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Az alábbi oldalakon részletet olvashatsz a Táplálkozás-navigátor  - Irányzatmentes útmutató az 

egészséghez című könyvemből. 

5. fejezet 

Enni vagy nem enni?  
 

Az elmúlt években felváltva bukkantak fel ételek, alapanyagok, melyek mellett és ellen 
különböző intenzitással vállalnak véleményközösséget egyes csoportok. Az egyes diéták 
lényege gyakran azon alapul, hogy melyik ételfajtát utasítja el, illetve preferálja. 

Bemutatom korunk fő bűnöseit, és azokat az összefüggéseket, amelyeket érdemes 
megfontolni fogyasztásukkal kapcsolatban. Ígérem, pártatlan leszek. Ja, és itt sem fogok 
mélyreható tudományos fejtegetésekbe, mert akit az érdekel, számtalan helyen tájékozódhat. 
Célom, hogy a leglényegesebb információkat átadjam egy olyan nézőpontból, mely talán 
újdonság lehet számodra. 

Glutén 

 

A legvitatottabbal kezdem. Mi a glutén, és mi a baj vele? Tényleg csak divatos hóbort, 
hogy egyesek határozottan elutasítják, vagy valóban egy potenciális „tömegpusztító fegyver”? 

A kalászos gabonák magas keményítőtartalmú szénhidrátok, melyek a keményítőtartalom 
mellett nem teljes értékű fehérjéket is tartalmaznak. Az egyik ilyen fehérjéjük a sikér, a 
tulajdonképpeni glutén, amely glutenin és prolamin típusú fehérjékből álló komplex a 
gluténtartalmú gabonák magjaiban. A sikértől lehet dagasztás és kelesztés során rugalmas, 
ragacsos, lyukacsos a tésztánk. Más kérdés, hogy a prolamin típusú fehérjék ellenállnak az 
emésztőenzimeknek. 

A glutén a gabonamagban található. A gabonamag részei a korpa, a magfehérje és a csíra. 
A csíra tartalmazza a növény örökítő anyagát, ezt a feldolgozás és őrlés során eltávolítják. A 
korpa a gabonamag rostos védőrétege, a magfehérje pedig prolamin (növényi fehérje) 
tartalmú koncentrált szénhidrátforrás. A különböző fajtájú gabonákban található 
prolaminfehérjék, a búzában a glutén, a rozsban a szekalin, az árpában a hordein az arra 
érzékenyeknél egészségügyi problémákat okozhatnak. Az ismertebb gabonák közül a zab 
gluténtartalmú prolaminokat nem tartalmaz, azonban a kereskedelemben búzával való 
szennyezettsége gyakori.  
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1. ábra: A búzaszem 
 

Hol találkozhatunk gluténnal?  

Tartalmaz glutént: 

- búza  
- ősi búzafélék (például alakor, pur-pur) 
- tönkölybúza 
- árpa 
- rozs 
- tritikále 
- nem gluténmentes zab 
- bulgur 
- kuszkusz 
- durumtészta 
- árpagyöngy 
- gluténtartalmú gabonák pelyhe (például búzapehely, árpapehely, rozspehely, 

zabpehely) 
- sör, vodka, whisky 

 
Nem tartalmaz glutént: 

 
- gluténmentes zab 
- rizs 
- amarant  
- hajdina (pohánka) 
- köles 
- teff 
- cirok 
- quinoa  
- kukorica  
- szója 
- gluténmentes gabonák lisztjei 

 
1.  Korpa                                                       

- Rostos védőréteg                                      
- Fitátokat tartalmaz 
- Az őrlés során eltávolítják 

2.  Magfehérje 
- Koncentrált szénhidrátforrás 
- Prolaminok (glutén, szekalin, hordein) 

3.  Csíra 
- Ez tartalmazza a növény örökítő 

anyagát 
- Az őrlés során eltávolítják                       
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- különféle maglisztek  
- burgonyakeményítő  

 
Ha nem szerepel a csomagoláson a gluténmentes megjelölés, tartalmazhatnak glutént 

a következő késztermékek: 
 

- felvágottak 
- felvágott- és sajtkészítmények 
- szószok, mártások, tejdesszertek, pudingok 
- zacskós fűszerkeverékek 
- szendvicskrémek 

 
A glutént elkerülni nem egyszerű dolog, de miért is kellene ezt tennünk? 
 
Nem kis zavart keltett, amikor a táplálkozáspiramis és a „fogyassz minél több teljes 

kiőrlésű gabonát” típusú táplálkozási tanácsok után először kezdték feketelistára tenni 
mindennapi kenyerünket.  

 
Először csak az volt nyilvánvaló, hogy megnövekedett a cöliákiás betegek száma. A 

cöliákia, vagy lisztérzékenység lényege, hogy a búza gluténja károsítja a vékonybelet. A 
cöliákia autoimmun betegség, nem gyógyítható, az érintetteknek életük végéig szigorú 
gluténmentes étrendet kell tartaniuk.  

 
Autoimmun betegségről akkor beszélünk, amikor a szervezet a saját sejtjei, szövetei ellen 

indít támadást, vagyis a szervezet védelmére hivatott immunrendszer magát a szervezetet 
károsítja. Az autoimmun folyamat általános gyulladás, mely nem csak egy szervet érint, de ott 
mutatkozik meg. 

 
A gluténtartalmú gabonák prolaminfehérjéi ellenállnak az emésztőenzimeknek, majd a 

bélbe jutva a szöveti transzglutamináz enzim módosítja őket és aktiválják az immunrendszert. 
Az immunrendszer a saját fehérjéi, főleg a transzglutamináz enzim ellen kezd dolgozni, majd 
beindul az autoimmun folyamat: helyi gyulladások alakulnak ki, hosszú távon károsodik a bél 
nyálkahártyája, a vékonybél bolyhai elpusztulnak, ilymódon a tápanyagok nem tudnak 
megfelelően felszívódni.  

 
A cöliákia nem azonos a gluténallergiával. Allergia esetén a szervezet fokozottan reagál 

egy egyébként ártalmatlan anyagra, az allergénre (antigénre). Itt az immunreakciók túlzott 
megnyilvánulása okoz problémát, anafilaxiát. Ez igen súlyos, akár életveszélyes állapot is 
lehet.  

 

Az NCGS (Non-celiac Gluten Sensitivity), vagyis a nem cöliákiás gluténérzékenység 
esetében nem károsodik a vékonybél, de az érintettek glutén fogyasztására ugyanolyan 
tüneteket produkálnak, mint a cöliákiások. Ez azt jelenti, hogy lehet, hogy valakinek ép marad 
a vékonybele, nem cöliákiás, ennek ellenére a gluténfogyasztásra a szervezet immunrendszere 
negatívan reagál.  
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A gluténérzékenység diagnosztizálási lehetőségei: 

1. Vérszérumból: 
 
- IgA anti-endomysium antitest (EMA) 
- szöveti transzglutamináz IgA (tTG) antitest 
- IgG anti-endomysium antitest IgA hiány esetén 
- IgG szöveti transzglutamináz antitest IgA hiány esetén 
 

2. vékonybél biopszia (szövettani vizsgálat) 
3. önmegfigyelés 

A gluténérzékenységet egyre több tünettel, betegséggel hozzák összefüggésbe, úgy mint 
például: 

1. hasfájás 
2. hasmenés 
3. puffadás 
4. bőrgyógyászati panaszok (kiütések, bőrgyulladások, rozácea, ekcéma, 

pikkelysömör) 
5. idegrendszeri problémák (egyensúlyi- és koordinációs problémák, 

végtagok érzés- és mozgászavarai, migrénes fejfájás, depresszió) 
6. autizmus 
7. nőgyógyászati zavarok, meddőség 
8. alvászavar 
9. potenciazavar 
10. ízületi problémák 
11. autoimmun kórképek (ízületek reumatoid artritisze, Hasimoto-féle 

pajzsmirigy-gyulladás, Crohn-betegség, fekélyes vastagbél-gyulladás, Szklerózis 
Multiplex) 

12. I. típusú cukorbetegség 
13. táplálkozási hiánybetegségek 
14. rákos daganatok 
15. szívbetegség 
16. krónikus fertőzések 
17. függőséget alakít ki 

Előfordul, hogy a glutén érzékenység bélrendszeri tünetei nem jelentkeznek, ezért sokszor 
csak későn foglalkoznak vele.  

Ezzel sajnos nagyon fájón szembesült a családom. A lányom néhány éve térdfájdalmakról 
panaszkodott, amit a szokásos „biztos a növéstől van” frázissal fogadtunk el. Igen ám, de a 
panaszok nem múltak el, hanem egyre erősödtek. Több orvost, specialistát felkerestünk. 
Röntgen, ultrahang, MR-vizsgálat, minden azt mutatta, hogy a gyereknek nincs semmi baja. 
Csak éppen időnként nem tudott lábra állni. Volt úgy, hogy elindult az iskolába, és a kapuból 
be kellett hozni, mert összecsuklott alatta a térde. Teljesen kétségbeestünk. Az addig 
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mozgékony, mindenre felmászó, vidám kislány a konyhaasztalra borulva zokogott, hogy miért 
pont vele történik ez, miért nem tud kézilabdaedzésre járni, mi fog vele történni? 
Rendszeresen szedte az orvosok által felírt gyógyszereket, szorgalmasan kenegettük a térdét, 
heti három alkalommal járt egyéni gyógytornára, mégsem volt javulás, sőt, egyre rosszabbá 
vált a helyzet. A szemünk láttára kezdett egyre jobban sántítani, lehetséges műtétek 
kockázatán tépelődtünk. Nem kívánom senkinek ezt az időszakot. Nincs fájdalmasabb annál, 
mint amikor a gyermeked a szenved, és nem tudsz neki segíteni. 

 Közben én éppen az nőgyógyászati panaszaimmal küzdve végre eljutottam ahhoz a 
nőgyógyászhoz, aki diagnosztizálta az endometriózisomat és a kezelést táplálkozási 
javaslatokkal is kiegészítette. Akkor ástam bele magam először a glutén témakörébe. Ez 
nagyjából egybeesett azzal, amikor a paleosok is megjelentek a gabonafélék elleni agitációval. 
Egyik angol könyvben leltem rá arra a mondatra, hogy a tisztázatlan eredetű ízületi 
fájdalmakat gyakran a glutén okozza. Nosza, rögtön mentünk vérvizsgálatra, ami igazolta is, 
hogy a lányom nem cöliákiás, de érzékeny a gluténra. Ezt a diagnózist még egy 
biorezonanciás és egy genetikai vizsgálat is megerősítette. Sajnos nálam is igazolódott az 
érintettség. Azonnal elhagytuk a glutént az étkezéseinkből. És igen, láss csodát, a lányom 
térde meglehetősen rövid idő, már 3 hónap alatt panaszmentessé vált. Ez évekkel ezelőtt volt. 
Azóta kézilabdázik, ugyanolyan aktív, mint korábban, térdfájdalmai megszűntek, sántítása is 
a múlté. Megtanulta, hogy mit fogyaszthat biztonsággal. A mindennapokban nincs is 
problémánk, viszont a táborozások feladják a leckét. Általában nem tudnak gluténmentes 
étrendet biztosítani, bár az utóbbi egy-két évben már nagyon pozitív tapasztalataink vannak. 
Mikor viszont a gyógyulása után először ment táborba, kicsit könnyelműen talán, de azt 
gondoltuk, nyugodtan eheti azt, amit a többiek, hiszen jó ideje egyáltalán nincs panasza. Nos, 
tévedtünk. A negyedik napon telefonált, hogy iszonyúan fáj a térde! Azóta nincs kivétel. Úgy 
vettük észre, hogy egészen minimális mennyiségű glutént valamennyire tud tolerálni a 
szervezete, az ízületi fájdalom nem tér vissza, de puffadás, hasfájás és pattanások formájában 
azért ilyenkor is tiltakozik ellene.  

A paleosokra visszatérve, ők nem csupán a gluténtartalmú, hanem valamennyi gabonaféle 
ellen síkra szálltak. Ennek oka, hogy a gabonák másféle toxinokat, mérgeket is tartalmaznak: 
lektineket és fitátokat. 

A gabonafélék a pázsitfűfélék magvai. Evolúciós szempontból a növény mérgező 
anyagokkal, lektinekkel, szaponinokkal védekezik a növényevő állatokkal szemben, hogy a 
magvaik érintetlenül haladjanak keresztül a legelő állatok emésztőrendszerén. A 
gabonamagvak a bennük lévő toxinok révén ellenállnak az emésztésnek, a trágyával 
kikerülnek az állatból és alkalmas körülmények között újra megerednek. A legelő emlősök 
gyomra tartalmaz olyan baktériumokat, amelyek megfelelően védekezni tudnak ezek ellen a 
toxinok ellen. Lektinek és szaponinok nem csupán a gluténtartalmú, hanem a gluténmentes 
gabonákban, illetve a babfélékben és a burgonyában is megtalálhatók.  

A gabonafélék másik toxinja a fitát. A magvak fitinsavként tárolják a foszfort, és amikor 
egy fitinsav egy ásványi anyaghoz kötődik a magban, fitátról beszélünk. A fitátok az 
emésztőrendszerben ásványi anyagokat kötnek meg és oldhatatlan, emészthetetlen keveréket 
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képeznek belőlük, ezért azokat a szervezet kevésbé tudja felhasználni. A fitátok nem csak a 
gabonamagvakban, hanem a diófélékben, olajos magvakban, babfélékben is fellelhetők. 

Sajnos mindehhez hozzá kell még tenni, hogy a gabonának rengeteg munkafázison kell 
keresztülmennie annak érdekében, hogy emberi fogyasztásra alkalmas legyen. A nyers liszt 
nagyon mérgező, emészthetetlen.  

A lektin és a fitátok ellen valamelyest védekezhetünk helyes feldolgozási technikákkal. Az 
alapos mosás, áztatás, erjesztés csökkenti ezeknek a növényi toxinoknak a káros hatását.  

Viszont ha a glutén okozta problémákat nézzük, azok, akik az egészségük érdekében a 
teljes kiőrlésű gabonákat fogyasztják a finomítottak helyett, rosszabbat tesznek magukkal. 

Amennyiben elhagyjuk a glutént, körülbelül 4-6 hónap alatt tisztul ki az 
emésztőrendszerből, de a végkonybél regenerációja akár három évig is eltarthat.  

Hallom a méltatlankodást, miszerint „Nagyanyáink is ettek kenyeret, nem is keveset, 
mégsem volt semmi bajuk!” Mielőtt nagyanyáink kenyérfogyasztási szokásaira térnénk, 
tájékoztatlak úgy általában a gabonának az ember táplálékává válásáról. Erről, ha érdekel, 
például a paleosok sokkal bővebben írnak. 

Ismét egy kis genetika némi történelmi ismerettel fűszerezve. Az alább következők egy 
része Yuval Noah Harari: Sapiens című érdekfeszítő és tanulságos könyvéből származik. 
(Ezúton is köszönöm Kőrösi Bálintnak, hogy felhívta rá a figyelmemet!)  

A közös ősből kifejlődött fajokat nemekbe sorolják a biológusok. Az egy fajba tartozók 
képesek egymással szaporodni és utódot nemzeni. Mi Homo sapiensek, vagyis gondolkodó 
emberek vagyunk, vagyis a Homo (ember) nem sapiens (gondolkodó) fajába tartozunk. 

Az ember (homo) nem először Kelet-Afrikában fejlődött ki két és fél millió évvel ezelőtt, 
néhányan ezek közül az ősi emberek közül körülbelül két millió éve szétszóródtak Észak-
Afrika, Európa és Ázsia területein. A környezeti viszonyok hatására ezek a populációk 
eltérően fejlődtek és több különböző faj jött létre, például a Homo neanderthalensis (Neander-
völgyi ember) a Homo soloensis (Solo-völgyi ember), a Homo erectus (felegyenesedett 
ember), a Homo rudolfensis (Rudolf-tavi ember), a Homo ergaster (a dolgozó ember), a 
Homo sapiensés más fajok is. A fajok eltérően fejlődtek, elkülönülten éltek egymástól és 
eltérő génkészlettel rendelkeztek. Ennek ellenére emberek voltak. Körülbelül kétmillió évvel 
ezelőttől körülbelül tízezer évvel ezelőttük egyszere több emberi faj is létezett, amelyek nem 
rendeződtek leszármazási sorba. A különböző emberfajoknak számtalan közös jellemzőjük is 
volt, de genetikai kódjukban, fizikai jellemzőikben és szociális képességeikben nagyon 
különböztek. A mi fajunk, a Homo sapiens 150 ezer évvel ezelőttre már benépesítette Kelet-
Afrikát, ahonnan továbbterjedt az egész eurázsiai kontinensre, majd tízezer évvel ezelőttre 
már csupán az egyetlen emberi faj volt a földön. Mi történt a többi fajjal, és miért pont a 
Homos sapiens maradt fenn? Az egyes fajok nem egyszerre, hanem fokozatosan tűntek el, az 
eddigi kutatások szerint az utolsó, a Homo floresiensis körülbelül 12 ezer évvel ezelőtt. A 
tudósok több lehetőséget is fontolgatnak, de erős a valószínűsége, hogy a többi faj 
eltűnésének oka a Homo sapiens, aki pedig sikerét egyedi nyelvének köszönheti. A folyamat 
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persze nem volt olyan gyors, mint ahogy ezt a rövidke részt elolvastad. Bár a modern ember 
már 150 ezer évvel ezelőtt benépesítette Kelet-Afrikát, a többi emberfaj kipusztítását és az 
innen való elvándorlást csak körülbelül 70 ezer évvel ezelőtt kezdte meg, nagyjából 45 ezer 
éve jelent meg Ausztráliában. Ebben az időszakban jelentek meg a gondolkodásnak és a 
kommunikációnak olyan új módjai, amely lehetővé tette fajunk számára, hogy nagyobb és 
stabilabb csoportokat alkothasson, nagyobb szerveződéseket hozzon létre, gyorsan 
változtasson viselkedésén. Lehetővé vált számára a nagyon nagyszámú egyedek közötti 
együttműködés is, mely terén minden más fajt lehagyott.   

Az ember két és fél millió évig gyűjtögetésből és vadászatból élt. A mezőgazdaságra való 
átállás Kr. e. 9500-8500 körül kezdődött Délkelet-Törökország, Nyugat-Irán és a Földközi-
tenger keleti partvidékén. A búzát is ekkortájt háziasították. A földművelésre és az 
állattenyésztésre való átállás egymástól függetlenül terjedt el a világ más pontjain, és 
fokozatosan évezredek alatt, apró változásokon keresztül történt. Bizonyos kultúrákban a 
vadászat és a gyűjtögetés sokáig fennmaradt a vad gabonafélék begyűjtésével és 
feldolgozásával, később a gabonatermesztéssel. Ahogy aztán egyre többet foglalkoztak a 
gabonatermesztéssel, egyre kevesebbet vadásztak és gyűjtögettek, majd földművelőkké 
váltak. A Kr. u. 1. századra az emberek többsége az egész világon mezőgazdász volt.  

A mezőgazdasági forradalom előtt a magvak csak töredékét jelentették az emberi 
étrendnek. Az ember mindenevő, és sokfajta élelmiszerrel képes táplálkozni, a gabonák 
mégsem tettek jót az egészségének. A vadászat és a gyűjtögetés sokkal változatosabb étrendet 
biztosított, mint a sok területen csupán egyetlen gabonára, például a búzára, rizsre alapozott 
táplálkozás. A gabonán alapuló étrend egyhangú, ásványi anyagokban és vitaminban szegény, 
terheli az emésztőrendszert és a fogakat, ínyeket is károsítja. A gyűjtögetők rengetegféle 
élelmet találtak, egyszer ebből, másszor másból volt több. A szűkösebb esztendőkben 
elvándoroltak más területekre. Ezzel szemben a monokultúrákon alapuló gazdálkodók 
tömegeivel aszály vagy természeti katasztrófák, háborúk esetén éhínség végzett. A 
gabonatermesztés a korábbihoz képest sokkal nehezebb, kimerítőbb életmóddal járt, a 
földművesek állandóan robotoltak.  

Mégis, a gabonatermesztésnek megdönthetetlen evolúciós előnye volt a vadászathoz és 
gyűjtögetéshez képest: egységnyi területen több élelmet biztosított és több embert tudott 
táplálni. Ez tette lehetővé az ember számára, hogy ugrásszerűen szaporodjon, és rosszabb 
körülmények között is, de több ember maradjon fenn. Tudom, hogy felkapod a fejed a 
rosszabb körülményeken. Hiszen ekkor az emberek már nem barlangokban, vadállatoktól 
fenyegetetten, az időjárás viszontagságainak kitetten éltek, hanem házakban, állandó 
településeken, szervezettebb társadalomban. Mégis, gondolj arra, hogy ezeken a településeken 
milyen betegségek ütötték fel a fejüket, ezek a társadalmak milyen igazságtalanul tagozódtak, 
milyen szűk volt az az elit, amely a földművesek verejtékén hízott? Harari1 szerint ekkor volt 
először, hogy az emberek elhitték, hogy ha keményebben dogoznak, jobb életük lesz. A 
könnyebb élet hajszolása azonban csak még több nehézséget eredményezett, úgy, mint ma. 

                                                           
1
 Yuval Noah Harari: Sapiens (Animus Kiadó, Budapest 2015. 89. oldal 
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A gabonafélék sikerének legfőbb oka tehát, hogy egységnyi területen több élelmet 
biztosítanak, és több embert tudnak táplálni. Mára az ember kalóriaszükségletének döntő 
részét gabonafélével fedezi. A gabonafélék, köztük a búza és a belőlük készült ételek 
viszonylag olcsó, könnyen hozzáférhető táplálékok. Nemzedékek óta fogyasztjuk, miért 
kellene elhinni, hogy gondot okoznak nekünk. 

Ha nem is vesszük tekintetbe a paleosok evolúcióval alátámasztott gabonaellenes érveit, 
azzal azért tisztában kell lennünk, hogy a mai búza nem az, amit nagyanyáink ettek. A 
második világháború alatt kezdődtek el azok a kezdeményezések, amelyeknek a célja a búza 
és a kukorica terméshozamának növelése volt. Az agrártudomány fejlődésének köszönhetően 
a búza génállományát igen erősen manipulálták. A nemesítés miatt sokkal nagyobb a 
búzaszemek fehérjetartalma, mint régen. (Csak zárójelben jegyzem meg, hogy 
Magyarországon egyébként is magasabb a búza sikértartalma, mint a környező országokban.) 
Nagyanyáink búzamezőin hosszú száron kis kalász volt, a mostani búzatáblákon rövid száron 
aránytalanul nagy kalászokat látunk. A mai terméshozamok tízszeresei a korábbiakénak. Igen, 
jól gondolod. Nem véletlenül a második világháború alatt kezdődtek ezek a változások. Sok 
embert kellett olcsón jóllakatni. 

Vagyis a búza már nem ugyanaz, mint amiből nagyanyáink sütötték a kenyeret. Drasztikus 
változásokon ment keresztül, sokkal több fehérjét, vagyis glutént tartalmaz, aminek igenis 
hatása lehet az egészségünkre. Főleg, ha számításba vesszük, hogy a magasabb gluténtartalmú 
gabonából mennyivel többet fogyasztunk, mint nagyanyáink.  

Nagymamám gyakran mesélte, hogy’s mint éltek. Kenyeret például hetente egyszer 
süttettek, egy három kilogrammos cipót osztottak be hatan egész hétre. Ez napi 7 dkg 
átlagfogyasztást jelent fejenként. Ha ezt összevetjük azzal, hogy a kenyér, a tésztafélék szinte 
minden étkezésünkben döntő szerepet játszanak, hogy képesek vagyunk nassolásként 10-15 
dkg „helyben sütött pékárut” elfogyasztani akár naponta is, akkor láthatjuk, hogy egyáltalán 
nem lehet nagyanyáink gluténfogyasztása hivatkozási alapunk. 

Ha nagyanyáinkon túl tekintünk, azt találjuk, hogy Magyarországon fehér cipót csak a 
gazdagok ettek. Az átlagember a mindennapok során búzakenyér és rozskenyér keverékét, a 
szegényebbek és a parasztok pedig nagyjából 30-35 dkg-os rozscipót ettek. A rozsban jóval 
kevesebb glutén található, mint a búzában. Természetesen erősen korlátozott volt a 
fogyasztási mennyiség is. Szigorúan ki volt porciózva a fejadag. Főtt tésztát 1650-ben még 
nem fogyasztottak, később általában böjti napokon ették. 

A gluténmentes gabonák közül a rizstermesztéssel először a török időkben próbálkoztak 
eleink, csak II. József rendeleteinek hatására lendült fel a rizstermesztés, aki 
adókedvezménnyel támogatta a termelőket. A kölest ellenben már a honfoglaláskor is 
ismerték, Attila köleskásával kínálta a vendégeit. A XIII. században a félnomád kunok több 
eljárást is ismertek a felhasználására. A kölesfogyasztást a kukorica és a kenyér szorította 
vissza.  

Ami azt illeti, a magyarok húst, halat, káposztát és idényjellegű friss zöldségeket, gombát, 
gyümölcsöket fogyasztottak leginkább. Télen lencsét is. Tavasztól a húsételek fogyasztása 
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csökkent, nyáron hetente többször ecetesen, szószokkal bárányt, illetve sok rákot ettek. 
Nyáron a kecske, csirke, lúdfogyasztás is jellemző volt. A legközönségesebb húsfajtának a 
marhahúst tartották, az egyik kedvenc a petrezselymes tehénpecsenye volt. A disznóhús 
ellenben nem volt kedvelt, azt főképp az alsóbbrendűek fogyasztották marhahús helyett 
például a káposztás húsba főzve. A disznóhúsból a téli vágások idején hurkát, kolbászt, 
szalonnát készítettek, és természetesen felhasználták az állatot a fülétől a farkáig.  

Egészen a XIX. századig, a nagy vízszabályozások megkezdéséig Magyarország jelentős 
területe a Duna és a Tisza, valamint ezek mellékfolyóinak ártere, vízgyűjtőterülete volt. 
Halban, rákban, kagylóban gazdag országként a külföldiek számára hazánk maga volt a 
Kánaán a halbőséget tekintve. Magas volt a halfogyasztás aránya, 34 fajta halat több százféle 
módon el tudtak készíteni.2  

Annak kiderítése, hogy neked személy szerint van-e problémád a gluténnal, a 
legegyszerűbben úgy történhet, hogy 6-8 hétig nem fogyasztasz semmilyen (szigorúan 
semmilyen!) gluténtartalmú élelmiszert. Olyat sem, amely rejtett formában tartalmazhat 
glutént. Az eliminációs időszak után ismét fogyassz gluténtartalmú táplálékot, például teljes 
kiőrlésű kenyeret. Ha bármilyen kellemetlen tünetet tapasztalsz, például hasmenést, hasi 
görcsöket, puffadást, fejfájást, fáradtságot, rossz közérzetet, akkor bizony ne fogyaszd többé a 
gluténtartalmú élelmiszereket.  

Személyes tapasztalatom szerint a glutén elhagyása már néhány napon belül sokkal jobb 
közérzetet eredményez. Meg kell viszont szokni, hogy a kenyér, péksütemény, tészta, 
sütemény kikerül az étkezéseinkből. Gondot jelenthet, hogy „mivel pótoljuk” ezeket az 
ételeket.  

Itt rögtön felmerül a kérdés, hogy egyáltalán kell-e pótolni a gluténtartalmú 
élelmiszereket? Nos, úgy semmiképpen, hogy a kenyér és tésztafélék, péksütemények helyett 
ugyanolyan mennyiségben el kezded fogyasztani a gluténmentes alternatívákat. Ez nem fog 
segíteni a meglévő egészségi, emésztési problémákon, sőt, könnyen lehet, hogy a nem 
megfelelő alternatíva csak súlyosbítja a tüneteket. 

Először én is abba a hibába estem, hogy mindenféle gluténmentes gabonából készített 
kenyérrel, tésztával próbálkoztunk. Ez több szempontból sem volt célravezető. Egyrészt az, 
aki érzékeny a gluténra, gyakran keresztallergiás néhány gluténmentes gabonára is. Nálunk 
emiatt kimaradt a kukorica és a hajdina is.  

Mindenkinek ki kell tesztelni, hogy melyik az a gluténmentes gabonaféle, amit tolerál a 
szervezete. Azt azonban ilyenkor is figyelembe kell venni, hogy erre hosszú távon nem lehet 
alapozni. Aki például érzékeny a kölesre, ezért áttér a rizsre, később erre is jelezhet a 
szervezete. Az a legjobb megoldás, ha még a gluténmentes gabonák fogyasztását is csupán a 
tolerálható mennyiségre csökkenjük. 

                                                           
2
 Eleink étkezési szokásairól dr. Benda Borbála publikál érdekfeszítő írásokat, melyek honlapján 

(bendaborbala.uw.hu) olvashatók.  
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A hipermarketekben található gluténmentes tészták és lisztek többsége kukoricát tartalmaz, 
ezen kívül gyakran szóját is. A kukorica legalább olyan problémás, mint a búza, akár van 
benne glutén, akár nincs. Egyrészt ugyanúgy génmanipulált, mint a búza, másrészt nagyon 
könnyen fertőződik gombával (például penészgombával).  

Ezen kívül a gluténmentes gabonák ugyanúgy keményítőtartalmúak, mint a búza, és ha 
valakinek gondja van a keményítő emésztésével, akkor a gluténmentes pékáru fogyasztása 
ugyanúgy emésztési problémát fog okozni. A rizslisztből készített gluténmentes piskóta pont 
olyan rosszféle szénhidrát, mint a búzalisztes, és a vércukorszintre is ugyanolyan káros 
hatással van.  

A kereskedelmi forgalomba hozott maglisztek és a belőlük sütött kenyerek, sütemények 
ismét csak nem jelentenek megoldást. A magliszteket nagyon nehéz megemészteni, és 
sokaknak a szervezete rosszul tolerál egyes dióféléket. Általában véve, aki gluténérzékeny, 
annak a szervezete jelez a magokra, de a kávéra is. Nem csak akkor allergiás valaki a 
diófélékre, ha azonnali heves túlérzékenységi reakcióval reagál a fogyasztásukra. Az enyhébb 
tünetek is figyelmeztető jelek. Például én a kesudióra nagyon enyhe torokszorító érzéssel 
reagálok, mintha picit összeszűkülne a nyelőcsövem. Nincs allergiás roham, nem leszek 
rosszul, mégis kellemetlen érzés. Hosszú távon még kis mennyiségű rendszeres fogyasztása is 
terhelné a szervezetemet, gyulladásokat okozna, megbetegítene, de legalábbis hozzájárulna 
valamilyen funkcionális problémához.  

Kétségkívül szinte függők vagyunk a kenyérféléktől. A reggeli, ebéd, vacsora szinten 
elképzelhetetlen nélkülük, és nassként is leginkább valamilyen süteményfélét, kekszet 
rágcsálunk.  Hiányzik, hogy mártogassunk, kenjünk, törjünk, ropogtassunk. Valamilyen 
kenyér kell, amiből szendvicset készíthetünk, amiből könnyű bekapni egy falatot, ha úgy 
hozza a helyzet. Az oly kézenfekvő gluténmentes puffasztott szeletek sem jelentek megoldást. 
Ezekből nagyon könnyű egy egész csomagot elfogyasztani, de a vércukorszintre és a 
gyomorra, belekre nagyon rossz hatással vannak. Puffasztott szeletet önmagában soha nem 
szabad enni, és zöldségfélével, kencével, hússal is legfeljebb 1-2 szeletet. 

Nos, nálunk az üzletekben kapható gluténmentes kenyér, keksz, sütemény számunkra sem 
ízre, sem állagra, sem összetételre nem lehetett alternatíva. A kenyereket lelkiismeretesen 
teszteltük, de egyszerűen ehetetlenek. Miután elolvastuk az összetevőiket, arra a 
következtetésre jutottunk, hogy a glutén sem lehet annyira káros, mint az a nyomorult 
gluténmentes bármi, amit a csomagolás rejt. Legalábbis nem tűnnek emberi fogyasztásra 
alkalmasnak.  

Nosza, kezdjünk el kenyeret sütni! Állandóan veszem a szakácskönyveket, így hát 
szorgalmasan kezdtük kipróbálni a jobbnál jobbnak kikiáltott variációkat. Ízre itt már 
kevesebb panaszunk volt, de bevallom, nagyon nem szerettem, hogy jellemzően 5-6, vagy 
akár még több féle, 2-5 dekagrammnyi hozzávalókat tartalmaztak. Ilyen-olyan gluténmentes 
lisztekből jónéhány félét kellett állandóan otthon tartani. Nem beszélve arról, hogy a sütéshez 
kiméricskélni mindent, nem volt éppen gyorsnak mondható. Egy szó, mint száz, ez sem volt 
megoldás. 
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Mindez párhuzamosan zajlott azzal, hogy tulajdonképpen egyre kevesebb kenyérfélét 
igényeltünk. Hozzá lehet szokni, hogy nem eszünk egyáltalán kenyeret. Nem hiányzik. Ez 
furcsán hangzik, és lehet, hogy nem is hiszed el, de így van. A tésztafogyasztásunk is 
drasztikusan csökkent. Most, ha néha napján főzünk tésztát, akkor rizstésztából készültet 
használunk. Persze a teljes értékű barnarizs-tészta az ideális, amit aranyárban lehet kapni.  

Közben azért kikísérleteztünk egy kenyeret, hogy szükség esetén mégis tudjunk valamihez 
nyúlni. Kellően egyszerű és gyors ahhoz, hogy ne legyen nyűg elkészíteni. Hetente, 
kéthetente sütünk egy adagot belőle, most már nem is kenyér, hanem kis szögletes 
zsemleformában készítjük, 12 darab lesz egy sütésből. Mivel nem vagyunk cöliákiások, csak 
gluténérzékenyek, kitapasztaltuk, hogy a zabra nincsenek kellemetlen tüneteink. Azt már 
bebizonyították, hogy a zabban található fehérje hatására a vékonybél nem károsodik. Ennek 
ellenére szigorú gluténmentes diétában csak és kizárólag gluténmentes zab fogyasztható. 
Zabkásának mi is olyan vásárolunk, de a kenyeret (zsemlét) teljes kiőrlésű gluténmentes 
zablisztből készítjük. Olyannyira finom és egyszerű, hogy eddig mindenkinek ízlett, akinek 
kínáltuk, és vannak olyan barátaink, akik szintén teljesen átálltak ennek a fogyasztására.  

Természetesen nem olyan az íze, mint egy pihe-puha fehér kenyérnek. De finom. Nem 
lehet belőle sokat enni, mert nagyon laktató. 

A receptje a következő: 

 
 

ZABKENYÉR 
 

Hozzávalók: 
 
zabliszt (Biopont bio teljes kiőrlésű zabliszt) 400 gr 
barna rizsliszt 100 gr 
útifű maghéj 1 púpozott evőkanál 
instant élesztő 1 zacskó 
barna cukor 1 teás kanál 
só 1,5 teás kanál 
langyos víz 500 ml 
 
Először elkeverjük a száraz hozzávalókat, majd hozzáöntjük a langyos vizet. 
Fakanállal összekeverjük, és jól eldolgozzuk a hozzávalókat. Sűrű galuska 
tészta állagot kell, hogy kapjunk. A masszát sütőpapírral bélelt dobozformába 
öntjük, majd folpack fóliával lefedjük és 30 percig meleg helyen kelni hagyjuk. 
A tészta kb. duplájára fog növekedni. Ezután a fóliát levéve a 180 C fokra 
előmelegített – légkeveréses- sütőbe tesszük és 45-55 perc alatt megsütjük.  
A forró kenyeret kiborítjuk a formából, rácsra tesszük, majd hagyjuk kihűlni. A 
kenyér akkor sült át rendesen, ha megkopogtatva kongó hangot ad. 
A zabliszt márkája fontos. Számunkra ez volt az egyetlen, amiből a kész 
kenyeret nem találtuk kesernyésnek.  
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Azt hiszed, hogy nem könnyű lemondani a kenyérről, tésztáról, süteményről. Lehet, hogy 
tudod is magadról, hogy imádod ezeket az ételeket. Lehet, hogy attól félsz, soha nem fogod 
tudni kiiktatni őket az életedből, vagy ha mégis, akkor már soha nem ehetsz egy jót. Ez nem 
így van. Ha megtapasztalod, mennyivel jobban érzed magad, és azt is, hogy milyen rosszul, 
amikor mégis elcsábulsz, nagyon gyorsan visszatérsz a gluténmentes étkezéshez. És eljön az 
az idő is, amikor a „helyben kelesztett, frissen sütött” pékáruk standjai mellett elhaladva már 
nem fut össze a szádban a nyál, hanem érzed azt az émelyítő, keletlen, nehéz szagot, ami 
megtölti a levegőt és azon csodálkozol, hogy miként tudtál ezekből húszdekákat bevágni egy 
ültő helyedben? 

 

Remélem, tetszett ez a rövid részlet.  

A Táplálkozás-navigátorban további hasznos információkat olvashatsz arról, hogy 
szervezetünk működése hogyan függ össze az általunk elfogyasztott élelmiszerekkel, 
emésztőrendszerünk állapotával, genetikánkkal, életmódunkkal.  

A könyv gyakorlati részében a főzés egyszerűsítéséhez adok tippeket. 

 

 


