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1. Só 
 
A só (nátrium-klorid – nátrium 40% és klór 60%) jelentős szerepet tölt be a mindennapi 
táplálkozásban. Fontos az ideg- és izomműködés és a vérnyomás ideális szabályozásában. A 
klór közreműködik a gyomorsav alkotórészeként az emésztésben és kiemelt a jelentősége a 
szervezet savbázis egyensúlyának fenntartásában. Az alábbiakban néhány tény és tévhit kerül 
bemutatásra [17]: 

x Tény, hogy… 
o A magas vérnyomás kialakulásának egyik legfőbb oka a túlzott sófogyasztás 

nemtől és életkortól függetlenül. A tartósan túlzott sófogyasztás hipertóniát 
okoz, ami a magyar felnőtt lakosság harmadát érinti. 

o Az Egészségügyi világszervezet (WHO) napi sóbeviteli ajánlása 5 g. Ennek 
nagyjából a háromszorosát fogyasztjuk a kutatások szerint. Szakemberek szerint 
a sófogyasztás 10-20%-os csökkentéséhez körülbelül egy hónap alatt lehetne 
úgy hozzászokni, hogy később nem érezne a fogyasztó különbséget a régebbi 
fogyasztásához képest. 

o A gyerekek sófogyasztására különös tekintettel kell figyelni. A korai időszakban 
kialakuló szokások és ízlésvilág az egész életükbe hatással lesznek rájuk. A 
gyerekeknél ajánlott sófogyasztási mennyiségek: 

� 1 éves kor alatt: 1 g/nap 
� 2-3 éves kor között: 2 g/nap 
� 4-6 éves kor között: 3 g/nap 
� 7-11 éves kor között: 4 g/nap 
� 11 éves kor felett: 5 g/nap 

x Tévhit, hogy… 
o A só a nátrium egyetlen fő forrása. Egy egészséges felnőtt számára napi 1,5-2 g 

nátrium bevitel bőven elegendő (2 g nátrium 5 g konyhasónak (NaCI) felel meg). 
Az igaz, hogy a napi nátrium bevitelünk jelentős hányada származik a 
fogyasztott konyhasóból. Azonban kiegyensúlyozott vegyes táplálkozással, 
amelyben sok gyümölcsöt és zöldséget fogyasztunk a nátrium bevitel só nélkül 
is pótolható. 

o A tengeri só nem minden esetben egészséges, hiszen a túlzott fogyasztása 
ugyanolyan hatással van, mint a konyhasó esetében. Azonban a tengeri só 
tartalmaz más ásványi anyagokat is, ami miatt sokan egészségesebbnek tartják. 

o Izzadás esetén jobb csökkenteni a sóbevitelt. Épp ellenkezőleg! A sportolók és 
fizikai munkások sokszor túlzott megterhelésük következében nem csak vizet, 
hanem elektrolitokat (pl. nátrium, kálium, kalcium, magnézium és klorid) is 
veszítenek. A sportitalok alkalmankénti fogyasztása különösen ajánlott, illetve 
sótabletta által is pótolható az ilyenkor felmerülő vesztesége a szervezetnek. 

 
2. Zsiradék 
 
A zsírfélék az emberi szervezet számára elengedhetetlen anyagok, hiszen a napi 
energiabevitelünk 15-30%-át teszik ki, tehát az energia tárolásáért és hasznosításáért felelősek. 
A zsírsavakat állati (zsír) és növényi (olaj) eredetű zsiradékok formájában is magunkhoz 
vehetjük. A telített (pl. palmitinsav, sztearinsav, laurinsav, mirisztinsav) és a telítetlen zsírsavak 
(pl. olajsav, linolsav, alfa-linolsav, arachidonsav, erukasav) fogyasztásának az ideális arány a 
legfontosabb (1:3-1:5). A transz-zsírsavak többnyire károsabbak a szervezetre, mint a 
természetes telített zsírok. A mesterséges transz-zsírokat érdemes kerülni. Ebben az esetben a 
növényi olajokat hidrogénezéssel szilárdítják és így alkotják meg a mesterséges transz-zsírt. Az 
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élelmiszerek előállítása során használják és segítségükkel a termékek kevésbé avasodnak, 
jobban fogják bírni a fagyasztást és kitolódik az eltarthatósági idejük is. A legnagyobb veszély 
a hidrogénezési eljárás során következik be, ekkor a növényi olajok szerkezete megváltozik és 
így káros hatással lehetnek a szervezetre (pl. szerepet játszhatnak agyvérzés, szívinfarktus, hasi 
elhízás kialakulásában). A péksütemények, a kekszek, a gyári salátaöntetek, a 
cukrászsütemények és a mártásporok nagyobb eséllyel tartalmazhatnak mesterséges transz-
zsírokat. A 2014. február 18.-án hatályba lépett magyar rendelet segítségével lekorlátozták a 
transz-zsírok felhasználási lehetőségeit és 100 g zsiradékban maximum 2 g transz-zsír lehet. A 
vásárlásaink során érdemes figyelni a termékek csomagolását és ahol az van feltüntetve, hogy 
a részlegesen hidrogénezett növényi zsírt és zsiradékot vagy olajat tartalmaz a termék, ott 
valójában minden bizonnyal transz-zsír található. Tehát az ilyen termékeket érdemes kerülni [5]. 
Az alábbiakban néhány tény kerül bemutatásra a zsiradékokkal kapcsolatban [18]: 

x Hatékony energiaforrások. 
x Segítik a zsírban oldódó vitaminok felszívódását. 
x Állandó szinten tartják a testhőmérsékletet. 
x Szükségesek a sejthártya felépítéséhez és a hormonok működéséhez. 
x Hozzájárulnak a D-vitamin képződéséhez. 
x A liba- és kacsazsír kedvezőbb hatású, hiszen többszörösen telített zsírsavakban 

szegényebb (26-33 g/100g), míg egyszeresen telített zsírsavakban gazdagabb (55-57 
g/100g). A szárnyasok zsiradékai ízletesebbek és nagyobb az élvezeti értékük. 

x A mangalica nagyobb mennyiségű koleszterint és E-vitamint tartalmaz csak úgy, mint 
a kacsa- és libazsír. 

x A vajjal is lehet sütni, ám ez nagyban függ attól, hogy milyen vajat használunk. A teavaj 
70-80%-os, az egyéb vajkészítmények és vajkrémek kb. 40%-osak. 

x A kókusz zsiradékának fogyasztása nem ajánlott a magas koleszterinnel rendelkezők 
számára, mert emeli a koleszterin LDL értékét (rossz koleszterin). 

x A vajfogyasztás során az elfogyasztott mennyiség nagyon sokat számít, hiszen elég 
magas a vaj telített zsírsav aránya (54 g/100g). 

 
3. Tej és tejtermékek 
 
A tejben teljes értékű fehérjék találhatók, mivel az esszenciális aminosavakat megfelelő 
arányban és mennyiségben tartalmazzák. A zsiradékok közül a tejzsír emészthetősége az egyik 
legjobb. A tej koleszterintartalma az egyik legkisebb a többi állati eredetű élelmiszer közül. A 
laktóz (tejcukor) minősül a tej legfontosabb szénhidrátjának, aminek fontos szerepe van az 
ásványi anyagok (pl. kalcium, magnézium és foszfor) felszívódásában [3]. 
A tej minősül a legjobb kalciumforrásnak, mert ebben a formában tudja a szervezet legjobban 
hasznosítani. Napi szinten 800 mg kalciumra van szüksége a felnőtteknek és a 4-10 éves 
gyermekeknek. A kamaszoknak (11-18 évesek) valamivel több, tehát 1000 mg kalciumra van 
szüksége. Az 1-3 éves gyermekeknek pedig 500 mg napi kalciumbevitel az ajánlott. Fontos 
megemlíteni, hogy 2 dl tehéntejben kb. 240 mg kalcium található. A kalcium bevitelét a D-
vitamin, a fehérje, a laktóz és a citromsav is elősegítheti [12]; [19]. 
A tej gazdag vitamin és ásványi anyag forrás, 0,5 liter tejben az alábbi megoszlásban találhatók 
meg ezek [19]: 

x B2- és B12-vitamin: 65-75%-ban 
x A-vitamin, nikotinsav és pantoténsav: 35-40%-ban 
x B1-, B6- és C-vitamin: kb. 20%-ban 
x D- és E-vitamin, illetve folsav: kb. 10%-ban 
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A gyermekkori inzulinfüggő cukorbetegség kialakulása többek között a tehéntej fogyasztással 
is párhuzamba vonható. Egyértelmű kapcsolat nem igazolható, a kórkép soktényezős és 
dinamikusan változó az egyének esetében. Azonban az nem jelenthető ki, hogy a tej okozza a 
cukorbetegség kialakulását [19]. 
Az inzulinrezisztencia kialakulásában nem mutatható ki egyértelmű összefüggés a 
tejfogyasztással, hiszen közrejátszik ebben a problémában a genetika, a nem megfelelő 
táplálkozás, a túlzottan stresszes életmód és a fizikai inaktivitás is [19]. 
A tejben nem található semmi olyan összetevő, amely felelős lenne a magas vérnyomás 
kialakulásáért. Természetesen a benne található fehérjék, zsírok és tejcukor hatással van a 
szervezetünkre, de ezek nem találhatók meg akkora mértékben, hogy gondot okozzanak a 
vérnyomás esetében. Azonban a szűretlen, zsíros tehéntej korlátlan ivására vigyázni kell [19].  
A laktózérzékenység a tejcukor emésztésének zavara. A bélben termelődő laktáz enzim 
csökkent működése vagy hiánya esetén a tej vagy azt tartalmazó élelmiszerek elfogyasztása 
után puffadás, görcsös hasi fájdalom, szelesedés, valamint hasmenés jelentkezik. Gyakori a 
másodlagos tejcukorérzékenység, ami egy alapbetegség következtében alakulhat ki, ilyen 
például a gyulladásos bélbetegségek (Crohn-betegség, colitis ulcerosa), lisztérzékenység, 
bélnyálkahártyát érintő fertőzéses megbetegedések, sebészeti beavatkozások, daganatos 
betegeknél hasi besugárzás, egyes gyógyszerek szedése. Viszont, ezekben az esetekben sem 
javasolt a tej- és tejtermékek száműzése. A tejcukormentes vagy tejcukorszegény étrend 
megfelel a magyar táplálkozási ajánlásnak, tehát tartalmaz tejet és tejterméket, és úgy van 
összeállítva, hogy annak laktóztartalma ne haladja meg a még tolerálható mennyiséget. Ezért a 
tejcukrot tartalmazó élelmiszereket laktózmentes vagy – az egyéni érzékenységet figyelembe 
véve – laktózszegény termékekre javasolt cserélni [4]. 
Számos ismert divatdiéta, például a paleo-, lúgosító-, vércsoport-, cukormentes- (No 
Sugar/Sugar Free Diet) étrend, a tiszta étkezés (Clean diet), stb. tiltja, vagy bizonyos mértékben 
korlátozza a tej és tejtermékek fogyasztását. Azonban ki kell hangsúlyozni, hogy ezek 
tudományos bizonyítottságának hiánya, táplálkozás-élettani elfogadhatatlansága az 
elkerülésüket indokolja [4]. 
Az 1. táblázatban bemutatásra kerülnek a hazai internetes oldalakon terjedő legfontosabb tej- 
és tejtermékfogyasztással kapcsolatos tévhitek és az azokra való szakemberek általi reakciók. 
 

1. táblázat: Tej- és tejtermék-fogyasztással kapcsolatos tévhitek és tények 
 

Tévhitek Tények 
A tej hizlal 
„A tej és tejtermékek fogyasztása erősen 
ellenjavallt a vaj kivételével. A testkontroll 
diéta szerint a tej nem alkalmas emberi 
fogyasztásra, szervezetünk képtelen ennek a 
megemésztésére.” 

Megfelelően aktív életmód mellett a 
tejfogyasztással csökken a test 
zsírszövetállománya (dr. Szűcs Erzsébet, 
egészségfejlesztő főorvos). 
A rendszeresen tejet fogyasztó felnőtt 
szervezete hozzászokik ehhez az 
élelmiszerhez és semmi problémája nem 
lesz az emésztése során (Miháldy Kinga, 
OÉTI dietetikusa). 

A tej csontritkulást okoz 
„...a tehéntej emésztéséhez sok kalciumra 
van szükség, így épp a fordított hatást érjük 
el a tejfogyasztással, jobb híján a 
csontjainkból vonja ki azt a szervezet. Innen 
nézve talán nem meglepő, hogy a 
legnagyobb tejtermék-fogyasztó 

A tejben található kalcium segíti a 
csontritkulás megelőzését és a tej különösen 
gazdag kalciumforrás és ideális közeg a 
benne található kalcium felszívódásához a 
csontokba (dr. Szűcs Erzsébet, 
egészségfejlesztő főorvos). 
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országokban a legmagasabb a csontritkulás 
aránya” 
A tej elősegíti a rák kialakulását 
„A tej maga nem okoz rákot, de elősegíti 
olyan környezet megjelenését a 
szervezetben, ami a rákos sejtek 
kialakulásának kedvez” 

A rendszeres tejfogyasztás csökkenti a 
felnőttkori daganatos megbetegedések 
kialakulásának kockázatát. A szervezet 
védelmében különösen szerepet játszik a tej 
kalcium, konjugált linolsav, D-vitamin, 
mirisztinsav és vajsav tartalma (dr. Szűcs 
Erzsébet, egészségfejlesztő főorvos). 

A tej szív- és érrendszeri betegségeket 
okoz 
„A felnőttek esetében ízületi gyulladás, szív-
érrendszeri betegségek, arc- és homloküreg 
gyulladás, valamint a lymphoma és a rák 
kialakulásának elősegítése áll a 
bűnlajstromon” 

A kalcium a tejfehérjékkel karöltve, illetve a 
magnézium és a kálium csökkenti a 
vérnyomást. A tejben található D-vitamin 
gátolja az érszűkületek kialakulását. A 
tejben lévő szfingolipid növeli a HDL-
koleszterin (védő) szintjét, ami a konjugált 
linolsavval (CLA) kiegészülve csökkenti a 
szív- és érrendszeri betegségek kockázatát 
(dr. Szűcs Erzsébet, egészségfejlesztő 
főorvos). 

A tartós, UHT vagy ESL tejek 
tartósítószerrel készülnek 

Egy kormányrendelet előírása szerint, akkor 
lehet egy termékre ráírni, hogy tej, ha nem 
adnak hozzá és nem is vesznek el belőle 
semmilyen összetevőt (Miháldy Kinga, 
OÉTI dietetikusa). 

Forrás: [14] 
 
4. Zöldségek és gyümölcsök 
 
A zöldségek és gyümölcsök fogyasztása különösen kedvező hatással van a szervezetre.  
A gyümölcsök kedvező hatása esetében kiemelhető, hogy magas vitamintartalmuk védettséget 
nyújt különféle betegségekkel szemben. A polifenol (másodlagos növényi anyagok, amelyek a 
gyümölcsök színét és ízét határozzák meg és legnagyobb részt a héj alatti rétegekben találhatók 
meg) tartalmuk kedvezően hat az egészségre. Lehetőleg kerüljük a gyümölcsök meghámozását. 
Tehát csökkenthetik a gyulladásos betegségek kialakulásának kockázatát. Kedvezően hatnak a 
vérnyomásra és csökkentik a daganatos megbetegedések rizikóját is [11]. 
A zöldségek gazdag forrásai fontos tápanyagoknak (pl. vitaminok, rostok és nyomelemek) és 
kiemelkedően pozitív hatásuk van betegségek megelőzésében és bizonyos élettani hatásokban. 
Erősítik az immunrendszert, energiát biztosítanak és méregtelenítő a hatásuk. Szerepet 
játszanak a vérnyomás csökkentésében. Kedvezően befolyásolják az emésztést és az anyagcsere 
folyamatokat, így segítik az ideális testsúly fenntartását. Az alacsony glikémiás indexük miatt 
stabilizálják a vércukorszintet [11]. 
 
5. Optimális folyadékmennyiség 
 
A szervezet zavartalan működéséhez a vízháztartás egyensúlyi állapota elengedhetetlen. Tehát 
a leadott vízmennyiség legyen egyensúlyban a felvett vízmennyiséggel. Az emberi szervezet 
50-60%-át víz teszi ki, aminek többsége a sejteken belül, míg a többi a sejteken kívül található. 
A vízfelvétel csökkenését a vízleadás fokozását külső és belső tényezők is befolyásolhatják (pl. 
éghajlat, láz, sporttevékenységek, hasmenés). Ha a vízháztartás megbillen, akkor a szervezet 
kiszárad, amit dehidratációnak hívunk. Érdekes, hogy már 2%-os folyadékveszteség is 
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észrevehető változásokat okoz a fizikai és szellemi teljesítőképességben (pl. fejfájás, fáradtság, 
szomjúság). A folyadékegyensúly fenntartásának egyik legfontosabb ingere a szomjúság, 
amely hogyha már érződik, akkor az azt jelenti, hogy régen innunk kellett volna. Tehát 
lényeges, hogy a folyadékbevitelünket ne igazítsuk egy az egyben a szomjúság érzetéhez, 
hanem tudatosan pótoljuk a folyadékot anélkül is. Napi szinten a nőknek kb. 2 liter, míg a 
férfiaknak kb. 2,5 liter folyadékra van szüksége. A folyadékszükséglet biztosítására viszonylag 
sok minden alkalmas: jó minőségű víz és ásványvíz, gyümölcsökből és zöldségekből készült 
ivólevek, gyümölcs- és gyógyteák, levesek és főzelékek, illetve a sportitalok (rendszeres fizikai 
aktivitás esetén) [7]; [16]. 
Az izzadás egy természetes folyadék leadási folyamat, amelynek felső határa 1-1,5 liter. 
Azonban nagyobb melegben és fokozottabb fizikai aktivitás hatására ez akár 2,5 liter vagy annál 
több is lehet (plusz elektrolit veszteség is éri a szervezetet). Különösen ügyelni kell rá, hogy 
sportolás esetén legalább annyi folyadékot pótoljunk, amennyit a testmozgás során 
elveszítettünk [7]; [16]. 
Az 1. ábrában hat tény látható a folyadékbevitellel kapcsolatban. 
 

 
1. ábra: Hat tény a folyadékbevitellel kapcsolatban 

Forrás: [7]; [16] 
 
A víz kiemelkedő fontosságát négy tényező segítségével lehet vizsgálni (2. ábra). Egyrészt 
ideális oldószer, tehát az étkezés során felvett táplálékot hígítja a víz és így a benne oldott és a 
szervezet számára fontos tápanyagok a bélfalon keresztül a vérbe jutnak. Hatékony 
szállítóközegnek is tekinthető a víz, hiszen az egész szervezetben kering és a sejttől sejtig való 
szállításban van kulcsfontosságú szerepe. Továbbá az anyagcsere-végtermékeket juttatja el a 
vesékhez és a húgyhólyaghoz. A különféle anyagcsere folyamatokkal összefüggésben tisztító 
funkciója is van. A fizikai aktivitás esetében a szervezet hőmérséklet-kiegyenlítésében van 
kiemelkedő szerepe [7]; [16]. 
 

A minél nagyobb gyümölcstartalmú és minél kisebb hozzáadott cukor 
tartalmú üdítőital a legértékesebb.

Az ideális hőmérsékletű ital az éghajlattól függetlenül 
szobahőmérsékletű. A hideg ital lassabbá teszi a gyomorműködést.

Az idősebb korral párhuzamosan csökken a szomjúságérzet, így 
ajánlatos az idősebbeket többször figyelmeztetni arra, hogy igyanak.

A gyermekek kisebb folyadékhiányra is érzékenyen reagálnak, így 
különös odafigyelést igényelnek.

A nagy meleg a szívfrekvenciát növeli, így ilyenkor nem ajánlott a 
koffeintartalmú italok túlzott fogyasztása.
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2. ábra: A víz fontosságának jellemzői 
Forrás: [7]; [16] 

 
A napi folyadékszükségletet sokan ásványvíz fogyasztásával biztosítják. Egy egészséges ember 
számára nem szükséges válogatni a különféle ásványvizeket. A fogyasztók általában rengeteg 
fajta ásványvízzel találkozhatnak a boltokban, amelyeknek a címkéjén pontosan fel van tüntetve 
azok összetétele és ásványi anyag tartalma. Az ásványvizet nem igazán lehet túladagolni, hiszen 
kb. 10 liter elfogyasztásával tudnánk elérni csak ebből a folyadékból a napi szükséges ásványi 
anyag beviteli szintet, de ekkor sem adagolnánk még túl. Az persze más kérdés, hogy ennyi 
folyadék fogyasztása csak szélsőséges esetben indokolt (pl. túlzott fizikai aktivitás vagy hőség). 
Az ásványvíz fogyasztást a beteg embereknek viszont alaposan át kell gondolni, hiszen számos 
olyan betegséggel találkozhatunk, amelyek esetében nem mindegy, hogy milyen összetételű 
ásványvizet fogyaszt az egyén. A 2. táblázatban néhány betegség és az ezeknek kezeléséhez 
hatékony összetételű ásványvíz ajánlás látható. 
 

2. táblázat: Egyes betegségek esetén ajánlott ásványvíz összetételek 
 
Betegség Ásványvíz összetétel 
Vesekőképződés Kerülni kell a túl magas kalcium és magnézium tartalmú 

ásványvizet. 
Magas vérnyomás Minimalizálni kell a nagy nátrium tartalmú vizet. 
Gyomorsav-túltengés Ajánlott a szénsavmentes lúgos kémhatású víz. 
Csontritkulás Sok kalciumot és magnéziumot tartalmazó víz fogyasztása. 
Reflux Szénsavmentes víz fogyasztása. 
Kevés gyomorsav A szénsavas vizek előnyben részesítése. 

Forrás: [7]; [16] 
 
 
  

Ideális 
oldószer

Szállító közeg

Tisztító 
funkció

Hőmérséklet-
kiegyenlítés
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6. Anyagcsere 
 
Az anyagcserével kapcsolatban számos tény és tévhit került már köztudatba [2]; [10]: 

x Tény, hogy… 
o Az elhízás nem egyedüli okozója a túlzott kalóriabevitel. Nagyon sok esetben 

pszichés és életvezetési problémák állnak az elhízás mögött. Sokan unaloműzés 
miatt vagy a kedvük javítása érdekében esznek túl sokat. Érdemes kiemelni a 
leptin szerepét is, amely zsírsejtekben termelődő fehérje és az agy 
táplálékfelvételért felelős központját szabályozza. Egészséges körülmények 
között a leptin szintje magasabb, így a szervezet kevesebb táplálékot vesz 
magához. A túlsúlyos embereknél a leptin iránti érzéketlenség idővel kialakul, 
így az esetükben elveszik az egyik legfontosabb táplálékfelvételért felelős 
szabályozó. 

o Az anyagcsere víz segítségével hatékonyan serkenthető, hiszen vízzel tudja a 
szerveztünk az anyagcsere folyamatokból származó mérget és más káros 
környezeti anyagokat kiválasztani. Tehát mindig fogyasszunk elegendő 
vízmennyiséget, amely nagyban függ a táplálkozási szokásainktól és az 
életmódunktól (későbbi fejezetekben részletesen elemzésre kerül a hatékony 
folyadékbevitel). 

o Az étkezések során választott kisebb adagok nagyon fontosak az anyagcsere 
hosszú távú támogatásában. A túlzottan kiadós főétkezések megterhelik a 
szervezetet és arra késztetik, hogy a kalóriát zsír formájában tárolja el. A 
túlzottan kevés kalóriabevitel pedig a szervezet szénhidrát tartalékait alakítja át 
zsírrá, és éhezéshez vezet. A legfontosabb az egyensúly megtalálása.  

o Az anyagcsere folyamatok hatékony működéséhez a sportolás elengedhetetlen 
feltétel, ha a testnek folyamatosan égetnie kell a bevitt kalóriát, akkor felvett 
táplálékot is egyre hatékonyabban fogja hasznosítani. 

o Az oldható ballasztanyagot is tartalmazó élelmiszerek (pl. útifű magja) 
jótékonyan hatnak az anyagcserére, mivel kevesebb kalóriát tartalmaznak. 

o Az ételek alaposabb megrágásával és a lassabb étkezéssel is kedvezni tudunk 
az emésztésünknek. Ekkor a gyomor folyamatosan telítődik, így lassabb lesz az 
emésztés és tovább tart a teltségérzet. 

x Tévhit, hogy… 
o Sokak szerint az elhízottak anyagcseréje lassú. Azonban pont az ellenkezője 

igaz, hiszen az anyagcsere a tartós éhezés során válik egyre lassabbá. Továbbá 
a túlsúly megfelelő mozgatása több energiát is igényel a szervezet számára. 

o Egyesek szerint felnőtt korban azért nagyobb a hízás valószínűsége, mert a 
zsírsejtek számra megnövekszik. Ez tévhit, hiszen eleve új zsírsejtek keletkezése 
a korai életszakaszban lehetséges. A későbbiek során nem a zsírsejtek száma 
növekszik, hanem azok mérete (hypertrophia-s elhízás). Így nagyobb 
mennyiségű zsírt is tudnak tárolni. 

o A light termékek sokak szerint nem okoznak túlsúlyt és egészségesek. Ez azonban 
nem minden esetben igaz. Az élelmiszergyártók, ahhoz hogy fent tudják tartani 
egy-egy termék ízvilágát csak abban az esetben tudják egy összetevő 
mennyiségét csökkenteni, ha egy másikét növelik, vagy valami más hasonló 
összetevővel helyettesítik azt. A szénhidrátok csökkentése mellett növelniük 
kell a zsírsavak hozzáadását. A zsírtartalom csökkentésével növelniük kell a 
termék cukortartalmát. Tehát a light termékek esetében is érdemes különösen 
körültekintően eljárni azok vásárlását és fogyasztását megelőzően. 
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7. Nassolás 
 
A napközben, tehát a főétkezések (reggeli, ebéd és vacsora) közötti étkezéseket szokás 
nassolásnak nevezni. Tehát ez alatt nem csak azt érthetjük, amikor valamilyen édességet vagy 
hasonló élelmiszert veszünk magunkhoz, hanem azt is nassolásnak hívjuk, ha valamilyen 
egészségesnek vélt élelmiszert fogyasztunk. Mivel a főétkezések alkalmával általában a napi 
szükséges kalóriabevitelt teljesítjük, így egyáltalán nem mindegy, hogy a nassolások 
alkalmával mennyi és milyen jellegű plusz kalóriát viszünk be a szervezetünkbe. Ez már csak 
azért is nagyon fontos, mivel ennek tudatában lehet azt is meghatározni, hogy mennyi többlet 
fizikai aktivitást kell elvégeznie az egyénnek ahhoz, hogy a túlzott kalóriabevitel ne okozzon 
túlsúlyt számára [1].  
A nassolás okai a következők szerint határozhatók meg [1]: 

x Stresszhelyzetekben nyugtató hatással van és a biztonságkeresés egyik útjának 
tekinthető. 

x Számos programnak kiegészítő tevékenységévé vált pl. mozi – popcorn; labdarúgó 
mérkőzés – szotyi/tökmag. 

x Sokszor póttevékenységként funkcionál, tehát unalmában nassol az ember. 
x A nassoláskor fogyasztott élelmiszerek többsége szándékos módon tartalmaz 

viszonylag nagy mértékben mesterséges ízfokozókat, amelyek sokkal intenzívebb 
ízhatást érnek el és hosszabb távon akár függőséghez is vezethetnek. 

x Az evés vágyát lehetőleg zöldséggel vagy gyümölccsel, illetve ezek snack változatával 
csillapítsuk és részesítsük előnyben a rostban és vitaminban gazdag természetes 
élelmiszereket. 

 
8. Fogyókúra 
 
Az egészséges életmódra történő áttérés általában különféle lemondásokkal jár az addigi 
életvitelhez képest. Sokan azzal próbálnak meg változtatni, hogy kevesebbet esznek, tehát 
valamilyen fogyókúrát hajtanak végre. Azonban ez lélektani és egyéb szempontokból is a 
drasztikus változata a lemondásoknak. Az éhezés egy olyan állapot, amikor a szervezet 
felismeri, hogy valamilyen esszenciális tápanyag hiányában szenved, ezért ennek tartós 
fennmaradása esetén a test addig raktározott más összetevőit fogja felhasználni a keringési 
folyamatok működtetéséhez. Az éhezésre adott válasz az evés. Az az egyén, aki tudatosan vonja 
meg önmagától a táplálékot, csak bizonyos ideig lesz képes ezt fenntartani. Ezt követően a 
kimerült szervezet még több tápanyagot fog igényelni, aminek köszönhetően a fogyókúrából 
adódó súly leadás szinte biztos, hogy rövidebb időn belül nagyobb súlygyarapodással fog járni. 
Ezt az elhízás-fogyókúra körfolyamatot (paradoxont) hívjuk „jojózásnak” (3. ábra). Tehát a 
helytelennek és kevésbé megalapozottnak minősülő „divatdiéták” esetén a visszaesés (újra 
súlygyarapodás következik be) valószínűsége 95%-os. Azonban a fogyókúrát lehet tudatosan 
is végrehajtani. Napi 100 kilokalória (pl. 2 dl tej, vagy 1 db kifli) túlevése éves szinten akár 5 
kg-os súlygyarapodást is okozhat. Erről lemondani nem jelent túl nagy áldozatot az egyén 
számára, vagy ezt ellensúlyozni valamilyen plusz fizikai aktivitással (pl. 2000 lépéssel vagy 10 
perc közepes kocogással) többet teljesíteni egy nap [6]; [9]. 
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3. ábra: A fogyókúra-elhízás paradoxon 

Forrás: [6] 
 
A „divatdiéták” olyan módszerek vagy étrendi irányzatok, amelyek több-kevesebb ideig 
nagyon népszerűek és egységesen gyors fogyást ígérnek, különösebb lemondások nélkül. A 
módszerek többsége tudományos tényekkel nem megalapozható. Ezekben az étrendi 
irányzatokban közös, hogy valamilyen táplálkozás során alapesetben alapvető összetevő 
kizárását vagy drasztikus csökkentését hirdetik. Az átmeneti fogyás szinte mindegyik esetben 
megtörténik, azonban hosszabb távon szinte kivétel nélkül súlygyarapodás követi az ilyen 
típusú étrendeket, vagy rosszabb esetben maradandó egészségkárosodás. A következőkben 
néhány „divatdiéta” kerül röviden bemutatásra [15]: 

x Atkins-diéta: Az egyén táplálkozásának az alapját a fehérjék és zsírok alkotják és 
minimális szinten jelenhet meg a szénhidrátok fogyasztása. Tehát teljes mértékben 
tiltott ételek nincsenek, emiatt is számít népszerűnek. Azonban a nagy szénhidrát 
tartalmú ételek (pl. gyümölcs, kenyér, főtt tészta, gabona, olajos magvak, csonthéjasok) 
fogyasztása szinte teljesen ki van zárva az étrendben. A diéta hátránya, hogy az 
egészséges táplálkozásban ajánlott tápanyagok eloszlási arányai nagyban felborulnak, 
tehát jelentős eltolódás tapasztalható a fehérjék és zsírok irányába. A túlzott zsír 
bevitelnek köszönhetően nőhet a szív és érrendszeri megbetegedések kialakulásának 
kockázata. Emelkedhet a vér összkoleszterin szintje (LDL koleszterin), ami fokozhatja 
az érelmeszesedés kockázatát. A túlzott fehérjebevitel ronthatja a vesék működését. A 
nagyobb fehérjebevitel negatív hatással lehet a kalcium beépülésére, így kedvezőtlenül 
hathat a csontokra. Az alacsony szénhidrátbevitel alacsony vércukorszintet is okozhat, 
ami fejfájást, szédülést vagy ájulást vonhat maga után. A diétát nem alkalmazhatják 
várandósok, szoptató anyák, vesebetegek, cukorbetegek, magas vérzsír szinttel 
rendelkezők és diuretikus terápiában részesülők. 

x Paleolit étrend: Az egészséges életmód eléréséhez és fenntartásához olyan táplálékokat 
kell fogyasztanunk, amelyeket a paleolit korban élő ősemberek fogyasztottak. Nem 
egységes étrendről van szó és számos irányzata megkülönböztethető (pl. nyers paleo, 
ketogén paleo és Kitavan-étrend). A paleo étrendek egységesen nagyon alacsony 

Drasz-
tikusan 
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kúrázik

Mindig 
éhes

Folyton 
eszik

Hízik
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szénhidrát-, nagy zsír-, fehérje- és rostbevitelt javasolnak.  Állati eredetű tápanyagok 
kb. 65%-ban, míg növényi eredetűek 35%-ban vannak jelen (a táplálkozástudományi 
szakemberek alapesetben az 50-50%-os egyensúlyt javasolják). A javasolt élelmi 
anyagok között említhetők: szénával és fűfélékkel táplált marha, csirke, pulyka, kacsa, 
liba, sertés, birka, kecske, vadhúsok, halak, tenger gyümölcsei, tojás. Továbbá kis 
szénhidráttartalmú gyümölcsök és zöldségek, illetve a gomba, csonthéjasok, hidegen 
sajtolt olajok, zsírok (pl. kókuszzsír, pálmazsír). Édesítésre xilit, eritrit vagy stevia 
javasolt. A kerülendő élelmi anyagok között említhetők a tej és tejtermékek, ezek 
fogyasztása teljes mértékben tiltott a kazein és laktóz tartalmuk miatt. Tiltott 
táplálkozási összetevők a gabonák (pl. búza, árpa, rozs) és ezekből készült termékek a 
glutén, fitinsav és gabona-agglutinin tartalmuk miatt. Tiltott a hüvelyesek fogyasztása 
az allergizáló hatásuk miatt. Ezek mellett minden olyan élelmi anyagot kerülni kell, 
amik a mezőgazdasági módszerek következtében kerültek be a táplálkozásba. Az étrend 
előnye, hogy viszonylag kedvező a zsírok és zsírsavak aránya és tiltja a transz-zsírsavak 
bevitelét. Nagy mennyiségben tartalmaz rostot és vitaminokat, illetve antioxidánsokat, 
emellett a sóbevitel is alacsony. Testtömeg csökkenést is eredményezhet a nagy 
szénhidráttartalmú összetevők hiánya miatt. Az étrend fontos hátrányaként kell 
megemlíteni az alacsony kalciumbevitelt és a sokszor túlzottan nagy fehérjebevitelt. Az 
étrend a főleg állati eredetű élelmi anyagok túlsúlya miatt viszonylag drága. 
Megállapítható, hogy hosszú távú káros vagy előnyös hatásai egyelőre nem ismertek. 

x Ornish étrend: Az étrend rendkívül zsírszegény összetevőkből áll, így testtömeg 
csökkenéshez vezet. Az étrend erőteljesen szabályozza a zsírok-, a koleszterin-, az 
egyszerű szénhidrátok bevitelét, illetve a túlzott só-, alkohol- és kávéfogyasztás 
elkerülésére ösztönöz, valamint az alacsonyabb rostbevitelre. Az étrendnek több 
változata különböztethető meg aszerint, hogy az egyénnek milyen az egészségi állapota. 
Előnye, hogy a táplálkozás optimalizálása mellett az egyén életmódjának 
kiegyensúlyozása a célja. Hátrányként említhető, hogy az étrendben többnyire növényi 
eredetű forrásokból származik a fehérje, így nincs biztosítva az esszenciális aminosavak 
bevitelének ideális mértéke. Az alacsony zsírbevitel miatt a zsírban oldódó vitaminok 
felszívódása kétségessé válik. 
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9. Táplálkozási mítoszok 
 
Számos olyan táplálkozással kapcsolatos ajánlást és megállapítást lehet differenciálni, amelyek 
esetében nehéz igazságot tenni. A 3. táblázatban 10 táplálkozási „mítosz” kerül bemutatásra 
[20]: 
 

3. táblázat: 10 táplálkozási „mítosz” 
 

Mítoszok Értékelés Rövid leírás 
A szénhidrát hizlal részben igaz A táplálkozás során bevitt energia 50-70%-a 

szénhidrátokból származik (pl. burgonya, rizs). A 
szénhidrátok cukor formájában szolgáltatnak a 
szervezet számára energiát. Szénhidrátra 
mindenkinek szüksége van, azonban nagyon 
fontos, hogy az egyének a saját szükségletüknek 
és életmódjuknak megfelelő mennyiséget 
vigyenek be belőle a szervezetükbe. 

A zsíros ételek 
hizlalnak 

részben igaz A zsír elengedhetetlen alkotóeleme a szervezetnek 
és elsődleges feladata az energia tárolása és 
hasznosítása. A zsírsavakat állati (zsír) és növényi 
(olaj) eredetű zsiradékok formájában is 
magunkhoz vehetjük. A telített és a telítetlen 
zsírsavak fogyasztásának az ideális arány a 
legfontosabb (1:3-1:5). A transz-zsírsavak 
többnyire károsabbak a szervezetre, mint a 
természetes telített zsírok. 

A fehérjében gazdag 
étrend egészséges és 
jó alakot kölcsönöz 

nem teljesen 
igaz 

A túlzott fehérjebevitel megterheli a vesék 
működését és kutatások szerint ez növeli a vesekő 
kialakulásának kockázatát. A túlzott fehérjebevitel 
pedig korlátozza más fontos táplálkozási 
összetevők (cukrot és keményítőt tartalmazó) napi 
bevitelét pl. zöldségek és gyümölcsök. 

Aki koplal, az fogy nem igaz A rendszeresen túl kevés táplálékot fogyasztó 
egyének nem visznek be kellő mennyiségű 
tápanyagot a szervezetükbe, így lassul az 
anyagcseréjük. A koplalással ténylegesen fogyás 
tapasztalható, azonban egy idő után a szervezet az 
elraktározott zsírt és ezt követően az izmokat fogja 
felhasználni, ami még jobban lassítja az 
anyagcserét. Ez pedig fejfájáshoz, 
ingerlékenységhez stb. vezethet. A koplalást 
követően a testünk azonnal újra elkezd raktározni 
és gyorsan fel fognak szaladni újra a felesleges 
kilók.  

A light termékektől 
lehet fogyni 

nem igaz A light jelzés csupán arra utal, hogy az a bizonyos 
termék kevesebb kalóriát foglal magába. Azonban 
számos olyan adalékanyagot (pl. édesítőszer, 
egyéb ízfokozó) tartalmaznak, amelyek a termék 
ideális ízérzetét fenntartják, azonban sok esetben 
egészségtelenek. 
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Hizlal a 18 óra utáni 
étkezés 

nem igaz 18 óra után a szervezetünk nem kapcsol 
automatikusan raktározó üzemmódba. Ha a napi 
kalóriabevitelünk megfelelően van elosztva és 
mellette kellő fizikai aktivitást is végzünk, akkor 
az este bevitt tápanyag sem jelenthet problémát. 

A barnacukor, a 
nádcukor és a 
nyírfacukor kevésbé 
hizlal, mint a fehér 
cukor 

a 
nyírfacukornál 
igaz, a 
többinél nem 
igaz 

A barnacukor gyártása során a fehércukorhoz 
melaszt adnak és ezért lesz barna színű. A 
nádcukor kémiailag megegyezik a 
kristálycukorral. A barna- és a nádcukor ásványi 
anyag tartalma valamivel magasabb, azonban a 
kalóriatartalma ugyanannyi, mint a fehér 
cukornak. A nyírfacukor (xilit) kedvező az 
egészségre, mivel a lebomlása során az 
anyagcserében független az inzulintól, glikémiás 
indexe 7-13, energia-tartalma 2,4 kcal/g. 

A diabetikus 
csokoládé nem hizlal 

nem igaz Egy diabetikus csokoládénak is lehet viszonylag 
magas a kalóriatartalma. Ezeket a termékeket 
zsírok hozzáadásával teszik még ízesebbé, illetve 
édesítőszereket is tartalmaznak. 

Ha nem reggelizik, 
könnyebben fogy 

nem igaz A reggeli ugyanolyan fontos étkezés, mint az ebéd 
és a vacsora. Ha kihagyjuk a reggelit, akkor több 
ételt fogunk magunkhoz venni ebédkor, ami pedig 
a szervezet számára megterhelő lesz.  

A léböjtkúrával 
elérhető a kívánt alak 

részben igaz A léjböjtkúrával méregteleníteni tudjuk a 
szervezetünket. A méreganyagok és víz 
távozásával pár kilógrammnyi fogyás elérhető, 
azonban ez nem állandósítható. A kúrát követően 
gyorsan vissza tudnak szaladni a kilók. Léböjtöt 
hosszabb távon tartani pedig egészségkárosító, így 
erről szakemberrel mindenképpen érdemes 
egyeztetni. 

Forrás: [20] lektorálta Barta Anikó Tünde, okleveles táplálkozástudományi szakember 
 
10. Egészséges táplálkozással kapcsolatos trendek 
 
A TÉT Platform Egyesület 2016. évben reprezentatív mintán elvégzett Táplálkozási Ismeretek 
Kutatásába 1019 válaszadót vontak be. A hazai lakosok közel háromnegyede (62%-a) gondolja 
úgy, hogy inkább tájékozott az egészséges táplálkozással kapcsolatban, további 9%-uk nagyon 
tájékozottnak ítélte meg magát a kutatás során. A pozitívan megítélt tájékozottságukra azonban 
fenntartásokkal kell tekintenünk, hiszen rengeteg tévhit kering a fogyasztók körében, amelyeket 
a felmérés során is rendszereztek a kutatók (4. táblázat). Az egészséges táplálkozással 
kapcsolatos információszerzés manapság egyre inkább áttevődik az internetes felületekre, azon 
belül is leginkább a közösségi oldalakra (pl. Facebook, Youtube). Rengeteg felhasználó 
csatlakozik az egyes beszélgetésekhez és osztják meg a véleményüket másokkal. A 4. 
táblázatban érdemes megfigyelni, hogy a magukat az egészséges táplálkozással kapcsolatban 
jól informáltnak tartó felhasználók a különféle tévhitek többségével jobban egyetértenek, mint 
a hazai lakosok, akik esetleg nem is állnak közel a témához. Pedig azt gondolhatnánk, hogy a 
magukat kifejezetten tájékozottnak gondolt felhasználói réteg tagjai lehetnének a leginkább 
releváns információforrások a témában. Azonban úgy tűnik, hogy rengeteg mindent ők sem 
tudnak megfelelően. A válaszadók minden bizonnyal a cukrot tartják az egyik legfőbb 
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ellenségnek. A válaszok alapján öt állítás is a cukorral kapcsolatos valamelyik tévhitre utal. A 
„házilag készített” kulcsszó is hatékony szóösszeállítás, hiszen így az élelmiszereket 
egészségesebbnek ítélik meg a válaszadók, mintha a boltban vennénk azokat. A „friss” és a 
„bio” kifejezések több helyen is megjelennek, amelyek szintén az egészségesnek vélt 
élelmiszerrel vonhatók párhuzamba sok esetben tévesen [8]. 
 

4. táblázat: A tévhitekkel való egyetértés 
 

Tévhitek 
Teljes 

minta, % 
(N=1019) 

Aki nagyon 
tájékozottnak 

gondolja magát, % 
(N=98) 

A cukor rontja a fogakat 64 72 
A cukor hizlal 64 81 
A házilag készített ételek mindig frissebbek a bolti 
változatnál 63 73 

A friss tej egészségesebb, mint az UHT (tartós) tej 63 70 
A gyorséttermi ételek hizlalnak 63 69 
Csak a természetes egészséges, a mesterséges nem 40 44 
A túlzott cukorfogyasztás cukorbetegséget okoz 39 36 
A tartós tejekben sok az adalékanyag 35 41 
A barna cukor egészségesebb, mint a fehér 33 32 
A bio sokkal egészségesebb, mint a hagyományos 33 38 
Az adalékanyagok rákot okoznak 30 42 
A cukor méreg 22 46 
A gyümölcsjoghurtban nincs valódi gyümölcs 15 19 
A mesterséges édesítőszerek nem hizlalnak 10   5 

Forrás: [8] 
 
A hazai közösségi média felhasználók körében leginkább „aktuális ellenségnek” tartott 
tápanyagokat foglalja össze a 4. ábra [8]. 

 
4. ábra: Aktuális ellenségek a táplálkozás során 

Forrás: [8] 

Aktuális 
ellenségek

Cukrok 
(34%)

Szénhid
-rátok 
(32%)

Egyéb 
ártalmas 
ételek 
(13%)

Tej 
(12%)

Zsírok 
(10%)
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Az internetes felületeken sajnálatos módon kifejezetten zavaró extrémitások is megjelennek 
különböző vélemények formájában, amelyeket akár az egészségtudatos táplálkozással 
kapcsolatos modernkori „népi bölcsességeknek” is lehet nevezni (5. ábra). Ezeknek 
természetesen szinte egyáltalán nincsen valóságalapjuk, azonban sokaknak így sem tűnik fel, 
hogy tévhiteket olvasnak, így ezeket előszeretettel küldik további ismerőseiknek. 

 

 
 
 
 

 
5. ábra: Az egészségtudatos táplálkozással kapcsolatos extrémitások („népi 

bölcsességek”) 
Forrás: [8] 

 
A természetes eredetű élelmiszerek általában jobbak, mint a mesterségesen előállított termékek. 
Utóbbihoz számos túlzó és negatív egészséggel kapcsolatos tényező kapcsolódik [13]: 

x Daganatos betegségek kialakulásának a kockázata nő. 
x Sokak szerint az alapanyagokban történő genetikai beavatkozás negatív hatással van a 

termék minőségére és egészségre gyakorolt hatására (GMO-ellenesség). 
x Az adalékanyag-mentesség népszerű hiedelemnek tekinthető, amelyen belül az 

édesítőszerekkel, cukorpótlókkal kapcsolatos negatív előítéletek említhetők (pl. 
aszpartam és szacharin).  

x Az ipari módon előállított élelmiszerekkel kapcsolatban is fellelhető rengeteg negatív 
szóbeszéd, amelyek ezek nagyobb egészségi kockázatára utalnak. Erősebbek az előbb 
említett negatív hangok a kizárólag importból származó alapanyag esetében (pl. 
kókuszolaj, chiamag). 

 
Az 5. táblázatban a hazai lakosok által egészségesnek gondolt táplálkozási elvek kerülnek 
bemutatásra összehasonlítva azok véleményével, akik nagyon tájékozottnak vélik saját 
magukat az egészséges táplálkozással kapcsolatban. Megállapítható, hogy releváns és 
irreleváns állítások is találhatók a vélemények között. A legnépszerűbb válasznak az „elegendő 
folyadékot inni” bizonyult mindkét vizsgált sokaság esetében. A magukat az egészséges 
táplálkozással kapcsolatban különösen tájékozottnak vélőknél megfigyelhető, hogy azon 
állításokat preferálják nagyobb mértékben, mint a lakosok, amelyek valamely összetevőből 
való alacsonyabb fogyasztást határoznak meg pl. „kevés cukrot tartalmazó étrend”, alacsony 
szénhidráttartalmú élelmiszereken alapuló étrend”, „alacsony zsírtartalmú élelmiszereken 
alapuló étrend”. A gyakrabban említett válaszok között egyedül a „bármit lehet enni, csak 
mértékkel” esetében állapítható meg nagyobb differencia a lakosok irányába. Külön érdemes 

„Ekkora baromságot 
hol olvastál, hogy 
negatív kalória?” 

„Ha megeszek egy szelet fehér kenyeret 
egy marék búzakorpával, az ugyanolyan 
hatású, mintha teljes kiőrlésű kenyeret 
fogyasztanék?” 

„Nem hiszem, hogy 
a víznek lenne 
kalóriatartalma.” 

„Reflux ellen savanyúságot kell 
fogyasztani. Ezzel megemelkedik a 
gyomor savszintje, a nyelőcső felőli 
záróizom kajakra bezár (reflexesen).” 

„Ha veszek is valami utcai 
szemetet, azt itthon 
megmikrózom, hogy 
valamennyire fertőtlenedjen” 

„Szeretnék egészségesen táplálkozni, és ehhez ugye elengedhetetlen a 
zöldség és a gyümölcs. A gyümölcscsel nincs is baj, mert mindet 
imádom, de a zöldséget nem bírom megenni. De mindenképp akarok 
zöldséget is enni és ezért arra gondoltam, hogy nem rágom meg, csak 
leharapok falatokat és egészben lenyelem. Így is ér valamit?” 

„Az sem biztos, hogy 
vegaként sikerül terhesnek 
lenned. Csak ártasz vele a 
szervezetednek.” 
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kiemelni, hogy a két vizsgált sokaság minimális módon említette meg, hogy a valamilyen 
összetevőtől való mentesség (pl. gluténtól, tejterméktől mentes étrend) számítana az egészséges 
táplálkozás fontos összetevőjének [13]. 
 

5. táblázat: Egészségesnek gondolt táplálkozási elvek 
 

Egészségesnek gondolt táplálkozási elvek 
Teljes 

minta, % 
(N=1019) 

Aki nagyon 
tájékozottnak 

gondolja magát, % 
(N=98) 

Elegendő folyadékot inni 76 80 
Este kerülni a bőséges étkezést 59 62 
Kevés cukrot tartalmazó étrend 56 65 
Kevés sót tartalmazó étrend 48 46 
Bármit lehet enni, csak mértékkel 48 43 
Naponta legalább egyszer főtt ételt enni 47 57 
Mindig a megszokott időpontban naponta négyszer, 
ötször enni 45 49 

Alacsony szénhidráttartalmú élelmiszereken alapuló 
étrend 39 53 

Alacsony zsírtartalmú élelmiszereken alapuló étrend 33 39 
Csak akkor enni, ha megéhezik az ember 21 27 
Finomat enni 18 12 
Magas fehérjetartalmú étrend 17 17 
Az ételek összetevőinek elválasztásán alapuló étrend   8 11 
Sütés-főzés nélkül elkészíthető ételeken alapuló 
étrend   5   3 

Gluténtól és tejtermékektől mentes étrend   3   7 
Állati eredetű élelmiszereket nem tartalmazó étrend   2   2 
Húst nem tartalmazó étrend   2   1 

Forrás: [13] 
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