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közlemények

magyarországi pku egyesület
Bankszámlaszáma: 11714006-20247566-00000000

Alapítvány a fenilketonúriás gyermekekért
Bankszámlaszáma: 11714006-20266549-00000000

köszönjük szíves adományaikat!

Név: Cím: Telefon:

Magyarországi PKU Egyesület 1380 Budapest pf. 1160.
pku@pku.hu   www.pku.hu 06-30-6027-185

PKU Gondozóközpont
Budapest pku labor 1277 Budapest 23., pf. 14.

e-mail:pkulab@chello.hu 06-1-345-0614

Dietetikai tanácsadás kiss erika 1277 Budapest, 23., pf. 14.
e-mail: kiss.erika@chello.hu 06-1-345-0600/130

PKU Gondozóközpont
Szeged

gyermekklinika, 
dr. kása péterné

6725 szeged, korányi sándor rkp. 
14-15. 06-62-545-566

Fe-mini bónos rendelés gazdag Norbert 6400 kiskunhalas, Híd u. 4. 06-30-270-8324
DAMIN kenyérpor rendelés keresztesné soós judit 2030 Érd, Diósdi u. 58. 06-23-365-438
Diétás élelmiszerek boltja 
(Budapest) táplálékallergia Centrum 1134 Budapest, Váci út 9-19 

(lehel téri 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

Diétás élelmiszerek boltja 
(Tatabánya) táplálékallergia Centrum 2800 tatabánya, Dózsakert u.47. 06-34-303-126

Diétás élelmiszerek boltja 
(Veszprém) táplálékallergia Centrum 8200 Veszprém, kádártai u.25. 06-88-444-014

Diétás élelmiszerek boltja (Gyõr) táplálékallergia Centrum 9028 Győr, Jereváni út 53. 06-96-419-884

Hasznos címek, telefonszámok:

FIGYELEM! 
Megváltozott a budapesti gondozóközpont 

e-mail címe. 2006. novemberétől az új cím:

pkulab@chello.hu

Kedves Galaktozémiások! 
 Várjuk leveleiteket, írásaitokat, beszámolóitokat 
és fényképeiteket a pku Újság galaktozémiás 

oldalára, egész évben.  
Címeink: 

pku egyesület, 1380 Budapest pf. 1160
pku@pku.hu

Internettel rendelkező 
PKU-sok, galaktozémiások! 

sok érdekes információt olvashatnak az inter-
neten diétájukról. keressék fel az új 

pku.lap.hu 
honlapot, ahol rengeteg 

hasznos linket találhatnak! 

PKU-s sajt beszerzési lehetőségei 

Az E.S.PKU konferencián bemutatott Mild - Normál és Pikant – ízesítésű „sajtok” adatai: 
árak: 1x250 gramm: 6,75 euró, 2x250 gramm: 12.50 euró, 3x250 gramm: 18 euró.

Vigyázat! A postaköltség igen magas! Javasoljuk, hogy ha megoldható, német vagy osztrák ismerősünk, 
rokonunk rendeljen, mert a szállítási költség oda jóval kedvezőbb (4 euró/szállítmány).

Tápérték 100 grammban
Energia kJ / kcal 1503 / 364
Fehérje gramm  4,4 
  ebből Phe mg  260
Szénhidrát gramm  10
Zsír gramm   34

Rendelési cím:
E-mail: bestellung@metax.org
Tel.: 008000-996329 
Cím: Am Strassbach 5
 D-61169 Friedberg
Honlap: www.metax.org
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Bemutatkozik az Egyesület új elnöke
Október 14-én új elnököt választott a PKU Egyesület, miután Pecze Krisztina magánéleti okok 
miatt lemondott a tisztségről. Új elnökünk Parrag Tamás lett, aki PKU-s gyermek szülőjeként 
alapításától tagja Egyesületünknek. Az ő elnöki „székfoglaló” levelét olvashatják alább.

kedves egyesületi tagok!

A magyarországi pku 
egyesület alapító tagjaként 
nagy örömmel fogadtam el az 
egyesület elnökségi megbízá-
sát. Közvetlen elődöm, Pecze 
Krisztina nem tudja a jövőben 
betölteni ezt a komoly fele-
lősséggel járó posztot. Ezúton 
is köszönöm egyesületünk 
valamennyi tagja nevében 
krisztina másfél éves elnöki 
munkáját, és azt, hogy igyeke-
zett új lendületet adni közössé-
günknek. Folyamatosan meg 
kell újulnunk, és nem csak a 
tagság vagy a vezetőség szint-
jén, hanem a munkában, tette-
inkben is. erre a megújulásra 
egyre nagyobb szükségünk 
van, hallva a sokasodó rossz 
híreket, melyek újabb és újabb 
akadályokat állítanak elénk. 

ezeket a problémákat pedig 
csak  együtt, összefogással 
tudjuk megoldani. 

Becsülöm és tisztelem 
mindazokat, akik tesznek, 
áldozatot hoznak sorstársaink 
ügyes-bajos dolgainak meg-
oldásában. Rájuk, elődeimre 
és egyesületünk valamennyi 
tagjára szeretnék támaszkod-
ni elnökként. Bízom abban, 
hogy akik eddig önfeláldozó 
módon segítettek valamennyi-
ünknek, továbbra is kitarta-
nak, és remélem, hogy egyre 
többen csatlakoznak hozzájuk! 
Azokban az időkben, amikor 
csakis az összetartozásunk 
ereje, az erős tagság tudja 
megóvni már kiharcolt joga-
inkat, senki nem maradhat 
tétlen. mindenkit kérek, hogy 
tegyen az egyesület, azaz a 
pku-s közösség érdekében, 

hogy megmutathassuk, hogy 
nem akárkik vagyunk a sok 
közül, hanem a legjobbak!

„Kérdezz – kommunikálj 
– tegyél érte!” Ez a három 
meghatározó szó, amely fel 
kell, hogy rázza közössé-
günket, fiataljainkat, hogy 
egyesületünk kezdeménye-
zőbbé, és aktívabbá válhasson. 
minden apró cselekedet szá-
mít! Minden tett előre viszi 
valamennyiünk közös ügyét, 
még ha az a tett semmiségnek 
is tűnik. Bármelyik tagunk 
értékes segítséget nyújthat 
akár azzal is, hogy részt vesz 
az egyesületi levelezés bonyo-
lításában, az adminisztráció-
val járó feladatokban, az szjA 
1%-os kampány szórólapjainak 
terjesztésében, és még sorol-
hatnánk. De a legfontosabb 
talán az, hogy tartsuk a kap-
csolatot egymással, és hogy 
a tagok egymást is segítsék 
tapasztalataik, tudásuk meg-
osztásával és minden egyéb 
lehető módon. Hiszen ha 
eljön az ideje, akkor szülők-
nek, kis- és nagy gyermekek-
nek együtt kell hallatniuk a 
hangjukat, együtt kell bizo-
nyítanunk erőnket. Ezzel az 
egységgel kell támogatnunk 
a gondozóközpontokat is,  
mivel Ők értünk vannak, és 
tudásuk, információik, mun-
kájuk a mi családjaink, gyer-
mekeink érdekeit szolgálják.

Az elnökség tagjai termé-
szetesen továbbra is díjazás 
nélkül látják majd el vállalt 
kötelezettségeiket. igyekszünk 
megtartani eddigi eredmé-
nyeinket, ugyanakkor nem 
akarunk eladósodni. ezért a 
jövőben csak azokat a prog-
ramokat tudjuk megtartani, 

amelyekre pénzügyi alapunk 
biztosítékot nyújt. 

Továbbra is elsődleges 
célunk a kedvezményes dié-
tás élelmiszerek biztosítása, és 
kiemelten kezeljük majd a Fe-
mini kenyérpor ügyét. A jól 
bevált bón-rendszert továbbra 
is folytatjuk, és lehetősége-
ink szerint továbbfejlesztjük, 
kiterjesztjük azt. Fontos, hogy 
a pku Újság valóban negyed-
évente jelenhessen meg, 
hiszen ez az egyik legbizto-
sabb kapocs közöttünk. Hazai 
és nemzetközi kapcsolataink, 
partnereink fontosságát sem 
hanyagolhatjuk el, így minden 
konferencián, rendezvényen a 
megfelelő szakmai felkészült-
séggel rendelkező tagjaink-
kal képviseltetjük magunkat. 
ugyanakkor mindezt csak 
akkor tudjuk biztosítani, ha 
mindenki teljesíti alapvető 
kötelezettségeit, azaz időben 
(február 28-ig) befizeti tag-
díját, időben megküldi meg-
rendeléseit, válaszait, időben 
befizeti az egyéb programok 
– például táborozás – részvé-
teli díjait. 

Jelenleg és a jövőben is a 
biztonságra törekszünk. Az 
elnökség tagjaival, a pku 
labor szakmai támogatásával 
és alapító okiratunk szellem-
ében kívánom végigvinni most 
vállalt kötelezettségeinket 
elnökségi megbízatásom végé-
ig, 2010-ig. 

pku-s közösségünknek 
kívánok jó egészséget, egymás 
iránti segítőkészséget, megbe-
csülést, a magán- és közösségi 
életben sok sikert !

Parrag Tamás
elnök
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Az év végének köze-
ledtével mindig próbálom 
átgondolni, mi is történt 
az elmúlt év folyamán, ami 
mindnyájunkat érint? A 
rövid áttekintésből bizto-
san több minden véletlenül 
kimarad, ha ilyet találnak, 
nagyon örülök, ha a követ-
kező számban ezt velünk 
megosztják.

Az idei év közös esemé-
nyei közül a legnehezebb 
mindnyájunkra nézve, hogy 
dr. somogyi Csilla egész-
ségügyi okból már nem dol-
gozik velünk a Budapesti 
Szűrőközpontban. Mindig 
is tudtuk, hogy tudása, 
laboratóriumi, gondozói és 
egyesületi munkája, gon-
doskodása és szeretete nél-
külözhetetlen! Csilla nénink 
hiánya gyakran nagy nehé-
zségeket okozott. Nagy 
öröm azonban, hogy jól 
van, s azóta is folyamato-
san segít nekem tanácsaival 
a gondozásban, s aktívan 
részt vesz egyesületi éle-
tünkben. Hálás köszönet 
érte!

Nagy örömmel fogadtuk, 
hogy Csató zsuzsa elnöksé-
gével megalakult a „Ritka 
betegségek és Veleszületett 
rendellenességek országos 
Szövetsége”(RIROSZ), 
amely tagjai az országban 
ritka betegséggel élők, így 
egyesületünk is. Az érintet-
tek többnyire közös nehé-
zségekkel néznek szembe, 
amelyek megoldásában 
reményeink szerint ez a 
sok országos egyesületet 
összefogó szervezet haté-
kony segítséget tud nyújta-
ni a jövőben. A május 29-i 

bemutatkozó konferencián 
akkori elnökünkkel, pecze 
Krisztinával együtt elő-
adás keretében ismertet-
tük a magyarországi pku 
Egyesület célki-tűzéseit, 
tevékenységét, amelyet 
röviden a Duna tV-ben is 
elmondhattam. A kongres-
szuson Csilla néni és erika 
is részt vettek. Dr. pogány 
gábor és dr. somogyi Csilla 
szerkesztésében megjelent 
a „ RITKÁK: Ritka és 
veleszületett rendellenes-
séggel élők és támogató 
szervezeteik” c. kiadvá-
nya, amelyben a szerkesz-
tés óriási munkáján túl, 
Csilla néni „Magyarországi 
PKU Egyesület” című 
fejezetében részletezte 
a minket érintő kérdése-
ket, eredményeinket, s a 
könyv jogdíját felajánlotta 
egyesületünknek. Újságunk 
következő számában Csilla 
néni ismerteti majd a 
„RIROSZ/RITKÁK” tud-
nivalóit. Drága Csilla néni! 
köszönet mindenért!

idén lett volna robert 
guthrie 90 éves, akinek a 
PKU és galactosaemia szű-
rés módszerét köszönheti a 
világ. rá emlékezve június 
28-t az e.s.pku európai 
pku nappá nyilvánította.

A gazdasági megszorítá-
sok miatt igen kevesen dol-
gozunk a Budapesti Szűrő-
gondozó központban. Az 
ebből adódott nehézségek 
miatt megértésüket kérem. 

Kiss Erika kórházvezetői 
dietetikusi munkája mellett 
változatlanul a tőle meg-
szokott energiával, tudással 
és kedvességgel látja el a 

gondozottakat, amelyben 
szükség esetén szilágyi 
Dóra  dietetikus segít. 
erika évente sokszor külön-
böző helyszíneken tartott 
sütőstúdiói szintén nagy-
ban hozzájárulnak a gon-
dozás sikeréhez, mindezek 
mellett még az egyesület 
pénztárosa is,  rengeteg 
üggyel-gonddal. köszönjük 
erika! pszichológusként 
Végh zsófiát illeti köszö-
net. A laboratóriumban 
milánkovics ilona áldoza-
tos helytállását köszönöm! 
A szűrésben, diagnosztiká-
ban több ember helyett dol-
gozva még a gondozásban 
is segíti munkámat, mind-
emellett a genoDia gene-
tikai laborral kooperálva 
phD munkája részeként 
beállította a magyarországi 
galactosaemia és biotinida-
se defektus mutációanalí-
zisét.

A teljesség igénye nélkül 
a következő tudományos és 
egyesületi rendezvényeken 
vettünk részt: 

- nyáron az Adriai pku-
s nemzetközi táborban, 
amelyért Havasi Anikó 
(milupA) és kiss erika 
embert próbáló segítségét 
köszönöm

- zánkán a pku-s nyári 
tábor minden kedves szer-
vezőjének és segítőjének 
köszönet

- két pku-sunk eljutott 
a németországi pku-tábor-
ba hála mönch professzor 
úrnak

- többen idén is részt 
vettek a spanyolországi 
európai pku egyesület 
(espku) ülésén

-az 50 éves Budai 
gyermekkórház ünnep-
ségsorozat előadásait Kiss 
erikának és milánkovics 
Ilonának, az „Évkönyv” 
fejezetét Csilla néninek 
köszönöm

ezúton is köszönöm a 
Szegedi Szűrő - Gondozó 
központból dr. kása 
Péterné adjunktusnőnek - 
janka néninknek és lászló 
Aranka professzor asszony 
folyamatos kedves együtt-
működését! Köszö-nöm 
pecze krisztinának egyesü-
leti elnökségével együtt járó 
rengeteg munkáját, Batki 
Családnak pedig az újsá-
gunk szerkesztésével kap-
csolatos tevékenységét!

külön ki kell emelnem és 
köszönöm dr. Hacsek gábor 
(sHs) folyamatos segítsé-
gét, különösen a nyári tábor 
és a szabó lajos ösztöndí-
jak feltételeinek biztosítá-
sát. Az ösztöndíjat jó tanul-
mányi eredményükkel és 
gondozói tevékenységükkel 
elnyert főiskolai és egye-
temi hallgató fiataloknak 
pedig szívből gratulálok!

Végül e népköltéssel sze-
retnék mindenkinek szép 
ünnepeket, Boldog Új Évet 
kívánni!

dr. schuler ágnes 
(ági néni)

„Adjon Isten minden jót 
ez új  esztendőben:

Vegye el mind a nem jót 
ez új esztendőben

Mitől félünk, mentsen 
meg, amit várunk legyen 
meg ez új esztendőben!”

Áttekintés (2006.)
Tisztelt Gondozottak és Segítőik!
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Szabó Lajos Ösztöndíj 2006.

Másodszor ítélte oda az Alapítvány a Fenilketonúriás Gyermekekért a Szabó Lajos Ösztöndíjakat, melyet 
tavaly hoztunk létre a  közép- és felsőfokú tanulmányokat folytató PKU-s diákok teljesítményének ösztönzé-
sére, a Numil Hungary Kft. támogatásával. Az ösztöndíj program sikerét jelzi, hogy a tavalyi 14 fiatal után 
idén már 17-en vehették át a havi 10- illetve 20 ezer forintos támogatást jelképező elismeréseket az október 
14-ei ünnepségen.

A tavalyi évhez hasonló-
an az idén is meghírdettük 
a szabó lajos Ösztöndíjat a 
jól diétázó fiatalok körében. 
A feltételek az idén is szigo-
rúak voltak, a tanulmányi 
eredmény mellett a megfe-
lelő vérszint, a jól betartott 
diéta és az egyesületben 
végzett társadalmi mun-
kára is lehetett pontokat 
kapni. A pályázati anya-

gok közül végül 17 diétázó 
anyagát találta a zsűri a 
legkiemelkedőbbnek, tehát 
ők nyerték el az egy éven 
keresztül folyósított tanul-
mányi támogatást.  Az 
ünnepélyes átadásra 2006. 
október 14-én került sor az 
i. gyermekklinika könyv-
tár termében. Az átadáson 
jelen voltak az Alapítvány 
kuratóriumának tagjai, a 

kezelő orvosok, a Numil 
Kft. képviselői és termé-
szetesen az ünnepeltek, 
akik kemény munkájukkal 
és kitartásukkal elnyer-
ték jutalmukat. ezenkívül 
a díjazottak családtagjai 
és barátaik tiszteltek meg 
minket jelenlétükkel, és osz-
toztak a díjazottak öröm-
ében. Az ünnepséget álló-
fogadás zárta, ahol külön 

asztal várta a diétázókat. 
reméljük, hogy ez a kez-

deményezés példát mutat 
majd mindenkinek, és ők 
is igyekeznek majd az eset-
leges diéta-hibákat elkerül-
ni, hogy a jövőben őket is 
üdvözölhessük a díjazottak 
sorában.

mindenkinek gratulá-
lunk!

Szabó Lajos Ösztöndíj 
nyertesei (2006.)
Közép- és 
Főiskolások:

Baranyi ivetta
Bérdi szabolcs
Bíró Dávid
Fegyver linda
Harangi lászló
institoris orsolya
molnár Beáta
parrag petra
pataki szilvia
primmer réka
soltész gergely zsolt
szanitter Alexandra
szuda András
szuda jános
szukhentrunk Attila
szukhentrunk imre

Egyetemista:
kemény ádám
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Nyári PKU-s tábor, Zánka, 2006.
Tóthné Aradi Ági beszámolója

2006. július 30. - augusztus 7. között rendeztük meg a szokásos nyári PKU-s tábort. E rövid összefoglalónk 
elsősorban a szakmai programok tapasztalatait mutatja be. 

A 2006. évi PKU-s tábor programjai:

júl. 30.  ismerkedési est
Júl. 31  kézműves foglalkozás
  szalmabábu készítés
Aug. 1  Janka néni orvosi előadása
Aug. 2  Kézműves fogl., agyagozás
Aug. 3  kirándulás
Aug. 4  Sütő stúdió LOPROPIN
Aug. 5  Schuler Á. Orvosi előadás10-13-ig
Aug. 6  Tábortűz- elmaradt az eső, 
  a rossz idő és az elutazások miatt

Júl. 30.- Ismerkedési est

Vacsora után a szálláshely udvarán spontán beszélgetést kezdeményezve sokan összegyűltünk, mivel a gyere-
kek ott játszottak. padokat összetolva beszélgettünk. sokan ismertük már egymást és ez segített. kíváncsiak 
voltunk, kivel mi történt, ki hogyan oldja meg a diétás betegségeket, sütési-főzési tanácsok hangzottak el. Az 
„újak” dr. Galambos Teodóra és kisfia, Sáráné Búzás Ildikó és leánya érdeklődve hallgatták az új információkat 
és sokat kérdeztek a hétköznapi problémákkal kapcsolatban. A gyerekek meglepődve és örömmel figyelték, 
milyen kedvesen fogadják be őket. A fiatalok persze hamar külön vonultak és beszélték meg, kivel mi történt 
egy év alatt. 

Aug. 4.- Sütőstúdió Kiss Erika és Havasi Anikó dietetikusok vezetésével (27 fő)

A sütőstúdióra sok érdeklődő jött el. Abban az étte-
remben tartottuk, ahol étkeztünk, és a konyha cuk-
rászati részében az étterem vezetője megengedte, 
hogy megsüssük a süteményeket és a kenyeret. Elő-
ször egy ismertetéssel kezdte Havasi Anikó a lop-
rofin termékekről, az újdonságokról és az árakról, 
beszerzési lehetőségekről. Utána kezdődött a nagy 
sütés-főzés. Először egy kenyeret sütöttünk. Itt még 
erika dolgozott, mert nehéz kiállni sok ember elé, 
de belejöttünk, köszönhetően a kicsi PKU-soknak. 
Eközben pár fiatal fiú elkezdte összeállítani a már-
tásokat, majd a kész Loprofin kenyerekre kenni és 
szendvicssütőben kisütni. Ők ezzel végig elfoglal-
ták magukat, mert ahogy sült úgy ették a többiek 
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(Visi karcsi, juhász Attila és petrányi pisti). ez után 
kezdődött a tésztasaláta elkészítése. Megkértük a 
konyhásokat hogy főzzék meg nekünk a tésztát. Ezt 
szívesen megtették és mikor kész lett ács Bius ös-
szekeverte a mártással és az addigra összeaprított 
zöldségekkel. ebben Bíró Dávid és D. molnár Balázs 
tüsténkedett. most izgalmas és új süti elkészítése kö-
vetkezett: a muffin. Cukkini? Mazsola? És édes tész-
ta? Mi lesz ebből?! A fiatal PKU-s lányok vállalták 
az elkészítését. koller Annamari reszelte a cukkinit, 
Baranyi ivett állította össze a masszát, sáráné B. ildi 
adagolta formába, és ekkor jött a várva-várt fogás 
elkészítése: a pizza. Ebben már „mindenki” segíte-
ni akart, hogy hamar elkészülhessen. tésztakészítés 
pátrányos Helga reszortja lett. A pici pku-sok (An-
csa, kristóf, krisztián) szórták a feltétet a kinyújtott pizzára. jó volt látni a kicsik lelkesedését. mikor minden 
elkészült leültünk és közösen elfogyasztottuk a közös műveket. Úgy tűnt, hogy a muffin és a pizza nagyon jól 
vizsgázott mert hamar elfogyott, ill. kevés lett. mivel sokan nasizták közben a mártásos szendvicseket, a tész-
tasalátának nem jutott hely a pocakokban. sebaj, nagyon jól jött vacsorára. Így legalább az étterem dolgozói 
is megkóstolhatták. szerintem jól sikerült, köszönet a  Numil-nak, kiss erikának a fáradhatatlan munkát és 
Havasi Anikónak, hogy létre jöhetett a sütő stúdió. 

Aug. 5. Dr. Schuler Ágnes előadása (29 fő) 

Az előadáson szinte minden család képviselte magát. Az előadás első részében magáról a fenilketonúriáról volt 
szó: mi a PKU és milyen hatással van a szervezetre. A szűrés módjáról, feltételeiről és a diétára való átállásról 
beszéltünk ezután. Szó volt arról, hogy milyen változások történtek az utóbbi időben a szűrésben, hogy milyen 
az új eljárás, és annak milyen hatásai vannak a pku laborra, dolgozóira illetve a betegekre. elhangzott hogy 
miért fontos a jó vérszintek tartása, milyen következményei lehetnek a magas vérszinteknek. Felmerült, hogy 
a vérben és az agyban lévő fenilalanin-szint nem egyezik, és Magyarországon csak a vérben lévő phe-t tudjuk 
mérni. pontosabb és még inkább személyre szabott lehetne a diétáztatás, ha az agyi phe-t is tudnánk mérni. 
Többen kérdezték, hogy hogy lehet az, hogy az egyik PKU-s többet ehet ugyanabból az élelmiszerből, mint a 
másik. Azt sem értették sokan, hogy az 5-8 éves gye-
rekeknek és a 12-18 éves tiniknek miért kell más-más 
phe-szintet tartaniuk. A válasz: a különböző korosz-
tályoknak más a maximális, de még megfelelő phe-
szint értéke. 
 Szóba került a gyermekek védőoltása is.  
A doktornő kiállt amellett, hogy egyre nagyobb a 
szükség az oltásokra, pl. hepatitis, bárányhimlő el-
len, mert ha maga a betegség nem is súlyos, viszont 
a szövődményei annál inkább.
 lázcsillapítás kapcsán elhangzott, hogy 
más-más lázcsillapító hatásos illetve jó a bakteriális 
és vírusos betegségeknél. Az aktuális tB és egyéb 
változásokról is szó esett.
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Pályázataink és eredményeink 2006-ban.
Egyesületünkben az évek múlásával egyre nagyobb szerepet és jelentőséget kapott a pályázati finan-
szírozás, a pályázatok útján nyert pénz. A jövőben ez a tendencia csak erősödni fog, hiszen a támoga-
tásokat nem lehet már csak úgy, versenyeztetés nélkül elnyerni. Egyre bővül az a támogatói kör, akik 
bizonyos célokra adnak pénzt és ezért minden téren meg kell dolgozni, bizonyítani kell. A hatékony-
ságmérés is előtérbe került, hiszen nem elég az, hogy meghatározzuk, hogy mit szeretnénk véghezvinni 
a pályázati pénzből, azt eredményesen és a közösség javát valóban szolgálóan kell megtenni.
Ezért gondoltam (gondoltuk) azt, hogy egy cikk erejéig emlékeztetjük a Kedves Olvasókat arra, hogy 
egyesületi  programjaink, működésünk milyen alapokból kerülnek finanszírozásra.

Működési költségeink
2006 elején hirdette meg a Nemzeti Civil Alap a 2005. 
év második körös működési pályázatát. Ez csak és 
kizárólag olyan költségekre vonatkozik, amely 2006. 
május 30-ig merült fel (második körös azért, mert az 
„első körből” még maradt kiosztható pénz), a műkö-
déssel kapcsolatos, így irodai és adminisztrációs költ-
ség, utazási költség, nemzetközi szervezet és magyar-
országi szervezetek tagdíjai (amelyet az egyesületünk 
fizet) és ehhez hasonló költségek. A megpályázott 
összeg töredékét, 300.000 Ft-ot nyertünk, amelynek 
felhasználását beszámolónk alapján a következőkkel 
indokoltuk:
Kisértékű tárgyi eszköz: 1 db vágógép (11.988,-), 1 db 
mobiltelefon-készülék (19.980,-). A vágógépet minden 
évben, minden tagunk számára (a tagsági viszonyból 
eredő jogosultság alapján) kiadott élelmiszer-vásárlás-
hoz felhasználható bonok elkészítéséhez vásároltuk 
meg. A mobiltelefon egyesületi központi telefonként 
szolgál, elsődleges telefonvonalat testesít meg. Eddig 
nem rendelkeztünk ilyennel.
Székhely, működési hely fenntartási költségei: nyom-
tatványok, irodaszerek költségei, amelyek az irodai 
munka során szükségesek (pl. borítékok, adathordo-
zók).
Útiköltség: 2006.04.22-én egyesületi küldöttgyűlésünk 
volt, amelyre a vidékről érkező küldöttek számára az 
útiköltség-térítést egyesületünk vállalta. menetjegy a 
számlákhoz csatolva.
Hazai szövetségi díjak: láncszövetség tagsági díja 
(4.000,-)
kommunikációs költségek: teljes összegét a postai le-
vélfeladás költségei teszik ki.
egyéb: könyvelési díj (100.000,-), spirálozás díja 
(1.170,-), postafiók bérleti díj (23.900,-), postafiók kul-
csának másoltatása (3.130,-).
egyéb kiadások: a bank által felszámolt, bankszám-

lakivonaton megjelölt banki költséget soroltuk be az 
egyéb kiadások-kategóriába (27.632,-).

A pályázatunk jelenleg hiánypótlás alatt van, a beszá-
moló mellékleteit, a számlák fénymásolatait – techni-
kai hiba miatt – javítanunk kell.

Nyári táborozás
A zánkai Nyári pku-s tábort idén a Numil kft. tá-
mogatásával és a gyermek- és ifjúsági Alap gyermek 
és ifjúsági szervezetek rendezvényeinek támogatása 
(a pályázat kódja: IFJ-GY-06-A) pályázati összegéből 
szerveztük meg. A táborozási (étkezés és szállás) költ-
ségeket a megítélt 1.400.000 Ft-ból és az önrészből fi-
zettük ki, amely összesen 2.440.550 Ft volt. jelenleg 
e pályázat a beszámoló előtti várakozó fázisban van, 
de az elkészült szakmai  beszámoló már olvasható la-
punk 5. oldalán. 

Néhány gondolat a pályázatból:
A táborok helyszíne: 1991: Börzsönyliget és Alcsút-
doboz (két helyszínen, két csoport, még 15-15 fővel), 
1992: Dédestapolcsány (kb. 70 fő), 1993: Szeged (kb. 
80 fő), 1994: Dömsöd, 1995: Tivadar, 1996: Balatonfü-
red, 1997: kunfehértó, 1998: gyula, 1999: pécs, 2000: 
Szolnok, 2001: Kőszeg, 2002: Balatonfüred, 2003: 
sárospatak, 2004: Balatonfüred, 2005: Balatonfüred 
volt. látható, hogy több, mint 15 éves tapasztalattal 
rendelkezünk, így már rutinos táborszervezőknek 
mondhatjuk magunkat. A táborok – kisebb hibáktól 
eltekintve – sikeresen zajlottak, de az évről évre fo-
gyatkozó anyagi keretünk miatt az utóbbi években 
már a tábor megrendezése is veszélybe került. A 
2006-os tábort csak támogatással tudjuk megszervez-
ni, enélkül nem jöhet létre.
A helyszín megtalálásában nehézséget jelent, hogy 
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– mivel 100-200 fős létszám esetén már nem oldható 
meg az önellátó rendszer – a táborozási helyszínen 
kell olyan éttermet, konyhát keresni, ahol elkészítik 
számunkra a normál mellett a diétás ételeket is, vala-
mint egy olyan pékséget, ahol a diétás kenyeret meg-
sütik.

A 2006-os évi tábor helyszínéül a zánkai gyermek és 
ifjúsági tábort választottuk több árajánlat bekérése 
után. Az étkeztetést 1.600,- Ft/fő/éj, a szállást 1.300,- 
Ft/fő/éj összegért vállalták. (Az IFA 330,- Ft.)
rövidtávú céljaink között szerepel a tábor sikeres 
lezajlása, amely 110 fő eljövetele, valamint a progra-
mokon való részvételt illetően az érintett részvevők 
90%-ának jelenléte esetén mondhatjuk el. ehhez a mi-
nőségi tábor-színhelyet, a napi háromszori normál és 
diétás étkezést biztosítjuk, valamint azokat a szakmai 
és szabadidős programokat, amelyeken a résztvevők 
a hosszútávú céljainknak megfelelően (és saját érde-
kükben!) tapasztalatokat szerezhetnek a diéta jobb 
betartása érdekében.

módszerek és a gyerekek / fiatalok bevo-
nása (ezt még fejlesztenünk kell a gyakorlatban!!! – a 
szerző.)
A táborszervezési feladatokat, valamint jelen pályázat 
írását alapvetően egy-egy PKU-s fiatal felnőtt végzi 
már több éve, természetesen a szükséges egyesületi 
és szakmai irányítással. A tábor helyszínén a kisebb 
szabadidős programok szervezésével a gyerekeket és 
a fiatalokat is mozgósítjuk. Ilyen például a kézműves-
foglalkozás, ahol a kicsik munkálkodását a nagyobb 
pku-sok segítik, a sportprogramok szervezése, vala-
mint a szakmai programoknál kisebb feladatok, ame-
lyeket különösebb szaktudás nélkül is el lehet látni.
táborozási tapasztalataink alapján a legkönnyebb 
csapatosan mozgósítani a gyerekeket, fiatalokat, te-
hát egy-két vezető személy kiválasztása motiválja a 
többieket is. 

A program szűk és szélesebb körű célcsoportja, terve-
zett eredményei
A program eredményeiből minden résztvevő részesül. 
A pku-sok és családjaik vigasztalást, tapasztalatot, 
információkat nyernek, új barátokat szereznek, bá-
zist találnak az Egyesület „támogatásában”. A PKU-
sok önbizalommal térnek haza, a diétát sokkal lelke-
sebben folytatják, nyitottabbak a tábor ideje alatt, így 
kapcsolatokat építenek. A szakmai résztvevők pedig 

háttéranyagot, esettanulmányokat, új információkat 
kaphatnak a betegekről, betegektől, ügyes anyukák 
konyhai trükkjeit leshetik el, valamint kötetlenebb 
körülmények között ismerkedhetnek meg a családok-
kal, ami még hatékonyabbá teszi a diéta személyes 
menedzsmentjét.
A tábor beszámolóit (mind szakmai, mind szemé-
lyes oldalról) a negyedévente megjelenő és minden 
tagunkhoz, azok háziorvosaihoz és támogatóinkhoz 
eljuttatott pku Újságban jelentetjük meg, valamint 
– amennyiben addigra rendelkezünk vele – saját hon-
lapunkon tesszük közzé.

legújabb pályázatunk
A Nemzeti Civil Alaphoz 2006. évi működési pályá-
zatunkat is beadtuk. Itt elsősorban iroda bérlését, 
az ehhez szükséges irodabútorok beszerzését, egy 
adminisztrátor foglalkoztatását irányoztuk elő. Az 
igényelt 1.432.000 Ft helyett 900.000 Ft-ot nyertünk. 
jelen pillanatban – az egyesületben történt elnökvál-
tás miatt – a Támogatási szerződés aláírása van fo-
lyamatban, ez kissé elhúzódik a hiánypótlások ügyén, 
de bízunk abban, hogy  hamarosan pontot teszünk 
erre az i-re is.

pályázati munka és szerepvállalás
Végezetül meg kell említenem, hogy a pályázatírás 
nem csak abból áll, hogy a programot megálmodjuk 
és leírjuk. Az árajánlatok összegyűjtése, a költségvetés 
megtervezése, a szükséges dokumentumok (Fővárosi 
Bíróság végzése az Egyesületről, banki aláírási kar-
tonok, közhasznúsági igazolás, stb.) beszerzése, a pá-
lyázat összefűzése, a postázás mind alapfeltételei egy 
sikeres pályamunkának. Ezt követően a támogatási 
szerződéshez kapcsolódóan az aláíratás, a hiánypót-
lások beadása, a program létrejötte, megszervezése, 
az igazolások (képek, jelenléti ívek, számlák, számla-
másolatok, kérdőívek) intézése, majd a beszámoló ké-
szítése szintén a „pályázatírás”-témakörébe tartozik. 
Nagyon szívesen venném (vennénk), ha ezekben a 
feladatokban segítséget tudna nyújtani valaki, mivel 
ezeket eddig Csilla néni, Varga „papa”, Erika és Mili 
csinálta, holott nekik elsősorban nem ez a feladatuk! 
ja, és természetesen miNDeNki társADAlmi 
muNkáBAN… megérdemeljük mi ezt?!

molnár tímea
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egészség

Aszpartám  - a rejtett fenilalanin forrás
Egyetlen olyan édesítőszer van, amelyet a fenilketonúriásoknak kerülniük kell, ez pedig az aszpar-
tám, (más néven E-951) illetve az ebből készült Nutrasweet. Ám ez Kiss Erika dietetikus szerint egyre 
nehezebb feladat.

 

Az aszpartám két aminosavból áll: aszparaginsavból és fe-
nilalaninból. Ez utóbbi összetevője miatt nem ajánlott fo-
gyasztása a pku-soknak. Bár az aszpartámból általában 
csak keveset tesznek egy-egy élelmiszerbe, ám mivel en-
nek fele tömény fenilalanin, ezért az ezzel ízesített termé-
kek phe tartalma rettenetesen magas. 
 egy deciliter light kóla közel 40 mg phe-t tartalmaz. 
És hát ki áll meg egy decinél? egyetlen darab orbit rágó-
ban 30 mg phe van, és gyakran abból sem egy darab fogy 
naponta. tehát a pku-soknak az tanácsolható, hogy min-
denképpen kerüljék az aszpartámmal ízesített termékeket. 
ezzel egészségüknek is jót tesznek. 
 Az aszpartám ugyanis nem természetes anyag, hanem 
egy szintetikusan előállított fehér por. Eredetileg a kato-
naság által kifejlesztett növényvédőszerként fák perme-
tezésére használták. eközben fedezték fel, hogy van egy 
kellemes melléktulajdonsága: nagyon édes, és bár van egy 
kis furcsa mellékíze, minden édesítőszer közül ez hasonlít 
legjobban a cukorra. Ráadásul édesítőereje 160-szorosa a 
répacukornak! ezért bár kalóriatartalma közel annyi, mint 
a hagyományos cukornak, jóval kevesebbet kell belőle 
használni, hiszen sokkal intenzívebb ízű, így lesz belőle 
tökéletes fogyókúrás termék, ráadásul a cukorbetegek is 
biztonsággal fogyaszthatják. 
 Azonban már a nyolcvanas években is felmerült, hogy 
nem teljesen veszélytelen, mert erőteljesen elraktározódik 
a szervezetben. A kísérletek kimutatták, hogy patkányok-
ban agykárosodást okoz. Hamarosan pedig kiderült, hogy 
nagy mennyiségű fogyasztása sok embernél okoz panaszo-
kat, mint amilyen a szédülés, fejfájás, hányinger, alvásza-
var, bőrviszketés, zsibbadás, légzési nehézség és rendkívüli 
lehangoltság. ennek az lehet az oka, hogy az aszpartám az 
agyi idegsejteket többletmunkára készteti, így azok kön-
nyebben elfáradnak. 
 Ám mivel ez az édesítőszer a cukornál olcsóbb, és széle-
sebb körben felhasználható, eddig csak egyetlen országban 
tiltották be: Kínában. Ott egy természetes édesítőszerrel 
(sztevia) helyettesítették, így az ottani light élelmiszereket 
nyugodtan elfogyaszthatják az odalátogató pku-sok. 

 Bár az élelmiszereken rajta van az összetételük, sőt, 
ha aszpartámot tartalmaznak, azt is fel kell tüntetni, hogy 
„fenilalanin forrást tartalmaz”, mégsem mindig vesszük 
észre, hogy a vásárolt termék aszpartámot tartalmaz.  
Az embernek nincs mindig sem ideje, sem lehetősége 
arra, hogy végigböngéssze az apróbetűs feliratot. A 
legtöbben megelégednek annyival, hogy kerülik a „light” 
élelmiszereket. ám ma már ennél bonyolultabb a helyzet.
 Az aszpartám előfordulhat az olcsóbb szénsavas kóla 
- narancs utánzatokban (pl. a nem light feliratú CBA-s üdí-
tőben) a gyümölcslevekben (a Sió gyümölcsleveknél sem 
csak a light-ok tartalmaznak aszpartámot!). gyógyszerek-
ben (nagyon sok kanalas orvosságban, vitaminban aszpar-
tám van – lásd a 10. oldalt!), bizonyos rágógumikban (pl. 
orbit, trident), cukorkákban, lekvárokban, konzervek-
ben, sörökben, gyümölcsborokban de akár fogkrémben, 
vagy ízesített ásványvízben is komoly mennyiség lehet! 
(lásd a 9. oldalt!) 
 mit igyon és egyen akkor egy fogyókúrázó pku-s? 
Bármerre jár, jobb, ha nem próbálkozik kimért üdítőkkel, 
legyen az szénsavas vagy gyümölcslé, hiszen nem tudhat-
ja, hogy mit töltenek a poharába. A legjobb, ha marad a 
sima, egyszerű ásványvíznél. Ha otthon süt-főz, akkor 
bármilyen más édesítőszert használhat. Szintén alacsony 
energiatartalma van a xilytnek, szorbitnak, az ezerédesnek 
és az k-aceszulfámnak. mert bár nyugodtan használhatja 
a többi édesítőszert, (mint például a fruktóz, a szacharóz 
vagy a maltodextrin), azok energiatartalma éppen akkora, 
mint a cukoré, tehát kalóriát nem csökkenthet vele. 

F.m.
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egészség

tépje ki ezt a lapot (11-14 oldal) és gyûjtse a recepteket, diétás élelmiszereket!

A PKU-s diétában KERÜLENDŐ, ASZPARTÁM 
tartalmú élelmiszerek

(Összeállította: Fodor marcsi, kiss erika)
Ezúttal a megszokottól eltérően olyan élelmiszereket mutatunk be, amelyek rejtett fenilalanin tartalmuk mi-
att kimondottan kerülendőek a PKU-sok számára. Ezeket az élelmiszereket ugyanis aszpartámmal édesítik 
(lásd: 8. oldal!). természetesen az aszpartámot tartalmazó élelmiszerek köre az itt felsoroltnál lényegesen na-
gyobb, csupán néhány tipikus csoportot (italok, rágógumik) ragadtunk ki a példa kedvéért. A fenilketonúriás 
diétában éppen ezért mindig érdemes elolvasni a vásárolt élelmiszerek összetételét, és különösen odafigyelni 
az édesítőszer-tartalomra. 

KÉRJÜK, A PKU-SOK KERÜLJÉK 
AZ ITT BEMUTATOTT ÉLELMISZEREK FOGYASZTÁSÁT! 



tépje ki ezt a lapot (11-14 oldal) és gyûjtse a recepteket, diétás élelmiszereket!

egészség

Aszpartám-mentes gyógyászati termékek
Amint azt a 8. oldalon található cikkünkben már megírtuk, bizonyos gyógyszerek, gyógykészítmények is tartalmaznak aszpartá-
mot, ami magas fenilalanin-tartalma miatt kifejezetten kerülendő a PKU-s diétában. A téli, betegesebb időszakban éppen ezért még 
fontosabb tudnunk, hogy milyen patikaszereket kell kerülnünk, illetve mi az, amit  - természetesen az orvos utasításainak megfe-
lelően – bátran használhatunk, mert nem borítja fel a napi étrendünk fenilalanin szintjét. Ebben segít az alábbi összeállítás, melyet 
a budapesti Dorottya patika munkatársa, Bánkúti péter volt szíves összeállítani számunkra.

A felsorolás olyan gyógyszereket tartalmaz, amelyek oldat formájában, vagy a száj nyálkahártyáján hatva kerülnek felhasználásra, 
így az ízesítés fontos szerepet játszik alkalmazásuk során.
ezen gyógyszerek nem tartalmaznak aszpartámot, így a pku-s betegek is alkalmazhatják, vény nélkül a patikákban kiválthatóak.
A felsorolás a PHARMINDEX 2005-ös kiadása alapján készült a mindennapokban előforduló problémák figyelembe vételével.
Olyan szereket, amelyek nem gyógyszerként, hanem étrendkiegészítőként, gyógytermékként vannak forgalomban nem soroltam fel.
Mivel a gyógyszerekre vonatkozóan a jogszabályok sokkal szigorúbbak mint az étrendkiegészítőkre, nagyon fontos, hogy bizton-
ságos helyen, biztonságos terméket vásároljunk. 
Amennyiben nem tudunk meggyőződni arról, hogy a választandó termék tartalmaz-e aszpartámot (feltüntetése nem kötelező) in-
kább ne vásároljuk meg, hisz senki sem kötelezhet rá bennünket.
Amennyiben mégis olyan gyógyszert kell alkalmazni, amely tartalmaz aszpartámot, kérjük ki szakember (orvos, gyógyszerész) 
tanácsát.
A gyógyszereken sem tüntetik fel az aszpartám pontos mennyiségét, ezt csak a gyógyszer törzskönyve tartalmazza, amely érthető 
okokból nem hozzáférhető mindenki számára. 
Amennyiben pontos adat nem állrendelkezésre, a szakember tud a gyógyszer paramétereiből esetleg következtetni.

Gyomorsav lekötő, semlegesítő gyógyszerek:
Antagél szuszpenzió
Almagél szuszpenzió
maalox szuszpenzió
rennie antacid rágó tabletta

Felfúvódás, puffadás elleni szerek
infacol szuszpenzió
espumisan kapszula

Hashajtó oldatok:
laevolac-lactuloz szirup
Duphalac szirup
guttalax csepp

Rehidráló, sópotló:
Normolyt por

Probiotukum:
Normaflore ivóoldat

Vitaminok:
Cebion csepp
Vitamin-C rágótableta 500 mg (teva)
C-1000 vitamin pharmavit

Nyomelem pótlás:
Béres csepp

Torok-száj fertőtlenítő:
mucoangin tabletta

mebucain szopogató tabletta
strepsils szopogató tabletta
Halset tabletta
glycosept oldat
phlogosol oldat

Meghülés, megfázás szerei:
ASS-C pecsgőtabletta
Coldrex por
Neo-citran por
Aspro C 
sinupret csepp

Lázcsillapító:
panadol baby szirup

Köptetők, köhögéscsillapítók:
ACC por
Fluimucil por ( tabletta nem, mivel tartalmaz 
aspartámot)
paxirasol oldat
mucopront szirup
rhinatiol szirupok
stodal szirup

Calcium pótló:
Ca-Sandoz pezsgőtabletta
Ca-Pharmavit pezsgőtabletta

Magnesium pótló:
Mg-Pharmavit pezsgőtabletta

Aszpartám-mentes patikaszerek



FokHAgymás-BAzsAlikomos keNyÉr
20 szelet

Hozzávalók:    
500 g  fehérjeszegény Loprofin kenyérpor
1 zacskó élesztő
20 g  cukor, a kelesztéshez
1 dl  joghurt
5 dl  sNo-pro tej/ 3 dl tej 
  (ha kézzel szeretnénk gyúrni)
3 ek.  olaj
2 dkg  só
3 gerezd  fokhagyma, vagy fokhagymakrém
1 ek.   apróra vágott bazsalikom

elkészítése:
Az élesztőt langyos vízzel, és a cukorral felfuttatjuk.
A fehérjeszegény Loprofin kenyérport egy öblös edénybe önt-
jük, hozzáadjuk a felfuttatott élesztőt, az olajat, a sót, joghur-
tot, a sNo-pro tejet, az apróra zúzott fokhagymát, valamint a 
tetszőleges zöldfűszereket is egyenletesen ráhintjük. 

Az egész masszát robotgép segítségével összekeverjük. Fél órán 
át meleg helyen kelesztjük. Majd a kenyérsütő formába öntjük 
és kb. még 30 percig kelesztjük. 

Előmelegített sütőben megsütjük, 10 perccel a sütés befejezése 
előtt olajjal megkenjük.

A sütő hőfoka: 180 °C
Sütési idő:   25-30 perc
tápanyagtartalom:

mennyiség phe 
(mg)

fehérje 
(g)

szénhi-
drát (g)

zsír (g) energia 
(kcal)

összes 482 12,3 517 112 3141
1 szelet 24 0,6 26 5,6 157

pÉksütemÉNyek: zsemle, kiFli, CsigA, 
pACsNi

Hozzávalók: 
250 g  fehérjeszegény Loprofin kenyérpor
50 g  reszelt sárgarépa
1 zacskó  élesztő  
1 kk.  cukor a kelesztéshez   
3 evőkanál olívaolaj    
100 ml  langyos víz 
1 ek.   karamellizált cukor   
25 ml  tejszín (30 % zsírtartalmú) 
1 kk.  só     
megkenéshez : olaj
elkészítése:
A fehérjeszegény Loprofin kenyérport egy öblös edénybe önt-
jük és hozzáadjuk a felfuttatott élesztőt. A sót az olívaolajjal az 
edény pereme mentén egyenletesen szétterítjük. Az egész mas-
szát robotgép segítségével összekeverjük. A dagasztás alatt a 
vizet és a tejszínt fokozatosan hozzáadagoljuk.

kivesszük a tálból és gyúródeszkán jól átgyúrjuk. 30 percen át 
befedve meleg helyen kelesztjük. ezután a tésztát ismét jól át-
dolgozzuk és péksüteményeket, kiflit, zsemlét, csigát, pacsnit 
formázunk belőle. Sütőpapírral bélelt vagy kizsírozott tepsibe 
helyezzük, s további 20 percig kelni hagyjuk. A zsemlék tetejét 
bevagdossuk, olajjal megkenjük, és előmelegített sütőben meg-
sütjük.

A sütő hőfoka : 220 °C
Sütési idő :  30 perc 

tápanyagtartalom :
mennyiség phe (mg) fehérje

(g)
 szénhidrát 

(g)
zsír (g) kj 

(kcal)
100 g 30 0,7 57 11 1415 

(335)

somlÓi gAluskA

Hozzávalók:      
250 g  fehérjeszegény Loprofin kenyérpor
150 g  margarin
150 g  porcukor
2 db  tojásnak megfelelő Loprofin tojáspótló por 
1 zacskó  sütőpor
2 zacskó  vaníliás pudingpor
1,2 liter  sNo-pro tej, vagy lpd tejpor
4 zacskó  vaníliás cukor
1 zacskó   mazsola
4-5 ek.   kakaópor (milli, spar, pandicao)
1 dl  sNo-pro tej, vagy lpd tejpor
pár csepp rumaroma
1 üveg  fehérjeszegény tejszínhab

elkészítése:
A fehérjeszegény Loprofin kenyérport keverjük el a margarin-
nal, porcukorral, elkevert Loprofin tojáspótló porral és a sütő-
porral. Nyújtsuk ki, és babapiskóta formával szúrjunk belőle 
formákat. Előmelegített sütőben kisütjük. 

A sütő hőfoka: 180 °C
Sütési idő: 10-15 perc
A pudingot a csomagoláson feltüntetettek alapján a cukorral 
elkészítjük, ám 1,2 dl sNo-pro-val, hogy kicsit hígabb legyen. 
A mazsolát rumba áztatjuk. A csokoládét gőz fölött - egysze-
rűbben a mikró olvasztó programján - felolvasztjuk. Belekeve-
rünk néhány kanál sNo-pro-t, aztán beleöntjük a mazsoláról 
a rumot. A mazsolát beletesszük az elkészült pudingba. még 
melegen elkezdjük rétegezni. egy tál aljára tördelünk egy sor 
babapiskótát, erre jön a forró puding, aztán a csokiöntet, megint 
babapiskóta, puding, csokiöntet, amíg elfogy. A tetején csokiön-
tet legyen. Néhány órára a hűtőbe tesszük. Evőkanállal kisebb 
tálkákba szedjük, tejszínhabot teszünk a tetejére.

tápanyagtartalom:
mennyiség phe 

(mg)
fehérje 

(g)
szénhidrát 

(g)
zsír 
(g)

energia (kcal)

100 g 13 0,3 50 6 1029 (245)

Diétás konyhánk – receptek

tépje ki ezt a lapot (11-14 oldal) és gyûjtse a recepteket, diétás élelmiszereket!

Diétás tésztafélék
Összeállította: kiss erika, dietetikus

 

Élesztő felfuttatása: 2 

dl-es bögrébe öntjük a 

szárított élesztőt + 1 kk. 

cukrot, és 1 dl langyos 

vizet, vagy SNO-PRO, lpd 

tejet. 15 perc alatt meleg 

helyen, „felfut”. 

Élesztő 
felfuttatása: 2 dl-es 

bögrébe öntjük a szárított 
élesztőt + 1 kk. cukrot, és 1 dl 
langyos vizet, vagy SNO-PRO, 

lpd tejet. 15 perc alatt meleg 
helyen, „felfut”.



Diétás konyhánk

tépje ki ezt a lapot (11-14 oldal) és gyûjtse a recepteket, diétás élelmiszereket!

Új diétás termékek
Új termékekkel bővült a Loprofin termék-család! 

ezeket mutatja be pár mondatban Havasi Anikó, dietetikus.

További információk a www.phelis.hu vagy www.nutricia.hu oldalakon, vagy a sütőstúdiókon, ahol meg is kós-

tolhatóak a belőlük készült finomságok. A phelis játékosok a pontjaikért is vásárolhatnak az új termékekből.

Burgonyapüré-por 
    1044 Ft/doboz

Könnyen és gyorsan elkészíthető, csak forró vízzel 
és sNo-pro tejjel vagy milupa lp drinkkel kell 
elkeverni, és máris fogyasztható. egy dobozból 6 
adag készíthető el.
Fehérjetartalma: 1,1 g/ 1 adag burgonyapüré*
Fenilalanin tartalma: 53 mg / 1 adag 
burgonyapüré*
*a használati utasításnak megfelelően elkészítve

Burgonyagombóc-por 
    1044 Ft/doboz

A Loprofin burgonya-gombóc felhasználható 
köretként bármilyen zöldségből készült pörkölt 
mellé, de nagyon finom paradicsomos vagy 
bármilyen más szósszal elkészítve.
Fehérjetartalma: 0,8 g /1 gombóc (120g)*
Fenilalanin tartalma: 35 mg/1 gombóc (120g)*
*a használati utasításnak megfelelően elkészítve

Burgonyarösti-por  
    1044 Ft/doboz

Felhasználhatod köretként vagy önállóan is 
fogyaszthatod, ha megéhezel. Csak vízzel kell 
elkeverni, és forró olajban hirtelen kisütni. 
Fűszerezheted kedved és ízlésed szerint, 
vághatsz hozzá hagymát, elkeverheted gombával, 
paprikával vagy amivel éppen szereted. 
Fehérje tartalma: 0,2 g /1 adag rösti (55g)*
Fenilalanin tartalma: 9 mg/1 adag rösti (55g)* 
*a használati utasításnak megfelelően elkészítve

Instant fagylalt-porok 
    1044 Ft/doboz

kétféle ízben –vanília és csokoládés – készítheted 
el. ünnepi alkalmakhoz, családi és baráti 
összejövetelekhez kitűnő, vagy ha egy kis 
édességre vágysz, ezzel könnyen és gyorsan 
csillapíthatod vágyad. Elkészíthető tejszínnel és 
sNo-pro tejjel vagy milupa lp drinkkel.

Vanília fagyi fehérjetartalma: 0,6 g /100 g 
elkészített fagyi* 
Vanília fagyi fenilalanin tartalma: 22 mg /100 g 
elkészített fagyi*
*a használati utasításnak megfelelően elkészítve
Csoki fagyi fehérjetartalma: 0,8 g /100 g elkészített 
fagyi*
Csoki fagyi fenilalanin tartalma: 30 mg/100 g 
elkészített fagyi*
*a használati utasításnak megfelelően elkészítve

Zöldségkonzervek  
    1044 Ft/ 4x25 g

Kenyérre kenhető, finom pástétomok 4 féle ízben. 

Paradicsomos-olívás krém
 Fenilalanin tartalom: 23 mg/1 adag (25g)

Sárgarépa-brokkoli krém
 Fenilalanin tartalom: 19 mg/1 adag (25g)

Torma krém
 Fenilalanin tartalom: 17 mg/1 adag (25g)

Roquefort-sajt krém
 Fenilalain tartalom: 36 mg/1 adag (25g) 

Gumi-cukorka   
    2450 Ft/1 kg

Különböző formájú és színű zselatin-mentes 
gumicukorkák, melyet magaddal vihetsz az 
óvodába, iskolába, felhasználhatod családi és baráti 
társaságban és összejöveteleken, anélkül, hogy 
túllépnéd a toleranciádat. Kitűnő ajándék ötlet 
mikulásra vagy karácsonyra gyerekeknek.
gumicukor fehérjetartalma: 0,2 g/100 g cukorka
Gumicukor fenilalanin tartalma:  4 mg/100 g 
cukorka
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közösség - ünnepek

Karácsonyi ajándék tápszeres dobozból!

kár lenne kidobni a tápszeres dobozt, hi-
szen egy kis munkával gyönyörű lakásdísz 
varázsolható belőle. Tarthatunk benne fű-
szereket, tésztát, lisztet, kávét, teát. De akár 
apró gyöngyöket, ékszereket vagy bármi 
más apró dolognak lehet tetszetős tartálya. 
Sőt, készíthetünk belőle egy teljesen egyedi 
karácsonyi csomagolást is.  A dobozok ere-
deti teteje légmentesen zár, ezért a molyok 
nem tudnak belemászni, ami nagyon prak-
tikus. egyetlen helyre nem szabad tenni – a 
páradús fürdőszobába, hiszen a fémdoboz 
ott hamar elrozsdásodik. Nagyszerű fel-
használhatóságának alapja, hogy a papír 
alatt egyszínű fehér felületet találunk, amit 
ezerféleképpen lehet kidekorálni. ki lehet 
festeni, ha ragasztóval bekenjük, lehet flit-
tereket, gyöngyöket rászórni, akár moza-
ikot is rakhatunk rá. De a legegyszerűbb, 
leggyorsabb és talán legmutatósabb, ha egy 
egyszerű szalvétával vonjuk be. Lakkozás 

A saját készítésű ajándékok mindig nagy örömet okoznak. Nem csak a karácsonyfa alatt, hanem 
már a készítéskor is, hiszen remek közös családi elfoglaltság is lehet a közös ajándékkészítés. Íme 

egy ötlet a diétázó családoknak egy kis közös ajándékkészítésre!

után ez vízálló, mérsékelten kopásálló és évekig prakti-
kus dísze marad a lakásnak. 

Az elkészítéshez szükséges:
 1 tápszeres doboz
 1 díszes szalvéta
 dekupázsragasztó 
 (legjobb, ha egyben lakk is, 
 hobbiboltokban kapható)

Az elkészítés módja: 
1. lépés: le kell szedni a tápszeres dobozról a papírt, 
majd vékonyan be kell kenni a ragasztóval.
2. lépés:  Óvatosan felragasztjuk a szalvétát – vigyáz-
zunk, el ne szakadjon, és ne maradjanak alatta buboré-
kok! A munkát megkönnyíti, hogy a normál szalvétamé-
ret szinte pontosan akkora, mint a tápszeres doboz, így 
azt nem kell méretre vágni.
3. lépés: A még nedves, frissen felragasztott szalvétát 
kívülről újra bekenjük a ragasztóval. Érdemes olyan 
szalvétaragasztót választanunk, ami egyben lakk is, és 
akkor e simítás során a lakkozást is elvégeztük, így az 
elkészült mű elviseli az enyhén nedves rongyos, mosó-
szeres tisztítást. 
4. lépés: 24 órás száradást követően már használhatjuk 
is!
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Fókuszban – Anyatejes táplálás a pku-s diétában

Két és fél évig anyatej

Megtapasztaltam, 
hogy a PKU-s gyerekeknek 
nem tilos anyatejet kapnia!

Fodor Marcsi írása

Az első napok
Az anyatej a legfontosabb, amit egy kisbabának a születé-
se után meg kell kapnia - minden orvos, védőnő és újság 
ezt szajkózza. Így hát amikor Borsika lányom 2003-ban 
megszületett, olyan bababarát kórházat választottam, ahol 
biztosították, hogy rögtön szülés után mellre tehessem, és 
amikor ötnapos korában levették a vért, már gyönyörűen 
szopizott. A hatalmas fehérjebevitel miatt 30-as körül járt 
a fenilalanin szintje, amikor kiszűrték a PKU-teszten. Egy 
világ omlott bennem össze, amikor megérkezett a telefon, 
és közölték, valami furcsa, megjegyezhetetlen nevű beteg-
sége van a kislányomnak, és egy csomó dolgot nem ehet. 
Mivel ez már péntek délután volt, hétfő reggel kellett csak 
jelentkeznünk a kórházban - de megnyugtattak, addig is 
nyugodtan kaphat anyatejet, és nem kell elválasztanom.

Nem tilos!
Hirtelen iszonyatos információmennyiség zúdult rám, de 
azt felfogtam: szerencsére a pku-soknak az anyatej nem 
tilos – ám nem adható korlátlanul. Néhány hónappal ké-
sőbb pedig már értettem, miért írják azt az információs 
füzetek, hogy a pku-s gyermekeknek a hozzátáplálását 
már 2-3 hónapos korban meg lehet kezdeni. A nagyon szi-
gorúan és mereven szabályozott szoptatási rend nem ked-
vez a tejtermelésnek. kezdetben 2-3 naponta szállítottuk 
a vérmintát, és annak alapján számolták ki újra és újra, 
hogy mennyi anyatejet ehet. A szervezetemnek nehéz volt 
elmagyarázni, hogy ma ennyi tejre van szükség, de holnap 
már egészen más mennyiséget kellene termelnie. Fejtem 
és fejtem hát rendületlenül, a babát meg mértem minden 
szoptatás előtt és után. Aki már próbálta ezt hosszú hó-
napokig hajnalban, éjszaka, hullafáradtan, félálomban csi-
nálni, az tudhatja, hogy nem volt könnyű feladat. De a 
kicsinek se volt könnyű megértenie, hogy most kaphat ci-
cit, de ha elmegyünk, és nincs mérleg, csak cumisüvegből 
kaphatja az előre lefejt tejet, és ha elfogyott a napi adag, 
hiába üvölt egy kis bánatűző szopiért, nem adhatok neki. 
persze hónapokig nem lehet otthon ülni, és bár vallom, 
hogy szoptatni mindenütt lehet, abban azt hiszem min-

denki egyetért, hogy a fejést már nem lehet nyilvánosan 
megejteni. kezdetben annyi tejem volt, hogy még egy tejt-
estvérnek is jutott, aztán hirtelen minden erőfeszítésem 
ellenére majd elapadt, aztán begyulladt a mellem a pangó 
tejtől. Egy sor olyan nehézséggel kellett megküzdenem, 
amely a nagyobbik, egészségesen született és igény szerint 
szoptatott lányomnál fel sem merült. De nem adtam fel 
- mert a kislányom imádott szopizni. 

Állandó hányások 
Borsika, bár gond nélkül elfogadta az Analógot, ezen kí-
vül semmilyen gyümölcsöt, főzeléket nem akart megkós-
tolni. Bizalmatlan volt minden új ízzel szemben. Amikor 
először, 2 hónapos korában megkóstolta a PAM-ot, sugár-
ban hányta ki. És ez így ment minden nap. Én meg újra 
és újra, kortyonként erőszakoltam bele. Nem csoda hát, 
hogy szegény gyanakvó lett mindennel, ami nem a ciciből 
jött. Ha nem kaphatott több anyatejet, semmi mást nem 
akart elfogadni egy darabig, még az Analógot is vissza-
utasította. miután az alapos kivizsgálás megnyugtatott 
minket, hogy a hányásoknak nincsen szervi oka, kicsit 
megnyugodtunk. Borsika hosszú hónapokon át naponta 
hányt, de emellett jól fejlődött. Én pedig azzal nyugtattam 
magam, hogy az anyatejjel, a pAm-mal, és az újra megked-
velt Analóggal voltaképpen mindenhez hozzájut. ám ami-
kor már hét hónapos lett, és még mindig csak pár kanál 
gyümölcspépet lehetett beleerőltetni, újfent aggódni kezd-
tünk. A szakirodalom szerint egy ennyi idős gyereknek 
már gyümölcspépet is ennie kellene. De amikor jobban 
utánanéztünk kiderült: minden baba különböző, és bizony 
a normál étkezésű babáknál is előfordul, hogy 7-8 hónapos 
korukig nem akarnak mást, csak anyatejet. mivel, mint 
minden pku-s gyerek, mi is állandó orvosi-dietetikusi 
felügyelet alatt voltunk, végül Borsikára bíztuk, milyen 
ütemben ismerkedik az ízekkel. kínálgattuk, kínálgattuk 
- és ő hol elfogadta, hol kihányta az ismeretlen ételeket. 
Aztán egyre több maradt benne, és egyre kevesebb anya-
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tejet igényelt. 
Éjszaka is lehet 
Borsika végül két és fél éves koráig szopizott. Hogy sike-
rült ezt elérni? egyrészt mert nagyon, de nagyon szeret 
ezzel megnyugodni, elaludni. Másfelől én nagyon akar-
tam szoptatni, és mindent megtettem érte. De a titkos 
fegyverünk kétségkívül az éjszakai szoptatás volt, ame-
lyet tapasztalataim szerint mindenhol elítélnek. mert egy 
féléves, ötkilós stb. gyereknek már nem kellene éjszaka 
ilyet csinálnia. Én ennek ellenére a kezdetektől úgy osz-
tottam be, hogy a napi anyatejadag nagy része a hivatalos 
alvásidőben jusson neki – bevallom lustaságból, mert éjjel 
könnyebb volt megszoptatni, mint tápszert kavarni. ilyen-
kor este fürdetés után mértem, majd reggel. Amennyivel 
közben nőtt a súlya, annyit szopizott. Ennek is megvan 
persze a maga hátránya: bírni kell az éjszakázást. Borsika 
másfél éves is elmúlt, amikor először aludta át az éjszaká-
kat. minden korábbi leszokási kísérletnek makacsul ellen-
állt. ám én úgy éreztem, ez nem nagy ár.

Mérleg nélkül
még egy titkunk van. egy éves lett, amikor abbahagytuk 
a mérést. Addigra már olyan jól összehangolódtunk, hogy 
meg tudtam mondani mérleg nélkül is, hogy mennyit szo-
pizott. mert mérni egyre nehezebb volt, hiszen egy ekko-
ra gyereket már pelenkázni se könnyű, nemhogy elérni, 
azt az ötmásodperces mozdulatlanságot a mérlegen, ami 
a pontos eredményhez szükséges. De ezt azért tehettem 
meg, mert a vérvizsgálatok eredménye mindig jó volt! És 
mert tudtam, már félévesen se itta meg a napi anyatej-
adagját, csak a felét, tehát bízhattam abban, hogy ezután 
sem eszi túl magát. És mert abban bíztunk, hogy nem a 
mérleg a fontos, hanem a jó eredmények - és ez szinte 
mindig bejött. tudom, veszedelmes precedens ez, mert a 
korai hónapokban nagy szükség van a mérésre, hogy el-
kerülje az ember a kicsi agykárosodását. De láttam, hogy 
az egyéves lányomnak már csak kortyokra van szüksége, 
illetve arra, hogy szabadon szopizhasson, pontosabban 
rágcsálhasson engem, amikor csak akar. ezt pedig nem 
akartam tőle megvonni. De nagyon figyeltem a rendsze-

res vérvételekre, és annak az eredményére. Amikor pél-
dául nyár elején hirtelen megugrott a vérszintje, kiderült, 
hogy a nagy melegben bizony többször megszomjazott, 
és mivel többször mellre kéredzkedett, több anyatejet ka-
pott. De ekkor sem az anyatej mennyiségét fogtam vissza 
- inkább más kedvelt nyalánkságaiból adtam kevesebbet. 
több tészta - semmi joghurt. ez ellen pedig egyikünknek 
sem volt kifogása. 

Fodor Marcsi

Kérdéseivel forduljon bizalommal 
W. Ungváry Renáta IBCLC vizsgás szoptatási szaktanácsadóhoz,  

a 30/2020870-es telefonszámon, illetve a r.ungvary@sanomabp.hu e-mailcímen!

Fókuszban – Anyatejes táplálás a pku-s diétában
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A phenylketonuriás csecsemő szoptatása
A szoptatási szakértő szemével

A szoptatás az újszülött legjobb eledele – ebben ma már nincs vita az orvosok között. Néhány évtizede még 
azt mondták, hogy a PKU-s kisbabákra ez nem igaz, mert az anyatejjel túl sok fenilalaninhoz jutnának. Ám 
gondos számolás, mérlegelés és ellenőrzés mellett semmi akadálya az anyatejes táplálásnak – erősíti meg W. 
Ungváry Renáta, a Kismama magazin szerkesztője, IBCLC szoptatási szaktanácsadó. (elérhetőségeit lásd a 
14. oldalon!)

Az anyatej fehérje és fenilalanin-tartalma személyenként és 
időszakonként más lehet, de az biztos, hogy alacsonyabb, mint 
a kereskedelemben kapható, nem speciális igényeket kielégítő 
csecsemőtápszereké. Lawrence szerint az anyatej fenilalanin 
tartalma 29-64 mg/dl között változhat, riordan szerint az érett 
anyatejben 41 mg/dl. magyarországon ezért átlagosan 54 mg/dl-
t szoktak átlagban számolni. 

Az anyatejes táplálás előnyei
 tagadhatatlan, hogy a szoptatás, illetve az anyatejes táplálás 
más forrásból pótolhatatlan előnyei (immunológiai védelem, faj-
taazonos fehérje, tökéletes táplálék-összetétel, pszichés előnyök) 
miatt rendkívül fontos, hogy a PKU-s csecsemők is anyatejen 
nőhessenek fel. Ez korántsem lehetetlen, hiszen bizonyos men-
nyiségű fenilalanin bevitelre a PKU-s gyerekeknek is szükségük 
van a megfelelő agyfejlődés érdekében. A legelőnyösebb táplá-
lék ebből a szempontból is az anyatej. 
A vizsgálatok szerint a szoptatott PKU-s csecsemők intelligen-
ciahányadosa 12,9 ponttal magasabb, mint a kizárólag tápszeren 
felnövő PKU-s gyerekeké. Többek közt ez az előny is igazolja 
azokat a plusz erőfeszítéseket, amelyeket a PKU-s csecsemőt 
szoptató anyának tennie kell gyermeke biztonságos szoptatása 
érdekében. A nehézségek abból fakadnak, hogy a pku-s csecse-
mők szoptatása, legalábbis az első hónapokban, nem történhet 
igény szerint. Az egyik fő hátrány, hogy a csecsemő nem tölthet 
annyi időt mellen, amennyit szeretne, s a szoptatás vigasztaló 
erejével igencsak takarékosan kell bánni, nehogy a megenge-
dettnél több fenilalanint fogyasszon el. 

A tápszerre szükség van
 Mindenképpen szükség van egy fenilalanin-mentes kiegészítő 
tápszerre is. Így biztosítható a megfelelő kalóriabevitel alacsony 
szinten tartott phe-szint mellett. A meghatározott mennyiségek 
miatt természetesen minden szopás előtt és után meg kell mér-
ni a csecsemőt. Az anyatejet kapó csecsemők körében általában 
alacsonyabb fenilalanin-szinteket mértek, mint azoknál a cse-
csemőknél, akik a fenilalanin-mentes tápszer kiegészítéseként 
alacsony phe-tartalmú tápszert kaptak. Vagyis az anyatej napi 
elfogyasztott mennyiségének ingadozásai (esetenként a meg-
engedettnél magasabb bevitel) kevésbé érintik hátrányosan a 
csecsemőt, mint az, ha magasabb fenilalanin-tartalmú tápszert 
kap. 
 Hogy mennyi fenilalanint ehet naponta a csecsemő, függ a to-
leranciájától, életkorától, súlyától és kalóriaszükségletétől. Ezért 
ennek kiszámításához minden alkalommal kérjük dietetikus és 
szakorvos segítségét!

A tápszeradás módszerei
 Nem mindegy, hogyan kapja a baba a tápszert, hisz ez a szop-
tatás sikerességét is befolyásolhatja. Az egyik módszer szerint 
a szükséges napi mennyiséget több kis részre osztva, szoptatás 
előtt közvetlenül adjuk a csecsemőnek kiskanállal, kispohárból, 
végső esetben cumisüvegből, majd kiegészítésként annyit szop-

hat, amennyit szeretne, mindaddig, míg el nem éri a napi ma-
ximum phe bevitelt. A fenilalaninmentes tápszer valószínűleg 
cumisüvegből adva sem jelent komoly konkurenciát a szopta-
tásnak és anyamellnek, meglehetősen rossz íze miatt. Ebben az 
esetben a csecsemő fenilalanin értékeinek rendszeres ellenőrzé-
sével győződhetünk meg róla, hogy nem léptük-e túl a mértéket. 
 Ha a mérés és folytonos számolgatás miatt a szoptatás túl-
ságosan sok nehézséggel járna, jó megoldás lehet az anyatej 
lefejése és cumisüvegből adása, bár ennek sajnos megvan az a 
hátránya, hogy a csecsemő nem profitál a szoptatás szájizomza-
tot, beszédfejlődést és állkapocsfejlődést ösztönző hatásából, s 
le kell mondania azokról az érzelmi, pszichológiai előnyökről is, 
amelyeket a szoptatás nyújt. 

A PKU-s csecsemőt szoptató anya nehézségei
 mivel a szoptatás nem igény szerint zajlik, amikor minden 
szinte magától beáll a legmegfelelőbb szintre, előfordulhat, 
hogy az édesanyának különböző nehézségekkel kell szembenéz-
nie, különösen az első hetekben. Ekkor ugyanis igen sok tej ter-
melődik, több, mint amennyi egy egészséges csecsemő igénye, 
viszont a tej eltávolításának leghatásosabb módjáról, a szopta-
tásról valószínűleg le kell mondani, vagy csak korlátozottan le-
het igénybe venni.
 Ezért kezdettől fogva érdemes az édesanyának egy megfelelő 
fejési módszert keresnie, hogy szükség esetén lefejhesse a feles-
legben termelődő tejet. Ha ez megfelelően tiszta körülmények 
közt történik, a maradékot le lehet adni az anyatejgyűjtőnek, il-
letve saját célra el lehet tenni mélyhűtő ládába, legalább mínusz 
18 fokon, más élelmiszerektől elkülönítve, például egy nagyobb, 
jól zárható dobozban. A tej-túltermelődés idején nem szabad 
melltartót, szoros ruhaneműt hordani, és érdemes ügyelni a 
helyes szoptatási, szopási technikára, hogy ne sebesedjék ki a 
bimbó. A sebek és a tejpangás ugyanis együttesen elősegíthetik 
a mellgyulladás kialakulását. 
 Ha a tejmennyiség csökkenne, akkor fejéssel vagy gyakoribb 
szoptatással (ha a baba phe-értékei ezt megengedik) ismét meg-
felelő szintre hozható.
A PKU-s csecsemőt szoptatni akaró anyának javaslom, hogy 
vegye fel a kapcsolatot más, hasonló cipőben járó anyákkal és 
szoptatási szaktanácsadóval, így a kettejüktől kapott informáci-
ók alapján nagy valószínűséggel választ fog kapni az őt érdeklő 
kérdésekre. A gyakorlatban sok minden egyszerűbbnek bizo-
nyul, mint ahogy első olvasásra látszik!

Figyelem! A PKU-s csecsemőt szoptató anyának nem ajánlott 
az aszpartám (Nutrasweet) fogyasztása, más diétás megszorí-
tásra nincs szükség. 

Szakirodalom: 
Breastfeeding and Human Lactation. Szerk: J. Riordan 2005. 3. 
Edition
Breastfeeding. Guide For The Medical Profession. Lawrence, 
Lawrence 6. Edition 2005.

Fókuszban – Anyatejes táplálás a pku-s diétában
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közösség - Hírek

E.S. PKU konferencia – 2006, Torremolinos
Molnár Tímea beszámolója

Résztvevők: Dr. Kása Péterné, Havasi Anikó, Kiss Erika, 
molnár tímea, gazdag Norbert

2006. október 27-30. között rendezték meg az e.s. pku 
éves konferenciáját a spanyolországi torremolinosban. 
mi már 26-án, reggel elrepültünk a mAlÉV Budapest 
– madrid járatával, majd az iberia Airlines vitt bennünket 
malagába, ahonnan bérautóval folytattuk tovább utunkat 
a célállomás, torremolinos felé. A hosszú utazás végén a 
Hotel sol de principe y principito szállodában vacsoráz-
tunk. Ekkor is, és ittlétünk során végig, nem győztünk 
válogatni a finomabbnál finomabb zöldséges fogásokból. 
Az eddigi szokásoktól eltérően  nem válogatták külön a 
pku-s ételeket, hanem az elszeparált részen csak a speciá-
lis termékek (tészta, rizs, kenyér) voltak, a zöldségételeket 
és burgonyás köreteket a normál asztalról lehetett kiválo-
gatni. Talán jó lett volna kiírni a zöldségételek összetevőit, 
valamint a Phe-tartalmat, mert a közös asztalról történő 
étkezéskor becsúszhat egy-egy hiba (pl. a kis pku-sok 
véletlenül tiltott ételhez nyúlnak vagy nem minden zöld-
ségfélét ismerünk, amit ők a nemzeti konyhájukban hasz-
nálnak).

A szobám panorámaerkélyes volt, amiről gyönyörű kilátás 
nyílt a szálloda kertjében lévő medencékre és a tengerre. 
Nem is tudtam korán lefeküdni, mert bár hideg szél fújt, a 
látvány mégis ébren tartott… 

Másnap korán ébredtünk. Egyrészt az előttünk lévő nap 
izgalmától, másrészt pedig egy téves infó miatt, amely 
szerint két órás időeltérés van Budapest és Torremolinos 
között. átállítottuk óráinkat, így aztán amikor torréban 
csak 6 óra volt, a mi óráink már 8-at jeleztek. A gyanús 
sötétség miatt felhívtuk a recepciót, így tudtuk meg, hogy 
az óraátállítás felesleges volt. 

Janka néni és Norbi már délelőtt csatlakozott a konferen-
cia programjához, mi azonban egy rövid malagai kirán-
dulással kezdtük. állítólag 30 éve nem esett errefelé az 
eső. Hát, bennünket ezzel is megtisztelt az időjárás. Azért 
megnéztük a katedrálist, majd a picasso-múzeumot. ez 
utóbbi nagy dilemmát jelent számomra, azóta sem tudom, 
mi volt a titka ennek az embernek, de hogy valamit na-
gyon tudott, az biztos. Vagy csak jó volt a marketingje.. 


Délután két olyan előadás is volt egyidőben, amelyre na-
gyon be szerettem volna menni. Az egyik a felnőtt PKU-

soknak szólt és három olyan kérdésről szólt, amely mindig 
felvetődik a felnőttkori PKU-sok kezelésekor: egyáltalán 
szükségünk van-e kezelésre, mennyi fehérjére van szüksé-
ge a pku-s szervezetének és, hogy a lNAA vagy a BH4 
megoldást jelenthet-e számunkra. A másik előadás inkább 
az E.S. PKU-val volt kapcsolatos, a címe: Életminőség, és 
az alapvető kérdések azok voltak, hogy hogyan befolyá-
solja a pku a társadalmi életet, a kapcsolatokat, a szó-
rakozást, stb. mik a tapasztalataink, hogyan befolyásolta 
a pku a személyiséget, hogyan jellemeznénk  egészségi 
állapotunkat, energiaszintünket és hogy hogyan tudna az 
e.s. pku a problémákon segíteni. 

Én ez utóbbi workshopot választottam. megtudtam, hogy 
a többiek szerint általános probléma, hogy a pku-sokat 
gyermekkórházakban (klinikákon) kezelik, ahogy nálunk 
is, és ez kommunikációs problémákat von maga után. 
Gyerekként kezelik őket és Mickey egeres tapaszokat 
kapnak a vérvétel után. Nem véletlen használok harma-
dik személyt, úgy gondolom, hogy ezt nálunk az utolsó 
problémák között említenénk. Nem tudom, mennyire illik, 
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nem illik negatív véleményt mondani, de azon túl, hogy 
megállapítottam azt, hogy a mi problémáink csak annyi-
ban azonosak az övékkel, hogy a tagság (néhány kivétel-
től eltekintve) lusta (szebben megfogalmazva: inaktív), 
viszont erre megoldást ők sem tudtak javasolni, szinte 
semmi olyan új információ nem hangzott el, amit a ma-
gyar egyesületben hasznosítani tudnánk. Az előadó (té-
mavezető) felkészületlen volt, nem arról beszéltünk, ami 
meg lett hirdetve, inkább egy kávészüneti beszélgetéshez 
hasonlított az egész.  más, kelet-közép-európai egyesület 
képviselői is elveszettnek érezték magukat, és számunkra 
a mickey-egeres tapasz-kérdés csak akkor merülne fel, ha 
lenne egyáltalán normális kezelés az országukban (mert-
hogy nem mindenhol olyan klasszul kidolgozott a pku 
kezelése, mint nálunk!!!). kérdésként felmerült, hogy az 
e.s. pku munkájában is ki kellene venni a részünket… 
azt viszont senki sem tudta, mi a feladat (talán hívni kel-
lett volna egy olyan vezetőségi tagot, aki ezt el is tudta 
volna mondani), további problémát láttam abban is, hogy 
a témavezetőnek fogalma sem volt arról, hogy a kelet-
közép-európai országokban mi a trend a diétás kezelést 
illetően, valamint gazdaságilag. Azt firtatták, hogy mi-
ért nem jövünk többen a konferenciára. (elhangzott egy 
olyan vélemény, hogy talán a „konferencia” nevet kellene 
megváltoztatni…) ezek után felszólaltam és elmondtam, 
hogy az e.s. pku-ban cél és feladat meghatározása nél-
kül nem fogjuk tudni, mit csináljunk, valamint azt, hogy 
a magyar csapat a magyar Numil kft. támogatásával tud 
jönni a konferenciákra és higgyék el, ha lenne lehetőség 
többeknek jönni, jönnének. Beszéltem a közös horvát-ma-
gyar táborról és annak a tapasztalatairól, hogy még két 
– egymáshoz földrajzilag közel lévő – országban is mennyi 
eltérés van, és azt a kérdőívet, amit ott kitöltöttünk, javas-
lom közzétételre, így ők, a nyugati országokban élő PKU-s 
vezetők is megismernék a mi gondozási, finanszírozási és 
gazdasági lehetőségeinket/rendszereinket. Ezt akkor, ott 
elvetették, viszont Nataliját, a szlovén PKU-sok vezetőjét 
megérintette a dolog és volt is erről egy hosszabb beszél-

getésünk, amelynek, remélhetőleg a jövőben eredményei 
is lesznek.

szombaton granadában, el Alhambrában voltunk, ahol a 
gyönyörű mór kastélyokból fenséges kilátás nyílt a város-
ra, és amelynek festői parkjaiban órák hosszat elbolyong-
tunk – ahogy azt a képek is mutatják. Visszaérve torremo-
linosba, elmentünk várost nézni, valamint kis apróságokat 
vásárolni, amelyek valamelyest visszaadják a spanyol táj, 
ízlés, élet szépségeit. Este flamenco-estet rendeztek szá-
munkra. Ötszemélyes tánccsoport gondoskodott a szóra-
koztatásunkról és igazán virtuóz tánctudásukkal kápráz-
tattak el bennünket a másnap reggeli hazaindulás előtt.

Végezetül köszönetünket fejezzük ki a Numil kft-nek, Dr. 
Katona Beáta ügyvezető igazgatónak és Havasi Anikónak. 
Úgy gondolom, most még nagyobb köszönetet kell mon-
dani, hisz utólag – miután az elnökség úgy döntött, hogy 
egy pku-s kiutazási költségeit átvállalja – vállalták mind-
két pku-s utaztatását. ezt személy szerint is szeretném 
megköszönni! Végül, de nem utolsó sorban az egyesület 
elnökségének köszönöm, hogy bizalmat szavaztak nekem 
és engem delegáltak a konferenciára. Bízom benne, hogy 
az ott épített kapcsolatok a jövőben az egyesület hasznára 
válnak!

Üdvözlettel:
Molnár Tímea
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„A nagy nap 2006. augusztus 19-én jött el. A polgári és az 
egyházi szertartás is városunkban volt. Nem terveztünk 
nagy esküvőt, de így is volt mit szervezni. Az esküvőre 
hívtuk meg barátainkat, ismerőseinket; az esküvői vacso-
ra már csak családi körben zajlott. A haverokkal amúgy 
is volt lány- illetve legénybúcsú… Az éttermeseknek nem 
jelentett problémát, hogy kétféle esküvői menüt (PKU-s, 
normál) kellett elkészíteni és felszolgálni. A menyasszonyi 
torta és a sütemények sem maradhattak el, melyek szintén 
két változatban készültek, a pku-st szüleink készítették. 
Valószínűleg a normál menü is finom lehetett, minden el-
tűnt a tányérokról.
Négy napos nászutunkon bejártuk pécset és környékét. 
szállásunk Harkányban volt, ahol a panzió dolgozói szin-
tén készségesen segítettek, hogy diétánkat maradéktala-
nul betarthassuk.

reméljük a képek tükrözik azt az örömöt, melyet nekünk 
ez a nap jelentett!

Üdvözlettel:
Rákos Balázs és Rákosné Götz Anita”

PKU-s esküvő Fertődön
Sokan ismerjük személyesen is azt a két nagyszerű fiatal PKU-st, akik jó néhány együtt töltött év után 
idén házassággal pecsételték meg szerelmüket. Rákos Balázs az Egyesület titkára, aki mindig segítő-
készen áll valamennyiünk rendelkezésére, párja, Götz Anita pedig a nyári táborok megszervezésében 
jeleskedik hosszú ideje. Boldog közös életet kívánunk nekik!
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Mérföldkőhöz érkeztünk
Izgalmakban bővelkedett az idei nyár Gasztonyiéknál. Gitta érettségi előtt állt. Természetesen mi, a 
szülők, és persze a nagyszülők aggódó, féltő gondolatai mellett számíthattunk tágabb családunk, a 
PKU-sok együttérzésére, biztatására. Gitta végülis jó átlaggal leérettségizett, sőt, jó hír, hogy felvették 
a Kodolányi János Főiskola utazás-turizmus szakára, nappali tagozatra. Ennek apropóján elgondol-
kodtam és visszatekintettem arra a 18 évre, mióta kapcsolatban vagyunk a PKU-val…

Felhőtlenül boldogok voltunk, mikor az akkor két és fél 
éves kisfiunk hugicát kapott. Napokon belül kislányunk 
lett a csecsemőosztály szopóbajnoka! Büszkén el is hatá-
roztam, hogy míg a „Nagy” csak nyolc hónapig szopott, 
majd a „Kicsi” legalább egy évig anyatejes baba lesz. Aztán 
jött egy távirat, ami megváltoztatta elhatározásomat…
Szabó Lajos professzor úrral – emlékét szeretettel őrizzük 
– volt az első komoly beszélgetésünk a PKU-ról. Felké-
szülten érkeztünk, amit lexikonokból, az „Orvos a csa-
ládban” c. könyvből, a gyermekorvostól lehetett egy este 
alatt megtudni, azt meg is tudtuk. (Akkoriban még nem 
volt internet…) Csodáltuk Tanár úr lenyűgöző szakmai 
tudását. Ő mestere volt nem csak szakmájának, hanem az 

emberekkel való bánásmódnak is. Aztán megismerkedtünk 
Csilla nénivel is, aki végtelen szeretetével és finom, gondos 
terelgetésével támogatott bennünket abban, hogy a pku-t 
elfogadjuk. Őt tiszteletbeli családtagként szeretjük, és ezú-
ton is kívánjuk mielőbbi gyógyulását. Gitta az egy hónap 
diéta-beállítás után végre hazakerült. szabó professzor úr 
biztatására fenntartottam az anyatej-termelést, és végre, 
gitta 3-4 hónapos korára megkaptuk az engedélyt: napi 
50 g anyatejet kaphatott – eredeti csomagolásban! tragi-
komikus volt, mikor először a jól bevált tápszeres cucli 
helyett a rég elfeledett cicivel próbálkozott. Csak nyalo-
gatta, nem ismerte fel, mire jó. Hirtelen ötlettől vezérelve 
teát csöppentettem rá, így már rájött, mit kell tenni. mi-

közösség - privát szféra



23

e g y e s ü l e t i 

lyen nehéz is volt elszakítani 50 g elfogyasztása után azt 
a csecsemőt, aki 3 naposan már 80 grammokat szopott! 
(A PKU-s csecsemők szoptatásáról szóló írásainkat lásd a 
13-15. oldalon! - a szerk.)
Aztán felgyorsultak az események. Nem akartunk beteg-
ségtudatot kialakítani Gittában, ezért normál bölcsődé-
be írattuk, két évesen. Mind a bölcsőde, majd később az 
óvoda és az iskola alsó tagozatában a menza is kiválóan 
együttműködött velünk a diéta betartásában. A hétfők vol-
tak a meglepetés-napok, majd hétfő délután megkaptam a 
heti menüt, és ugyanazt megfőztem Gittának, mint amit a 
többiek kaptak, vagy valami nagyon hasonlót. Vittem be 
külön kis edényt, amiben tűzön lehetett melegíteni, egy 
másikat, amiben mikrózhatták neki az ételt. kenyeret, 
sütikéket is folyamatosan tartottunk a gyermekintézmé-
nyekben. szerencsére ez még a nagyon szigorú HACCp 
rendszerek bevezetése előtt volt.
Később, mikor Idus nagymamát nyugdíjazták, új foglal-
kozása lett: unoka-menedzsernek lehetne leginkább titu-
lálni. Naponta buszozott esőben, fagyban, kánikulában, 
és felügyelte a csemeték hazaérkezését az iskolából, a lec-
keírást és tanulást, hordta-vitte a gyerekeket edzésekre, 
különórákra.
Mikor Gitta gimnazista lett, már „cikinek” számított a 
szigorú nagymamai jelenlét, eljött a „ridegtartás” ideje. 
meg kellett tanulni a mikró, a gázláng kezelését, el kellett 
sajátítani a mosogatás fortélyait. mára emellé még néhány 
diétás étel elkészítése is rákerült a palettára.
Általános iskolás korában Gitta versenyszerűen öttusa-ala-
pozott. A komoly és szigorú edzések harmóniában voltak 
a diétás életmód fegyelmével. Bakfisként már nem vonzot-
ta a hajnali úszás, a heti 7 edzés. Kis pihenő után új sport-
ágat választott, és édesapjával közösen edzenek, hetente 
kétszer a wing-tsun kungfut művelik szorgalmasan.
18 év. Egy érett nő. Megszámlálhatatlan elégedett, boldog 
pillanat. Néhány kevésbé boldog is, de arra ugyan ki em-
lékszik??? És végtelen hála, és köszönet, hogy itt tartunk. 
Hogy már van mire visszaemlékezni.
Hálás szívvel köszönöm magam és családom nevében az 
odaadó gondoskodást, emberséget, törődést a PKU Labor 
minden kedves munkatársának, külön megemlítve szabó 
professzor urat, Csilla nénit, Ági főorvos asszonyt, Eri-
kát…

köszönettel tartozunk a pku egyesület megalapításáért 
a „Nagy Generáció” minden képviselőjének, csak néhány 
nevet említve: Varga család, kemény család, keresztes 
család, Farsangék, eklerék, tóthék, Bérdiék, szudáék, és 
bocsássanak meg mindazok, akiknek a nevét hely szűke 
miatt nem említem, de nagy szeretettel gondolok rájuk. 
Köszönet az „ÚJAK” nemzedékének. Lelkesedésük példa-
mutató, jó kezekben van a stafétabot. köszönet az egye-

sület támogatóinak, Hacsek doktor úrnak, Várkonyi kin-
gának, és mindenkinek, akik az ő munkájukat segítik.

Köszönöm családomnak: férjemnek: Balázsnak, Gergő 
fiunknak, szüleimnek, Balázs szüleinek, Öcsémnek, Gitta 
keresztszüleinek, hogy így, együtt felneveltünk egy cso-
dás ifjú hölgyet, akivel öröm beszélgetni. Aki – mint annyi 
kortársa – maga a jövő.
közös munkánk nem ért véget. Nem végállomáson va-
gyunk, hanem egy szép és egyben figyelemre méltó állo-
máson. Ahol érdemes volt megállni, egy kicsit kiszállni, 
hátranézni, hogy újult erővel, friss lendülettel haladjunk 
tovább előre.
gitta már önállóan és kiválóan oldja meg a diétáját, példá-
ul idén nyáron szülői felügyelet nélkül, barátnőkkel járt a 
görög tengerparton, hogy kipihenje az érettségi fáradal-
mait. utána 3.49 mg% volt a vérszintje. Augusztus végén 
gólyatáborba ment. ott sem lehetett probléma. És sehol 
máshol sem.
Szeptemberben megkezdődött a főiskolás élet. Új szoká-
sokat kell kialakítani, meg kell tanulni másként tanulni, 
felnőttebb módon szemlélni a világ jelenségeit.

Sok sikert kívánok e szép feladatok örömteli megol-
dásához, kislányom!
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Minden kedves olvasónak ezúton köszönöm meg 
a rámgondolást és a gyógyító szeretetet, amellyel 

körülvesznek.
Sok-sok szeretettel és az alábbi írással kívánok 

Kedves Mindnyájuknak áldott, boldog, mosolyban 
gazdag Karácsonyt

Csilla néni

megjelenik: negyedévente. kiadja: magyarországi pku egyesület. szerkeszti a szerkesztõ bizottság.

Fõszerkesztő: Fodor Marcsi. Felelős szerkesztő: Batki Zsolt. Felelős kiadó: Parrag Tamás.

issN 1217-7709

közösség - ünnepek

Magyarországi PKU Egyesület

Postacím: 1380 Budapest Pf. 1160

Telefonszám: 06-30-602-71-85

Adószám: 19662594 - 1 - 41

Bankszámlaszám: 
11714006-20247566-00000000

Kérjük, szíveskedjenek 
az újság egyik példányát 

háziorvosuknak 
eljuttatni!

MOSOLYOD
ii. jános pál pápa írása

Mosolyod, mely szívből fakad, aranyozza be arcodat!

mosolyod nem kerül pénzbe, mégis sokat ér testvéred szemében. gazdagítja azt, aki kapja, s nem lesz sze-
gényebb az sem, aki adja.

pillanatig tart csupán, de örök nyomot hagy maga után.

senki sem olyan gazdag, hogy nélkülözni tudná, és senki sem olyan szegény, hogy meg nem érdemelné.

Az igazi barátság látható jele, hintsd be a világot egészen vele.

Mosolyod: nyugalom a megfáradottnak, bátorság a csüggedőnek, vigasztalás a szomorkodónak.

mosolyod értékes, nagyon jó, de semmiért meg nem vásárolható. kölcsönözni nem lehet, ellopni sem, mert 
csak abban a percben van értéke, amelyben arcodon megjelen’.

És ha ezután olyannal találkozol, aki nem sugározza a várt mosolyt, légy nagylelkű, s a magadét add, 
mert senkinek sincs nagyobb szüksége mosolyra, mint annak, aki azt másnak adni nem tudja.


