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A lisztérzékenység csak diétával gyógyítható
A lisztérzékenység (coeliakia) olyan egészség-
ügyi probléma, ami gyógyszeres kezeléssel nem 
orvosolható, ugyanakkor a szigorú gluténmen-
tes diéta betartásával enyhíthetõk a panaszok. 
A lisztérzékeny emberek számára azért is fontos, 
hogy odafigyeljenek a diéta betartására, mert annak 
elhanyagolása hosszabb távon szövõdmények 
kialakulásához is vezethet. 

– Meg kell különböztetnünk a gyermekkori 
és a felnõttkori lisztérzékenységet – mondta el a 
Helyi Témának Koltai Tünde, a Lisztérzékenyek 
Érdekképviseletének Országos Egyesülete vezetõje. 

– Gyermekkorban a gyakori hasfájás, a kortár-
sakhoz képest a fejlõdésbeni lemaradás, valamint 
az aránytalanul nagy has és vékony végtagok utal-
hatnak a betegség jelenlétére, amelyet a gyermek-
gasztroenterológus tud igazolni vizsgálatok sorá-
val. A felnõtteknél, mivel a betegségnek nincsenek 
tipikus tünetei, nehezebb kimutatni, gyakran csak 
a szövõdményekbõl lehet következtetni a lisztér-
zékenységre. A betegség jellemzõen a vékonybél 
bolyhainak károsodását okozza, de gyakori tünet a 
hajhullás, a pajzsmirigybetegség, a csontritkulás és 
egyéb komolyabb elváltozások kialakulása is. 

A szakember elmondása szerint a kezeletlen 
coeliakia az egész szervezetet érintõ betegség, 
ezért szinte valamennyi szervünkben okoz-
hat elváltozásokat. – Gyógyszeres kezelés erre 
a bajra nincs, ugyanakkor a szigorú, életen át 
tartó diétával megelõzhetjük, hogy komolyabb 
szövõdmények alakuljanak ki. Elhagyni a meg-
szokott ízeket, egy teljes életmódváltást felvállalni 
idõs korban már nehéz feladat, a diéta ugyanis a 
gabonafélék – búza, árpa, rozs és zab – fogyasztá-
sának teljes tilalmát jelenti. 

Az egyesület már két évtizede igyekszik képvi-
selni azoknak az érdekeit, akik ezzel a betegséggel 
küzdenek. – Sajnos, a legfontosabb célunkat még 
nem sikerült elérnünk. Szeretnénk, ha a glutén-
mentes ételek vásárlására legalább ötvenszázalékos 
támogatást adna az állam a rászorultaknak. Mivel ez 
a betegség gyógyszerrel nem, hanem csak kizárólag 
a diétával orvosolható, a lisztérzékenyek kiszorul-
nak még a közgyógyellátás támogatási rendszerébõl 
is. Pedig azok az ételek és alapanyagok, amelyek a 
gluténmentes ételeket fogyasztóknak készültek, ma 
legalább háromszor olyan drágák, mint a hagyomá-
nyos, hétköznapi termékek.  GB

A cukormentes fagyi finomabb?
Civilizációs ártalom és a városi élet velejárója a mozgásszegény életmód, a 
rengeteg ülõmunka és a felgyorsult életritmus. Ezekkel a körülményekkel is 
számolnunk kell, ha egészségesnek szeretnénk tudni magunkat, ezért fokozottan 
oda kell figyelnünk a szénhidrátbevitelre.

Nyáron, a forró napokon min-
denkinek jólesik olykor elnyalni 
egy finom fagylaltot, vagy beülni 
egy jegeskávé-süti párosra a ked-
venc cukrászdájába. Szerencsére 
ma már több olyan hely közül 
választhatunk, ahol csökkentett 
szénhidráttartalmú süteménye-
ket és fagylaltokat kaphatunk. 
Közülük teszteltünk most kettõt, 
és összehasonlítottuk a hagyo-
mányos cukrászatok kínálatával. 
Ezek a termékek gyümölcscu-
korral készülnek, és gyakran 
finomabbak, mint hagyományos 
társaik. Szekeres László cukrász 
tíz éve üzemeltet cukormentes 

cukrászdát. – Egy finomított 
cukorral készült süteményben 
másfélszer annyi a kalória és a 
szénhidrát, mint amit fruktóz-
zal készítenek – magyarázta a 
cukrász. – A hagyományos cukor 
tartósít, ezért lehetséges az, hogy 
a négy-öt napos sütikbõl süti-
golyók, különbözõ poharas kré-
mek készülnek a cukrászdákban, 
és az kerülhet a vevõ asztalára. 
Nálunk ez kizárt, mert nem áll 
el négy napnál tovább a gyü-
mölcscukorral készült sütemény 
– mondja Szekeres László, aki 
hazai készítésû gyümölcscukor-
ral dolgozik. A csökkentett szén-

hidráttartalmú termékeket nem 
csak cukorbetegek választják. 
Sõt, sokan azt állítják: a fruk-
tózzal készült édességek fino-
mabbak hagyományos cukros 
társaiknál. A fagylaltoknak valódi 
gyümölcs-, kakaó-, dió-, vanília- 
és rumíze van. A szakember sze-
rint azért, mert nem nyomja el 
az alapanyagok ízét a szolidabb 
ízvilágú gyümölcscukor. A valódi 
cukorral készült fagylalt sokkal 
kevésbé hat hûsítõen, kevésbé 
érezhetõek a fajták jellegzetes 
ízei, és három gombóc egy vacso-
rányi ételmennyiséghez hasonló 
teltségérzést okoz.  BE
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A cukormentes sütemények és fagylaltok egyre népszerûbbek

Bündchen ismét
bomba formában

Gisele Bündchen sosem volt 
túlsúlyos, azonban szülés 
után rekordsebességgel nyer-
te vissza csodálatos alakját. 
A brazil szupermodell február-
ban adott életet kisfiának, 
Benjaminnak, pár hét múlva 
pedig már a kamerák elõtt állt. 

A modell szigorú diétával 
és sporttal nyerte vissza szü-
lés elõtti alakját. Mindennapos 
futás és saját személyre sza-
bott diéta segítette a fogyásban. 
A szülés után hat héttel már 
fehérnemûben állt a kamerák 
elé a világ legjobban fizetett 
modellje. A divatszakma kriti-
kusai szerint Leonardo DiCaprio 
exbarátnõje túlzásba vitte a 
fogyást, õ azonban azt állítja, 
most érzi jól magát a bõrében. 
A szépség nem csak a fogyó-
kúrában ilyen határozott: gyer-
mekét barátai tanácsa ellenére 
otthon szülte meg, fájdalomcsil-
lapítók nélkül. 

Jessica Alba manapság az egyik legfelkapottabb 
színésznõ, amit tehetsége mellett csinos külsejé-
nek is köszönhet. Alba sokat küzd azért, hogy alak-
ja irigylésre méltó legyen, kiskora óta folyamatosan 
fogyókúrázik. 

– A családomban mindenki túlsúlyos, én 12 éves 
korom óta fogyókúrázom. Egészséges akartam 
lenni, ezért elkezdtem magamnak fõzni. Ma már 
reggelire kizárólag tojásfehérjébõl készült rántottát 
eszem, gyümölccsel és túróval. Ebédre mindig salá-
tát fogyasztok. A vacsora általában csirke vagy hal 

zöldséggel – magyarázta Jessica Alba, aki soha nem 
sanyargatja magát. – Napközben, ha megéhezem, 
aszalt gyümölcsöt rágcsálok, vagy megeszek egy 
nagyon finom joghurtot, jól lehûtve. Süteményeket 
és kenyeret azonban nem eszem – tette hozzá a 
szépséges színésznõ, aki az egyik kedvenc menüjét 
is megosztotta a rajongóival. – Ha igazán finomat 
akarok enni, akkor sashimit vagy szusit eszem, 
esetleg egy szelet marhahúst, hatalmas adag zöld-
séggel és 3 szem krumplival, desszertnek pedig 
jöhet egy kis mandula!  szd

Alba: Reggelire tojás és túró!


