt). 

  

RECEPT 

Ételrecept laktózérzékenység esetében 
 

Laktóz-mentes dupla csokis puding 

Hozzávalók: 

1 pohár laktóz-mentes tej (szójatej, rízstej) 

2 kocka étbevonó kb. 5-6 dkg 

1 kanál kukoricaliszt 

Negyed pohár porcukor 

1 teáskanál vanília kivonat 

 

Olvassza meg a csokoládét egy kis edényben! 

A kukoricalisztet és a cukrot tegye egy 

serpenyőbe, majd keverje hozzá a laktóz-

mentes tej felét! Keverje el jól, majd adja 

hozzá a többi tejet! Melegítse fel! Adja hozzá a 

csokoládét, keverje el csomómentesen, majd 

forralja fel! Vegye le a főzőlapról, végül adja 

hozzá a vanília kivonatot! 

 

Mennyiség: 
2 adag 
 
1 adag mennyisége: 
¾ csésze 
 
Adagonkénti  
fehérjetartalom: 
1 gramm 
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Hányinger 

 

Mit értünk ez alatt? 

Hányinger akkor alakul ki, amikor Ön úgy érzi, hogy  felkavarodik a gyomra. Ezt követheti hányás is. A 

hányinger visszatarthat attól, hogy együnk és elegendő táplálékhoz jussunk. A kezelések 

mellékhatásaként nem mindenkinél alakul ki hányinger, de akiknél mégis, azoknál a kezelések lezárta 

után pár napon belül általában elmúlik.  

Mi okozza? 

A hányinger a műtét, a kemoterápia, a sugárterápia és egyéb biológiai terápiák mellékhatásaként 

léphet fel, különösen a gyomor, vékonybél, vastagbél és az agyi beavatkozások esetén. 

A hányinger csökkentése helyes táplálkozással 

 Egyen könnyen emészthető ételeket!  

Fehér kenyér, natúr- vagy vaníliás joghurt, erőleves. Próbálkozzon citrommal vagy egyéb fanyar 

ízű étellel! A könnyen emészthető ételekről az 52-53 oldalakon olvashat részletesebben. 

 A 3 kiadós étkezés helyett egyen naponta 5-6 alkalommal, kisebb adagokat!  

A legtöbb embernek könnyebb kisebb adagokat megemészteni. 

 Ne hagyjon ki egyetlen étkezést sem!  

Akkor is egyen, ha nem érzi magát éhesnek! Sok esetben az üres gyomor is növeli a 

hányingert. 

 Válasszon olyan ételeket, amelyek kívánatosak!  

Ne erőltessen magába olyan ételt, ami nem esik jól, vagy nem ízlik! Ugyanakkor ügyeljen arra, 

hogy ne a kedvenc ételeit fogyassza, mert az agya összekapcsolhatja a hányinger érzetével! 

 Étkezés közben kevés folyadékot fogyasszon!  

Sokaknak telítettség érzést vagy felfúvódást okoz, ha egyszerre 

esznek és isznak. 

 Egész nap folyamatosan igyon!  

Lassan igyon, szívószállal vagy kulacsból! 

 

 

 



 

28 

 

 Ügyeljen arra, hogy az ételek és az italok ne legyenek se túl hidegek, se túl forrók!  

Fogyasztás előtt a forró ételeket és italokat hűtse le, a hidegeket melegítse fel! A forró italokat 

lehűtheti, ha jégkockát ad hozzájuk, a hideg ételeket a mikrohullámú sütőben is felmelegítheti. 

 Ha hányingerrel ébred, egyen pirítós kenyeret vagy kekszet mielőtt felkel az ágyból! 

 Tervezze meg, hogy melyik időpontban a legjobb étkeznie!  

Néhányan jobban érzik magukat, ha a kezelés előtt valamilyen könnyen emészthető ételt 

fogyasztanak, másoknak úgy jobb, ha üres a gyomruk, ezért kezelés előtt 2-3 órával nem 

esznek semmit. 

 

Mondja el a kezelőorvosának vagy a nővérnek, 

ha a hányinger elleni gyógyszer szedése 

ellenére továbbra is hányingere van! 

 

 

Egyéb lehetőségek a hányinger csökkentésére 

 Beszéljen a kezelőorvossal vagy a nővérrel a hányinger kialakulásának gyógyszeres 

megelőzésének lehetőségéről!  

Szóljon nekik, ha a gyógyszer mégsem segít! Adott esetben 

egy másik szer segíthet. A gyógyszert általában a kezelés 

megkezdése előtt 1 órával kell bevenni, és a kezelések után 

pár napig kell még szedni. A kezelés fajtája, illetve az adott 

kezelésekre adott reakciói befolyásolhatják, hogy mennyi 

ideig kell szednie őket. 

 Beszélje meg egy dietetikussal, hogy mit és mennyit egyen, 

ha hányingere van! 

 Relaxáljon minden onkológiai kezelés előtt!  

Jobban érezheti magát, ha lassan, mélyeket lélegez, meditál 

vagy imádkozik. Olvashat is, vagy halkan zenét hallgathat. 

 Pihenjen minden étkezés után!  

(Ülő helyzetben és nem fekve!) 
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 Kényelmes és laza ruhákat hordjon! 

 Jegyezze fel, hogy mikor volt hányingere, és mi váltotta ki!  

Mutassa meg a kezelőorvosának, a nővérnek vagy a dietetikusnak! Ez alapján változtatásokat 

javasolhatnak az étrendjében. 

 Kerülje az erős illatú ételeket és italokat!  

Bizonyos főtt ételek, kávé, hal, hagyma és fokhagyma lehetnek ilyenek. Kérje meg barátját 

vagy rokonát, hogy főzzenek Önnek! Így elkerülheti a főzéssel járó zavaró szagokat. 

 Gyakran szellőztessen!  

A friss levegő segíthet a hányinger elkerülésében. Áporodott 

levegőjű vagy nagyon meleg szobában ne étkezzen! 
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Kisebesedett (gyulladásos) száj 

 

Mit értünk ez alatt? 

Elsősorban a fej és a nyak sugárterápiája, a kemoterápia vagy a biológiai kezelések következtében 

kisebesedhet a szája és az ínye. Fogászati problémák vagy száj-fertőzés is súlyosbíthatja ezt a tünetet.  

Mi okozza? 

Az onkológiai kezelések sérthetik a gyorsan növekedő hámsejteket a szájüregben és az ajkakon. A 

tünetek általában elmúlnak, amint a kezelések véget érnek. 

A kisebesedés helyes táplálkozással csökkenthető. 

 Könnyen rágható ételeket fogyasszon!  

Bizonyos ételek felsérthetik a szájüreget, és ezeket nehezebb is megrágni és lenyelni. 

Könnyebb, lágyabb ételeket válasszon, mint például a tejturmix, tojásrántotta vagy puding! 

Tanulmányozza a 33. oldalon található receptet! További tanácsokat az 56. oldalon olvashat a 

könnyen rágható, lenyelhető ételekről. 

 Főzze meg az ételeket annyira, hogy teljesen megpuhuljanak! 

 Darabolja fel az ételt kis darabokra!  

Akár konyhai robotgépet is használhat! 

 Használjon szívószálat az iváshoz!  

Az italok így kevésbé érintkeznek a kisebesedett felülettel. 

 Használjon kisebb kanalat étkezéskor!  

Ezzel kisebb falatokat fog enni, amit könnyebb lesz megrágni és 

lenyelni. 

 Szopogasson jégdarabokat!  

Ez nedvesíti és nyugtatja a kisebesedett szájüreget. 
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 Amikor sebes a szája, kerülje az alábbi ételeket: 

 Citrusfélék (narancs, citrom, grapefruit) és az ezekből készült italok 

 Fűszeres ételek (csípős szószok, curry, chili, stb.) 

 Paradicsom és ketchup 

 Sós ételek 

 Nyers zöldségek 

 Kemény, ropogós ételek (müzli, keksz, burgonyachips, tortilla chips) 

 Alkohol tartalmú italok 

 

Ha sebes, gyulladásos a szája, ne dohányozzon 

és kerülje az alkoholfogyasztást! 

 

Egyéb lehetőségek a száj-kisebesedés enyhítésére: 

 Beszéljen egy dietetikussal!  

Segíthet kiválasztani azokat az ételeket, amiket kisebesedett 

szájjal is könnyű fogyasztani. 

 Keressen fel egy fogorvost legalább két héttel a kemoterápia, a fej- 

nyaki területek sugárkezelése vagy biológiai kezelés megkezdése 

előtt!  

Fontos, hogy egészséges legyen a szája a kezelések megkezdésekor. 

Az összes fogászati beavatkozást próbálja meg az onkológiai 

kezelések megkezdése előtt befejezni! Ha ez mégsem sikerülne, 

egyeztessen a kezelőorvosával vagy a nővérrel a fogászati kezelések 

időzítésével kapcsolatban! A fogorvosát tájékoztassa a betegségéről 

és a kapott kezelésekről! 

 Öblögesse a száját 3-4 alkalommal minden nap!  

Keverjen egy pohár meleg vízbe 1/4 teáskanál szódabikarbónát és 1/8 teáskanál sót! Az ezzel 

történő öblögetés után tiszta vízzel is öblítse ki a száját! 

 Minden nap ellenőrizze a száját, hogy hol vannak benne sebek vagy 

fehér pöttyök, esetleg kipirosodások!  

Így már azelőtt értesülhet a problémákról, mielőtt azok fájdalmasok 

lennének. Mondja el a kezelőorvosának, ha elváltozást tapasztal! 
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 Ne használja az alábbiakat, amelyek irritálhatják vagy felsérthetik a száját: 

 Alkoholos szájvíz 

 Fogpiszkáló vagy egyéb éles tárgyak 

 Cigaretta, szivar, egyéb dohánytermékek 

 Sör, bor, likőrök vagy bármilyen egyéb alkoholos ital 

 Tájékoztassa a kezelőorvosát vagy a fogorvosát, ha a szája vagy az ajkai sebesek!  

Kiderülhet, hogy a gond a kezelések miatt van-e, vagy esetleg egy fogászati probléma miatt. 

Kérjen tanácsot a fogorvosától olyan speciális készítményekről, amelyek segíthetnek a 

kisebesedett, gyulladásos száj kezelésében! 

 Kérjen a kezelőorvosától fájdalomcsillapítót!  

Lehet, hogy fog ajánlani olyan fájdalomcsillapító spray-t is, amely használatával kisebb 

fájdalmai lesznek az étkezés során. 
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RECEPT 

Kisebesedett (gyulladásos) száj esetére 
 

Gyümölcskrém 

Hozzávalók: 

1 csésze tej 

1 csésze vanília fagylalt 

                                            vagy fagyott joghurt 

                                           1 csésze gyümölcskonzerv  

                                                (barack, körte, stb)  

édes szirupban 

  Mandula- vagy vanília-  

 kivonat az ízesítéshez 

 

 

Aprítsa össze a 
hozzávalókat egy 
turmixgépben! 
Fogyasztás előtt 
alaposan keverje 
fel! 

 

Mennyiség: 
2 adag 
 
1 adag mennyisége: 
1,5 csésze 
 
Vanilia fagylaltot használva: 
 

Adagonkénti  
energiatartalom: 
10 kcal 
 

Adagonkénti fehérjetartalom: 
7 gram 
 
Fagyott joghurtot használva: 
 

Adagonkénti  
energiatartalom: 
10 kcal 
 

Adagonkénti fehérjetartalom: 
7 gram 
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Kisebesedett (gyulladásos) torok, nyelési 

nehézségek 

 

Mit értünk ez alatt? 

A feji és a nyaki kemoterápia és sugárkezelés a torok és a nyelőcső felületét károsíthatja és gyulladást, 

kisebesedést okozhat. Gombócot érezhet a torkában vagy égő érzést a mellkasában. Nyelési 

nehézségek is felléphetnek. Mivel ezek a mellékhatások akadályozzák az étkezést, súlycsökkenéshez 

vezethetnek. 

Mi okozza? 

Egyes feji és a nyaki kemoterápiás- és sugárkezelések irritálhatják a hámsejteket, amelyek a torok és a 

nyelőcső felületét borítják. A nyelőcső és a torok gyulladásának mértéke az alábbiaktól függ: 

 Mennyi sugárkezelést kap 

 Egyidőben kap kemo- és sugárterápiát 

 Dohányzik és/vagy alkoholt fogyaszt a kezelések alatt 

A gyulladásos tünetek csökkenthetők helyes táplálkozással. 

 A napi 3 nagyobb étkezés helyett egyen naponta 5-6 alkalommal kisebb adagokat!  

Könnyebb kisebb adagokat fogyasztani. 

 Válasszon könnyen lenyelhető ételeket!  

Bizonyos ételeket nehezebb megrágni és lenyelni. Helyettük olyan ételeket válasszon, mint pl. 

a tejturmix, tojásrántotta és főtt gabonafélék. Az 56. oldalon talál egy listát a könnyen rágható 

és lenyelhető ételekről és folyadékokról. 

 Fogyasszon fehérjében és kalóriában gazdag ételeket és italokat!  

Az 59. oldalon fehérjében gazdag ételekről és italokról olvashat, míg a 63. oldalon találja a 

kalóriában gazdagokat. Ha súlycsökkenés jelentkezne, erről a 41. oldalon olvashat bővebben. 

 Az ételeket főzze addig, amíg teljesen megpuhulnak! 
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 Az ételeket aprítsa kis darabokra!  

Akár konyhai robotgépet is használhat. 

 Nedvesítse és puhítsa az ételeket szaft, szószok, erőleves, joghurt hozzáadásával! 

 Folyadékokat szívószálon keresztül igyon!  

Ez könnyebbé teheti a nyelést. 

 Ne egye vagy igya az alább felsoroltakat, mert irritálhatják, 

felsérthetik vagy megégethetik a szájat! 

 Forró ételek és italok 

 Fűszeres ételek 

 Magas savtartamú ételek (paradicsom, citrusfélék) és az ezekből 

készült italok 

 Kemény, ropogós ételek, mint pl. a burgonya- és kukoricachipsek 

 Alkohol tartalmú italok 

 

Beszéljen a kezelőorvosával vagy a nővérrel, ha: 

 

 nyelési nehézségei vannak 

 úgy érzi, hogy megfullad 

 köhög az étkezés vagy ivás során 

 

Egyéb lehetőségek a nyelési nehézségek csökkentésére: 

 Beszéljen egy dietetikussal!  

Segíthet a könnyen lenyelhető ételek kiválasztásában. 

 Űljön egyenesen, és hajoljon egy kicsit előre étkezés során!  

Maradjon ülve vagy álljon egyenesen étkezés után még 

legalább fél óráig. 

 Ne dohányozzon!  

A dohányzás minden fajtája súlyosbíthatja a 

torokproblémákat. 
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 Gondolkozzon el a szondán keresztüli táplálkozás lehetőségéről!  

Lehetséges, hogy nem tud eleget enni ahhoz, hogy jó erőben maradjon. Ilyen esetekben 

megoldás lehet a szondán keresztül történő táplálkozás. A kezelőorvosa vagy a dietetikusa meg 

fogja beszélni Önnel, ha úgy gondolja, ez segíteni fog. 

 Beszéljen a kezelőorvosával vagy a nővérrel!  

Mondja meg nekik, hogy nyelési problémái vannak, köhög, fuldoklik, ha eszik vagy iszik, vagy 

egyéb nyeléssel kapcsolatos probléma jelentkezne! Azt is mondja meg nekik, ha fájdalmai 

vannak, vagy lefogyott! Az orvosa javasolhat olyan gyógyszeres kezelést, amelyik csökkentik a 

tüneteit. Ezek a szerek savlekötőt és olyan anyagot tartalmaznak, amelyek bevonatot képeznek 

a száj nyálkahártyáján, elviselhetővé téve az étkezés során egyébként intenzívebben 

jelentkező fájdalmat. 

 

További információk, ha le szeretne szokni a dohányzásról 

 

www.leteszemacigit.hu 

http://www.leteszemacigit.hu/
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Hányás 

 

Mit értünk ez alatt? 

A hányás elsősorban védekezési folyamat, melynek során a szervezet megszabadul a tápcsatornába 

került tápláléktól. 

Miért történik ez? 

A hányás a hányingert követheti, melynek okozói (az onkológiai kezelések következtében 

megnövekedett érzékenység miatt) az ételek szaga, felfordult gyomor, bélgáz képződés. Néhányan már 

a kezelés helyszínén hánynak, mert a rákos megbetegedésre emlékezteti őket a helyszín is. Hányás, 

csakúgy mint a hányinger, történhet közvetlenül a kezelések után és eltarthat a 1-2 napig. Amikor a 

gyomor üres, hányás nélküli öklendezés is felléphet. 

Biológiai kezelések, bizonyos típusú kemoterápiák és a gyomortájéki sugárterápia okozhat még 

hányingert, öklendezést vagy hányást. Ez gyakran azért történik, mert a kezelések megviselik az 

emésztőrendszered egészséges sejtjeit is. 

Hogyan befolyásolható a hányás helyes táplálkozással? 

 Ne egyen vagy igyon semmit, amíg nem marad abba a hányás! 

 Amint vége a hányásnak, igyon kis adag tiszta folyadékokat (például vizet vagy erőlevest). 

Ügyeljen arra, hogy lassan igyon, kis adagokat! Az ilyen italokról a 49. oldalon olvashat. 

 Amint tud inni tiszta folyadékokat hányás nélkül, próbáljon olyan folyékony ételeket vagy 

italokat fogyasztani, amelyek nem terhelik meg a gyomrot!  

Szép lassan visszatérhet a szilárd ételekhez, amint jobban érzi magát. Az 50. és az 52. oldalon 

olvashat az olyan ételekről és italokról, amik könnyűek a gyomornak. 
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 3 nagyobb étkezés helyett egyen naponta 5-6 alkalommal kisebb adagokat!  

Amint ismét elkezd enni, könnyebb lehet, ha csak kisebb adagokat fogyaszt. Ne a kedvenc 

ételeivel kezdje, hátha fennáll még valami probléma, és emiatt elkezdi megutálni azokat! 

 

Szóljon a kezelőorvosának vagy a nővérnek, ha 

a hányingert csökkentő gyógyszer nem segít! 

 

Egyéb lehetőségek: 

 Beszéljen dietetikussal!  

Ő majd javasol olyan ételeket, amelyeket ehet miután 

abbamaradt a hányás. 

 Kérjen az orvosától gyógyszeres megoldást a hányás 

megelőzésére vagy szabályozására! Feltétlenül szóljon, ha 

az adott készítmény mégsem segítene! Az orvos javasolhat másikat. Általában egy órával a 

kezelések előtt kell bevennie az ilyen gyógyszereket, és pár napig kell szedni őket. Azt, hogy 

mennyi ideig kell szedni, az adott kezelés típusa határozza meg, valamint az, hogy miként 

reagál rá a szervezete. 

 Előzze meg a hányingert!  

Ezzel kapcsolatban a 27. oldalon olvashat részletesebben. 

 Hívja fel a kezelőorvosát, ha a hányás 1-2 nap után sem 

maradna abba!  

A tartós hányás hatására kiszáradhat, mivel a szervezetbe nem 

jut elég víz. Az orvosának tudnia kell, ha nem jut elég 

folyadékhoz a szervezete. 
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Súlygyarapodás 

 

Mit értünk ez alatt? 

Súlygyarapodás akkor áll elő, amikor megnő a testsúly. Sok daganatos beteg arra készül, hogy fogyni 

fog a kezelések hatására. Meglepődnek és néha összezavarja őket, ha mégis növekszik a súlyuk. 

Miért történik ez? 

A súlygyarapodásnak több oka is lehet: 

 Bizonyos daganattípusok esetében valószínűsíthető a súlygyarapodás. 

 A hormonkezelések, egyes kemoterápiák, és bizonyos gyógyszerek (pl. szteroidok) is hízáshoz 

vezethetnek. Néhány kezelés vízvisszatartó hatására a szervezet a szükségesnél több 

folyadékot halmoz fel, ezért következik be a puffadás és a súlygyarapodás. 

 Bizonyos kezelések jó étvágyat okoznak, emiatt éhesnek érezheti magát és többet eszik. A 

szükségesnél több kalóriabeviteltől is növekedhet a testsúly. 

 A daganatos megbetegedés és a kezelések következményében fáradékonyabb is lehet, ezért 

kevesebbet mozog. A mozgáshiány is elősegítheti a hízást. 

 

Ne kezdjen el diétázni a kezelések alatt, hogy fogyjon, 

amíg nem egyeztetett a kezelőorvosával! Ő segíthet 

kideríteni, hogy mitől hízik, és mit kell tennie ez ellen. 

 

Hogyan befolyásolhatjuk a súlygyarapodást helyes 

táplálkozással? 

 Egyen sok zöldséget és gyümölcsöt!  

Nagy a rost tartalmuk, de alacsony a kalória tartalmuk. 

Ezekkel, jóllakottság érzése mellett sem visz túl sok 

kalóriát a szervezetébe. 

 



 

40 

 

 Fogyasszon rostban gazdag ételeket (kenyér, tészta és müzli 

teljes kiőrlésű lisztből)!  

Az 55. oldalon talál egy listát a rostban gazdag ételekről. 

Bizonyos típusú daganatos megbetegedés esetén kerülendő 

a túl sok rostos anyag, ezért előbb ellenőriztesse étrendjét a 

kezelőorvosával! 

 Válasszon sovány húsokat és baromfit, a zsíros részek és a 

bőr kivételével! 

 Kisebb zsírtartalmú tejtermékeket fogyasszon!  

Ide értve a lefölözött tejet és a joghurtot is. 

 Csökkentse a bevitt zsír mennyiségét!  

Kisebb adag vajat, majonézt egyen, ritkábban egyen 

desszertet és olajban sült, magas kalória tartalmú ételeket. 

 Ne nagyon használjon zsiradékot az ételek elkészítésekor!  

Sütés helyett főzze, grillezze vagy párolja az ételeket! 

 Egyen kisebb adagokat!  

Amikor étkezik, ne egyen meg mindent, tegye félre későbbre azt, amit meghagy! 

 Használjon kevesebb sót! 

Kevésbé lesz szomjas, kevesebbet fog inni és kisebb lesz a szervezet folyadékvisszatartó, súlyt 

növelő terhelése. 

Egyéb testsúlycsökkentési lehetőségek 

 Beszéljen egy dietetikussal!  

Megbeszélhetik, hogy miként tudja csökkenteni a bevitt só 

mennyiségét. Segíthet azzal is, hogy különböző diétás ételeket 

és elkészítési módokat javasol. 

 Mozogjon minden nap!  

A rendszeres testmozgás nemcsak kalóriát éget el, de 

tudományos kutatások bebizonyították, hogy a rendszeresen 

mozgó daganatos emberek jobban is érzik magukat. Beszéljen a 

kezelőorvosával és a nővérrel, hogy mennyi és milyen típusú 

testmozgást javasolnak! 

 Beszéljen a kezelőorvosával, mielőtt diétázni kezd!  

Ki fogja deríteni, mi okozza a hízást, és ha szükséges, vízhajtó 

gyógyszert is javasolhat, ha önnek folyadékvisszatartási 

problémája van. 
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Fogyás 

 

Mit értünk ez alatt? 

Fogyásról akkor beszélünk, ha a mért testsúly csökken, súlyt veszít. 

Miért történik ez? 

A fogyást maga a daganatos megbetegedés is okozhatja, de a kezelések okozta mellékhatások, mint 

például az émelygés és a hányás is előidézhetik.  

 Hogyan befolyásolhatjuk a fogyást helyes táplálkozással? 

 Egyen, amikor itt az étkezés ideje, és ne csak akkor, amikor 

megéhezik!  

A kezelések alatt akkor is ajánlatos ennie, ha nem érzi magát 

éhesnek! 

 3 nagyobb főétkezés helyett egyen naponta 5-6 alkalommal kisebb 

adagokat!  

Könnyebb lehet egyszerre csak kisebb adagokat fogyasztania. 

 Fogyasszon kalóriában és fehérjében gazdag ételeket!  

Minden ételhez adhat extra fehérjét és kalóriát. Próbálja ki a 43. oldalon található 

mogyoróvajas snacket! Extra fehérje hozzáadásáról az 59., extra kalória hozzáadásról a 63. 

oldalon olvashat. 

 Ha nem esik jól a szilárd ételek fogyasztása, igyon tejes turmixot, 

rostos gyümölcslevet, leveseket!  

Ezáltal a szervezete hozzájut a megfelelő mennyiségű fehérjéhez, 

kalóriához és vitaminhoz. Fehérjében gazdag tejturmix recept 

található a 43. oldalon. Egyéb italokról az 50. oldalon olvashat. 

 Fehérjével dúsított tejet használjon a főzéshez a hagyományos tej 

helyett! 

Használhatja puding, szószok, krumplipüré, kakaó, levesek vagy palacsinta készítéséhez! A 

következő oldalon talál egy receptet, hogy miként készítsen fehérjével dúsított tejet.  
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Egyéb lehetőségek fogyás esetén: 

 Beszéljen egy dietetikussal!  

Sok jó tanáccsal láthatja el Önt, hogy miként tudja megtartani a testsúlyát. Kiválaszthatja a 

megfelelő ételeket, a kedvenc receptjeit pedig megváltoztathatja úgy, hogy azok kalóriában és 

fehérjében gazdagok legyenek. 

 Legyen aktív, amennyire csak tud!  

Jobb lesz az étvágya, ha sétál egyet vagy valamilyen egyéb 

testedzést végez. Tudományos kutatások bebizonyították, hogy a 

rendszeresen mozgó daganatos embereknek a közérzetük is jobb 

lesz. 

 Gondoljon a szondán keresztüli táplálás lehetőségére!  

Előfordulhat, hogy képtelen annyit enni, hogy elég tápanyag jusson a 

szervezetébe. ilyen esetekben az orvos javasolhatja, hogy szondán 

keresztül juttassák be a szükséges anyagokat a szervezetébe. 

 Beszéljen a kezelőorvosával vagy a nővérrel, ha émelygés, hányás lépett fel vagy megváltozott 

az ízlelése és a szaglása! 

  

RECEPT 

Fogyás esetére 
 

Fehérjével dúsított tej 

Hozzávalók: 

4 pohár tej 

                                                  1 pohár sovány tejpor 

 

Keverje a tejport a tejbe, majd egy 

mixerrel kezdje el lassan 

összekeverni egészen addig, amíg 

teljesen fel nem oldódik a tejpor. Ez 

kevesebb, mint 5 perc alatt 

megtörténik.  

Tegye be a keveréket a hűtőbe, és 

hidegen fogyassza! 

Megjegyzés: Ha elsőre túl intenzívnek 

érzi az ízét, csak fél pohárnyi tejport 

adjon a tejhez, és apránként növelje 

a mennyiséget egy teljes pohárnyira!  

 

Mennyiség: 1 adag 
 
1 adag mennyisége: 
1 pohár 
 
Adagonkénti  
energiatartalom: 
211 kcal 
 
Adagonkénti fehérjetartalom: 
14 gramm 
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Fehérjében gazdag tejturmix 

 

Hozzávalók: 

1 pohár fehérjében gazdag tej 
2 teáskanál tejkaramella 

Csokoládé szósz, vagy 
valamilyen gyümölcsszirup 

Fél pohár fagylalt 
Fél teáskanál vanília kivonat 

 

 

Elkészítés: 

Tegye a hozzávalókat egy turmixgépbe, 
majd 10 másodpercig keverje össze őket! 
 

 

 

Mogyoróvajas krém 

 

Hozzávalók: 

1 kanál sovány tejpor 
1 kanál méz 
1 kanál víz 

5 kanál mogyoróvaj 
1 teáskanál vanília kivonat 

 

 

Elkészítés: 

Keverje össze a tejport, a vizet és a vanília 
kivonatot, amíg teljesen homogén nem lesz! 
Tegye hozzá a mézet és a mogyoróvajat, és 
ismét óvatosan keverje össze! 

Kenje kekszekre! 

A krémet kis golyókká is gyúrhatja, és 
önmagában is fogyaszthatja. 

Tárolja a hűtőszekrényben, de számítson rá, 
hogy hidegen nehezen kenhető a krém! 

 

Mennyiség: 1 adag 
 
1 adag mennyisége: 
1,5 pohár 
 
Adagonkénti  
energiatartalom: 
425 kcal 
 
Adagonkénti fehérjetartalom: 
17 gramm 

Mennyiség: 6 evőkanál 
 
1 adag mennyisége: 
3 evőkanál 
 
Adagonkénti  
energiatartalom: 
279 kcal 
 
Adagonkénti fehérjetartalom: 
11 gramm 
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Az onkológiai kezelések befejezése után… 

 

Sok táplálkozással kapcsolatos probléma megszűnik, amint véget érnek a kezelések. 

Amint abbamaradnak a kezelések, azt fogja tapasztalni, hogy a kezelések alatt felmerült táplálkozási 

problémák enyhülni kezdenek vagy meg is szűnnek. Néhány kellemetlen tünet, mint pl. a fogyás vagy 

a megváltozott ízlelés és szaglás kicsit tovább is megmaradhat. Amennyiben fej- vagy nyak környéki 

daganatos megbetegedéssel kezelték, illetve ha a gyomra egy részét eltávolították, néhány tünet 

egyáltalán nem múlik el. Ezekkel meg kell tanulnia együtt élni! 

Visszatérés az egészséges étkezéshez 

Noha az egészséges étkezés önmagában nem előzi meg a daganatos megbetegedések kiújulását, 

abban viszont segít, hogy visszanyerje az erőnlétét, regenerálódjon a szervezete, és ismét jó legyen a 

közérzete. Íme, néhány tanács ahhoz, hogyan táplálkozzon helyesen a kezelések befejezése után:  

 Készítsen olyan egyszerű ételeket, amelyeket szeret!  

 Főzzön 2-3 étkezésre elegendőt, és fagyasszon le belőle 1-2 adagot későbbi fogyasztásra! 

 Töltse fel a hűtőt fagyasztott ételekkel! 

 Egyszerűsítse a főzéseit, például azzal, hogy előre feldarabolt zöldségeket vásárol! 

 Egyen változatosan, többféle ételt! Nincs olyan étel, amely az összes vitamint és szükséges 

ásványi anyagokat tartalmazná. 

 Egyen sokféle zöldséget és gyümölcsöt! Fogyassza őket nyersen és megfőzve is, akár a levüket 

is ihatja! Sok vitamint, ásványi anyagot és rostot tartalmaznak. 

 Egyen teljes kiőrlésű lisztből készült kenyérféléket, barna rizst és teljes kiőrlésű gabonaféléket! 

Ezek tartalmazzák a szervezetének szükséges szénhidrátokat, vitaminokat, ásványi anyagokat és 

rostot. 

 Fogyasszon gyakran babot, borsót és lencseféléket! 

 Kevés sót, zsírt, cukrot, alkoholt, füstölt és savanyított ételt fogyasszon! 

 Válasszon alacsony zsírtartalmú tejtermékeket! 
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 Fogyasszon naponta kis adagokban (kb. 15-18 dkg) sovány húst vagy bőr nélküli baromfihúst! 

 Válasszon zsírszegény főzési technikákat! Főzze, párolja vagy grillezze az ételeket! 

Beszéljen egy dietetikussal! 

Az onkológiai kezelések befejezése után is érdemes beszélni egy 

táplálkozási szakértővel. Segíteni fog visszatérni az egészséges 

életmódhoz, és ha esetleg valamelyik régi probléma megmaradt, 

megbeszélheti vele a további teendőket. 
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Táplálkozási problémák, amelyeket bizonyos 

onkológiai kezelések okoznak 

 

 

Kezelés megnevezése: 

 

Előforduló mellékhatások 

 

Műtét 

 

 A műtét lelassíthatja az emésztést (ahogyan a szervezet 

feldolgozza az ételeket). Szintén hatással van a táplálkozásra, ha 

a műtét érintette a szájat, a gyomrot vagy a bélrendszert. 

 A műtét után előfordulhat, hogy nehéz visszatérni a normális 

étkezéshez. Ilyen esetekben ideiglenesen szükség lehet szondán 

vagy infúzión át történő táplálásra. 

 

Megjegyzés: Ha műtétre kerül sor, még fontosabb a megfelelő 

táplálkozás. Ha legyengült vagy lefogyott, akkor fehérjében és kalóriában 

gazdagon kell étkeznie már a műtét előtt is! 

 

 

Sugárterápia 

 

A sugárterápia a rosszindulatú sejtek mellett az egészséges sejteket is 

károsítja. Ha a sugárterápia érinti a fejet, nyakat, vagy a nyelőcsövet, a 

következő táplálkozási problémák jelentkezhetnek: 

 Megváltozott ízlelés és szaglás (15. oldal) 

 Szájszárazság (23. oldal) 

 Száj-kisebesedés (gyulladás) (30. oldal) 

 Torok-kisebesedés (gyulladás) (34. oldal) 

 Fog- és állkapocs problémák 

 Nyelési nehézségek (34. oldal) 

 

Hastáji vagy medence környéki sugárterápia esetén az alábbi problémák 

léphetnek fel: 

 Gyomorgörcs, felfúvódás 

 Hasmenés (20. oldal) 

 Hányinger 27. oldal) 

 Hányás (37. oldal) 
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Táplálkozási problémák, amelyeket bizonyos 

onkológiai kezelések okoznak (folytatás) 

 

 

Kezelés megnevezése: 

 

Előforduló mellékhatások 

 

Kemoterápia 

 

A kemoterápia meggátolja vagy lelassítja az állandóan növekvő és 

osztódó daganatos sejtek növekedését, de hasonló módon a gyorsan 

növekvő egészséges sejteket is károsíthatja, elsősorban a szájüregben és 

a bélfalak felületén. Az egészséges sejteket érintő károsodások a 

következő táplálkozási problémákhoz vezethetnek:  

 Csökkenő étvágy (12. oldal) 

 Megváltozott ízérzékelés (15. oldal) 

 Székrekedés (17. oldal) 

 Hasmenés (20. oldal) 

 Émelygés (27. oldal) 

 Kisebesedett száj (gyulladás) (30. oldal) 

 Kisebesedett torok (gyulladás) (34. oldal) 

 Hányás (37. oldal) 

 Hízás (39. oldal) 

 Fogyás (41. oldal) 

 

 

Biológiai kezelés 

(immunterápia) 

 

A biológiai kezelések csökkentik az ételek iránti érdeklődést és az 

étkezési képességet. Az alábbi problémák jelentkezhetnek: 

 Megváltozott ízérzékelés (15. oldal) 

 Hasmenés (20. oldal) 

 Szájszárazság 23. oldal) 

 

folytatás a következő oldalon 
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Táplálkozási problémák, amelyeket bizonyos 

onkológiai kezelések okoznak (folytatás) 

 

 

Kezelés megnevezése: 

 

Előforduló mellékhatások 

 

Biológiai kezelés 

(immunterápia) 

(folytatás) 

 

 Étvágycsökkenés az Influenzaszerű tünetek miatt, mint pl. 

izomfájdalom, fáradtság és láz (12. oldal) 

 Hányinger (27. oldal) 

 Száj-kisebesedés (gyulladás) (30. oldal) 

 Hányás (37. oldal) 

 Fogyás (41. oldal) 

 

 

Hormonkezelés 

 

A hormonkezelések csökkentik az ételek iránti érdeklődést és az étkezési 

képességet. Az alábbi problémák jelentkezhetnek: 

 Megváltozott ízérzékelés (15. oldal) 

 Hasmenés (20. oldal) 
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Folyékony ételek és italok listája 

 

Szűrt- és rostmentes folyadékok 

Ez a lista étvágycsökkenés, székrekedés, hasmenés, vagy hányás esetén segíthet. 

 A 12. oldalon olvashat részletesebben az étvágycsökkenésről 

 A 17. oldalon olvashat részletesebben a székrekedésről 

 A 20. oldalon olvashat részletesebben a hasmenésről 

 A 37. oldalon olvashat részletesebben a hányásról 

 

Étel / ital fajtája 

 

Folyadék 

 

Levesek 
 

 Húsleves 

 Erőleves 

 

 

Italok 
 

 Szűrt gyümölcslevek (pl. almalé, áfonyalé, szőlőlé) 

 Szénsavas vagy szénsavmentes ásványvíz 

 Ízesített víz 

 Gyümölcsízű italok 

 Gyümölcsös üdítők 

 Sportitalok 

 Víz 

 Gyenge (koffeinmentes) tea  

 

 

Desszertek, finomságok 
 

 Gyümölcsfagylalt, mely nem tartalmaz gyümölcs darabokat és 

tejet 

 Zselék 

 Keménycukorka 

 Méz 

 Gumicukor 

 Vizes jégkrém 

 

 

Tápszerek, 

táplálékkiegészítők 

 

 

 Mindenféleképpen egyeztessen kezelőorvosával amennyiben a 

kezelések kiegészítésére szolgáló készítményeket kezdene 

szedni! 
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További, ételként fogyasztható folyadékok 

Ez a lista étvágycsökkenés, hányás vagy fogyás esetén segíthet. 

 A 12. oldalon olvashat részletesebben az étvágycsökkenésről 

 A 37. oldalon olvashat részletesebben a hányásról 

 A 41. oldalon olvashat részletesebben a fogyásról 

 

 

Étel / ital fajtája 

 

Folyadék 

 

Gabonaételek 
 

 Zabpehely, finomított gabonafélék 

 Rizsnyák 

 

 

Levesek 
 

 Húsleves 

 Krémlevesek  

 

 

Italok 
 

 Szénsavas italok 

 Kávé 

 Gyümölcslevek 

 Gyümölcsös üdítők 

 Tej 

 Tejturmix 

 Gyümölcsturmixok 

 Sportitalok 

 Tea 

 Paradicsomlé 

 Zöldséglevek 

 Víz 
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További, ételként fogyasztható folyadékok (folytatás) 

 

 

Étel / ital fajtája 

 

Folyadék 

 

Desszertek és snackek 
 

 Sodó (friss vagy sült) 

 Fagyasztott joghurt 

 Vízzel hígított gyümölcspürék 

 Zselék 

 Méz 

 Nem darabos jégkrém (ne legyenek benne például dió vagy 

kekszdarabok) 

 Puding 

 Gyümölcsfagylalt 

 Sörbet 

 Szirupok 

 Natúr vagy vaníliás joghurt 

 

 

Tápszerek, táplálék 

kiegészítők 

 

 Instant reggeli italok 

 Folyékony tápszerek 
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Gyomorkímélő ételek és italok 

Ez a lista hányinger vagy időszakos hányás esetén segíthet. 

 A 27. oldalon olvashat részletesebben a hányingerről 

 A 37. oldalon olvashat részletesebben a hányásról 

 

 

Étel / ital fajtája 

 

Folyadék 

 

Levesek 
 

 Szűrt levesek (csirkeleves, zöldségleves, marhahúsleves) 

 Minden egyéb leves, kivéve azok, amelyek felfúvódást és 

gázképződést okozó hozzávalókat tartalmaznak (pl. bab, borsó, 

brokkoli, káposzta, stb.) 

 

 

Italok 
 

 Szénsavmentes, vagy enyhén szénsavas ásványvíz 

 Áfonyalé, szőlőlé 

 Gyümölcsízű üdítőitalok 

 Gyümölcsös üdítők 

 Tej 

 Sportitalok 

 Tea 

 Zöldséglevek 

 Víz 

 

 

Főételek, egyéb ételek 
 

 Avokádó 

 Marhahús (vékonyra szelve) 

 Puha, félkemény sajtok, sajtkrémek 

 Csirkehús, pulykahús (sütve vagy roston, bőr nélkül) 

 Tojás 

 Hal (roston) 

 Metélt 

 Tészta (magában) 

 Krémes mogyoróvaj 

 Hámozott krumpli (főzve vagy párolva) 

 

folytatás a következő oldalon  
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Gyomorkímélő ételek és italok (folytatás) 

 

 

Étel / ital fajtája 

 

Folyadék 

 

Főételek, egyéb ételek 

(folytatás) 

 

 Perecek 

 Finomított gabonaételek: kukoricapehely, rizspehely, 

 Zabpehely 

 Sós keksz 

 Tortilla (búzalisztből) 

 Könnyű zöldségek (jól megfőzve) 

 Fehérkenyér 

 Fehérrizs 

 Piritós 

 

 

Desszertek, snackek 
 

 Banán 

 Gyümölcskonzerv 

 Sodó 

 Fagyasztott joghurt 

 Zselé 

 Fagylalt 

 Fagyasztott tej 

 Citromos cukorka 

 Vizes jégkrém 

 Puding 

 Gyümölcsfagylalt 

 Sörbet 

 Natúr vagy vaníliajoghurt 

 

 

Tápszerek, 

táplálékkiegészítők 

 

 Instant reggeli italok 

 Folyékony tápszerek 
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Rostban szegény ételek 

Ez a lista hasmenés esetén segíthet. A hasmenésről a 20. oldalon olvashat részletesebben. 

 

 

Étel / ital fajtája 

 

Folyadék 

 

Főételek, egyéb ételek 
 

 Csirkehús, pulykahús (bőr nélkül, sütve, roston vagy grillezve) 

 Főtt gabonaételek (rizsnyák, zabkása) 

 Tojás 

 Hal 

 Metélt 

 Meghámozott krumpli (főzve vagy párolva) 

 Fehér kenyér 

 Fehér rizs 

 

 

Gyümölcsök, zöldségek 
 

 Főtt répa 

 Befőttek 

 Gyümölcslé 

 Gomba 

 Főtt zöldbab 

 Zöldséglevek 

 

 

Snackek 
 

 Kuglóf 

 Háztartási keksz 

 Sodó 

 Zselé 

 Gyömbéres keksz 

 Sós keksz 

 Sörbet 

 Nápolyi 

 Natúr vagy vaníliás joghurt 
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Rostban gazdag ételek 

Ez a lista székrekedés vagy elhízás esetén segíthet. 

 A 17. oldalon olvashat részletesebben a székrekedésről 

 A 39. oldalon olvashat részletesebben a hízásról 

 

 

Étel / ital fajtája 

 

Folyadék 

 

Főételek, egyéb ételek 
 

 Korpás muffin 

 Korpás vagy teljes kiőrlésű gabonaételek 

 Bab és borsófélék, lencseételek (főzve vagy konzerv) 

 Mogyoróvaj 

 Zöldséglevesek (pl. lencséből, babból, borsóból) 

 Teljes kiőrlésű gabonaételek 

 Teljes kiőrlésű gabonából készült kenyérfélék 

 Teljes kiőrlésű gabonából készült tészták 

 

 

Gyümölcsök, zöldségek 
 

 Alma 

 Áfonya, eper 

 Brokkoli 

 Kelbimbó 

 Káposzta 

 Kukorica 

 Aszalt gyümölcsök (aszalt barack, datolya, aszalt szilva, mazsola) 

 Leveles zöldségek (spenót, fejes saláta, kelkáposzta, kínai kel) 

 Borsó 

 Krumpli héjában 

 Spenót 

 Édesburgonya 

 

 

Snackek 
 

 Korpaszelet 

 Müzli szelet 

 Mogyoró 

 Pattogatott kukorica 

 Olajos magvak (tökmag, napraforgómag) 

 Diákcsemege 
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Könnyen megrágható és lenyelhető ételek 

Ez a lista szájszárazság, kisebesedett (gyulladt) száj, sebes (gyulladt) torok vagy nyelési nehézségek 

esetén segíthet. 

 A 23. oldalon olvashat részletesebben a szájszárazságról. 

 A 30. oldalon olvashat részletesebben a kisebesedett szájról. 

 A 34. oldalon olvashat részletesebben a kisebesedett torokról és a nyelési nehézségekről. 

 

 

Étel / ital fajtája 

 

Folyadék 

 

Főételek, egyéb ételek 
 

 Bébiételek 

 Csőben sült ételek 

 Csirkesaláta 

 Főtt gabonafélék, zabételek 

 Túró 

 Keménytojás, tojásrántotta 

 Tojássaláta 

 Sajtos makaróni 

 Burgonyapüré 

 Krémes mogyoróvaj 

 Főtt pürésített ételek 

 Levesek 

 Párolt ételek 

 Tonhalsaláta 

 Sodó 

 

 

Desszertek és snackek 
 

 Gyümölcs (püré vagy bébiétel) 

 Zselé 

 Jégkrém 

 Tejturmix 

 Puding 

 Gyümölcsfagylalt 

 Gyümölcspüré 

 Banán, almaszósz 

 Sörbet 

 Natúr vagy vaníliás joghurt  

 

 

Tápszerek 
 

 Instant reggeli italok 

 Folyékony tápszerek 
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Könnyű és gyors snackek 

Ez a lista étvágycsökkenés esetén segíthet. A 12. oldalon olvashat részletesebben az 

étvágycsökkenésről. 

 

 

Étel / ital fajtája 

 

Folyadék 

 

Italok 
 

 Kakaó 

 Reggeli italok 

 Gyümölcslevek 

 Tej 

 Tejturmix 

 

 

Főételek, egyéb ételek 

 

 Kenyér 

 Gabonapehely 

 Kemény vagy félkemény sajt 

 Kekszek 

 Krémlevesek 

 Kemény tojás, kaszinótojás 

 Muffin 

 Mogyorófélék 

 Mogyoróvaj 

 Pita és humusz 

 Pizza 

 Szendvicsek 

 

 

Gyümölcsök, zöldségek 
 

 Almaszósz 

 Friss vagy konzerv gyümölcs 

 Nyers vagy főtt zöldségek 

 

folytatás a következő oldalon 
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Könnyű és gyors snackek (folytatás) 

 

 

Étel / ital fajtája 

 

Folyadék 

 

Desszertek és snackek 
 

 Sütemények és kekszek, teljes kiőrlésű lisztből, magokkal, 

gyümölcsökkel 

 Sodó 

 Sajtos mártogatós 

 Fagyasztott joghurt 

 Zselé 

 Müzli 

 Müzli szelet 

 Fagylalt 

 Dió, mogyoró, stb 

 Pattogatott kukorica 

 Jeges nyalóka, jégkrém 

 Puding 

 Gyümölcs fagylalt 

 Sörbet 

 Diákcsemege 

 Joghurt 
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Fehérje beviteli lehetőségek 

Ez a lista étvágycsökkenés, torok-kisebesedés (gyulladt torok), nyelési nehézségek vagy súlycsökkenés 

esetén segíthet. 

 A 12. oldalon olvashat részletesebben az étvágycsökkenésről. 

 A 34. oldalon olvashat részletesebben a kisebesedett torokról és a nyelési nehézségekről. 

 A 41. oldalon olvashat részletesebben a súlycsökkenésről. 

 

 

Étel / ital fajtája 

 

Alkalmazás 

 

Kemény vagy félkemény 

sajtok 

 

 Olvasztva: 

 szendvicsre 

 kenyérre 

 muffinra 

 tortillatekercsre 

 hamburgerre 

 hot-dogra 

 hús- és halszeletekre 

 zöldségekre 

 tojásra 

 párolt gyümölcsre 

 pitére 

 

 Grillezve 

 levessel 

 szósszal 

 csőben sült zöldségekkel 

 zöldséges ételekkel 

 krumplipürével 

 rizzsel 

 tésztával 

 húsgombóccal 

 

 

Túró 
 

 Gyümölcsökkel és zöldségekkel összekeverve 

 Hozzáadva 

 csőben sült zöldséghez 

 spagettihez 

 tésztához 

 tojásos ételekhez (pl. omlett, tojásrántotta, szuflé, stb) 

 

folytatás a következő oldalon 
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Fehérje beviteli lehetőségek (folytatás) 

 

 

Étel / ital fajtája 

 

Alkalmazás 

 

Tej 
 

 Használjon tejet víz helyett az italokban és a főzéshez! 

 Használja gabonapehelyhez, levesekhez, kakaóban vagy 

pudingban! 

 

 

Sovány tejpor 
 

 Adagolja tejhez és tejtartalmú italokhoz! 

 Használja: 

 csőben sült ételekhez 

 húsgombóchoz 

 kenyérhez 

 muffin-hoz 

 szószokhoz 

 krémlevesekhez 

 krumplipüréhez 

 sajtos makarónihoz 

 pudinghoz 

 sodóhoz 

 egyéb tejalapú desszertekhez 

 

 

Tápszerek, táplálék 

kiegészítők és 

fehérjeporok 

 

 Adja tejhez, tejtartalmú italokhoz és desszertekhez! 

 Keverje össze jégkrémmel, tejjel és gyümölcsökkel egy 

fehérjében gazdag tejturmixhoz! 

 

 

Jégkrém, joghurt és 

fagyott joghurt 

 

 Keverje bele: 

 szénsavas italokba 

 tejes italokba 

 müzlibe 

 gyümölcsökbe 

 zselébe 

 pitébe 

 Keverje össze puha vagy főtt gyümölcsökkel! 

 Készítsen egy szendvicset: tegyen egy szelet jégkrémet két keksz 

közé! 

 Keverje össze reggeli italokkal és gyümölcsökkel (pl. banán)! 
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Fehérje beviteli lehetőségek (folytatás) 

 

 

Étel / ital fajtája 

 

Alkalmazás 

 

Tojás 
 

 Adjon darabolt keménytojást salátákhoz, salátaöntetbe, 

zöldségekhez, csőben sült ételekhez és húskrémekhez! 

 Készítsen tojással, tejjel és cukorral sodót! 

 A kaszinótojás töltelékébe még több tojássárgáját tegyen, 

ahogyan a szendvicskrémbe is! 

 Adjon tojást a krumplipürébe, egyéb zöldségpürékbe és 

szószokba! (Győződjön meg arról, hogy miután hozzáadta a 

tojást, alaposan főzze meg az ételt! A nyers tojás veszélyes 

baktériumokat tartalmazhat!) 

 Adjon extra tojást vagy tojásfehérjét: 

 sodóhoz 

 pudinghoz 

 lepényhez 

 tojásrántottához 

 omletthez 

 palacsintához, goffrihoz 

 

 

Mogyorók, diófélék, 

magok, gabonapehely 

 

 Adagolja: 

 csőben sült ételekhez 

 kenyérhez 

 muffinhoz 

 palacsintához 

 süteménybe 

 goffrihoz 

 Szórja rá: 

 gyümölcsre 

 müzlire 

 jégkrémre 

 joghurtra 

 fagyasztott joghurtra 

 zöldségekre 

 salátára 

 piritósra 

 

folytatás a következő oldalon 
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Fehérje beviteli lehetőségek (folytatás) 

 

 

Étel / ital fajtája 

 

Alkalmazás 

 

Mogyorók, diófélék, 

magok, gabonapehely 

(folytatás) 

 

 Használja olyan ételekhez, amelyekhez zsemlemorzsa szükséges! 

 Darálja össze petrezselyemmel, spenóttal vagy zöldfűszerekkel, 

és így készítsen szószt tésztaételekhez vagy zöldséges ételekhez! 

 Bundázzon be egy banánt összetört magvakba! 

 

 

Mogyoróvaj 
 

 Kenje: 

 szendvicsre 

 piritósra 

 muffinra 

 kekszre 

 goffrira 

 palacsintára 

 gyümölcsszeletekre 

 Mártogassa bele nyers zöldségeket! 

 Keverje össze tejjel és egyéb italokkal! 

 Keverje össze jégkrémmel és joghurttal! 

 

 

Babfélék, hüvelyes 

növények és tofu 

 

 Keverje a csőben sült ételekhez, a tésztához, levesekhez, 

salátákhoz és egyéb gabonás ételekhez! 

 Keverjen össze babpürét sajttal és tejjel! 

 

  

 



 

63 

 

Kalória beviteli lehetőségek 

Ez a lista étvágycsökkenés, torok-kisebesedés, nyelési nehézségek vagy súlycsökkenés esetén segíthet. 

 A 12. oldalon olvashat részletesebben az étvágycsökkenésről 

 A 34. oldalon olvashat részletesebben a kisebesedett torokról és a nyelési nehézségekről 

 A 41. oldalon olvashat részletesebben a súlycsökkenésről 

 

 

Étel / ital fajtája 

 

Alkalmazás 

 

Tej 
 

 Sovány tej helyett használjon magasabb zsírtartalmú tejet! 

 Hidegen vagy melegen fogyassza müzlivel! 

 Öntsön tejet a csirkehúsra és a halra sütés közben! 

 Keverje össze a darált hússal húsgombóc vagy húspogácsa 

(hamburger) készítésekor! 

 A forró csokoládét víz helyett tejjel készítse el! 

 

 

Sajt 
 

 Olvassza rá a csőben sült ételekre, burgonyára és zöldségekre! 

 Tegyen az omlettbe sajtot! 

 Tegyen a szendvicsekbe sajtot! 

 

 

Müzli 
 

 Sütemények és kekszek készítéséhez használjon müzlit! 

 Szórja rá: 

 zöldségekre 

 joghurtra 

 jégkrémre 

 pudingra 

 sodóra 

 gyümölcsökre 

 Borítsa be gyümölcsöket müzlivel és süsse meg! 

 Keverje össze szárított gyümölcsökkel, fogyassza snackként! 

 Keverje pudinghoz kenyér vagy rizs helyett! 

 

 

Szárított gyümölcsök 

(mazsola, aszalt szilva, 

datolya, füge) 

 

 Darabolja meleg vízbe! Reggeliként, desszertként vagy snackként 

fogyassza! 

 Adagolja: 

 muffinba 

 kekszekbe 

 

Folytatás a következő oldalon 
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Kalória beviteli lehetőségek (folytatás) 

 

 

Étel / ital fajtája 

 

Alkalmazás 

 

Szárított gyümölcsök 

(mazsola, aszalt szilva, 

datolya, füge) 

(folytatás) 

 

 Adagolja: 

 süteménybe 

 rizses és gabonás ételekhez 

 müzlihez 

 pudingba 

 egytálételekhez 

 főtt zöldségekhez (sárgarépa, édesburgonya, sütőtök) 

 Süsse bele pitékbe! 

 Kombinálja magfélékkel a snackekben! 

 

 

Tojás 
 

 Adjon darabolt keménytojást salátákba, salátaöntetekbe, 

zöldségekbe, csőben sült ételekhez és húskrémekhez! 

 Készítsen sodót tojással, tejjel és cukorral! 

 A kaszinótojás töltelékébe még több tojássárgáját tegyen, 

ahogyan a szendvicskrémbe is! 

 Adjon tojást a krumplipürébe, egyéb zöldségpürékbe és 

szószokba! (Győződjön meg arról, hogy miután hozzáadta a 

tojást, elég ideig főzte-e az ételt! A nyers tojás veszélyes 

baktériumokat tartalmazhat!) 

 Adjon extra tojást vagy tojásfehérjét a: 

 sodóhoz 

 pudighoz 

 lepényhez 

 tojásrántottához 

 omletthez 

 palacsintához, goffrihoz 
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Betegszervezetek 

 

Rákbetegek Országos Szervezete 

 

A Rákbetegek Országos Szervezete 1990 óta segíti a hozzá 

forduló betegeket és hozzátartozóikat. 

A szervezet céljai: a magyarországi daganatos betegek 

érdekeinek országos képviselete; érdekérvényesítése, az 

egyesületeivel, klubjaival való kapcsolattartás, azok 

munkájának segítése, a betegséggel kapcsolatos széleskörű szemléletformálás, a betegek humánus és 

szakszerű tájékoztatása, jogaik megismertetése, és a Napforduló Szolgálatok fenntartása, és a segítő 

szolgáltatásaik biztosítása. 

Kapcsolat: 

 

Cím: 1126 Budapest, Böszörményi 20-22. VI/335. 

Telefon: 06-1-426-6672 

E-mail: rakszov@rakszovetseg.hu  

Honlap: www.rakszovetseg.hu  

 

 
Újjáéledés Alapítvány 

 

Az 1991-ben alapított Újjáéledés Alapítvány céljai: 

 

 Mosonmagyaróvár és környékén élő daganatos betegek testi- 

   lelki támaszadása, rehabilitációja. 

 Fekvőbetegek otthoni gondozásának megszervezése. 

 Gyógyult betegek önsegítő közösségének anyagi és szakmai  

   támogatása 

 

 

 

Kapcsolat: 

 

Cím: 9200 Mosonmagyaróvár, Templom u. 6. 

Telefon: 06-96-579-883 (napközben) 

E-mail: ujjaeledesalapitvany@gmail.com 

Honlap: www.ujjaeledes.hu  

mailto:rakszov@rakszovetseg.hu
http://www.rakszovetseg.hu/
mailto:ujjaeledesalapitvany@gmail.com
http://www.ujjaeledes.hu/
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