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Az epekőképződést a túlzott zsírbevitel, valamint 
a csökkent élelmi rostfogyasztás segíti elő; a zöld-
ségek és a gyümölcsök, valamint a teljes kiőrlésű 
gabonafélék fogyasztása viszont véd az epekő-
képződéssel szemben. Ha azonban már kialakult 
az epekő, az alábbi diétás tanácsok betartásával 
javíthatja állapotát, és megelőzheti az újabb kö-
vek kialakulását.

A túlzott zsírbevitel elősegíti az epekő kialakulásá-
nak esélyét. Napi 40-60 g zsír fogyasztása, illetve 
napi 25 g élelmi rost bevitele ideális a megelőzés 
szempontjából (ideális testsúly esetén).

Tünetmentes epekövesség
•	 A napi táplálékot többszöri, kisebb adagú étke-

zéssel fogyasszuk el. Ideális a napi négyszeri-öt-
szöri étkezés.

•	 Kerülni kell a túlzott zsírbevitelt. Nehezen emészt-
hetők az éretlen gyümölcsök, a szárazhüvelyesek. 
Gyakran okoznak panaszt a kelt tésztafélék.

•	 Csökkentsük a fűszerezést! A pirított hagyma, az 
erős, csípős fűszerek használatának mérséklése a cél.

Epeköves görcsroham utáni diéta
A görcsrohamot közvetlenül követő időszakban a
megfelelő folyadékbevitelre kell figyelni, főleg, ha a
görcsroham során nagy mennyiségű hányás is volt.
Leginkább természetes, szénsavmentes ásványvíz
adható. Kerülendő a tea fogyasztása, mivel az önma-
gában is kiválhat rohamot az arra érzékenyekben.

A rosszullétet követő napon már el lehet kezdeni a táp-
lálékfogyasztást. A gyakori, kis mennyiségű étkezések, 
és a napi maximum 20-30 g zsírbevitel az ideális.

A folyékony, illetve pépes halmazállapotú ételek 
fogyasztása ajánlott (sovány húsból készült leves, 
főtt burgonya, párolt zöldség, sovány-pépes hús, 
érett gyümölcs).
Ezt követően fokozatos visszatérés, valamint a ki-
váltó étel szigorú kerülése a cél.

http://www.webbeteg.hu

Speciális diéta epekövesség esetén
http://www.drportal.hu

Epehólyag-eltávolítás utáni diéta

A műtét után a megváltozott
élettani viszonyok miatt diéta
bevezetése szükséges.

A műtétek után néhány hétig
a napi 6-8 étkezésből álló
étrend javasolt. Kezdetben az
epeköves görcs után alkalma-
zott diétához hasonlóan kell 
étkezni. Ezt követően fokozato-
san bővíthetjük az étrendet.
Napi 4-5 alkalommal történő
étkezés, egyszerre mindig kis
mennyiségű táplálék elfogyasz-
tása ajánlott.

Az epehólyag eltávolítása után
az epeútban is képződhetnek
kövek, ezért az étrend összeállí-
tásakor törekedni kell az újabb
kőképződés megelőzésére.
Az étrend legyen zsírszegény
(50-60 g zsír naponta), valamint
élelmi rostban gazdag.

Minden epehólyagműtéten
átesett egyén fogyaszthat
kenyérféléket, zsírszegény

•	 csökkenteni kell a fűszerezés 
mértékét is, főként a csípős 
paprika, az erős fűszerpap-
rika, a chili, a fekete bors 
és a pirított vöröshagyma okozhat panaszokat.

Vannak olyan tápanyagok, ame-
lyek az egyik betegben panaszt 
okoznak, másikban viszont egyáltalán nem. 

Ilyen ételféleség a tej, a tojás, a 
paprika, a paradicsom, a vörös-
hagyma és a fokhagyma, továb-
bá a fűszerek  közül a szegfű-
szeg, a fahéj, a majoránna, az 
édeskömény és a bazsalikom.

kekszeket, zsírszegény tejter-
mékeket, búzadarát, rizst, érett
gyümölcsöt.

A tej fogyasztása önmagában
nem tanácsos, alapanyagként
azonban felhasználható. Ha
valamely gyümölcs nyersen
fogyasztva panaszt okoz, akkor 
meg kell reszelni,  vagy kompó-
tot kell belőle készíteni, mert így

 könnyebben emészhetővé válik.

Amit feltétlenül kerülni kell:

•	 magas zsírtartalmú élelmi-
szerek (szalonna, tepertő, 
tejszín, zsíros sajtok),

•	 kelt tésztaféleségek,

•	 éretlen gyümölcsök,

•	 szárazhüvelyesek, magas 
rosttartalmú és illóolajban 
gazdag főzelékfélék (kel-
káposzta, fejes káposzta) 
fogyasztását,
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Figyelem! A jelen betegtájékoztatón szereplő információk tájékoztató jel-
legűek, nem helyettesítik a szakszerű orvosi véleményt. A kockázatokról és 
a mellékhatásokról érdeklődjön kezelőorvosánál illetve  gyógyszerészénél!


