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Minél szigorúbban vegetáriánus 
valaki, annál jobban kell figyelnie 
az étrendjére, mert hiánybetegsé-
gek fenyegetik. A növényi ételek-
ben kulcsfontosságú tápanyagok 
csak kis mennyiségben fordulnak 
elő vagy nincsenek, illetve nem 
szívódnak fel a bélből – hívja fel 
a figyelmet az Európai Táplálékin-
formációs Tanács folyóirata.

Vallási, filozófiai vagy egész-
ségügyi elképzelések alapján 
sokan követik a vegetaria-

nizmus különféle változatait, ennek 
lényege, hogy állati eredetű ételt 
nem fogyasztanak. A teljesen vege-
táriánusok semmiféle állati eredetű 
ételt nem esznek, még a méhek által 
termelt mézet sem. A lakto-ovo-
vegák nem esznek húst, de elfo-
gyasztják a tejtermékeket és a tojást 
is. Léteznek pesco vegetáriánusok, 
akiket ezért pescetariánusnak is 
hívnak. Ők megeszik mindazt, 

amit a tenger vagy a folyóvíz ad-
hat: halat és egyéb vízi termékeket. 
A növényi ételekben kulcsfontos-
ságú tápanyagok csak kis meny-
nyiségben fordulnak elő vagy nin-
csenek, illetve nem szívódnak fel a 
bélből. Ide tartoznak a fehérjék, az 
omega-3 zsírsavak, a vas, a cink, a 
kalcium, illetve a D- és B12-vitamin.

A pescetariánusok, illetve a 
lakto-ovo vegák étrendjében ezek 
általában megfelelő men nyiségben 
megtalálhatók. A vashiányos álla-
pot azonban min den ilyen diéta 
esetén jelen van, mivel a legjobban 
fölszívódó vas, amely az állati vér-
testekben található, a vega étrend-
ből hiányzik. Ez vérszegénységhez 
vezet: főleg a növekedő gyerekek 
és a változó kor előtti, rendszeresen 
vért vesztő nők veszélyeztetettek. 
A vegakoszt kevés kalciumot tartal-
maz, és ez a fehérjében- és D-vitamin-
ban hiányos étkezés miatt a csontok 
fejlődése, karbantartása szempontjá-

ból szintén elégtelen. Csak az álla-
ti eredetű ennivalókból kapjuk a 
B12-vitamint is. Ennek a vitamin-
nak a hiánya különösen terhesség 
időszakában veszélyes, mert a szü-
lető baba visszafordíthatatlan ideg-
rendszeri károsodást szenvedhet. 
Az omega-3 zsírsavak a zsíros 
halakban, mint a lazac vagy a 
makréla találhatók, és ezekre 
szintén alapvető szüksége van 
az emberi szervezetnek. Az alfa 
linolénsav vegetáriánus bevitele 
bőséges dióevéssel, illetve repce-
olaj fogyasztásával megoldható. 
Igen hasznos növényi eleme lehet 
az étrendnek a szója, ha pedig va-
laki lakto-ovo-vega, különböző 
tejtermékek és tojáskészítmények 
között válogathat. Sokféle táplálék-
kiegészítő is kapható a vitaminok és 
hiányelemek pótlására, de ezek sze-
dése alaposan megkérdőjelezi a vega 
életmód természetességét - mutat rá 
a folyóirat.

A mértéktelen csokoládé- és 
cukorfogyasztástól a gyerekek 
túlpöröghetnek és székrekedést 
kaphatnak, ezért érdemes leg-
alább a mikuláscsomag egy ré-
szét az édességeknél tápanyag-
ban gazdagabb élelmiszerekkel 
kiváltani.

„A klasszikus mikuláscso-
mag legegészségtele-
nebb részei a cukor-

kák, azokon belül is a mesterséges 
színezékben és adalékanyagban 
különösen gazdag gumicukor-
kák. Ezek tulajdonképpen csak 
cukrot tartalmaznak, tápanyag 
viszont nem található bennük” – 
mondja Duly Viktória, a Magyar 
Dietetikusok Országos Szövetsé-
gének dietetikusa. Ezért a szakér-
tő szerint, ha már ragaszkodunk 
a cukorkákhoz, érdemes a vitami-
nokat is tartalmazó változatokat 
választani.

„A csokoládék esetében vagy 
a minél magasabb kakaó-, vagy a 
minél magasabb tejtartalmúakat 
érdemes választani. A gyerekek 
jellemzően nem értékelik a ma-
gas, 70-80 százalék kakaótartalmú 
édességeket, ezért az ő esetükben 
ajánlott a tejtartalomra figyelni. Az 
étbevonómasszából készült csoko-
ládék alacsony kakaótartalmúak, 
zsírtartalmuk viszont magas” – 
mondja a dietetikus.

A mértéktelen csokoládé-
evés székrekedéshez vezet
A szakértő azt ajánlja, hogy aki 

az előző évek csomagjainál egészsé-
gesebbet szeretne összeállítani, te-

gyen bele narancsot, mandarint, di-
óféléket és egyéb olajos magvakat, 
valamint hozhat a Mikulás aszalt 
gyümölcsöt is. „Az olajos magvak 
natúr formában a legegészségeseb-
bek, a pörkölés ugyanis a jótékony 
telítetlen zsírsavakat megváltoztat-
ja. Mogyoró esetében például aján-
lott inkább a héjas földimogyorót 
választani, mint a pörkölt változa-
tot” – mondja Duly Viktória.

Az aszalt gyümölcsök, bár ma-
gas a cukortartalmuk, azaz kaló-
riadúsak, legalább tartalmaznak 
többféle vitamint (főleg B- és C-vi-
tamint) és ásványi anyagot (magné-
ziumot, káliumot, kalciumot, vasat, 
cinket) is. 

„Az aszalt gyümölcsök további 
előnye, hogy magas rosttartalmuk 
miatt fokozzák a bélmozgást, ez-
által megakadályozzák a székreke-
dést. Ez pedig csokoládészezonban 
fontos szempont, hiszen a mérték-
telen édességevés szélsőséges eset-
ben gyomorrontáshoz, enyhébb 
esetben székrekedéshez vezethet” 
– mondja a dietetikus.

A sok cukortól túlpörögnek 
a gyerekek
Ha a szülők elnézőek, és 

mondván egyszer van Mikulás, 
szabad kezet adnak a gyereknek az 
édes ségfogyasztás terén, ne csodál-
kozzanak, ha a gyerek felpörög, és 
nem lehet este ágyba dugni. „Az 
édességekben található cukor na-
gyon könnyen lebomlik, a vér ma-
gas cukortartalma pedig serkenti 
az agyműködést és egyfajta túlpör-
gött állapotot idéz elő” – mondja 
Duly Viktória.

Kisebb eséllyel tér vissza a húgy-
úti fertőzés, ha valaki naponta 
iszik vörös áfonyalevet – állapítot-
ták meg ilyen fertőzés miatt kór-
házban kezelt gyerekek egészsé-
gének nyomon követése alapján 
finn kutatók.

Kellemetlenségükön túl, a 
visszatérő húgyúti fertőzé-
sek veszélyesek is lehetnek a 

gyerekeknél és felnőtteknél egyaránt, 
mert károsíthatják a vesét. A fertőzés 
kezelésére szokásosan alkalmazott 
antibiotikumoknak is van kockáza-
tuk, főként a baktériumrezisztencia 
kialakulása miatt.

Hét finn kórházban összesen 
255, egy és 16 év közötti, húgyúti 
fertőzéssel kezelt gyereket von-

tak be követéses vizsgálatukba 
az Oulu Egyetemi Kórház kuta-
tói. A gyerekeket véletlenszerűen 
osztották két csoportba, az egyik 
fele hat hónapon át naponta ivott 
vörös áfonyalevet, míg a másik 
csoportba tartozók nem fogyasz-
tottak áfonyalevet. Kórházi keze-
lését követő egy éven belül az első 
csoportba került 126 gyerek közül 
20-nál, míg a második csoport-
ban lévő 129 gyerek közül 28-nál 
jelentkezett legalább egy újabb 
húgyúti fertőzés, ami közel azonos 
arányt jelent. Ugyanakkor az egy 
éven belüli összes fertőzések száma 
jóval kisebb volt az első – áfonyás 
– csoportban, és kevesebb antibio-
tikumra volt szükség terápiájuknál, 
mint a másik csoportban.

Már néhány korty alkohol fo-
gyasztása is javítja szívinfark-
tus után a túlélés esélyét nők 
esetében – állapították meg 
amerikai kutatók.

Ha bárkit megkérdezünk, 
hogy miben hal meg a 
legtöbb férfi, mindenki 

rávágja, hogy infarktusban. Ha azt 
kérdezzük, mi a nők leghalálosabb 
betegsége, többen a rosszindula-
tú daganatokat említik, pedig a 
gyengébb nem halálozási statisz-
tikájának első helyén is a szív- és 
érrendszeri betegségek állnak. 
Murray Mittleman vezetésével egy 
munkacsoport Bostonban azt vizs-
gálta, hogy a szívrohamot követően 
fogyasztanak-e alkoholt és ennek 

milyen hatása van későbbi sorsukra. 
Az infarktust megelőző ténye-

zőkre vonatkozó nagy amerikai 
tanulmány adataiból a kutatók 
kiemelték a kórházból hazaenge-
dett nőbetegek további sorsát il-
lető eseményeket. A vizsgálatban 
64 szívgyógyászati intézet heveny 
infarktus miatt kezelt 1253 nőbe-
tegének csaknem húsz év alatt be-
következő halálozását írták össze. 
A vizsgált személyek 61 százaléka 
nem fogyasztott alkoholt, 22 száza-
lék hetenként átlag egyszer ivott egy 
italnyi szeszt, ami egy deci bornak 
vagy egy pohár sörnek felelt meg, 
hat százalék heti egy-három alka-
lommal ivott ennyi szeszt, 11 szá-
zalék heti három alkalommal, vagy 
még gyakrabban ivott ennyit. A 

kutatók a statisztikai értékelés során 
figyelembe vették a nők társadalmi-
gazdasági körülményeit, életkorát és 
egyéb adatait is, és azok ismeretében 
számolták ki az alkohol fogyasztá-
sától függő halálozás kockázatát. 
Meglepetésükre azt találták, hogy 
a halálozás esélye az alkoholt egy-
általán nem fogyasztókhoz képest 
34 százalékkal volt kisebb azoknál, 
akik hetenként akár egynél is ritkáb-
ban, de ittak valamilyen szeszes italt. 
A hetenként egy-három italt fo-
gyasztók halálozási kockázata 35 
százalékkal volt alacsonyabb, mint 
az absztinenseké, az ennél több szeszt 
fogyasztók is 29 százalékkal ritkáb-
ban haltak meg az infarktust követő 
korai években, mint azok, akik soha 
nem nyúltak a pohárhoz.
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A vegakoszt kevés kalciumot tartalmaz illusztráció


