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A tejfehérje pótlása 

A bélgyulladások hátterének vizsgálatakor sok esetben fedezhetünk fel élelmiszerekkel 
szembeni érzékenységet. Ezt meg kell különböztetni a klasszikus allergiától.  

Ebben az esetben ugyanis nem termel a szervezet az adott élelmiszer fehérjéjével 
szemben ellenanyagot, de bélgyulladást vált ki, ami emésztési és felszívódási zavarokhoz 
vezet. Ezt hívjuk enteropátiának.   

A mérés során a legnagyobb riadalmat a gabonafehérjék és a tejfehérjékkel szembeni 
érzékenység okozza. Ezeknek a pótlására, vagy helyettesítésére szeretnék néhány 
tanácsot adni. 

A tejfehérjének érzékenysége általában némi kavarodást szokott okozni, ezért fontosnak 

tartom, hogy itt is elmondjam:  

A tejfehérje (kazein) nem azonos a tejcukorral (laktóz).  

Sokszor futok bele, hogy amikor a tejfehérje érzékenységről beszélünk, megkérdezik, 

hogy laktózmentes tejet lehet-e inni?  

Nem lehet! A laktózmentes tejből a tejcukrot kivonták, de a tejfehérje benne van! 

o Tejfehérje helyettesítésére növényi zsírokból készült terméket lehet használni. Ezek 

sajnos főként hidrogénezett zsírokból készülnek, de legalább nem tartalmaznak 

tejfehérjét! 

• Ilyenek lehetnek például a tejföl helyett a frissföl, délibábföl (ezek kis 

mértékben tartalmaznak tejfehérjét!)  

 

• vagy növényi tejszínek, mint a szója vagy a rizstejszín. Ezeket be lehet 

szerezni a Herbaházba, vagy a Metró áruházba, vagy nagyobb 

szupermarketekbe.  
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o A sütik, nyalánkságok elkészítéséhez a Hullala vagy a hoppala növényi habtejszínt, 

vagy a szója-, rizs-, mogyoró-, mandula-, zab-, vagy kókusztejeket ajánlanám. Ezeket 

szintén be lehet szerezni a Herbaházba, vagy a nagyobb üzletekben: Spar, Auchan, 

Tesco, Metro stb.  

 

o Margarin helyett vagy az igazi /fermentált, vagyis hagyományos módon elkészített/ 

vaj, vagy a kókuszzsír ajánlott. Érdemes kipróbálni. Kiválóan lehet szendvicsekbe tenni, 

és nagyon jól lehet sütni is vele. Többször felhasználható, mert jobban bírja a hőt, 

mint a napraforgó, vagy más finomított olajok! Nincs mellék íze!  

 

o Sajtok helyett, ha nagyon muszáj, a kecskesajtot nagyon kis mennyiségben lehet 

enni. Figyelem! Vannak, akik a kecsketej fehérjét sem tudják bontani!  

A feltétek elkészítéséhez a tömbös növényi sajtot lehet használni. De ezt is csak 

korlátozottan, mert bár kazeint nem, de hidrogénezett zsiradékot nagy 

mennyiségben tartalmaznak!  

A Herbaház, ahol a tehéntejmentes termékeket be lehet szerezni, Budapesten, a 

Százados úton van a Papp László sportaréna közelében. (Az 1-es villamos pont ott tesz le.) 

Ha nem szeretnél hidrogénezett növényi zsírokból készült növényi italt fogyasztani, 

érdemes venni egy nagy levegőt, és beruházni egy növényi italkészítő készülékbe. Ehhez 

sok segítséget találsz az interneten. Pl.: http://www.vegatej.hu/ 
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