
CSONTRITKULÁS ÉTRENDJE 

 

A kalcium hasznosulását elősegítik: 

Vitaminok: elsősorban a D-vitamin jelenléte, ezen kívül az A-, a C-, és a K-vitamin 

 

 

yomelemek a táplálkozásban (magnézium, cink, mangán, réz) 

 

 

A kalcium hasznosulását gátolják: 

 

 

sav tartalom (sóska, spenót, mangold, rebarbara) 

 

teljes kiőrlésű termékek) 

 

 

 

 

 

Az étrend lényege: 

 

 

apotnak megfelelő legyen 

 

Sok fehérjét tartalmazó élelmiszereink: húsok és húskészítmények, halak, tojás, tej és 

tejtermékek. Ha lehet, mindig az alacsony zsírtartalmút válassza. 

 

ásványi anyagokban 

-vitamin tartalmú élelmiszereink: halmájolajok, máj, tojás, tej és tejtermékek, 

D-vitaminnal dúsított margarinok 

őszakában megnövekedik a szükséglet, a várandós 

anyuka fogyasszon Ca-ban gazdag sovány sajtokat, sovány túrót, joghurtokat és írót. 

Ha a családban előfordult, illetve a csecsemő tejallergiás tüneteket produkál, a szoptató 

kismama naponta csak 2 dl tejet vagy annak megfelelő tejterméket fogyasszon. 

engedhető meg 

 

 

 fehérje, mely segíti a kalcium 

felszívódását és beépülését. Ha ez nem oldható meg, mindenképpen pótolni kell a 

kiesett mennyiségeket 

 

 

 

 

 

 

 

 



Az ételek és élelmiszerek kalcium tartalma 100 g-ban 

 

Magas kalcium tartalmúak 

Tejpor 1200 mg; mák 968 mg; parmezán sajt 850 mg; ementáli típusú sajtok 800 mg; 

Trappista, 

Anikó és Óvári sajt 600 mg; juhsajt, juhtúró, Köményes sajt 400 mg; sűrített tej 300 mg; 

mogyoró 290 mg; Fortimel tápszer 280 mg; olajos hal 270 mg; mandula 238 mg; fogas 210 

mg; 

dióbél 202 mg; szója 200 mg; tejszínes krémsajt 180 mg; juhtej 180 mg; kakaópor 140 mg; 

tejföl 

130 mg; spenót, búza 133 mg; tej, kefir, joghurt 120 mg; napraforgó 180 mg; sóska 113 mg; 

banán, mazsola 110 mg; szárazbab 106 mg; 

Fontos, hogy a spenót, és a sóska magas oxalát-tartalmú növény, melyből ezáltal rosszabb 

hatásfokkal szívódik fel a benne lévő kalcium. 

 

Közepes kalcium tartalmúak 

Gesztenye 95 mg; sovány túró 90 mg; földimogyoró 99 mg; tojássárgája 80 mg; 

paradicsomos 

hal 78 mg; tartós kenyér 75 mg; lencse 74 mg; zabpehely 71 mg; csipkebogyóíz 70 mg; hekk 

69mg; tökmag 66 mg; birsalma 66 mg; 

 

Csekély kalcium tartalmúak 

Ribizke 57 mg; kelkáposzta 57 mg; szeder, eper 52 mg; élesztős sütemény 52 mg; szilvaíz 50 

mg; csipkebogyó 50 mg; naspolya 49 mg; csiperke 45 mg; narancs 44 mg; zöldborsó 41 mg; 

sütőtök 40 mg; aszalt szilva 40 mg; tojás 40 mg; méz 40 mg; meggy 35 mg; 

 

 

Mintaétrend 

1. nap 2. nap 3. nap 

 

Reggeli csipkebogyó tea tej kakaó 

Bakonyi barna kenyér körözött sajtos omlett (1) kalács 

paradicsom zsemle margarin 

eperdzsem 

 

Tízórai Mineral joghurt erdei gyümölcsös Fortimel gyümölcsjoghurt 

 

Ebéd: gyümölcsleves zöldborsóleves grízgaluskaleves, rakott kínai kel mákos metélt natúr 

pulykamell, szénsavmentes ásványvíz gyümölcslé burgonyapüré, csemege uborka 

 

Uzsonna: erdei gyümölcsös Fortimel juhtúrós pogácsa vaníliás Fortimel 

 

Vacsora: túrógombóc tejföllel busa roston tej 2 dl, csipkebogyótea, vegyes zöldségköret sajtos 

kelbimbó (2), tartármártás kifli, limonádé 

 

Receptek (1 személyre) 

 

1. Sajtos omlett 

Hozzávalók: 2 db tojás, 20 g tej, 5 g margarin, 10 g reszelt köményes sajt, só, 

petrezselyemzöld 



Elkészítése: a megmosott tojásokat felütjük, hozzáadjuk a tejet, fűszerezzük, majd habverővel 

jól eldolgozzuk. Egy teflonedényben a margarint felmelegítjük, és benne úgy sütjük ki, mint a 

palacsintát, de nem fordítjuk meg. Ha az alja megsült, akkor a tetejét megszórjuk reszelt 

sajttal. Ezután felgöngyöljük, és azonnal tálaljuk. 

 

2. Sajtos kelbimbó 

Hozzávalók: 200 g kelbimbó, 1/2 tojás, 20 g tejföl, 15 g reszelt trappista sajt, 5 g margarin 

só, szerecsendió 

Elkészítése: a jól megmosott kelbimbót gyengén sós vízben majdnem puhára főzzük. Jól 

lecsepegtetjük, és margarinnal kikent tűzálló tálra rakjuk. Megszórjuk szerecsendióval. A 

tojásokat elkeverjük a tejföllel, és a reszelt sajt felével. Ráöntjük a kelbimbóra, meghintjük a 

maradék reszelt sajttal és előmelegített sütőben pirosra sütjük. 


