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10. tétel: Étrend és egészséges táplálkozás

FELADAT:

Határozza meg a táplálék és a tápanyag fogalmát! Részletesen ismertesse az embe-
ri szervezet fő tápanyagait, és mutassa be, hogy mely enzimek a tápcsatorna mely 
szakaszában játszanak szerepet ezek emésztésében! Fogalmazza meg az egészséges 
táplálkozás irányelveit! 

A tétel kifejtése

   A tápanyag olyan anyagok gyűjtőneve, amelyek elfogyasztása szükséges életjelensé-
geink fenntartásához, belőlük építjük fel szervezetünket és nyerjük az életműködések-
hez szükséges energiát.
   Tápláléknak nevezzük a tápanyagokat és a szervezet számára fel nem használható 
anyagok együttesét. 4 pont

   Szénhidrátok: például a cukrok és a keményítő tartoznak ebbe a vegyületcsoportba. 
A keményítő emésztése a szájüregben kezdődik, a nyálmirigyekben található szénhid-
rátbontó enzim/amiláz hatására. A gyomorban leáll a nyálamiláz működése a kedve-
zőtlen kémhatás miatt. A vékonybélben a hasnyál és a vékonybélnedv bontja tovább 
alkotó elemeire. 4 pont

   Fehérjék: emésztésük a gyomorban kezdődik a gyomornedv pepszin fehérjebontó en-
zimjének hatására, és a vékonybélben fejeződik be. A hasnyál és a vékonybélnedv 
fehérjebontó enzimei a fehérjéket aminosavakra bontják. 3 pont

   Zsírok, olajok: emésztésük a vékonybélben történik. Az epe emulgeáló hatására apró 
cseppekre oszlanak. A hasnyál, valamint a vékonybél lipáz enzimének hatására zsírsa-
vakra és monogliceridre bomlanak. 3 pont

   Az egészséges étkezés alapelvei:
   Napi ötszöri étkezés.
   A szénhidrátok közül a teljes kiőrlésű gabonatermékeket fogyasszuk.
   Használjunk több hidegen sajtolt növényi olajat.
   Együnk minden étkezéskor rostban gazdag zöldségeket és gyümölcsöket.
   Az életkorunknak megfelelő mennyiségű fehérjét is fogyasszunk.
   Kerüljük a nassolást, az adalékanyagokkal és ízfokozókkal dúsított ételeket, vala-
mint a tartósítószert tartalmazó termékeket.

(Más helyes alapelv megfogalmazása is elfogadható.) 6 pont
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11. tétel: Az ideális étrend összeállításának szabályai

„Napjainkban, sajnos, egyre inkább jellemző, hogy kevés időt tudunk fordítani a táp-
lálkozásunkra, ebből következően az élelmiszerek beszerzésére, az ételek elkészíté-
sére és az elkészült ételek kulturált elfogyasztására is. A végeredmény pedig nagy 
valószínűséggel az elégtelen, illetve a nem megfelelő arányú tápanyagbevitel lesz.”

(A táplálkozás egészségkönyve)

FELADAT:

Az étrend összeállításakor mely tényezőket kell fi gyelembe venni és miért?  Az egyes 
táplálékoknak milyen arányban kell szerepelniük az étrendünkben, ha egészségesen 
akarunk táplálkozni? Miért fontosak az élelmi rostok? Miért nem tanácsos a cukro-
zott üdítőitalok fogyasztása? Mit jelent a minőségi és a mennyiségi éhezés? Mihez 
vezethet a nem az életmódnak, szükségleteknek megfelelő táplálkozás?

A tétel kifejtése

   Az étrend összeállításakor fi gyelembe kell venni, hogy milyen nemű és életkorú az 
egyén, hiszen ez határozza meg az alapanyagcseréhez szükséges energiamennyiséget. 
Ehhez hozzá kell számítani azt az energiát, melyet a fi zikai aktivitásával az illető el-
használ. Ebben igen nagy különbségek lehetnek, hiszen aki ülőmunkát végez, annak 
alig van szüksége többletenergiára, ellenben egy aktív sportoló az alapérték többszö-
rösét is elégeti szervezetében, tehát jóval több kalória bevitelére van szüksége. Ezen-
kívül fontos a táplálkozásnak az elérendő célhoz való igazítása, vagyis az, hogy tartani 
kívánjuk aktuális tömegünket, vagy hízni, illetve fogyni szeretnénk. Figyelnünk kell 
arra, hogy a táplálkozással bejusson a szervezetünkbe a naponta szükséges vitamin-
mennyiség, ásványi anyag, a nélkülözhetetlen aminosavak és zsírsavak is. 5 pont

   Az egészséges táplálkozáshoz érdemes fi gyelembe venni az ún. élelempiramist. En-
nek alapján a legtöbbet a teljes kiőrlésű gabonaipari termékekből kell fogyasztani. 
Emellett naponta jelentős mennyiségű növényi olajra, zöldségre és gyümölcsre van 
szükségünk. Kisebb mennyiségben, de alapvetően kellenek a diófélék, a hüvelyesek, a 
hal, a csirke és a tojás. Naponta fogyasszunk valamilyen tejterméket is! A legkevesebb 
a vörös húsokból, az édességekből, a tésztafélékből, a burgonyából, a fehér kenyérből 
és a vajból kell, ezeket csak hetente egy-két alkalommal fogyasszuk! 4 pont

   Az élelmi rostok a növényi sejtfal építőanyagai, mint pl. a cellulóz, a lignin vagy a 
pektin. Ezek egy része (pl. a cellulóz) nem bontható le a tápcsatornánkban, viszont nél-
külözhetetlen az egészséges bélperisztaltika fenntartásához és a vastagbéli szimbionta 


