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A TOKAJI KISTÉRSÉGBEN 



 
Tudta-e Ön 

hogy a kutatók 
becslése szerint a világ 

népességének akár
70 %-a is 70 %-a is fertőzött 
lehet Helicobacter 

pylori-val?

Fekélybetegség (gyomor, nyombél)
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Tudta-e Ön, 
hogy a túl sok só 

bevitele gyorsabb 
növekedésre készteti 

a Helicobacter 
pylori-t?

Tehetünk-e valamit a fekély megelőzése érdekében?



Az étrendi kezelés alapja: zsír-, fűszer- és cukorszegény, pektinben  gazdag 
táplálkozás, vitamin és ásványi anyag pótlással.

Az étrend alapja: napi 6-7 -szeri, kis mennyiségű étkezés. Minden étkezés 
tartalmazzon darabos  és folyékony táplálékot, mivel önmagában mindkettő 
panaszokat okozhat.

Étrendi kezelés

Kerülendő élelmiszerek:
-  kávé, feketetea, szénsavas  és más koffeintartalmú
 italok- koffein,szénsav ill. csersav is nyálkahártya
 izgató hatású

- alkohol

-  zsíros ételek (bő zsírban sültek, sült, magas 
  pörktartalommal rendelkező ételek) - a keletkező bomlástermékek izgatják a    
 gyomor nyálkahártyáját

-  erős-csípős fűszerek, illetve ezzel készült ételek: mustár,
 chili, feketebors, Piros Arany, stb.

-  citrusfélék

-  paradicsom, paradicsom alapú ételek

-  füs-  füstölt termékek, húskészítmények: tepertő, szalonna, kolbász, szalámi,      
 hurkafélék

-  szaftok, pecsenyelé, pörköltfélék

-  velő, liba és kacsamáj, vese, pacal

-  magas zsírtatalmú péktermékek: leveles vajas tészták, croissant stb.

-  egyéni érzékenységtől függően: nyers zöldségek

-  juice-k a savtermelést fokozzák

-  -  tejszínes ételek, magas zsírtartalmú tejből készült termékek

-  erjedt, erős aromájú sajtok

-  torták, vajas, zsíros tészták

-  tömény édességek: lekvár, dzsem, aszalt gyümölcsök- ingerlik a nyálkahártyát

Tudta –e Ön, 
hogy a tej nagy 

fehérje és  Ca tartalma 
további savelválasztásra 
készteti a gyomrot, így 

alkalmazása csak kisebb 
mennyiségben 

tötörténhet.

Étkezését egyéni érzékenységének 
megfelelően alakítsa!



Mit fogyaszthat az 
étrendjében?


