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Sziasztok! 

 

A mai csoportfoglalkozásunk témája az emberi szervezet ásványi anyag szükséglete. 

Különösen a téli hónapokban a vitamin feltöltöttség mellett elengedhetetlen a szervezet ásványi 

anyagokkal történő feltöltése. 

Ha szeretnénk sokáig elkerülni a betegségeket, megőrizni testi-szellemi fittségünket, a 

következő 10 ásványi anyagra mindenképpen szüksége van szervezetünknek.  Egy-egy ásványi 

anyag több funkciót is ellát, és meghatározott mennyiségre van szükség a szervezet zavartalan 

működése érdekében. 

 

1. CINK 

 

A cinknek fontos szerepe van a sejtek regenerációjában, a sejt ellenálló képességének 

fenntartásában, a sebgyógyulás folyamatában és az anyagcsere folyamatához is 

elengedhetetlen. Biztosítja a hormonrendszer megfelelő működését és az életképes spermiumok 

létrejöttét. A cink képes a szervezet detoxikálására, a nehézfém terhelés káros hatásainak 

kivédésére. 

A cink szerencsére sok alapanyagban megtalálható, egyik legjobb forrásai a vörös húsok. Nagy 

mennyiségben fordul elő az osztrigában és a kagylóban, valamint a búzacsírában, 

búzakorpában. A mogyoró- és diófélék is jó forrásai.  

Cinkhiány esetén fáradékonyság, az ellenálló- és teljesítőképesség csökkenése, elhúzódó 

sebgyógyulás, étvágy csökkenése, hasmenés léphet fel. Túlzott bevitele is okozhat 

problémákat, elsősorban hányást, rosszullétet. 

Ha étrendünk kiegyensúlyozott és változatos, nem kell félnünk a cinkhiány kialakulásától. Az 

elégtelen kalóriabevitel, a túlzott alkoholfogyasztás, vagy az emésztési zavarok viszont 

okozhatnak cinkhiányt. 

 

2. FOSZFOR 

 

A foszfor elsősorban a csontok, fogak, és a DNS alkotórésze, valamint az energiatermeléshez 

is nélkülözhetetlen. A foszfor szinte minden élelmiszerben megtalálható, kisebb-nagyobb 

mennyiségben. Hiányállapotával nem is igazán kell számolni, mert az élelmiszeripar –  
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elsősorban savanyító adalékanyagként - egyre több foszfort használ fel, általában 

foszforsavként. 

 

3. JÓD 

 

A jód nélkülözhetetlen a magzat testi és szellemi fejlődéséhez, szerepet játszik az 

alapanyagcsere szabályozásában. A jódhiány szövődménye lehet a pajzsmirigy 

megnagyobbodása, mivel a jód nélkülözhetetlen a pajzsmirigy által termelt két hormon 

előállításához. A káros sugárzások kivédésében is szerepe van, 

Jód hiányában az anyagcsere lassul, depresszió lép fel, a szérumban az össz-zsíradék szint nő, 

várandós anyáknál a magzat elhalása, spontán abortusz, magzatfejlődési rendellenességek 

jelentkeznek. Általános tünet a golyva, a pajzsmirigy megnagyobbodása.  A jód legjobb forrása 

a tengeri hal, a tengeri só, a kagylók. 

 

4. KÁLIUM 

 

A káliumnak a szervezet elektrolit-egyensúlyának fenntartásában, az ideg- és izomműködésben 

van a legnagyobb szerepe. Ezenkívül szükséges a sejttömeg gyarapodásához, így gyerekek 

esetében különösen fontos a megfelelő káliumellátottság. A káliumra szükség van a 

vércukorszint szabályozásában, szükséges a gyomorsav termelődéséhez, és számos enzim 

normális működéséhez is. A kálium minden élelmiszerünkben megtalálható kisebb-nagyobb 

mennyiségben. Az állati eredetű termékek inkább nátriumot, a növényiek inkább káliumot 

tartalmaznak. Mai táplálkozásunk mellet hiányállapota nehezen alakulhat ki, főleg hányás, 

hasmenés szerepelhet az okok között. A szív működése zavarttá válik, izomgyengeség 

jelentkezik, a vesék működése károsodhat. 

 

5. KÁLCIUM 

 

A kalcium mintegy 99%-a a csontozatban raktározódik, felelőse azok épségének, egészséges 

szerkezetének megőrzéséért, de szerepet játszik a véralvadásban, a vízháztartásban. Hiányában 

jellemző a fáradtság, idegesség, izomgörcsök, egyes izmok (pl. vádli) vagy a szemhéjak 

remegése, valamint az allergiás tünetek fokozódása. Ha a táplálékkal történő kalciumbevitel 

elégtelen, a szervezet a hiányzó mennyiséget a csontokból vonja el. Az elveszített csonttömeget 

nem lehet pótolni, ezért a leghatékonyabb és egyetlen eszköz az időben történő megelőzés. 

Az összetétel és a felszívódás szempontjából is tekintve a legjobb kalciumforrásaink a tej és a 

tejtermékek. 

 

6. MAGNÉZIUM 

 

A magnézium a szervezetben a negyedik legnagyobb mennyiségben előforduló ásványi anyag, 

amely nagyrészt a csontokban található és közel 300 enzim működésében vesz részt. Fontos 

szerepe van az ideg- és izomműködésben, a stressz csökkentésében, a trombózis 

megelőzésében, a véralvadás, a szívműködés szabályozásában. 
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Magnézium hiányára utal a koncentrálóképesség csökkenése, fáradtság, kimerültség, 

idegesség, alacsony vérnyomás, szapora szívműködés, izomgörcs, szemhéjremegés. A 

magnézium legnagyobb mennyiségben a zöldségfélékben, a hüvelyesekben, a különböző 

gabonafélékben (főleg azok héjában), a gyümölcsökben, a tejtermékekben és a halfélékben 

található meg. 

 

7. VAS 

 

A vas fontos összetevője az oxigén felvételéért és a szövetekhez szállításáért felelős ún. 

hemoglobinnak és az izomsejteknek. Vashiány esetén vérszegénység alakul ki, a vér 

oxigénszállító kapacitása csökken, melynek tünetei fáradékonyság, szédülés, gyengeség. A vas 

legjobban állati eredetű élelmiszerekből szívódik fel, ez alapján a legjobb vasforrások a húsok, 

a máj és az egyéb belsőségek. 

Vas hiányában csökken a hemoglobintermelés, a vér nem lesz képes elegendő oxigént szállítani, 

ezért az izmok munkavégző képessége csökken. Látható tünetként a vashiányos ember sápadt, 

fáradékony és szellemi képességei is csökkennek. Nem látható tünetként a meddőség lehet a 

vashiány következménye. 
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