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Magas vérnyomásról akkor beszélünk ha a systolés  érték 140  Hgmm és 
a dyastolés érték 90 Hgmm felett van (WHO szerint).

A hypertonia kockázati tényező a szív- és érrendszeri betegségek 
(stroke, infarktus, szívelégtelenség) valamint a vesebetegségek 
kialakulásában.

Május 17.
 a Hypertonia 

Világnapja.

A betegség gyakran társul elhízással, magas  
 vérzsír értékekkel és cukorbetegséggel:   
  halálos „négyes”.

   Az étrendi kezelés lényege:       
   Na-szegénység (sószegény diéta), K és  
   Mg pótlás (zöldség-gyümölcs),      
   omega-3 zsírsav bevitel növelése.

Tudta-e Ön, 
hogy évente a 

világon 7 millió ember 
halálát okozza  illetve

1,5 milliárd ember életét 
nehezíti meg a magas 

vérnyomás?



Tudta Ön, hogy a magyar 
lakosság átlagos 

sófogyasztása 12 -13 g/nap, 
ami a WHO által 

egészségeseknek ajánlott 
mennyiség

(5g = 1 (5g = 1 teáskanál)
2-2,5 szerese?

A magas vérnyomás kezelésére 
nemzetközileg elfogadott, 
leggyakrabban alkalmazott az ún.
DASH diéta:

Dietary Approaches  to Stop Hypertension.

- sok zöldség, főzelék és  gyümölcsféle
 (magasabb K és Mg, alacsony energiatartalmúak)
 zöldség: 4-5 adag naponta ( 1 adag pl. 1 csésze nyers vagy ½ főtt zöldség) 
 gyümölcs: 4-5 adag naponta (1 adag 1 csésze nyers vagy ½ csésze főtt, párolt,    
 vagy 1 pohár lé)
- mérsékelt tojás, tej és nem sóval tartósított tejtermékek
  tejtermék: 2-3 adag naponta (1 adag pl. 1 csésze alacsony zsírtartalmú tej
 ill. 1 pohár joghurt, vagy 1 vékony szelet sajt)
- kevés hús bevitel, húskészítmények kerülése
 sovány húsok, fehér húsok, hal: 4-6 adag vagy annál kevesebb
 (1 adag pl. 1 tenyérnyi vékony szelet hús vagy hal, ill. 1 tojás)
- kevesebb só fogyasztása 2,5 g só/nap
- kenyér, tésztafélék, rizs bevitele: 6-8 adag naponta
  (1 adag pl. 1 vékony szelet barnakenyér, ½ csésze főtt rizs vagy tésztaféle)
- olajos magvak: heti 4-5 adag (1 adag egy maréknyi)
-  olajok, zsírok: 2-3 adag naponta (1 adag pl.1 teáskanál light margarin,
 1 evőkanál light majonéz, 1 evőkanál növényi olaj stb.)

Kifejezetten kerülendő élelmiszerek

- füstölt húsok, füstölt halak
- húskészítmények
 (felvágottak, füstölt kolbász, szalámifélék,      
 szalonna)
- mustár, Piros Arany stb.
-- sózott péksütemények
- levesporok, leveskockák, vegeta, sótartalmú     
 fűszerkeverékek,
- chipsek
- sóval konzervált főzelékfélék, készételek
- gyorséttermi ételek

Na-szegény 
diétában a napi 

sófogyasztás 
ne haladja meg a 

2,5 g-ot 
(1/2 teáskanál)

Tudta-e Ön hogy a tengeri 
só Na tartalma csak 10 %-kal 

kisebb mint az asztali sóé?



Mit tehet és mit ehet 
vérnyomáscsökkentése érdekében?
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Milyen egyéb ásványi anyagok, vitaminok 
befolyásolják a vérnyomást?



MMM! szabály- minőség(étel), mennyiség(étel), mozgás

Energia egyensúlyra való törekvés

Tudatosság

Retrospekció
(visszatekintés, mit csináltunk rosszul?)

Életmód- és 
szemléletváltás



Megnevezés Nátrium
mg/100 g

53
120

20
800

1200
35
11

3
6

808
825
682

392
345
210
630

50
100
129

Megnevezés Nátrium
mg/100 g

1605
855

970
910
125
1,3
7,1
7,8
10

4,5
23,4

3,9

22
6,1
2,6
3,6

2,3
10,5

18

Néhány gyakrabban 
alkalmazott élelmiszer

nátrium tartalma


