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Könyvajánló: 

 

A SpringMed Kiadó 18 éves működése alatt ez a könyv lesz az első valódi e-book, mely a 

betegeknek és hozzátartozóiknak szóló receptgyűjtemény, csaknem 200 recepttel és számos 

ételfotóval. Olyan recepteskönyv, melyet a dietetikus szerző évtizedek alatt gyűjtött össze, 

mindig finomítva, csiszolva azokat és számos ételfotóval is illusztrálta.  

A receptgyűjtemény közreadásánál most kifejezett előnyként mutatkozik majd meg a digitális 

világ sokszínűsége. A keresési kritériumok itteni megvalósításával egy print formátumú 

receptesgyűjteménnyel összehasonlítva, számos gyorsabban és időt kímélő módon keresheti a 

recepteket az Olvasó!  

Mivel a Kiadó elsősorban a betegek és hozzátartozóik számára készített könyveket, a most 

összegyűjtött receptek is hasznosak lehetnek számukra. Ugyanakkor, a receptek az 

egészségeseknek is ajánlhatók, hiszen a megelőzés módjai megegyeznek a betegek diétás 

kezelésének fajtáival.  

. 

 

Tartalom: 

 

A szerző bemutatása 

Bevezetés 

 

I. rész: ÉTKEZÉSI AJÁNLÁSOK 

1. Étkezési tanácsok cukoranyagcserezavarok (inzulinrezisztencia, prediabétesz, diabétesz) 

ESETÉN 

1.1 Energiaigény felmérése, szempontok testsúlyproblémák esetén 

1.2. A szénhidrátok fogyasztásáról 

1.2.1.  Naponta javasolt szénhidrát mennyiség 

1.2.2. Étkezésenként javasolt szénhidrátmennyiségek 

1.2.3.  Vércukoremelő hatás mértéke és a glikémiás index 

1.2.4.  Amit a növényi rostokról, a rostban dús táplálkozásról tudni kell 

1.2.5.  Az édesítőszerek használatáról 

1.2.6.  A kenyér- és tésztafélék fogyasztásáról 

1.3. A zsiradékok fogyasztásáról 

1.4. A fehérjefogyasztásról 

1.5. A vitaminok, ásványi anyagok, és egyéb összetevők szerepéről 

1.6. Az étkezési ritmus kialakításáról 

1.7. A folyadékbevitelről 

1.8. A mediterrán étrendről 

2. Hogyan lehetséges a koleszterinszint csökkentése 
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3. Konyhasóbevitel korlátozása a magasvérnyomás megelőzésére és a hipertónia étrendi 

kezelésére 

4. Étrendi ajánlások magas húgysavszint esetén 

5. Táplálkozási tanácsok a daganatos betegségek megelőzésére 

6. Táplálkozási tanácsok gluténérzékenyeknek és laktózérzékenyeknek 

 

II. rész RECEPTEK ÉS ÉTELFOTÓK 

1. Képgaléria a könyvben található receptekről 

2. Receptek jegyzéke 

3. Útmutató a receptekhez 

4. Rövidítésjegyzék 

5. Receptleírások 

A SpringMed Kiadó kiadványainak listája 

 

 

Gyurcsáné Kondrát Ilona -a könyv szerzője 

  
Dietetikus, szakértő élelmezés- és táplálkozás-egészségügyi, illetve prevenció, közösségi 

egészségfejlesztés, egészségkommunikáció szakterületeken. Tagja a Dietetikai humán 

táplálkozási Tanácsnak és a Cukorbetegek Budapesti Egyesülete vezetőségének. 1978 óta 

dolgozott az Országos Korányi Pulmonológiai Intézetben terápiás, 1985 óta vezető 

dietetikusként. Számos könyv étrendi fejezetének szerzője. Oktatói, klinikai tanácsadói és 

szakmai munkája elismeréseként 2007-ben a Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége az Év 

Terápiás Dietetikusa Díjjal tüntette ki. 2012-ben eredményes, példamutató tevékenysége 

elismeréseként miniszteri dicséretben részesült. 2014-ben elnyerte a Magyar Diabetes Társaság 

Kiváló Diabetes-edukátor Díját. 2016-ban az egészségügyi ellátás érdekében kifejtett 

kiemelkedő szakmai tevékenysége elismeréseként Pro Sanitate Díjban részesült. 

 

Terjesztés: 

A könyv kapható internetes webáruházunkban: www.springmed.hu és a könyvkereskedőkön 

keresztül. 

 
 

http://www.springmed.hu/

