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A májcirrhosis, másnéven májzsugorodás, melyre jellemző a májsejtek fokozatos pusztulása, és a máj 
szerkezetének átépülése. 

Oka: túlzott alkoholfogyasztás, vírusfertőzés (B, C), cukorbetegség 

Tünetei: fogyás, hányás, hányinger, fogyás, hasi diszkomfort érzés 

Diéta célja: májműködés támogatása, megfelelő tápláltsági állapot elérése és fenntartása, 
vitaminszükséglet biztosítása 

Étrend sajátosságai:  

o Energiabő (35-40 kcal/tskg),  
o Fehérjebő (metionin, cisztein), ezáltal támogatjuk a máj működését, 
o Viszonylag szénhidrátbő és vitaminokban gazdag étrend javasolt 

Ajánlott nyersanyagok:  

Zöldség és főzelékfélék: szójakészítmények, kínai kel, karfiol, brokkoli, sárgarépa, 
petrezselyemgyökér, zeller, fejes saláta, póréhagyma, cékla, padlizsán, patisszon, cukkíni, spárga, 
sóska, paraj főző-sütőtök, kígyóuborka, zöldpaprika, paradicsom, burgonya, kukorica, zöldbab, 
zöldborsó, gomba 

Gyümölcsök: alma, birsalma, körte, citrom, narancs, mandarin, grapefruit, az aprómagvasok szűrve 
mag nélkül (kivi, egres, eper, málna, szeder, ribizli), meggy, cseresznye, őszi-kajszibarack, naspolya, 
banán, szőlő, cukrozott gyümölcsök 

Gabonaipari, sütőipari, és tésztaipari termékek: búzacsíra, búzadara, köles, másnaposan fehér, fél 
barna, barna kenyér, péksütemények, durum és hagyományos száraztészták, árpagyöngy, zab és 
kukoricapehely, rizs és rizspehely, háztartási keksz, ropi, sajtos ostya, pászka 

Tej, tejtermékek: zsírszegény tej (1,5 %-os), zsírszegény tejkészítmények tejföl (12%), natúr és 
ízesített joghurtok, kefir, aludttej, tejdesszertek (pudingok, joghurthabok), sovány tejpor dúsításra 

Húsok, húskészítmények, halak: csirke, pulyka (bőr nélkül), nyúl, zsírszegény sertés (comb, karaj), 
marha (pl.: hátszín, felsál), bárány, borjú, zsírszegény halak (pl. busa, harcsa, makréla stb.), házi 
húskrémek, zsírszegény (20% zsírtartalom alatti) felvágottak (pl. sonkafélék, lángolt karaj, aszpikos 
készítmények zalai), máj 

Tojás: önálló ételként, tojásfehérje akár dúsításra is 

Zsiradékok: kókuszzsír, vaj, vajkrémek, növényi olajok 

Folyadékok: gyümölcs és zöldséglevek, szörpök, szénsavmentes üdítőitalok, víz, tea, kávé mértékkel 
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Ajánlott konyhatechnológia: 

Ételek lazításához használható: rizs, köles, kenyér, zabpehely, tojásfehérje 

Javasolt sűrítési módok: száraz rántás, tejes habarás, hintés, burgonyával, saját anyagával 

Ízesítésre használható: friss és szárított fűszernövények, méz, cukor 

Javasolt ételek: 

-Túrógombóc, túrófelfújt, túrós palacsinta, túrós rétes, túrós tészta,  

-Zöldséges- kölestál, gyümölcsös köles, köles felfújt,  

-Főtt, lágy, buggyantott tojás, omlett, zsírszegény rántotta 

-Piskóták, pudingok, sodók,  

-Zsirszegény tejből készült tejes italok, turmixok 

Gyakorlati tanácsok: 

 Étvágytalanság miatt, gyakori egyszerre kis mennyiségű étkezés, akár közvetlen lefekvés előtt 
is 

 Az étel legyen jóízű és változatos 
 Délután gyakoribb a hányinger, ezért célszerűbb délelőtt többször étkezni 
 A minél jobb állapot eléréséhez segíthetünk az ételek dúsításával pl.: túró, sovány tejpor, 

zsírszegény reszelt sajt, tojáspor, tojás stb. ételbe keverésével 


