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Elõszó

Bevallom, én soha nem szoktam elolvasni a szerkesztők előszavát. 
Mert hát ki kíváncsi arra, hogy mit gondol a főszerkesztő a nyárról 
– télről, munkájáról – életéről, vagy szép szavak jegyzetéről! Sokkal 
inkább az érdekel, mit csinált, mi került a lapba – és ez alapján majd én 
gondolok valamit a szerkesztőről. No de mi van, ha kezembe véve régi 
jól megszokott lapomat, így kiáltok: ”Hát ez meg mit csinált?! Mi lett 
abból a lapból, amit úgy szerettem???” A kedves olvasók közül sokan 
talán éppen most gondolnak hasonlóakat, és ha ez így van, kivételesen 
had adjak választ e szerkesztői előszóban arra, mit is csinálunk – illetve 
mit szeretnénk csinálni e lapból. 

Újságírói berkekben kedvelt kifejezéssel azt mondanám: Életmód 
magazint. Bár még egyetlen bölcs kollégámtól sem hallottam, hogy ez 
pontosan mit is jelent, azt mindenki tudja, hogy miről szól egy ilyen 
magazin: mindenről, ami a  „célközönség” mindennapjaiban fontos és 
kellemes lehet. Legyen benne egy kis utazás, sport, otthon, munka, 
szórakozás, hobbi, táplálkozás, sőt, ha nagyon trendik vagyunk, jöhet 
a wellness, divat és ezotéria is. Csupa olyan téma, amelyek nekünk, 
PKU-s családoknak is meghatározóak – de másként. Hiszen mi más 

Magyarországi PKU Egyesület
Bankszámlaszáma: 11714006-20247566

Alapítvány a fenilketonúriás gyermekekért
Bankszámlaszáma: 11714006-20266549

Köszönjük szíves adományaikat!

Kérjük, 

szíveskedjenek az újság egyik példányát 

háziorvosuknak eljuttatni!

Név: Cím: Telefon:

Magyarországi PKU Egyesület PKU Labor
1277 Budapest 23., Pf. 44.
pku@pku.hu

06-1-345-0614

Fe-mini rendelés Molnár Tímea 6724 Szeged, Csongrádi sugárút 70/a 06-30-245-3433 
DAMIN kenyérpor rendelés Soós Judit 2030 Érd, Diósdi u. 58. 06-23-365-438
Zöldségpástétom konzervek 
rendelése

Szuda Jánosné 2700 Cegléd, Liliom u. 16.
06-53-312-698
06-30-273-0222

Diétás élelmiszerek boltja 
(Budapest)

Táplálékallergia Centrum
1134 Budapest, Váci út 9-19 
(Vásárcsarnok, 1. em.)

06-1-288-6833

Diétás élelmiszerek boltja 
(Debrecen)

Táplálékallergia Centrum 4026 Debrecen, Jókai u. 11. 06-52-320-528

Diétás élelmiszerek boltja 
(Szeged)

Táplálékallergia Centrum 6722 Szeged, Tisza Lajos Krt. 36. 06-62-425-823

életmódot folytatunk, kényszerűségből más utakat kell járnunk. Vagy talán ugyanazt azt utat, de másként. Én ez utóbbiban 
hiszek, ezért szeretném ha a PKU újság is életmódról szólna, de másként. Úgy, hogy a mi élethelyzetünkben felmerülő mindennapi 
problémákra keres megoldásokat. Bemutatja például, hogy milyen az utazás, a nyár, a sport, otthon, munka, ünnep... PKU-val vagy 
galaktozémiával. Mindezt persze a PKU Egyesület közösségére építve, egymás tapasztalataiból merítve, és a gondozóközpontok 
kiváló munkatársainak segítse, szakmai felügyelete mellett. A cél tehát világos- lássuk, hogyan sikerült megvalósítani e lapszámban! 
Kellemes és főként hasznos olvasgatást kívánok, és kérem, ne habozzanak megosztani velem véleményüket! Hiszen az is lehet, 
hogy tévedtem. De akkor is várjuk írásaikat, fotóikat, élménybeszámolóikat, receptjeiket, és mindent, ami hasznára válhat a PKU-s 
közösségnek. Postacím a régi, e-mail címünk viszont új: pku@pku.hu.

Tisztelettel
Batki Zsolt

a 2 éves PKU-s Borsika édesapja
felelős szerkesztő

Hasznos címek, telefonszámok:
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Közösség - interjú

A közös munkánál semmi nem lehet fontosabb!
Pecze Krisztinát választotta új elnökévé a Magyarországi 

PKU Egyesült idén tavasszal. Krisztina így már nem csak 
saját 3 éves PKU-s kislánya, Noémi jobb jövőjéért küzd, 
hanem a többi gyermek és felnőtt könnyebb életéért is többet 
akar tenni. 

- „Közgazdasági egyetemet végeztem, majd ott kezdtem 
tanítani. Az egyetem doktori képzésére való felvételemmel egy 
időben lettem terhes Kristóffal, a nagyfiammal. Három évvel 
később, mikor Noémit vártuk, már disszertációm tervezetét írtam. 
Azt hittem, hogy gyorsan készen leszek vele, és közben rutinosan 
babázok a kicsivel. De az életem másként alakult...”

Krisztina kisebbik gyermekét kiszűrték az PKU-teszten. 
Amikor a család először hallott erről az anyagcserebetegségről, 
és szembesültek a korlátokkal, teljesen kétségbeestek. Egyszerre 
minden fontosabb lett a be nem fejezett tanulmányoknál.

- „Soha nem felejtem el azt a hétvégét, amikor hazahozhattuk 
Noémit a kórházból. Szinte felhőtlen boldogságban voltunk, hiszen 
nagyon vártuk már a három és fél éves Kristóf kistestvérét. 
Nagyokat sétáltunk, és büszkék voltunk a szép, fekete hajú, négy 
kilós újszülöttre. Mivel ő volt a második gyermekünk, minden 
olyan nyugodtan ment, nekem is nagyobb volt már az önbizalmam. 
Nagyon élveztem, hogy ismét babázhatok. Ám az idill nem tartott 
sokáig, a békés hétvége után jött a telefon a laborból, hogy azonnal 
menjünk be a Budai Gyerekkórházba.”

Krisztina akkor még nem esett pánikba, azt hitte, hogy csak 
egy rutinellenőrzésről van szó. Amikor szembesült azzal, hogy 
gyönyörű, makkegészségesnek tűnő kislányának egész életében 
diétáznia kell, zokogni kezdett. Hónapokig tartó depresszióba 
zuhant. 

- „A legrosszabb az a két nap volt, 
amikor a kórházban nem szoptathattam a 
kicsit a terheléses vizsgálat miatt. De addig 
is buzgón fejtem, mert mondták, hogy 
ké sőbb kaphat majd anyatejet. Kristófot 
annak idején egy évig szoptattam, Noémit 
sajnos csak három hónapos koráig tudtam 
egy fertőzés miatt. A szomorúság, a sok 
sírás, a depresszió, amit akkor átéltem sem 
segítette a tejtermelést. Állandóan azért 
zokogtam, miért nem engem vert a sors 
a kislányom helyett. Ránéztem, és azonnal 
az jutott eszembe, hogy szegény soha nem 
ehet túrórudit. Nagyon rossz volt otthon 
egyedül, bezárva egész nap. Nem akartam 
más családokkal találkozni, nem akartam, 
hogy a kislányom betegsége hozzon 
nekem új barátokat. Fél évig nagyon mély 
hullámvölgyben voltam.”

Krisztinának az segített, amikor végre 
meglátta a dolgok jó oldalát. „Azzal 
vigasztaltam magam, hogy talán arra 
választott ki a sors, hogy ezt a pici babát 
jó helyre pottyantsa. Az is so kat segített, 
hogy nem egyszerre szakadt nyakamba az 
egész diéta, volt időm meg ta nulni, hiszen 
fokozatosan rázódtam be le. Először csak 
a sok gyümölcs, később fő zelékek, aztán 
a kenyérsütés. Bár ez még mindig nem az 
erősségem, hiszen Noémi, aki már három 
éves, nem szereti a kenyereket, hiába rakok 
elé bármilyent.”

Azt hinnénk, hogy a fenilalanin 
állandó számolgatása legalább könnyen 

ment egy közgazdásznak, de Krisztina a 
gimnáziumban se szerette a matematikát. 
Ennek ellenére állandóan írta, jegyzetelte 
mit is evett kislánya, és ma már rutinosan 
számolgatja, Noémi miből mennyit ehet. 

- „Sok nehéz napunk volt. Noémi a mai 
napig nagyon keveset eszik, oda kell figyelni, 
hogy meglegyen a napi fehérjebevitele. Az 
is megtörtént, hogy nem akarta megenni 
a tápszerét, és én - utólag ugyan már szé-
gyellem - annyira kétségbeestem, hogy 
felrak tam a konyhapultra, lefogtam, és 
beerőszakoltam a szétfeszített szájába. 
Együtt sírtam vele. Ma már tudom, ez 
rossz módszer, mert minél jobban akarja 
az ember, a gyerek annál jobban tiltakozik. 
Ma már sokkal türelmesebb vagyok – nem 
akarod megenni? Majd 5 perc múlva ismét 
megpróbáljuk. Ez a módszer sokkal jobban 
beválik. A nagyfiam is segít – ha Noémi 
nem akarja bevenni a tápszerét, odamegy, és 
úgy tesz, mintha meg akarná enni, hogy ő 
le gyen majd nagy és okos. Ez mindig segít.”

Amikor felkérték rá, hogy ő legyen az 
Egyesület új elnöke, habozott, mert nem 
tudta, hogyan fog beleférni az idejébe egy 
új feladat. „Nem vágytam rá, hogy elnök 
lehessek a PKU-s egyesületben, hiszen 
a két gyerek mellett van elég dolgom. 
Néhány hónapja befejeztem a félbehagyott 
doktorimat, és én lettem a Corvinus 
Egyetem (a volt Közgáz) Vezetőképző 
Központjának marketing igazgatója. 
Szerencse, hogy a családban mindenki 

Pesten él, és bár Noémi még nem óvodás, 
nem kell babysitterre hagynom, mert a 
nagyszülők szívesen vigyáznak rá.”

Végül az döntött, hogy egész életében 
fontos volt számára a karitatív munka, 
a másokon való segíteni akarás. „Ha már 
belekerültünk ebbe a közösségbe, akkor 
kötelességünk tenni valamit azért, hogy 
a gyermekeinknek jobb és jobb legyen! 
Hogy az eddigi eredményeket, mint 
a tápszer ingyenessége, ne veszítsük 
el egy rosszul értelmezett EU-szabály 
miatt. Hogy sikerüljön egyre nagyobb 
választékot biztosítani, egyre olcsóbban 
a diétás termékekből. Hogy sikerüljön az 
1%-os kampányban, és pályázatok útján 
több pénzt szerezni, és konferenciákat, 
sütőstúdiókat, tanfolyamokat szervezni, 
amelyek segítenek a fiatal és idősebb 
PKU-soknak.” - Krisztinának sok célja 
van, de tudja, hogy egyedül nem tudna 
mindent elvégezni. Erre szerencsére nincs 
is szükség, hiszen az egész elnökséget 
ugyanaz a cél mozgatja, ezért szívesen és 
lelkesen dolgoznak. 

- „Szeretném, ha jó csapat kovácsolódna 
össze az elnökségben, ahol mindenki 
lelkesen végzi a dolgát, mert ez nem csak 
egy státusz, de komoly munka is, amit 
azonban magunkért és gyermekeinkért 
végzünk, tehát úgy vélem, semmi nem lehet 
ennél fontosabb.”

Fodor Marcsi
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Hogyan vigyem a tápszert?

 A bontatlan doboz PAM-ot, 
vagy PKU-t otthon sem kell hűtőben 
tartani – éppen így a szállítást is jól bírja. 
24 órán belül pedig még a felbontott 
doboz tápszernek sem lehet baja. Tény, 
hogy ha nincs lehűtve, jobban porzik, 
kellemetlenebb a szaga - ám a hatása 
ilyenkor sem változik, és ha újra hűtőbe 
kerül, állaga visszaáll a normálisra. 
Hűtő pedig általában minden szállodai 
szobában, apartmanban van – kétség 
esetén erről a szállodai recepción 
biztosan adnak felvilágosítást. 

 Az adagolókanál megbízható 
segítség lehet utazás alatt is, és könnyebb, 
mint a mérleget cipelni, ám ha pár napra 

utazik, felesleges bepakolni a hatalmas 
dobozt. Praktikusabb apró zacskókban 
kimérni a napi adagot, és ezt 3-4 részre 
elosztva bevenni. Az élelmiszerboltokban, 
drogériákban kapható egyszerű uzsonnás-
zacskó tökéletesen megfelel erre a célra. 
Ám praktikus tartalékra is gondolni, 
hiszen utazás alatt előfordulhatnak apró 
balesetek, a PAM is kiborulhat, vagy jöhet 
egy gyors, hányásos betegség, esetleg a 
külföldön gyakorta előforduló hasmenés, 
amelyek szükségessé tehetik a tápszer 
ismételt bevételét. Rosszullét, hasmenés, 
vagy akár láz esetén érdemes pár napig 5 
grammal több tápszert bevenni. 

 Természetesen a határon egy 
ellenőrzés során gyanús lehet, ha kis 
zacskókba adagolt fehér port találnak az 

embernél, és bár a drogjelző kutya erre 
nem fog ugatni, de azért sok kellemetlen 
pillanattól kímélheti meg magát, aki a 
gondozóközpontban az adott ország 
nyelvén igazolást kér arról, hogy mi 
az, amit magával visz, és hogy ez miért 
fontos számára. 

 Fontos arra is gondolni, 
hogy mi kell a tápszer bevételéhez. 
Bár a felnőttek nagy része már tiszta 
vízzel higítja a PAM-ot, különösen a 
kisgyermekek mereven ragaszkodnak 
az otthon megszokott ízekhez. Ha van 
olyan szörp, desszert, gyümölcs, amivel 
otthon kapják a tápszert, akkor abból 
érdemes kellő adagot vinni, hiszen lehet, 
hogy a célországban ez nem elérhető. 

PKU-VAL IS LEHET UTAZNI!
A leggyakoribb kérdések a nyaralás előtt

(Összeállította: Fodor Marcsi)

Együdné Ölei Erika kisfia Együd 
Norbert ma 11 éves. Minden évben 
elutaznak nyaralni, de legnagyobb 
kalandjukat hat éve élték át, amikor 
az egész család nekivágott, és busszal 
Görögországba utaztak.

- „Apartmanban laktunk, így a 
főzéssel nem volt gond, de azért 
itthonról mindent vittünk magunkkal, 
nehogy Norbinak ne legyen mit 
ennie. Három előre megsütött 
kenyeret pakoltam be a hűtőtáskába, 
zacskós leveseket és a maradék 
helyet Bonduelle konzervekkel 
töltöttem meg. Arra  gondoltam, az 
biztosan nem fog eltörni az úton. 
Általában otthon főztünk, de nem 
volt fárasztó, mert megosztottuk 
a munkát. Felváltva főztünk a 
sógornőmmel és az anyósommal, és 
utána a fiúk mosogattak. Norbinak 
akkoriban bundáskenyér-korszaka 
volt, nem is akart mást enni. Egyszer 
azért étterembe is elmentünk, ahol 
véletlenül kifogtunk egy magyarul 
beszélő pincért, aki megígérte, hogy 
a négy éves fiamnak hoz valami 

igazi görög specialitást. Hosszasan 
magyaráztuk neki, hogy nem lehet 
benne hús, panír, tojás, tej. Azt hittük 
ilyen étel nem is lesz – de volt! Olyan 
isteni olívaolajban sült fokhagymás 

cukkinit hozott, hogy a tíz ujjunkat 
megnyaltuk utána – hiszen persze 
mi ettük meg az egészet, mert Norbi 
még megkóstolni sem volt hajlandó az 
ismeretlen ételt.”

Sok PKU-s nem mer útra kelni, mert attól fél, hogy diétáját külföldön nem tudja betartani. 
Pedig nem kell semmiről lemondania, kis szervezéssel, előregondolkodással a világ végére is eljuthat! 
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A 28 éves Molnár Tímea nem 
idegeskedett, amikor egy hétre 
Spanyolországba utazott barátnőjével. 
Bár szülei kétségbeestek, hogy mit fog 
enni a messzi idegenben, ő befizetett a 
félpanzióra, és azzal nyugtatott meg 
mindenkit, hogy ahol annyi gyümölcsöt 
lehet kapni, ott ő sem halhat éhen. 

- „Csak a tápszert és félkész kenyeret 
vittem magammal, így a reggelimet a 
bőséges svédasztalról egészítettem ki. 
Teát, vajat, lekvárt mindig találtam 
rajta, és mivel a kenyérpirító is ki volt 
téve, mindent elkészíthettem egyedül. 
A mediterrán konyha szerintem nagyon 
jól beilleszthető a PKU-s étrendbe. Itt a 
szállodában is gyakran volt vacsorára 
párolt zöldség, sült gyümölcs, saláta, 
így soha nem maradtam éhen. Hogy 
mit ebédeltem? A nagy melegben nem 
kívántam a nehéz ételeket, helyette 
hatalmas mennyiségű gyümölcsöt 
ettünk meg a barátnőmmel. Igazi 

élvezet volt a piacon válogatni az 
ismeretlen, zamatos újdonságok 
között. A kedvencem a karambola, 

azaz csillaggyümölcs lett, ami kitűnően 
oltja a szomjat, és persze esténként a 
Sangriának sem tudtunk ellenállni.”

A jó öreg Meki

McDonalds szinte minden országban van, és mindenütt ugyanolyan recept szerint készülnek az ételek, így aki 
nem akar kísérletezni, az biztosra veheti, hogy itt azonos fehérjetartalmú ételeket talál a világ minden pontján.

Mit szabad itt enni, és mennyi annak a fenilalanin tartalma?

Kis krumpli – 91 phe (közepes krumpli: 122)
Almás táska – 110 phe
Csokis táska – 145 phe

Kertész saláta (öntetnek olívaolaj ajánlott) 31 phe  

Mit lehet enni egy étteremben?

 Szűrt, tehát rántás, habarás nélkül készített leveseket, 
híg zöldségleveseket nyugodtan lehet kérni. Aki előre elkészíti 
a saját tésztáját, azt nyugodtan belekeverheti ezekbe – és akkor 
már laktató étellé válik a legegyszerűbb leves is. De a legtöbb 
étteremben nincs akadálya annak, hogy kifőzzenek egy kis 
száraztésztát, vagy megpirítsanak néhány szelet kenyeret 
– különösen akkor, ha nagyobb társaság is ebédel ott. 

 Saláta, krumpli minden étterem kínálatában van. A 
legtöbb öntet nélküli salátát a PKU-sok is megkóstolhatják, 
a krumplinak pedig mind a főtt, mind a sült változata jól 
felismerhető és fogyasztható, akár egy kis savanyúsággal, 
amelyek szintén nyugodtan rendelhetőek. Különleges kulináris 

élményt kínálhatnak a rántás nélkül elkészített, grillezett 
zöldségek, ezeket is nyugodtan lehet fogyasztani. Hogy ez 
kicsit kiadósabb legyen, körülbelül fél adag rizzsel lehet kérni 
(ez nagyjából 100 grammnak felel meg, amiben 115 mg phe 
található) Desszertként a leginkább gyümölcssaláta javasolható 
– ám jól elkészítve, idegen gyümölcsökből ez is új élmény 
lehet!

 Az itallap már egyszerűbben elintézhető, mert tejes 
turmixok kivételével szinte mindent szabad inni. Az üdítők, 
teák, gyümölcslevek esetén csak arra kell vigyázni, hogy ne 
„light” változatot hozzanak, mert ez aszpartamot tartalmazhat, 
ami fenilalanin-dús. Aki kicsit kirúgna a hámból, az is könnyen 
talál phe-szegény italokat, csak arra ügyeljen, hogy a tejszínes 
koktélok, tejes, tojásos likőrök helyett inkább bort, vagy égetett 
szeszt kérjen, vagy egyszerű kávéval fejezze be a menüt.
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Hogy főzzek tésztát? Hogy süssek 
kenyeret?

 Néhány adag tésztát előre 
megfőzve is érdemes elvinni, hiszen 
ez akár levesbe szórva, akár zöldségek 
mellé téve könnyen megmelegszik. Aki 
apartmanban lakik, az ott könnyen 
kifőzhet minden nap egy friss adagot. 
Sátorozás közben egy merülőforraló, 
vagy gázfőző könnyen felforral egy 
kislábosnyi vizet. Aki szállodában fog 
lakni, annak nincs ilyen lehetősége, ám 
a tapasztalatok szerint az éttermekben 
nincs akadálya annak, hogy kifőzzenek 
egy-egy adag tésztát. 

 A kenyérsütés nehezebb dolog – 
hiszen a kenyérsütő gépet nem viheti az 
ember magával egy pár napos nyaralásra. 
Ám erre is van megoldás. Egy átlagos, 
azaz 10 napos nyaralás alkalmával 
egy felnőtt PKU-s átlagosan két vekni 
kenyeret eszik meg. Érdemes az indulás 
előtti napon kisütni egy friss kenyeret, 
és azt 2-3 szeletenként alufóliába 
csomagolni, hűtőtáskába rakva tárolni, 
mely így 6-7 napig elegendő lehet. A 
maradék időre félkész szeletelt kenyeret, 
zsemlét vagy bagettet ajánlatos venni, 
melyeket helyben, kenyérpirítóba téve 
készíthetünk el. Ez az apartmanokban és 
szállodákban nem ütközhet akadályba. 

Amikor a  37 éves Visi Károly egy hétre Olaszországba utazott, úgy döntött, 
hogy biztosra megy – így minden szükséges ételt itthonról vitt magával. Előre 
megtervezte a heti menüjét, és úgy pakolt, hogy ne kelljen semmit se kinn 
vásárolnia. 

- „Még gyümölcsöt is vittem magammal, mert nem voltam biztos benne, 
hogy lesz időm vásárolni. Itthon kifőztem a tésztát, és dobozokba porcióztam 
az adagokat. Igyekeztem nem romlandó dolgokat összeválogatni, mert nem 
voltam biztos benne, hogy lesz hűtő a szállodában. Sok rágcsálnivalót, vaníliás 
sütit, sós tallért, és persze SNO-PRO-t. Bár a szobához nem tartozott konyha, 
nem volt semmi gond azzal, hogy mit egyek. Könnyen meg tudtam oldani, 
hiszen egy utazásban nem ez a legfontosabb élmény.”

Hol lehet kapni félkész vagy kész kenyereket?
Loprofin kenyér - Numil Kft - Budapest, XIII. kerület, Róbert Károly krt 82-82, Hacsek Gábor (30-973-4033)

Sanavi bagett, Ihász pékség bagettje és zsömléje - 1134 Budapest, Váci út 9-11,  Lehel Csarnok- galéria, Táplálékallergia 
Centrum (T: 06-1-288-6833)

Milyen élelmiszereket érdemes 
vinni?

Az biztos, hogy zöldséget, 
gyümölcsöt, üdítőt nem! Hiszen ezeket 
mindenütt lehet kapni, sőt frissebbet és 
talán olcsóbbat is, mint itthon. Ám van 
néhány dolog, ami jól bírja a szállítást, 
és ezért érdemes kinek-kinek étvágya 
szerint pakolni belőle. A zacskós 
levesek, burgonyapüréporok egy része 
alacsony fehérjetartalma miatt könnyen 
beilleszthető a diétába, ezért érdemes 
bepakolni belőlük, hiszen néhány perc 
alatt elkészíthetőek. Okos ötlet a tejet 

berakni, hiszen a SNO-PRO, LPD 
külföldön nem könnyen elérhető termék. 

Hűtőtáskában akár 5 napig is eltartható 
az előre megsütött zöldségfasírt. Szintén 
jól eláll a reszelt krumpliból készült 
tócsni, ami jól bírja a melegítést is. A 
könnyen elkészíthető, laktató goffri is 
bírja az utazást. Egy-egy adag előre 
összerotyogtatott lecsó is jól jöhet, mert 
ez csavaros tetejű üvegben, kis olajjal a 
tetején (ami szigetel és tartósít) könnyen 
szállítható. Emellett érdemes még némi 
ropogtatnivalóval is felszerelkezni 
– fehérjeszegény sós tallérral, nápolyival, 
pogácsával, muffinnal. 

Mi kell a goffrihoz?

20 dkg keményítő, 2 adagnyi 
kikevert tojásport, 4 dkg vaj 
– kis vízzel sűrű palacsintatésztává 
keverve. Sósan, édesen egyaránt 
fogyasztható

Repülőn

A repülőkön lehet fehérjeszegény 
menüt is kérni, ám vigyázat! Ez 
nem PKU-sok, hanem vesebetegek 
számára készült, ezért normál 
kenyér, és felvágott lehet benne. 
Ezeket természetesen nem szabad 
megenni – ám mégis nagy segítség, 
hiszen nem teljes menüt, csak 
kenyeret kell az útra készíteni!
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Közösség - hírek, felhívás

Egy tizenéves PKU-s fiú vallomása szerint az iskolai büfé gyakran elcsábítja 
az embert a magasabb phe-tartalmú csemegék evésére. - „Sajnos ébredés után 
közvetlenül nem tudok sokat enni, így a suliban majdnem mindig megéhezek 
már ebéd előtt. Ilyenkor lemegyek a büfébe, ahol sokféle szendvics, pékárú, üdítő 
meg némi gyümölcs is van. Én többnyire szendvicseket eszek, bár tudom, hogy ez 
nem éppen a diétámnak megfelelő kaja - otthon nem is szoktam dicsekedni vele. 
Igaz, hogy vehetnék gyümölcsöket is, de egy-két alma nem oltja az éhségemet. 
Otthonról meg nem szeretek bevinni kaját, nem is mindig van időnk csomagolni, 
meg sokkal jobb érzés az osztálytársakkal együtt büfézni, és spontán választani 
tízórait.  Persze, ha volna a diétámnak megfelelő kínálat a büfében, abból 
választanék, de a lényeg az, hogy ne csak alacsony fehérjetartalmú legyen, hanem 
laktató is. És az sem baj, ha finom.”

Tegyünk együtt a PKU-barát iskolai büfékért!

A kormányzat iskolai büfék kínálatát szabályzó lépései 
végre lehetőséget adnak arra, hogy PKU-s gyermekeink 
diétájának megfelelő élelmiszereket is felvetessünk a sulibüfék 
árui közé. Ennek érdekében a Magyarországi PKU Egyesület 
levélben kíván megkeresni minden olyan oktatási intézményt, 
melynek diákjai között fenilketonúriások is vannak, és felhívni 
az intézmény vezetőinek és az ottani büfék üzemeltetőinek 
figyelmét a PKU-sok speciális igényeire. Egyúttal több tucat 
olyan élelmiszert ajánlunk a büfék kínálatába, amelyek nem 
csak az egészséges táplálkozás követelményeinek felelnek 
meg, de a PKU-s diétába is kiválóan illeszkednek. Mindezt 
gyermekeink anonimitását megőrizve. Akciónk sikeréhez 
kérjük az Ön segítségét is!

Ha családjában van 6-18-éves korú, iskolába járó 
gyermek - vagy te magad vagy ilyen - kérjük, juttassa el 
hozzánk az alábbi adatokat szeptember elsejéig:

- Diák neve, életkora (csak tájékoztató jelleggel)
- Iskola vagy kollégium neve
- Intézmény postacíme
- Intézmény vezetőinek neve

Az adatokat levélben a „PKU Labor 1277 Budapest 23., 
Pf. 44.” címre várjuk, „iskolabüfé” jeligére, vagy elektronikus 
levélben a pku@pku.hu címre, a tárgy mezőben feltüntetve: 
„iskolabüfé”. 

Szeptembertől egészségesebb iskolai büfék
(összeállította Batki Zsolt)

Javulhat a PKU-s diákok helyzete az idei tanévkezdéskor, ha a kormány terveinek megfelelően egészségesebb étkeket 
kínálnak majd az iskolai büfék. Ahhoz azonban, hogy e kínálat a fenilketonúriások számára is megfelelő módon bővüljön, 
közös erőfeszítésekre van szükség -  együttesen kell fellépnünk a PKU-s gyerekek érdekében!

Az egészségügyi miniszter és az 
oktatási tárca vezetője közös rendeletben 
kívánja átalakítani a büfékben vásá-
rolható élelmiszerek listáját már idén 
szeptembertől. Ahogy Magyar Bálint 
oktatási miniszter elmondta, a cél az, hogy 
az iskolai büfék is  alkalmazkodjanak az 
egészséges életmódhoz. Azaz ki kell zárni 
a túl sok cukrot, túl sok zsírt vagy túl 
sok sót tartalmazó készítményeket, és 
helyettük a helyes táplálkozáshoz ajánlott 
termékeket kell forgalmazni. 

Az intézkedés hátteréül szolgáló 
felméréséből - melyet az Országos Gyer-
mekegészségügyi Intézet vég zett serdülők 
körében -  kiderült, hogy az iskolába 
járó fiatalok sokkal rendszertelenebbül 
étkeznek hétköznapokon, amikor a szülők 
nem tudják ellenőrizni, mit fogyasztanak, 
mint a hétvégéken. A főétkezések gyakori 
kihagyása miatt sokan fogyasztanak 
rágcsálnivalókat - 15 százalékuk naponta 
- cukrozott üdítőitalt (33 százalék) és 
édességeket. Ráadásul a serdülőkorú 
fiatalok fele kevesebb fehérjét juttat a 
szervezetébe, mint az egészséges érték 
70 százaléka, a zsírbevitel pedig sokaknál 
magasabb az egészségesnél. 

Hogy ez a helyzet megváltozzon, 
a tervek szerint a büfék kirakatában 
ezentúl gyümölcsök, saláták, cukrozatlan 
italok és egészséges ételek lesznek, 
ám erre valójában nincs garancia. A 
minisztérium csupán a 3-18 éves korúak 
egészségét támogató élelmiszerek 
összetevőit, illetve az egyes összetevők 
kívánatos határértékeit állapítja meg. 
A tényleges árukínálatot már a büfék 
illetve iskolai automaták üzemeltetői 
válogathatják össze, de ebben az iskolát, 
a kollégiumi szülői szervezetet és a 
diákönkormányzatokat egyetértési jog 
illeti meg. E jogot kihasználva lehetőségük 
nyílhat a PKU-s diákok szüleinek arra, 
hogy befolyásolják a kialakítandó új 
áruskálát, és olyan élelmiszereket is 
meghonosítsanak gyermekeik isko-
lájában, amelyek illeszkednek a PKU-s 
diétába. Ennek érdekében egyesületünk 
levélben kívánja tájékoztatni az érintett 
intézményeket e diéta követelményiről, és 
a szakemberek által javasolt egészséges, 
diétás élelmiszerek köréről
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Hûsítõ élvezet
(Összeállította: Fodor Marcsi)

A vakáció alatt nem kell lemondanunk a hűsítő 
élvezetekről sem, hiszen sok olyan jégkrém és fagylalt 
van, amelyet PKU-sok is nyugodtan fogyaszthatnak! 
Összeállításunk néhány tippet ad a választáshoz.

JÉGKRÉM 
– A BIZTONSÁGOS VÁLASZTÁS!
Minden jégrémgyártó cég kínál vizes alapú jégkrémeket 

vagy jégnyalókákat is, melyek alig tartalmaznak fenilalanint, 
így nyugodtan fogyaszthatóak. Ráadásul aki ezek közül 
választ, az  biztos lehet benne, hogy mindenütt ugyanolyan 
fehérjetartalmú édességet kap a pénzéért. Persze van néhány 
olyan tejszínes jégkrém is, amelynek nagyon alacsony a 
fenilalanin-tartalma, és időnként nyugodtan elfogyaszthat 
belőlük egy-egy darabot, ha változatosságra vágyik. A 9-ik 
oldalon ilyen, a PKU-s diétába illeszhető jégkrémeket mutatunk 
be, hogy megkönnyítsük a keresgélést a hűtőládáknál. 

FAGYLALT 
- NÉHA EZ IS BELEFÉRHET!
A legtökéletesebb megoldás természetesen az lenne, ha 

midnen PKU-s vinné magával az előresütött PKU-s tölcsért, 
amely mindössze 2 mg fenilalanint tartalmaz! Persze az utcai 
fagyizásban éppen annak spontaneitása a legjobb, és valljuk 
be, a törékeny tölcsér nincs mindig kéznél. (Ám az otthoni 
fagyizáshoz, vagy éppen eltörve, fagyiba, sütibe keverve azért 
nagyszerű csemege!)

A sima, régi típusú fagylalttölcsér – fajtájától és méretétől 
függően – 20-50 mg phe-t tartalmaz, így egy ilyen elfogyasztása 

TIPP

Jégkását nyugodtan lehet inni,
hiszen ez egyszerű fagyasztott szörp, 
amelynek szinte elhanyagolható a 

fenilalanin-tartalma és a galaktóz tartalma is!

esetén minden más plusz fehérjebevitelt alaposan meg kell 
gondolni. De még ez is jobb választás, mint az égetett, csavart 
tölcsérek, amelyek akár 100 phe-t is tartalmazhatnak! És akkor 
még csak a tölcsérről beszéltünk – a lényeg, a fagylaltgombóc 
újabb fehérjebomba lehet. Ezen a téren a vidékiek előnyben 
vannak, mert ott könnyebb olyan cukrászdát találni, ahol a 
tulajdonos maga főzi a fagylaltot, és meg tudja mondani, hogy 
mi van benne, illetve azt, hogy melyikben nincs tej. 

Többnyire ránézésre is meg lehet mondani, hogy melyik a 
vizes fagylalt – ezek mindig lágyabbak, olvadósabbak. Míg a 
kemény fagylaltok, amelyeket a fagylaltos kanállal is alig lehet 
vágni, biztosan tele vannak tejporral – tehát fenilalaninnal is. 

Sajnos az úgynevezett „olasz fagyizókat” jobb elkerülni, hiszen 
ott minden fagylalt tejszínnel, vagy tejalapú fagylaltporral 
készül. 

Általánosságban elmondható, hogy ha fagylaltozni akar, 
válasszon citromos, epres fagylaltot, mert ezek tartalmazzák 
a legkevesebb fehérjét, átlagban 30 mg phe-t gombóconként! 
Ezt természetesen ilyenkor bele kell kalkulálni az egész nap 
elfogyasztható mennyiségbe, de időnként azért beleférhet a 
diétába! 

Ha viszont biztosra akar menni – és szereti a fagylaltot 
– készítsen házilag diétás fagylaltokat. A 10. oldalon ilyen 
fagylaltrecepteket mutatunk be.



Nyári konyhánk – Jégkrémek

Tépje ki ezt a lapot (9-12 oldal) és gyûjtse a recepteket, diétás élelmiszereket!

A PKU-s diétába illeszthető jégkrémek:
Mint az előzőekben összefoglaltuk, egyes jégkrémek különösebb gond nélkül beilleszthetőek a PKU-s diétába. Ehhez persze 

körültekintően kell választani a hűtőpultokból. Hogy megkönnyítsük e választást, az alábbiakban bemutatunk néhány alacsony 
fenilalanin tartalmú jégkérmet.

Pálcikás jégkrémek (kép) Phe mg. / darab Dobozos jégkrémek (kép) phe mg. / 100 g.

Solero, strawberry (1) 60 Belissimo málna / áfonya (4) 45

Polaretti jégnyalóka (2) 0 Carte d’Or Sorbet Citrom (5) 15

Hamtaro (3) 17 Carte d’Or Sorbet Fekete ribiszke 25

Chiri jégnyalóka (6) 0 Carte d’Or Eper Sorbet Õszibarack 15

Solero smoover (7) 24 Carte d’Or Eper 96

Buu vanília (8) 66 Algida Eper - Vanília (9) 75

Buu csokoládé 85 Algida Csokoládé - Vanília 25



Tépje ki ezt a lapot (9-12 oldal) és gyûjtse a recepteket, diétás élelmiszereket!

Nyári konyhánk - Fagylaltok

FAGYLALTPORBÓL

A boltban sokféle fagylaltpor közül 
lehet választani – érdemes megnézni 
az összetételt, és olyat választani, 
amelyikben nincsen tejpor. Ilyenek 
többek között a Dr Oetker fagylaltporai, 
amelyeket utána SNO-PRO-val, vagy 
LPD-vel lehet összekeverni, és sok friss 
vagy befőttgyümölccsel lehet még lejjebb 
vinni egy-egy adag fehérjetartalmát. 

GÉPI DIÉTÁS 
GYÜMÖLCSFAGYLAT:

Öblös edényben keverjünk össze 500 
ml lpd vagy SNO-PRO tejet, sót, vanília 
aromát, 200 g cukrot, és 100 ml alacsony 
fehérjetartalmú tejszínt! Addig keverjük 
robotgéppel, amíg a cukor teljesen fel 
nem oldódik. Közben ízesíthetjük lp 
fruity almás-banános vagy körtés porral 
(2 ek). Ezután adjunk hozzá még 100 ml 
alacsony fehérjetartalmú tejszínhabot 
is. Hűtőszekrényben hűtsük le, majd a 
fagylaltkészítő gépben 20 percig keverjük. 
Önmagában, vagy gyümölcsökkel is 
tálalhatjuk. (Phe: 15 mg; Fehérje: 0,2 g; 
Energia: 72 kcal; / 100 ml)

KÓLAFAGYLALT

Egy liter kólát (nem light!) mérsékelt 
lángon forraljunk fel 25 dkg cukorral. 

Amikor a cukor már elolvadt, és a kész 
folyadék már nem szénsavas, keverjük 
bele egy tisztára mosott citrom héját. 
Kihűtés után tegyük műanyag dobozba, 
majd fagyasztóba téve félóránként 
keverjük át, ameddig kristályosra 
nem fagy – jégkásához hasonlító, ám 
fagylaltoskanállal is adagolható masszát 
kapunk.

ALMAFAGYLALT

Egy kilogramm almát meghámozunk, 
megtisztítunk, magházát kimetsszük, 
majd lereszeljük a nagy lyukú reszelőn. 
Hozzáadunk egy kiskanál citromlét, 10 
dkg kristálycukrot, és addig keverjük 
egy villával, ameddig pürévé nem válik. 
Műanyag tálba töltjük és lefagyasztjuk. 
Nagy szemű, előre beáztatott mazsolával 
megszórva tálaljuk a kiszedett 
gombócokat. 

KÓKUSZFAGYLALT

5 dl SNO-PRO-ba szórunk 4 evőkanál 
kókuszreszeléket, 15 dkg porcukrot, egy 
csipet sót és felforraljuk. Egy teáskanál 
búzakeményítőt simára keverünk fél deci 
vízzel, és folyamatos keverés közben 
besűrítjük vele a kókuszos masszát. Az 
elkészült keverékbe belecsorgatunk 1 

evőkanál rumot, és egy fél citrom levét, 
majd kihűlés után mehet a fagyasztóba. 

CITROMFAGYLALT

Fél liter vízhez 17 dkg cukrot kell adni, 
ebből forralással szirupot főzni. Kihűlés 
után hozzáadjuk egy citrom kifacsart 
levét. (lehet friss narancslével is ízesíteni) 
Ezután hozzáadagolunk folyamatosan 
kevergetve egy liter fehérjeszegény 
habtejszínt, majd 24 órára fagyasztóba 
kell tenni. Tálalás előtt negyedórával 
érdemes kivenni, hogy kissé felolvadjon. 

100%-OS 
GYÜMÖLCSFAGYI

Egy érett banánt hámozzunk meg, és 
feldarabolva helyezzük a turmixgépbe, 
majd adjunk hozzá 10 dkg mirelit málnát, 
és 1 púpozott kávéskanál ikrás mézet. 
Ízlés szerint kevés őrölt szegfűszeggel 
és fahéjjal ízesíthető. Azonnal tálalható 
és fogyasztható csemege. A málna ízlés 
szerint más gyümölccsel is helyettesíthető, 
például szamócával, szederrel, ribizlivel 
– de arra mindig ügyelni kell, hogy 
„gurulós” legyen, ne egy tömbbe fagyva 
tegyük a turmixgépbe, mert akkor 
tönkreteheti a késeket. 

A PKU-s diétába illeszthetõ fagylaltok

Fagylaltozókban, cukrászdákban 
egyre többször találkozunk gyári 
fagylaltokkal, amelyeket nem helyben 
készítenek. Ezek előnye, hogy 
megbízhatóan mindenütt azonos a 
fehérje- és fenilalanin tartalmuk. Ilyen, 
bárhol megkóstolható fagyi a Carte 
D’Or, melyek PKU-soknak is megfelelő 
ízeit foglaltuk össze. Figyelem, az 
adatok 100 grammra vonatkoznak, egy-
egy gombóc azonban ettől eltérő súlyú 
lehet!

FAGYLALT-TÍPUS Fehérje g. / 100  g. phe mg. / 100  g.

Carte D’Or Dinnye 0,2 10

Carte D’Or Őszibarack 0,3 15

Carte D’Or Málna 0,4 20

Carte D’Or Lemon Sorbet-
Citrom

0,5 25

Carte D’Or Zöldalma 0,6 30

Carte D’Or Fekete Ribiszke 0,8 40

Carte D’Or Eper 1,9 95

Carte D’Or Amarena 2 100



Tépje ki ezt a lapot (9-12 oldal) és gyûjtse a recepteket, diétás élelmiszereket!

Lélekhang

PKU-s diétába illeszthető élelmiszerek

E rovatunkban olyan nem diétás élelmiszereket igyekszünk folyamatosan bemutatni, amelyek tudatos diétázás mellett, némi 
odafigyeléssel jól beilleszthetőek a PKU-s diétába. Természetesen minden esetben csak a napi megengedett phe-bevitel terhére 
fogyaszthatóak ezek a normál, hagyományos élelmiszerboltokban is beszerezhető ételek. Éppen ezért kérjük, figyelmesen olvassák 
el a termékek adatait tartalmazó táblázatot, hiszen a phe és fehérje adatok itt nem mindig 100 grammra vannak vetítve!

Amennyiben Önök is javasolnának e rovatba illő élelmiszereket, küldjék el adatait a pku@pku.hu címre, vagy közvetlenül Kiss 
Erika dietetikusnak!

Gyártó, Termék (kép) Típus Csomagolás Adag
Fehérje / adag 

(gramm)
Phe / adag (mg)

Findus Brasad Rustica (1) zöldségmix vörös 100 gramm 2 100

Haas city roller kakaós (2) piskótatekercs Narancs-kék 1 darab 1,1 53

Grabover Mini’s (3) habcsók fehér 1 darab 0,25 13

Knoll Burgonyapüré por (4)
Félkész 

burgonyapüré
Kék 

100 g készen 
(SNO-PRO -val 

vagy lpd-vel 
készítve)

1,8 90

Fin Carré (5) Nápolyi szeletek világoskék 5 szelet 0,7 35

Podravka Wafers (6) Nápolyi szeletek Narancs-zöld 5 szelet 1 50

Pilóta mini piskótatallér (7) Zselés piskóta Kék, zacskós 1 darab 0,14 7



Tépje ki ezt a lapot (9-12 oldal) és gyûjtse a recepteket, diétás élelmiszereket!

Nyári konyhánk - Receptek

ZÖLDSÉGES TÉSZTASALÁTA
Avagy, ha nagyon éhes vagy, de nem akarsz túl sok PHE-t 
fogyasztani!!!
 
Hozzávalók:
300 g   kifőtt Loprofin tészta
4 ek.   olívaolaj
300 ml SNO-PRO tej
100 ml  alacsony fehérjetartalmú majonéz
2 ek.   friss bazsalikom
5 gerezd fokhagyma
2 kk.   só
           vegeta, fűszerek ízlés szerint
150 g  párolt zöldség, pl. sárgarépa, gomba, zeller, karalábé,
             paprika, pattiszon, cukkíni

Elkészítése:
A Loprofin fehérjeszegény tésztát enyhén sós, olajos vízben 
megfőzzük. A zöldségeket tisztítás után megpároljuk, vegetával 
ízesítjük. 
Elkészítjük a majonézes mártásunkat, mely az olasz ételek nagy 
részének alapját képezi. Leturmixoljuk a majonézt, SNO-PRO 
tejet, fokhagymát, bazsalikomot és a fűszereket, majd ráöntjük 
a tésztás zöldségre. Hűtőben legalább egy óráig pihentetjük, 
majd tálalhatjuk.

Tápanyagtartalom:

mennyiség
phe 
(mg)

fehérje 
(g)

szénhidrát 
(g)

zsír (g)
energia kJ 

(kcal)

100 g 35 1,2 62 8,8 1411 (336)

KÁPOSZTÁS POGÁCSA
kb. 25 db

Hozzávalók:
400 g  fehérjeszegény Loprofin kenyérpor
20 g   friss élesztő
1 kk.  cukor a kelesztéshez
2 kk.  só
100 ml  langyos víz 
120 g  margarin
25 ml  tejszín (30 % zsírtartalmú)
100 g  burgonya
2 ek.  karamellizált cukor
2 kk.  vegeta
1 mk.  bors
200 g  párolt káposzta
megkenéshez : olaj

Elkészítése:
A fehérjeszegény Loprofin kenyérport egy öblös edénybe 

öntjük és hozzáadjuk az élesztőt, valamint a sót, a tejszínt, 
margarint, a karamellizált cukrot, a megfőzött és összetört 
burgonyát és a fűszereket. Az egész masszát keverőgép 
segítségével összekeverjük. A dagasztás alatt a vizet és a 
tejszínt fokozatosan hozzáadagoljuk.

Kivesszük a tálból, és gyúródeszkán ismét jól átgyúrjuk, 
majd hozzáadjuk az apróra vágott, párolt káposztát. 30 percen 
át befedve meleg helyen kelesztjük. Ezután a tésztát ismét jól 
átdolgozzuk és kb. 25 pogácsát formázunk belőle. A pogácsák 
közepébe egy szelet gombát, vagy sárgarépát nyomunk és 
megkenjük olajjal. Sütőpapírral bélelt vagy kizsírozott tepsibe 
helyezzük, s további 20 percig kelni hagyjuk.

A sütő hőfoka: 220 ° C.  Sütési idő : 15 perc 
Tápanyagtartalom:

mennyiség phe (mg)   fehérje (g)  szénhidrát (g) zsír (g) kJ (kcal)

100 g 25 0,5 64 18 2265 (536)

PKU-s RAFFAELLO AVAGY KÓKUSZOS GOLYÓ
Jelencsics Gabriella receptje

Hozzávalók:
1,5 dl SNO-PRO
6 dkg kókuszreszelék + 6 dkg megforgatni benne
2 kávéskanál vaníliás vagy tejszín ízű pudingpor
8 dkg margarin
1 zacskó vaníliás cukor
7 dkg porcukor

Elkészítése:
A tejet felforraljuk, belefőzünk 6 dkg kókuszt és a pudingport. 

Ha elkészült, lehűtjük. A margarint, a vaníliás cukrot és a 
porcukrot habosra keverjük és a kihűlt margarinos masszához 
keverjük. Ezután kis golyókat formálunk, a közepébe mazsolát 
vagy cukrozott gyümölcsöt tehetünk. Az elkészült golyókat 
kókuszreszelékbe forgatjuk. Kb. 40 darab lesz belőle.

A teljes mennyiség phe tartalma: 230

TEJSZÍNES-OLÍVÁS KENYÉR
kb. 900 gramm
Hozzávalók:
500 g  fehérjeszegény Loprofin kenyérpor
1 zacskó élesztő
1 kk.   cukor 
100 g  főtt burgonya
4 gerezd  fokhagyma
2 ek.   olívaolaj
50 ml  tejszín
4 ek.  margarin
200 ml SNO-PRO vagy lpd tejpor
2 kk.  só
1 kk.   fűszeres só

gyúráshoz és formázáshoz: 1 ek. keményítő

Elkészítése:
A fehérjeszegény Loprofin kenyérport öblös edénybe öntjük, 

hozzáadjuk a megfőzött és összetört burgonyát, a péppé zúzott 
fokhagymát, a sót, valamint a többi fűszert is egyenletesen 
ráhintjük. Hozzáadjuk a margarint, olajat, tejszínt és a 
felfuttatott élesztőt, valamint fokozatosan öntjük a folyadékot 
is.

Az egész masszát robotgép segítségével összekeverjük. 
Gyúródeszkán átdolgozzuk, és a kívánt formára alakítjuk (pl. 
francia kenyér, cipó, toast, zsemle, kifli, stb.). Fél órán át meleg 
helyen kelesztjük. Előmelegített sütőben megsütjük, 10 perccel 
a sütés befejezése előtt olajjal megkenjük.

A sütő hőfoka: 220 °C.
Sütési idő:   35-40 perc

Tápanyagtartalom:

A 2005-ös nyári PKU-tábor legsikeresebb receptjei PKU-soknak! 
(Összeállította Kiss Erika)

mennyiség phe (mg) fehérje (g) szénhidrát (g) zsír (g) kJ (kcal)

 100 g 35 0,9 45 2,6 897 (213)
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Közösség - hírek, élmények

Június 18 és 26 között, immár sokadik 
alkalommal rendezte meg a PKU 
Egyesület nyári táborát Balatonfüreden, 
ezúttal több mint 250 résztvevővel 
– köztük határon túlról érkezőkkel is.
A tábor ismét felhőtlen szórakozást 
nyújtott a PKU-s és galaktozémiás 
vendégeknek, családtagjaiknak, 
barátaiknak. A szálloda ezúttal is vállalta 
a diétás étkeztetés megoldását, így bőven 
jutott idő strandolásra, hajókirándulásra, 
lovaglásra, és természetesen ismerkedésre, 
barátkozásra, tapasztalataink 
megosztására is. A betegségekkel és 
diétázással kapcsolatos ismereteink 
bővítését ezúttal is népes szakmai csoport 
segítette előadásokon, főzőstúdiókon, 
élelmiszerbemutatókon, orvosi-, genetikai 
és pszichológiai foglalkozásokon. A 
tartalmas programokat köszönjük 
mindazoknak, akik részt vállaltak 
megvalósításukban: Schuler Ágnes 
dr., Hacsek Gábor dr., Kása Péterné 
dr., Kiss Erika, Várkonyi Kinga, Kiss 
Enikő, Milánkovics Ilona, Kovács 
Zsuzsa és munkatársai, Havasi Anikó, 
Gyapjas Istvánné, Somogyi Csilla dr. 

2005. április 23-án tartotta az osztrák PKU egyesület – az 
ÖGAST – szokásos éves közgyűlését melyre meghívást kaptunk 
mi is, így képviselhettük kis hazánkat. Szintén meghívást kapott 
a horvát egyesület titkára is, Boris Simek. 

Bár kicsit meggyűlt a bajunk a bécsi közlekedéssel, de azért 
időben megérkeztünk a közgyűlések szokásos helyére, egy 
bécsi technikum kollégiumának ebédlőjébe. A rövid megnyitó és 
a napirend elfogadása után máris munkához látott a közgyűlés. 
Az előző év munkájáról beszámoltak a felelősök (pénzügyi, 
orvosi stb.). Az egész vagy 15 percig tartott. A magyarországi 
közgyűléshez hasonlóan a fő feladat itt is az elnökválasztás 
volt, ám itt ez nem sikerült. A régi elnökség ugyanis lemondott, 
de új elnökjelölt nem volt, így csak egy újabb közgyűlés 
választhatott. (Ez májusban meg is történt, azóta dolgozik 
az új elnökség.). Az egyesületet érintő kérdések után szakmai 
előadásokat hallgatunk többek között a fiatal felnőtt PKU-sok 

gondozásával kapcsolatban. Bécsben erre külön központot 
akarnak létrehozni. Az éves tagdíjat, ami 33 Euro (kb. 8200 
Ft) nem emelték. A jelenlévők kb. 70 %-a fiatal szülő volt, akik 
aktívan részt vesznek az egyesület munkájában. Az összevont 
ülés után a megbeszélések munkacsoportokban folytatódtak, 
egymással párhuzamosan. Mi a fiatal PKU-sok szekcióülésén 
vettünk részt, ahol kérdésket lehetett feltenni Timo Schaffernek 
és Boris Simeknek – az egész tehát fórum jelleggel zajlott. 
Bemutatták továbbá a PKU-s fórum internetes változatát, amely 
elérhető a pku.grexxl.com címen (www nélkül). Mindezekkel 
egyidőben az SHS, a Hammermühle, a Milupa és a Grimm 
diétás pékség termékbemutatót tartott vásárlási lehetőséggel. 
Ezúton is szeretnénk megköszönni az osztrák egyesületnek a 
meghívást és a szíves vendéglátást!

Götz Anita / Rákos Balázs

Megújul a PKU Egyesület honlapja!

Várhatóan már az ősz közepén elkészül a PKU Egyesület új honlapja, amelynek fejlesztését a korábbi webmester, Rákos 
Balázs mellett a B.F. Komm Internet stúdió végzi. A B.F. Kommnak köszönhetően a PKU-sok ezentúl a www.pku.hu címen 
találják meg a honlapot, ahol az ú oldal elkészültéig a korábbi website látható. A megújuló weblappal kapcsolatos ötleteket, 
javaslatokat, kérdéseket várjuk az Egyesület új központi e-mail címére: pku@pku.hu.

Németh Istvánné, valamint táborozási 
referensünk, Götz Anita. Külön köszönet 
illeti a tábor létrejöttét anyagilag is 
támogató szponzorokat, a NUMIL Kft-
t, a Biotest céget és a Medico Uno Kft-t. 
A nyári táboroztatást természetesen 
folytatni kívánja az Egyesület, ám a 
tervek szerint 2006-ban új helyszínen 

gyűlnénk össze – erre várjuk az Önök 
javaslatait is. Amennyiben tudnak olyan 
saját konyhával rendelkező, színvonalas 
pihenést nyújtó szálláshelyről, mely 2-
300 vendég fogadására alkalmas, kérjük, 
írják meg nekünk! E-mail címünk: 
pku@pku.hu

Idén is nagy siker volt a PKU-tábor

Vendégségben – Beszámoló az osztrák PKU egyesület közgyűléséről



14

SPANYOLORSZÁG
- a PKU-s sajt hazája

Európán belül talán Spanyolországban 
a legjobb a PKU-sok helyzete, mert 
minden nagyobb városban van egy olyan 
központ, amely segíti őket abban, hogy 
beszerezzék a szükséges élelmiszereket, 
ráadásul a gyógyszertárak nagy részében 
is lehet fehérjeszegény élelmiszert 
kapni! A spanyol fenilketonúriások 
központja Sevillában van (címet lásd 
alább!), ahol előzetes egyeztetés után 
akár magyarok is bérelhetnek apartman-
szobákat. A centrum boltjában rengeteg 
fehérjeszegény élelmiszer közül 
lehet válogatni. Magyarok számára 
a legnagyobb újdonság a sajt lehet, 

amiből óriási a választék, a trappista 
jellegű tömbsajttól a speciálisan pizzára 
való, süthető mozarella típusú sajtokig. 
Bár az ilyen különlegesség ára sajnos 
meglehetősen borsos, - a tömbsajt 
kilója például majdnem 6000 Ft -  de 
megéri, hisz jól tárolható, fagyasztható, 
reszelhető, és jól olvad a sütőben. 

HELYI SPECIALITÁSOK
Gazpacho – Hideg paradicsomleves, 

amelybe sokféle zamatos zöldséget 
turmixolnak. 

Paella – Rizs és zöldségek keveréke, 
toleranciától függően beépíthető. (A 
húsos kerülendő!)

Sangria – Gyümölcsökkel teleszórt 
könnyű, hűsítő vörösbor.

 HASZNOS CÍMEK

A spanyol fenilketonúriások 
központja: 

Federación de Asociaciones Espanolas 
de fenilcetonuria y Otros Trastornos del 
Metabolismo. 

Avión Cuatro Vientos 17-2o 2
41013 Sevilla
tfno 954 634590  fax 954 613175
faepkuotm@faepku.org

Az ország összes PKU-központjának 
címe megtalálható az interneten: 

http://fenilcetonuriapkujm.iespana.es/
direcciones_ de_interes.htm

NEMZETKÖZI ÉTLAP
(Összeállította: Fodor Marcsi, Kiss Erika, Batki Zsolt)

Már a szomszédos országokban is tucatnyi olyan élelmiszert lehet kapni, 
amelyekről egyelőre itthon még alig hallhattunk, de nyaralás közben érdemes ezeket felkutatni 

és megkóstolni!

HASZNOS MONDATOK SPANYOLUL

1. Proteínas
2. Por razones Médicas, tengo prohibido comer cualquier alimento rico en proteínas, como carne, pescado, huevos y soja.
3. ¿ Puede darme un plato de verduras exclusivamente?

4. ¿ Podría darme algunas patatas hervidas con las verduras?

5. Por favor ¿ puede darme algo de fruta?

6. ¿ Podría cocer éstas pastas para mi cena?
7. ¿Podría tostarme este pan especial?

ANGOL – A VILÁG NYELVE 

Angolul ma már országhatártól függetlenül, szinte mindenhol el lehet boldogulni. Összegyűjtöttük hát a legfontosabb 
mondatokat, amelyeket minden külföldre utazó PKU-snak tudnia kell. A továbbiakban még három nyelven olvashatja el 
ezeket a kifejezéseket – ám a magyar fordítást csak itt adjuk meg, így a sorszám alapján fogja megtalálni fordításukat. 

1. Fehérje - Protein
2. Orvosi utasításra nem fogyaszthatok magas fehérjetartalmú ételeket és italokat, mint pl. hús, hal, tojás, sajt, szója. - For 

medical reasons I am not allowed to eat any products which contain a lot of protein, for example meat, fish, eggs, cheese 
and soya.

3. Tudna nekem hozni egy tálat csak párolt zöldségekből? - Can you bring me a plate of vegetables only?
4. Kaphatnék burgonyát zöldkörettel? - Can I have some potatoes with the vegetables?
5. Kaphatnék kérem gyümölcsöt? - Please, may I have some fruit?
6. Meg tudná főzni ezt a diétás tésztát a vacsorámhoz? - Can you cook this pasta for my meal tonight?
7. Kérem, készítsen piritóst a diétás kenyeremből! - Can you toast this special bread for me?

Fókuszban – Vakáció PKU-val
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OLASZORSZÁG
- ahol a csokoládé tényleg barna!

Sokféle diétás boltot lehet 
Itáliában találni, de a nagyobb 
városok gyógyszertáraiban is megéri 
kérdezősködni. Ha éppen nincs 
fehérjeszegény termékük, akkor is 
beszerzik néhány nap alatt, így már 
a nyaralás első napjaiban érdemes 
megkezdeni a kutatást. Olaszországban 
hagyományosan nagyon jó minőségű és 
nagyon sok féle tésztát lehet kapni, ami 
a fehérjeszegény kínálatra is igaz. Ám 
legnagyobb sikere mégis a fehérjeszegény 
barna csokoládénak lehet, amelynek íze 
és állaga megtévesztésig olyan, mint a 
hagyományosé.

HELYI SPECIALITÁSOK
Pesto – olívaolajjal összeturmixolt 

bazsalikomlevelekből készített mártás, 
amely még az egyszerű fehérjeszegény 
tésztákat is megbolondítja, de fenyőmag-
tartalma miatt oda kell figyelni a belőle 
fogyasztott mennyiségre.

Milánói mártás – gombás-
paradicsomszószos mártás, 
fehérjeszegény tésztára önthető 

Bruschetta – apróra vágott, olívaolajon 
megfonnyasztott paradicsom sóval, 
fokhagymával és friss bazsalikommal

HASZNOS CÍMEK

Olaszországban több, területileg 
szerveződött, anyagcserezavarosokat 

képviselő szervezet is működik. A 
közép-olaszországi szövetség címe: 
Via Luca Giordano, 13 - 50100 FIRENZE

Tel. +39 055 5662409
email: info@ammec.it
honlap: www.ammec.it
A további szervezetek címei 

megtalálhatóak az interneten:
http://www.cometaasmme.org/

Érdemes még megnézni néhány olasz 
diétás élelmiszergyártó kínálatát is:

DMF (Dietetic Metabolic Food) 
www.dmfmetabolic.it
PIAM (Vecchi & C. Piam S.a.p.a) 
www.piamfarmaceutici.com

HASZNOS MONDATOK OLASZUL

1.    Proteine
2.  Per ragioni mediche, mi é prohibito mangiare alimenti ricchi in proteine, ad esempio, la carne, il pesce, le uova, la soja.
3.   Potete portarmi un piatto di vendure?
4.   Posso avere con le verdure delle patate o delle patatine fritte?
5.   Posso avere della fruta?
6.   Potete cuocere questa pasta per la mia cena?
7.   Potete tostare questo pane speciale?

AUSZTRIA
- terítéken a virsli és a hurka!

Elég Bécsig menni, és máris 
örvendezhetnek azok a szülők, 
nagyszülők, akik elképzelni sem tudják, 
hogyan lehet hús nélkül felnevelni 
gyermekeiket. Húskonzervek, véres-
hurka, virsli, burgonyából készült 
pástétom. Ezek megtévesztésig húsízűek 
– ám valójában nagyon alacsony a 
hús- és fehérjetartalmuk, az illúzió 
mégis tökéletes. Ezek az osztrák PKU-s 
egyesület vezetőjénél kaphatóak (címet 

lásd alább!), illetve a bécsi központi 
gyógyszertárban szerezhetőek be. Aki 
pedig a bécsi cukrászdák ízei után 
sóvárog, annak feltétlenül fel kell 
keresnie a környék legnagyobb diétás 
pékségét, ahol frissen sült, fehérjeszegény 
péksüteményekből válogathat.

HELYI SPECIALITÁSOK
Rösti – Reszelt burgonya, jobb 

helyeken alma-torma mártással.
Erdäpfelgulash – Egyfajta 

paprikáskrumpli – persze PKU-soknak 
szigorúan kolbász nélkül!

HASZNOS CÍMEK

Geschäftsstelle + Vorsitzender
Roger F. Schaffer
Juchgasse 34, 1030 Wien
Fon: +43 (0)650 7128471
pkuinfo@oegast.at

A bécsi diétás pékség címe:
“Arthur Grimm” Handels GmbH
A-1010 Wien, 
Kurrentgasse 10.
www.grimm.at

A LEGFONTOSABB MONDATOK NÉMETÜL

1. Eiweis
2. Aus medizinischen Gründen muss ich eine strenge Diät einhalten. Die Folgende Lebensmittel darf ich nicht essen 

– Fleisch, Milch und Milchprodukte, Fische, Eier, Brot, Kuchen.
3. Kann ich bitte eine Gemüsenplatte haben?
4. Kann ich zum Gemüse gekochte Kartoffeln oder Pommer bekommen?
5. Können Sie mir bitte Obst bringen?
6. Würden Sie bitte die speziellen Teigwaren für mich kochen?
7. Würden Sie bitte dieses Spezialbrot für mich toasten?

Fókuszban – Vakáció PKU-val
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Egészségesen PKU-val

Gyakran feltett kérdések  
a PKU-ról

„Sört vagy bort igyak, ha 
elmegyek valahová a bará-
taimmal?”

Inkább bort, mert annak decijében 
csak 5 mg fenilalanin van. A sörben 
viszont fajtától függően 20-60 
milligrammnyi phe lehet! Ráadásul 
egy korsó fél literes, ami azt jelenti, 
hogy egy adag felhajtásával 100-300 
milligrammnyi fenilalanin is a vérbe 
kerülhet!

„Miért nem ihatom meg reggel 
egyszerre az egész napi tápszer-
adagomat? Olyan macerás minden-
hová magammal vinni...”

A PKU-s étrendnek  - amennyire 
csak lehet - követnie kell a normál 
étrendet. Az pedig napi 3-5-szöri 
étkezésből áll, és nem csak azért, mert 
egyszerre ennyi fér a gyomorba, de 
azért is, mert így a legoptimálisabb 
a tápanyagok felszívódása. Ha egy 
alkalommal inná meg a teljes napi 
adagot, akkor azt szervezete nem 
tudja teljesen felhasználni, csak 2/3-
át. Ez pedig kevés lesz ahhoz, hogy 
phe szintje optimális maradjon. 

„Miért magasabb a sült krumpli 
fehérjetartalma, mint a főtt 
krumplié? Hiszen a sütés során 
csak olajjal találkozik, aminek 
nincs fehérjetartalma. Akkor 
honnan a növekedés?”

Amikor a krumpli a forró olajba 
kerül, akkor víztartalma elpárolog, 
azaz majdnem egy harmadnyi 
részt veszít súlyából. A tényleges 
fenilalanin tartalma eközben nem 
változik, de súlyaránya növekszik. 
Tehát ha elkezdünk megsütni 100 
gramm nyers burgonyát, akkor 
körülbelül 70 grammnyi sült krumplit 

kapunk belőle, ha viszont megfőzzük 
ugyanazt a mennyiséget, akkor a 
végeredmény 130 gramm főtt krumpli 
lesz, hiszen ebből nem távozik el víz, 
sőt még magába is szív valamennyit. 
A végeredmény tehát az, hogy 70 
gramm sült krumplinak ugyanolyan 
magas a fenilalanin-tartalma, mint a 
majdnem kétszer akkora mennyiségű 
(130 g) főttnek. 

„Egy PKU-s barátom azt 
mondta, hogy bármit ehetek, ha 
utána jó sok citromlét iszom, mert 
a citromsav mindent lebont, és a 
lenyelt fehérjét is megsemmisíti!”

Tény, hogy a citromlé segíti az 
emésztést, de sajnos a fenilalanin nem 
bontja le, az éppen úgy megemeli a 
vérszintet, mintha citromlé nélkül 
evett volna mindent össze. 

„Megfáztam, és ahogyan azt a 
doktornő javasolta, felemeltem a 
napi tápszeradagomat 5 grammal. 
De meddig kell több tápszert 
szednem?”

Ameddig láza van, mindenképpen 
szedjen több PAM, és még a láz 
után is érdemes 3-4 napig megemelt 
adagot beszedni, hogy a szervezet 
ne a saját testfehérjéjét bontsa le. 
Így elkerülhető a vér phe szintjének 
emelkedése. 

„A puffasztott kukoricapelyheket 
ugye meg szabad enni? Hiszen az 
csak zöldség...”

Már a kukorica se alacsony 
fehérjetartalmú étel (100 grammban 
200 mg phe van), de a nagyobb 
gond, hogy ezek a PUKI, KUKI  
néven forgalmazott termékek 

kukoricalisztből készülnek, amelynek 
magas a fehérjetartalma. 100 
grammnyi ilyen rágcsálnivalóban 
akár 600 mg phe is lehet. Sajnos ezért 
a PKU-s étrendbe nem illeszthetőek 
be. 

„Tudom, hogy a dió és a mák 
tiltólistán van. De dejót szabad 
enni? És szotyizni?”

Sajnos minden olajos mag tilos 
– a dejó napraforgómagból készült, 
és annak fehérjetartalma 22,5, tehát 
100 grammban 1260 phe található. 
Ez a duplája a dióénak – tehát jobb 
elkerülni. 

„Nagyon rosszul érzem 
magam, kihánytam a PAM-ot is. 
Undorodom a gondolattól is, hogy 
újra bevegyem, pedig tudom, hogy 
ilyenkor többet kellene szednem. 
Most mit csináljak?”

A hányással kísért betegségeknél 
valóban kellemetlen lehet arra 
gondolni, hogy újabb adag PAM-ot 
vegyen be az ember. Nem is érdemes 
erőltetni, pláne, ha úgy érzi, csak 
újabb hányás lenne belőle. Ilyenkor 
a tápszernél sokkal fontosabb a 
folyadékpótlás – sok víz, tea. De a 
heves hányásnál a kóla is nyugtatja 
a gyomrot! Ha egy beteg embernél 
egy napig kimarad a PAM szedése, az 
még nem okoz gondot, hiszen ilyen 
állapotban más betegek sem esznek 
túl sokat. 

Kérdéseivel forduljon továbbra 
is kezelőorvosaihoz, vagy tegye fel 
nekünk e-mailben! 

Címünk: pku@pku.hu
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Közösség - Album

Gratulálunk a ballagóknak!

Gratulálunk az elsõ áldozóknak!

Parrag Petra Szuda András Gusztics Tamás

Richárd Norbert
és Roland

Sipos Fanni
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Közösség - Privát szféra

Vallomás levélben „Amikor Attilával találkoztam, annyira féltem a csalódástól, 
hogy nem mertem már személyesen elmesélni neki, hogy milyen 
speciális diétát kell tartanom”

A PKU-t nehéz titokban 
tartani, ha az ember ran-
dizni kezd, hiszen ehhez 
hozzátartoznak a az ebéd-
lő asztal melletti nagy be  -
szélgetések is. Hornyák Éva 
gyerekkora óta számtalanszor 
mesélte már el, miért kell más 
dolgokat ennie, mint a többi 
gyereknek - és ez a vallomás, 
ahogy nagyobb lett, egyre 
nehezebben jött ki a száján, 
hiszen több érdeklődő fiú is 
gyorsan lelépett a „problémás” 
lány mellől. „Amikor Attilával 
találkoztam, annyira féltem 
a csalódástól, hogy nem 
mertem már személyesen 
elmesélni neki, hogy milyen 
speciális diétát kell tartanom. - 

emlékszik vissza a kezdetekre 
- „Így hát írtam egy kis 
levelet, leírtam benne, hogy 
a PKU miatt engem már 
mennyi csalódás ért, hogy 
milyen étrendi korlátokkal jár 
ez a betegség, és mi történhet, 
ha nem tartom ezt be. Azt is 
megírtam, hogy csak akkor 
hívjon fel, ha így is el tud 
fogadni.”

Attila nem váratta sokáig a 
lányt, és olyannyira elfogadta, 
hogy nemrégiben hivatalosan 
is összekötötték az életüket.

„A randevúink alatt 
nem volt gond, hogy hová 
mehetünk enni, hiszen saláta, 
sült krumpli mindenütt van, 
és egyre több a vegetáriánus 

étterem is, ahol szintén ki lehet 
választani finom ételeket. Az 
esküvőn azonban az étel volt a 
legkevésbé fontos számomra. 
Sokkal jobban izgatott, hogy 
esni fog-e aznap, hiszen 
még reggel is nagyon borús 
volt az ég. Ám végül a sors 
megkönyörült rajtunk, és 
tökéletes napunk lett. Nem túl 
meleg, de nem is hideg.” 

Azért persze a menü 
tervezésekor figyelembe vet-
ték, hogy a menyasszony is 
tudjon enni, és öccse, sőt az 
ország minden részéből érkező 
PKU-s barátaik is. „A sok 
szervezés végén aztán a nagy 
izgalomtól egy falat se ment 
le a torkomon. Pedig a hajón, 

ahol az esküvőnket tartottuk, 
nagyon készségesek voltak a 
szakácsok. Azt hiszem, hogy 
az étteremnek nem okozott 
gondot az a kérésünk, hogy 
kicsit kevesebb hús legyen, és 
kicsit több zöldség - a PKU-
soknak rántott karfiol, gomba 
és sült krumpli volt, és persze 
sokféle aprósüteményből válo-
gathattunk. Egyetlen dologból 
nem volt PKU-s változat 
- az esküvői tortából. Ezért én 
abból csak egy falatot ettem. 

De nem is nagyon volt 
időm falatozgatni, mert 
nagyon jó buli volt - reggel 
6-kor már én könyörögtem a 
zenészeknek, hogy menjenek 
ők is haza pihenni.” F.M.
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”Annak nem látom értelmét, hogy félinformációkkal lássak el 
valakit, akiben aztán úgyis csak a negatívumok maradnak meg.”

Galambos Nikolett és férje 
Barta Levente már három 
éve élnek együtt. A fiatal 
feleség olyan jól elsajátította 
a PKU-s főzés trükkjeit, 
hogy szinte tiszteletbeli 
fenilketonúriásnak számít, 
hiszen lelkesen talál ki új 
recepteket és újításokat. Ám 
tavaly augusztusi esküvőjükön 
az ifjú ara nem csillogtatta 
meg szakácsnői tehetségét - 
semmilyen különleges diétás 
ételt nem csináltattak a nagy 
napra. Igaz, az ifjú férjnek, 

Barta Leventének ideje 
sem nagyon volt rá, hogy 
ehessen. „Utólag már másként 
szervezném az egészet. 
Sajnos nem volt egy olyan 
szervezőnk, aki a vendégekkel 
és azok kéréseivel törődött 
volna. Így mindenki hozzám 
jött, ha szeretett volna 
valamit. Gond pedig egész 
este akadt. Na, nem nagy 
dolgok, csak egy csomó 
apróság. Az egyik embernek 
koffeinmentes kávé kellett, a 
másik inkább szénsavmentes 

ásványvizet kért. Egyszer 
túl hangosnak találták a 
zenét, majd túl halknak. 
Éjfél fele pedig még az eső 
is elkezdett csöpörögni. Én 
pedig egész este rohangáltam, 
szervezkedtem, alig tudtam 
mulatni.”

Levente nem csinált gondot 
belőle, hogy nem készült 
számára fehérjeszegény menü 
- evett egy kis húslevest, egy 
kis káposztát. Egyébként sem 
szívesen mesél diétájáról. „A 
feleségemnek sem mondtam 
el sokáig, hogy PKU-s vagyok. 

Az én elvem, hogy az ember 
vagy mindent mondjon el erről 
a betegségről, vagy semmit. 
Annak nem látom értelmét, 
hogy félinformációkkal 
lássak el valakit, akiben aztán 
úgyis csak a negatívumok 
maradnak meg. A páromnak 
is csak akkor mondtam el, 
miért kell diétáznom, amikor 
már összeköltöztünk. Nagyon 
jól fogadta, mert érezte, az, 
hogy az életemnek ebbe a 
részébe is beavatom, az iránta 
érzett bizalmam jele.”

Titkolózó vőlegény

“Kedves Adjunktusnõ!
Levelem mellé mellékelve elküldöm a bizonyítványom 

másolatát. Itt ragadom meg az alkalmat, hogy köszönetet 
mondjak magam és Jani nevében azért, amit értünk tett 
és tesz ma is.

Nagyon örülök, hogy sikerült egy kicsit vissza-
adni abból, amit kaptunk, ennek bizonyítékai a 
bizonyítványok.

Jó egészséget kívánok a továbbiakban!
Szeretettel

Gábor és János”

Közösség - Privát szféra

Fodor Marcsi



Galaktozémiás oldal

- „Editke 2500 grammal született, és 
hamar kiderült, hogy valami nincs rendben 
nála, mert erősen besárgult, és napok alatt 
300 grammot fogyott.” - emlékszik vissza a 
kezdetekre. „Az volt a szerencsénk, hogy 
Debrecenben, ahol én szültem, dolgozott 
egy olyan professzor, aki korábban már 
találkozott galaktozémiás betegekkel, és a 
sokféle apró tünet alapján nagyon korán 
diagnosztizálta kislányom betegségét. 
Lelkileg persze nehéz elfogadni, ha az 
embernek nem egészséges gyermeke 
születik, de a férjem igyekezett tartani 
bennem a lelket: Nem siránkozni kell, 
hanem megoldani a problémákat! 
- mondogatta. Az első kétségbeesés 
után igyekeztem én is meglátni a jó 
dolgokat, hiszen alapvetően optimista 
ember vagyok.” – szögezi le mosolyogva 
Edit, aki először a gyógypedagógiai 
főiskolán hallott erről a furcsa nevű, ritka 
anyagcserezavarról. A kisegítő intézetben, 
ahol gyakorlatát töltötte, találkozott 
galaktozémiás gyerekekkel, így amikor 
meghallotta kislánya diagnózisát, 
pontosan tisztában volt vele, hogy a diéta 
betartásával teljesen panaszmentes lehet 
majd gyermeke. De azt is látta, hogy 
milyen súlyos károsodásokat tud okozni 
a nem megfelelően tartott diéta. 

FEGYELEM  ÉS OPTIMIZMUS

- „Sokat segített a jó példa, a jó 
társaság! Hiszen mi galaktózosok, 
nagyon kevesen vagyunk, alig hatvanan 
az egész országban. Szinte név szerint 
ismerünk mindenkit, és nagyon összetartó 
társaság vagyunk. Jó látni, hogy más 
családok is hasonló gondokkal küzdenek, 
mégis ügyesen megoldják a felmerülő 
nehézségeket. Nekem ez a társaság adott 
erőt ahhoz is, hogy vállaljam a következő 
gyermeket, mert láttam, hogy jót tesz a 
gyereknek, ha van egy testvére, és nem 
rá összpontosul minden figyelem. Így 
született meg Editke után három évvel 
Istvánka is, aki ma nyolc éves, és teljesen 
egészséges.” 

Edit az évek során összegyűlt 
tapasztalataival, sütési praktikáival, 
gyógypedagógiai tudásával azóta mindig 
szívesen segít a hozzá fordulóknak, 
hiszen tudja, milyen nagy ilyenkor 
a tanácstalanság és a kétségbeesés a 
szülőkben. „Tény, hogy a galaktozémia 
fegyelemre és nagyobb odafigyelésre 
szoktatja az embert, de úgy gondolom 
nem szabad elzárkózni, vagy túlfélteni a 
gyereket. Az én lányom járt oviba, vittem 
tornázni és azt látom, hogy nyitott, 
érdeklődő ember lett belőle, aki könnyen 
barátkozik másokkal.” 

Egészségesen Galaktozémiával

„Láttam a boltban laktózmentes 
tejet. Azt nyugodtan megihatom?”

Sajnos nem, mert laktóz, azaz tejcukor 
ugyan nincs benne, de galaktóz igen. 
Az ilyen tej csak a laktózérzékeny 
betegeknek jó, de galaktozémiásoknak 
ugyanolyan tiltott dolog, mint a normál 
tej. Ez azonban nem jelenti azt, hogy 
semmilyen tejet nem lehet fogyasztani! A 
szupermarketekben, bioboltokban sokféle 
növényi alapú tejet lehet kapni, ilyen a 
rizstej, mandulatej, árpatej. Ezeket mind 
fogyasztásra, mind sütés-főzésre fel lehet 
használni.

„Itt a nyár – nincs esetleg olyan 
fagylalt vagy jégkrém, amelyet az én 
gyermekem is nyugodtan megehet?”

Hogyne lenne! Minden vizes fagylalt 
vagy jégkrém nyugodtan fogyasztható, 
szinte korlátlan mennyiségben! Az 
újság középső részében található PKU-
s fagylaltajánlóban többféle tejmentes 
fagyi receptet talál, illetve sok olyan 
vizes jégkrém fotóját, amelyet nyugodtan 
megkóstolhat gyermeke is!

*****

„Hallottam, hogy a muskotályos 
szőlőben sok galaktóz van – de arról 
fogalmam sincsen, miben különbözik 
a normál, galaktozémiások számá-
a is szabadon fogyasztható szőlő-
fajtáktól?”

A nagyon kis szemű, nagyon édes 
szőlőt nevezik muskotályosnak, ezeknek 
nagyon nagy a galaktóz tartalma. 
Sajnos a szín nem jelent eligazítást – a 
muskotályos lehet vörös, fehér vagy akár 
kék is. De az biztos, hogy a szép nagy 
szemű szőlőfajtákat nyugodtan meg lehet 
kóstolni!

Gyakran feltett kérdések  a Galaktozémiáról

Elismeri, hogy néha fárasztó a friss 
vizes zsömlék elkészítése, de szerinte 
jó időbeosztással mindent meg lehet 
oldani. Ő például minden reggel 
ötkor kel, hogy elkészítse a reggelit, 
becsomagolja a tízórait, és megfőzze 
az ebédet. A nagyszülők is sokat 
segítenek, akár konyhai munkáról van 
szó, akár arról, hogy ki vigye iskolába a 
gyerekeket. „Kis dolgoknak is nagyon 
tudok örülni. Most például annak, 
hogy Debrecenben találtam egy olyan 
cukrászdát, ahol bármit elkészítenek, 
így nagyobb családi ünnepeken rendes 
bolti tortát ehetünk! Persze torta eddig 
is volt az asztalon, hiszen ha kell, 
bármit elkészítek. De azért mégiscsak 
jó, ha bővül a választék!”

Fodor Marcsi

A PKU Egyesület új elnökségében Gyapjasné Ferenczi Edit képviseli a 
galaktozémiásokat, aki 11 éve, kislánya születése óta gyűjti tapasztalatait erről a 
betegségről. 
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