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A pancreatitis, más néven hasnyálmirigy gyulladás. A betegséget előidézheti epekövesség, az 
alkoholizmus, de a betegek egy részénél kiváltó okot nem lehet találni. Jellemző a betegségre, hogy 
hirtelen kezdődik. 

Jellemző tünetek: 

o bal bordaív alatti fájdalom, mely a hátba sugározhat 
o övszerű fájdalom 
o nagyfokú puffadás, hányinger, hányás 
o hőemelkedés és láz is megjelenhet 

A hasnyálmirigy gyulladásnak van acut és krónikus szakasza. 

Acut pancreatitis – acut hasnyálmirigy gyulladás  

Gyakran erős fájdalommal jár, ezért kímélni kell a szervet. Sem enni, sem inni nem szabad, ilyenkor a 
folyadék és az ásványianyag szükségletet parenterálisan (infúzióval, a tápcsatorna megkerülésével) 
biztosítják. A laborparaméterek függvényében elkezdődhet a progresszív diéta, mely azt jelenti, hogy 
fokozatosan építjük be a szénhidrátokat, fehérjéket, és a zsírokat.  

Progresszív diéta: 

I. szakasz: Folyadék pótlás – keserű majd később édes tea, szűrt gyümölcslé, 
szénsavmentes ásványvíz 

II. szakasz: Szénhidrát beépítés: - keksz, világosra pirított kenyér, főtt rizs, burgonya, alma 
III. szakasz. Fehérje beépítés: - sovány húsok, zsírszegény tejtermékek (1,5%-os tej, DE! 

egyéni tolerancia függvénye, 12%-os tejföl), natúr fermentált tejtermékek (joghurt, kefir)  
IV. szakasz Zsírbeépítés: - mindig fokozatosan kell, hogy történjen, lassan, naponta 2-5 

grammal emelve, kezdetben ételkészítéshez, majd kenyérkenéshez. 

Diéta célja:   

o tápláltsági állapot romlás megakadályozása 
o az ételek ne terheljék meg a gyulladt szervet 

A panaszok megszűntével és megfelelő beépítés után át lehet térni egy zsírszegény és kímélő 
fűszerezésű étrendre.  

Étrend sajátosságai:  

A diéta során fokozottan oda kell figyelni a zsírszegénységre. A nagy mennyiségű és nem megfelelő 
minőségű zsiradék bevitele előidézheti a gyulladást. A napi ajánlott mennyiség maximum 30-
40g/nap, ebbe beleértve az élelmiszerekben lévő zsiradékokat is.  
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Hogyan néz ki ez a gyakorlatban? 

- baromfi húsoknál a bőr, sertés, marha stb. hús esetében zsíros részek eltávolítása 
- a húskészítmények közül ajánlott a 20% alatti zsírtartalmú készítmény fogyasztása pl.: 

csirkemell sonka, Pick sertés párizsi, virsli 
- tejből a 1,5%-os javasolt, tejtermékek közül előnyben kell részesíteni a fermentált 

tejtermékeket, mint pl.: natúr joghurt (Nádudvari joghurt), kefir, 12%-os tejföl, a sajtokból 
20% alatti zsírtartalmúakat kell választani pl.: Light trappista, Tenkes, Óvári, Köményes sajt, 
sovány vagy fél zsíros tehéntúró 

- Kenőzsiradékként használhatóak a light margarinok (Delma light), ételkészítéshez ajánlott a 
növényi olajok pl. napraforgó, repce, olívaolaj 

- Alkalmazható konyhatechnológiák: főzés, gőzben főzés, párolás, sütőzacskóban, alufóliában 
sütés, teflonedény, grill, római tál, 

-  az ételek sűrítéséhez javasolt a diétás rántás, száraz rántás, kefires habarás, hintéssel, saját 
anyagával vagy burgonyával (diétás rántás: lisztet szárazon pirítjuk, majd hozzáadjuk a 
zsiradékot) 
 
Javasolt és kerülendő élelmiszerek: 
Élelmiszerek Javasolt Egyéni tolerancia Kerülendő 
Zöldség és főzelékfélék sárgarépa, főzőtök, 

fejes saláta, brokkoli, 
cukkini, burgonya, 
sütőtök, cékla, 
zöldborsó, zöldbab 
(áttörve),   

paprika, 
paradicsom, 
uborka, gomba, 
hagymafélék, 
karfiol, karalábé, 
retek 

szárazhüvelyesek, 
káposztafélék 

Gyümölcsök birsalma, alma, körte, 
banán, meggy, 
narancs, mandarin, 
grapefruit (főleg 
présnedvként) 

szilva, cseresznye, 
kajszibarack, 
aprómagvas 
gyümölcsök 
átszűrve javasolt 

olajos magvak 

Gabonaipari, sütő és 
tésztaipari termékek 

fehér, barna kenyér, 
rizs, száraztészták 

magvas, teljes 
kiőrlésű kenyerek, 
gabonapelyhek 

magas zsírtartalmú 
finom pékáruk 
(kakaós csiga, 
leveles tészták, kelt 
hajtogatott tészták)  

Tej és tejtermékek sovány kefir, joghurt, 
sovány vagy fél zsíros 
sajtok, túró, nem 
apró magvas 
gyümölcs joghurtok 

tej, szükség esetén 
laktózmentes tej 

zsírdús tej, zsírdús, 
füstölt, túlérlelt, 
penészes sajtok, 
juhtúró, 20%-os 
tejföl, tejszín  

Tojás zsírszegényen 
elkészítve, főleg a 
tojásfehérje 
használata 

 heti 3-5-nél több 
tojássárgája 
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Húsok, 
húskészítmények, halak 

sovány húsrészek, 
halak közül pl.: heck, 
tonhal, busa, sovány 
felvágottak 
(fűszerezés!) 

 zsíros húsrészek, 
szalonna, kolbász, 
tepertő, füstölt 
pácolt 
húskészítmények, 
belsőségek 

Folyadék szénsavmentes 
ásványvizek, 
limonádé, gyümölcs 
tea 

 mindennemű 
alkohol, szénsavas 
üdítőitalok, erős 
fekete kávé 

Fűszerek zöldfűszerek (kapor, 
kakukkfű, majoránna, 
vasfű, borsikafű, 
petrezselyem) 

 chili, torma, erős 
paprika, bors, 
mustár  

 
Krónikus pancreatitis - idült hasnyálmirigy-gyulladás 
 
Ez egy tartós lefolyású betegség, hátterében epekőbetegség, rendszeres alkoholfogyasztás, a 
vér magas zsír és kalcium tartalma és az elfogyasztott táplálék bőséges fehérje és 
zsírtartalma. 
Étrend jellemzői: 

o könnyen emészthető étrend  
o napi 5-6x étkezés, egyszerre kisebb adagokat, ezáltal megkönnyítjük az emésztést 
o a zsírfogyasztást korlátozni kell 30-40g/nap (lásd acut pancreatitis) 
o szigorú alkoholtilalom! 
o a diéta során a fő energiaforrás a szénhidrát lesz, javasolt a másnapos fehérkenyér, 

kétszersült, pászka, burgonya, rizs, durumtészta, zöldségfélék főzve, valamint a 
zöldbab és a zöldborsó (passzírozva) 

o nem fogyaszthat zsíros kekszeket, chipseket, hajtogatott és töltött péksüteményeket, 
zsíros és tejszínes készítményeket, fagylaltot, csokoládét, parfékat és a kakaót 

o előfordulhat, hogy a szőlő héja és magja panaszt okoz 
o javasolt a kávé mennyiségének csökkentése és kerülendő az éhgyomorra való 

fogyasztása 
o lásd a javasolt és kerülendő élelmiszereket a fentebb lévő táblázatban 


