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BEVEZETÉS 

 

A koronavírussal kapcsolatos humán vizsgálatok kimutatták, hogy bizonyos étrendi terápiás eszközökkel 

csökkenthetjük a vírusfertőzés kockázatát, illetve már kialakult fertőzés esetén csökkenthetjük a súlyosabb 

klinikai kép kialakulásának valószínűségét.  

Az olyan étrendi eszközök, mint a megemelt D-vitamin és cink bevitel, már specifikusan koronavírusos 

esetekben is bizonyítottak, míg az egyéb eszközök hatékonyságát más, hasonló kórképekben már leírták. 

Az ARDS (akut légúti distressz szindróma), egyéb vírusos tüdőgyulladásos kórképek, a kóros véralvadás 

COVID-19-ben gyakori egyik változata (DIC) más, korábbi fertőzéses betegségek esetén is előkerültek, és 

kiegészítő étrendi kezelésükre több tudományos munka is felhívja figyelmünket.  

Az alábbiakban az elérhető legfrisebb tudományos eredményekre támaszkodva igyekeztünk egy könnyen 

megvalósítható étrendi ajánlást összeállítani a sportolók és edzőik részére.  

Fontos kiemelni, hogy az egyes hatóanyagok időzítése és beviteli környezete hatással van a 
felszívódásra és a hasznosulásra, így a kiegészítők hatékonysága nagyban függ a többi étrendi elem 
összességétől. A sportolók által alkalmazott vitamin és egyéb tápanyagok dózisai sokszor jelentősen 
eltérnek az általános étrendi ajánlásoktól. 
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CÉL: IMMUNRENDSZER TÁMOGATÁSA 

Étrendkiegészítő javaslatok 

 4 napon keresztül 30 000 NE D3-vitamin, majd utána napi 3000-5000 NE 

- javasolt termék: Béres D3 vitamin – 3200/ kapszula (ebből a 4 nap után elég 1 kapszula/ nap) 

- nagyobb testtömeg esetén 9-10 000 IU/ nap (3 kapszula) 

- ideálisan reggel fogyasztandó, C vitaminnal egy időben 

 C- vitamin – minden nap 1000-1100 mg 

- javasolt márka: Béres 

 Omega 3 – napi 5 g 

-  5 g halolaj vagy 2,5 g halolaj + fél evőkanál lenmagolaj 

- A lenmagolajat bármilyen bioboltban be lehet szerezni, és mivel nincs erőteljes íze, bármibe bele 

lehet tenni (pl. zabkásába vagy salátára). 

 Cink –a betegség első 3 napjában napi 3 x 25 mg, elosztva a nap folyamán, majd 1 x 15-20 mg/nap 

 KoenzimQ10 – 2-300 mg/ nap  

 Multivitamin készítmény természetes antioxidánsokkal, pl. Scitec- Vita greens and fruits – napi 1 

adag  

 A-vitamin 

- béta-karotinban gazdag ételek fogyasztása 

 Egyéb, potenciálisan hatékony étrendi eszközök 

 Kurkuma: 400-500mg curcuma + boperine-tartalmú étrendkiegészítő, étkezéssel együtt fogyasztva. 

Javasolt termékek: Nutrend Curcumin+Bioperine+D; Scitec Gold Standard Curcuminoids;  Myprotein 

Kurkumin + Bioperine 

 Echinacea (kasvirág) étrendkiegészítő, a gyártó adagolási javaslata szerint használva. (Az egyes 

kivonatok töménységétől függően). 

 B12 vitamin – napi 500mcg; javasolt termék: Milgamma 

 B1 vitamin – 80-100mg; javasolt termék: Milgamma 

 

 

Étrendi koncepciók 

 Folyadékfogyasztás 

o A nem megfelelő hidratáltság növeli a fertőzésekre való hajlamot a nyálkahártyák 

kiszáradása révén, növeli a sérülések kockázatát, rontja az ízületek állapotát és csökkenti a 

szellemi teljesítményt is. Napi 2-3 liter elsősorban víz fogyasztása javasolt napközben 

elosztva. Ha nem iszol eleget a nap folyamán, akkor este próbálod majd pótolni a hiányzó 

mennyiséget, az meg az alvásod minőségére lesz rossz hatással, így mindenképp figyelj 

erre. Szomjoltásra a legmegfelelőbb a tiszta víz. 

 

 Kiegyensúlyozott tápanyagbevitel 

o Kerüld a szélsőséges táplálkozási formákat és igyekezz a nap folyamán egyenletesen 
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elosztva fedezni a napi energiaszükségleted. Minden étkezéshez iktass be legalább 100 g-

nyi zöldséget vagy gyümölcsöt (pl. 1 nagy paradicsom, ¼ kígyóuborka, 1 kisebb alma, 1 kis körte). 

 

 Ha elkaptad a fertőzést 

o A betegség időtartama alatt a búza és natív (egyszerű) cukrok elhagyása javasolt az 

étkezésből. 
 

 

 

 Legfontosabb mikrotápanyagok 

 

o Jelenleg a feljebb említett kiegészítők azok, amelyek kutatások alapján eredményesnek 

bizonyulnak a COVID-19 fertőzés gyógyulási időtartamának csökkentésében, illetve a 

szövődmények kockázatának csökkentésében. 

o Igyekezz ezeket a tápanyagokat természetes forrásokból is pótolni az étkezésed során. Íme 

néhány példa: 

 

 Cink források: 

Tengeri herkentyűk, húsfélék, hüvelyesek (lencse, bab, csicseriborsó), szezámmag, tökmag, 

lenmag, dió- és mogyorófélék, tojás, burgonya, édesburgonya, étcsokoládé. 

 

 Omega 3 források: 

Halak, tenger gyümölcsei, lenmagolaj, szója, dió és dióolaj, olíva és olívaolaj. 

 

 Beta-karotin források: 

Édesburgonya, sütőtök, aszalt sárgabarack, paradicsom, paprika, sárgarépa, mangó. 

 

 Probiotikumok: 

A megelőzés szempontjából, illetve betegség esetén a gyógyszeres kezelés mellé probiotikus 

kiegészítés javasolt. Erre az egyik legmegfelelőbb készítmény a BioKult (patikában kapható). 

Ezenkívül probiotikus hatással rendelkeznek a savanyúságok (pl. savanyú káposzta, kovászos 

uborka), egyéb fermentált termékek (pl. kimchi), az előflórás joghurtok, a kefír, a puha sajtok (pl. 

Gouda), a szójababból készült ételek (pl. miso leves, tempeh). 
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Példa a fentebb említettek étrendbe építéséhez 

Beta-karotin smoothie 

Hozzávalók: 

 1 közepes répa 

 kb. ½ cm gyömbér 

 fél banán  

 fél citrom leve 

 150 ml víz 

 1 csipet fahéj 

 1 kiskanál méz 

Elkészítés: 

Mindegyik összetevőt tedd a turmixgépbe és turmixold, amíg egységes állagú nem lesz. Szükség szerint 

tehetsz bele még vizet.  

 

Sült sárgarépa joghurtos mártogatóssal  

Hozzávalók: 

 5 nagyobb répa 

 200 g probiotikus joghurt 

 ízlés szerint: só, bors, paprika, petrezselyem  
 1 kiskanál olívaolaj 

 fokhagyma 

 

Elkészítés: A répákat tisztítás után kevés olívaolajjal 

meglocsolva, és ízlés szerint zöldfűszerekkel ízesítve süsd puhára egy tepsiben. A joghurtot ízesítsd a 

fokhagymával, olívaolajjal és a fűszerekkel. 


