A víz élettani szerepe a szervezetben összetett és sokrétû: részt vesz a szervezet állandó hômérsékletének szabályozásában, lehetôvé teszi a vérkeringést, befolyásolja a vér összetételét, szabályozza a vérnyomást, közremûködik a tápanyagok, a salakanyagok és a gázok oldásában, szállításában. Lassan itt a nyár, így hasznos lehet feleleveníteni a folyadékpótlásra vonatkozó ismereteinket.

Ha nyár, akkor folyadékpótlás
A folyadékpótlás azért is fontos,
mert az emberi test jelentôs része — az
újszülöttek kb. 75—80%-a, a felnôttek
kb. 50—70%-a — víz, ami a kor elôrehaladtával csökken. Tehát egy 70 kg
súlyú felnôtt szervezet kb. 54 l vizet tartalmaz. Az agy 78%-a, a vér 86%-a, a
szív 77%-a, a máj 84%-a, az izmok
70%-a víz.
Egészséges embereknél a napi
folyadékigény:
— 1—6 hónapos korig 190 ml/testtömeg kilogramm;
— 6—12 hónapos korig 800—1000 ml;
— 1—2 éves korig 1100—1200 ml;
— 2—3 éves korig 1300 ml;

30

2016. május ÉLELMEZÉS

— 4—8 éves korig 1600 ml;
— 9—13 éves korú fiúknál 2100 ml;
— 9—13 éves lányoknál 1900 ml;
— 14 év felett 2—2,5 l.
A napi javasolt folyadékmennyiség
azonban függ a kortól, a munkavégzés fajtájától (légkondicionált iroda
vagy fizikai munka), a sportolási szokásoktól, az évszaktól, esetleges betegségektôl (lázas állapotban 10%-kal,
hányás és hasmenés esetén akár 50—
80%-kal is megnôhet a szervezet folyadékigénye). Így ezeket mindig külön
figyelembe kell venni.
A vízháztartás egyensúlyának megbomlásakor, legyen az a vízleadás
fokozódása (sporttevékenység, nehéz

fizikai munka, külsô hômérséklet, láz,
hasmenés vagy hányás) vagy a vízfelvétel csökkenése miatt, a szervezet
kiszárad. A szomjúság egy fontos jele
ennek, de nem az elsôdleges mutatója az egyensúly felbomlásának. Gyakran az éhségérzet, a fejfájás már a
folyadékpótlás szükségességére figyelmeztet, ha pedig a nyelv vagy a
száj kiszárad, mindenképp igyunk
meg egy pohár vizet. Már 0,5%-os
folyadékvesztés esetén is csökken a
fizikai és a szellemi teljesítôképesség,
megjelennek a kiszáradás elsô tünetei
(fejfájás, koncentrálóképesség csökkenése, szomjúság).
Vizet veszítünk a párologtatással,
a beszéddel, a széklettel és a vizelettel, felvenni pedig az ivással (vízzel,
ásványvízzel, forrásvízzel, tejjel, tejes
italokkal, zöldség/gyümölcslevekkel,
teával, alkohollal, cukros vagy édesített szénsavas vagy szénsavmentes
levekkel) és evéssel (levessel, mártással, joghurttal, kefirrel, gyümölcsökkel, zöldségekkel) tudunk. A
különbözô élelmiszerek/ételek eltérô
víztartalommal rendelkeznek, pl. a tejben 90%, a zöldségekben és gyümölcsökben 50—90% fölötti, a készételekben 40—70%, a sütôipari termékekben kb. 40% a víztartalom. Javaslatok szerint az elfogyasztott víz 70—
80%-a folyadékokból (elsôsorban vízbôl), 20—30%-a élelmiszerekbôl, ételekbôl származzon.

Az ivással történô folyadékpótlási
lehetôségek között meg kell különböztetnünk energiát szolgáltató (tej,
tejes italok, zöldség/gyümölcslevek,
cukros tea/kávé, alkohol, cukros vagy
édesített szénsavas vagy szénsavmentes levek) és energiát nem szolgáltató (víz, ásványvíz, forrásvíz,
cukormentes tea/kávé, citromos,
mentás víz stb.) italokat. Fontos ez a
napjainkban egyre nagyobb méreteket öltô túlsúly és elhízás miatt, ami
már gyermekkorban is növekvô
mértékû. A mindennapi folyadékpótlásra ezért elsôsorban az energiát
nem szolgáltató folyadékok javasoltak. Ezt a csoportot tovább kell bontani egyrészt aszerint, hogy van-e vagy
nincs jelentôs koffeintartalma. Ez
alapján a magas koffeintartalmú kávé,
erôsre fôzött fekete-, zöld-, fehértea,
cukormentes energiaitalok stb. szintén nem javasoltak a napi folyadék
pótlására, a koffein élettani hatásai
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miatt. Másrészt fontos említést tenni a
napjainkban a boltok polcain egyre
nagyobb választékban fellelhetô energiamentes édesített üdítôkrôl, vizekrôl, melyek megítélése még kérdéses.
Az biztos, hogy az inzulintermelésre
hatással van, és így beleszól a fogyási szándékba.
Jó tudni:
• a gyermekek és az idôsebbek
hajlamosabbak nem inni, és nem
is biztos, hogy jelezni tudják,
hogy szomjasak, így nekünk kell
gondoskodni a megfelelô menynyiségû napi folyadékfogyasztás
biztosításáról;
• az Országos Élelmezés- és
Táplálkozástudományi Intézet
korábbi felmérései szerint még
ma sem ritka, hogy az is kolában a mosdón kívül nincsen vízvételi lehetôség, ami
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csökkentheti az itt elfogyasztott
váltogatni, annak érdekében,
folyadék mennyiségét;
hogy elkerülje egyes ásványi
ha sötét színû a vizeletünk,
anyagok felhalmozódását a
akkor keveset ittunk, mihamaszervezetében;
rabb pótolni javasolt;
• az energiaital nem javasolt a
a megfelelô mennyiségû víz és
gyermekek folyadékpótlására,
rostban gazdag ételek fogyaszmert koffeint és más serkentô
tása növeli a teltségérzetet, ezálhatású összetevôt tartalmazhat;
tal csökkenthetô az étvágy, így
• a sportitalok a fokozott fizikai
elkerülhetô a súlygyarapodás;
aktivitás alatt elveszett víz és
1 l gyümölcslé még ha 100%-os
ásványi anyagok pótlására szolis, mintegy 400 kcal energiát targálnak. Ezekek az innivalók attól
talmaz, így hozzájárulhat a túlfüggôen, hogy a szervezet fosúly/elhízás kialakulásához;
lyadékteréhez képest kevesebb,
3 dl cukros üdítôben 11 koctöbb, vagy ugyanannyi ásványi
kacukornyi cukor van;
anyagot tartalmaznak, lehetnek
az ivóvíz olyan emberi fogyaszhypo-, hiper- és izovolémiások.
tásra szánt víz, melyen különKülönbözô összetétellel, de
bözô beavatkozásokat végezbennük is van szénhidrát, így
nek, a szennyezôdésmentesség
ezek sem javasoltak a mindenelérése érdekében. A forrásvíz
napi folyadékpótlásra.
ezzel ellentétben, természetes
állapotában is iható;
Zentai Andrea dietetikus
a gyógyvizek elsôsorban nem
folyadékpótlásra valók, ezek
ugyanis olyan vizek, amelyeknek
gyógyhatása is van. Mivel egyes
változataik különbözô összeTipp
tételûek és így különbözô hatás• készíthetünk gyümölcssal rendelkeznek, fogyasztáteákat, melyeket elôzô este
sukat illetôen érdemes szakemle lehet hûteni, így egy ízeber segítségét kérni;
sebb folyadékot kaphatunk.
az ásványvizeket az összes
ásványianyag-tartalmuk alapján
3 csoportba lehet sorolni: alacsony, ha az összes ásványianyag-tartalom 50—500 mg/l
közötti; közepes, ha 500
és 1500 mg/l közötti; és
Tipp
magas, ha 1500 mg/l
• vonzóbbá tehetjük a vizet úgy,
feletti. A mindennapi
hogy lefagyasztott gyümölcsöket
folyadékpótlásra az
vagy (kezeletlen héjú) citrusféléket
elsô csoportba tartozó
(citromot, narancsot, lime-ot) teváltozatok ajánlottak a
szünk bele, vagy a poharak szélére,
leginkább. Közülük is a
vagy reszelt gyömbérrel, men200 mg/l érték alatti
tával ízesítjük.
nátriumtartalmúak a javasoltak a legtöbbször;
az ásványvizek márkáját és
típusát javasolt rendszeresen
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