
A MooDFOOD kutatási projekt bizonyítékokon alapuló következtetésekre jutott az 
élelmiszereknek a depresszió megelőzésében játszott szerepét illetően. 

A projekt  az élelmiszercsoportok, a tápanyagok, az étkezési szokások, a táplálékkiegészítők és 
az étkezéssel kapcsolatos magatartásformák (például a tudatos táplálkozás) szerepét vizsgálta. 

A dietetikusok kulcsszerepet játszhatnak abban, hogy az emberek az egészséges táplálkozás 
segítségével támogassák mentális egészségüket. 

A következtetések összefoglAlásA
A DEPRESSZIÓ MEGELŐZÉSE
•  �A�nemzeti�táplálkozási�irányelveknek�megfelelő�egészséges�
étrend�követése�csökkentheti�a�depressziós�tüneteket�
a�népesség�körében.�A�zöldségek,��gyümölcsök�és�halak�
fogyasztása�különösen�fontos.
•  �Arra�vonatkozó�bizonyítékok�nem�állnak�rendelkezésre,�hogy�a�
táplálékkiegészítők�szedése�megelőzné�a�depressziót.
•  �Az�elhízott�embereknél�a�fogyás�csökkentheti�a�depressziós�
tüneteket.

A DePResszIÓ kezelése
•  Az�egészséges�étrend�követése�segíthet�a�súlyos�depresszív�
zavarban�(Major�Depressive�Disorder,�MDD)�szenvedő�betegek�
depressziós�tüneteinek�csökkentésében.
•  �Az�omega-3�étrendkiegészítők�(napi�≥1�g�EPA�és�DHA)�enyhe�
jótékony�hatással�lehetnek�a�depressziós�tünetekre�az�
antidepresszánsokat�szedő,�MDD-ben�szenvedő�betegeknél.

sÚlYos DePResszÍv zAvARRAl NeM 
DIAgNosztIzált Betegek:
Milyen táplálkozási tanácsokat adhatok a beteget 
fenyegető depresszió kockázatának csökkentésére?
Tanácsolja�betegeinek,�hogy�mindennap�kövessék�a�
nemzeti�táplálkozási�irányelveknek�megfelelő�egészséges�
étrendet.�Az�elhízott�embereknél�a�fogyás�a�depressziós�
tüneteket�is�csökkentheti.
Javasoljak táplálékkiegészítőket?
Nem.�A�bizonyítékok�azt�mutatják,�hogy�a�
táplálékkiegészítők�nem�hatékonyak�a�depresszió�
kockázatának�csökkentésében.

DIAgNosztIzált sÚlYos DePResszÍv 
ZAVARBAN SZENVEDŐ BETEGEK:
Milyen táplálkozási tanácsokat adjak a már 
depresszióban szenvedő betegeknek?
A�depresszió�megelőzéséhez�hasonlóan,�az�egészséges�
étrend�a�depressziós�tünetek�enyhítésében�is�segíthet.�
Javasoljak táplálékkiegészítőket?
Az�omega-3�étrendkiegészítők�(napi�≥1�g�EPA�és�DHA)�
enyhe�jótékony�hatással�lehetnek�a�depressziós�tünetekre�
az�antidepresszánsokat�szedő,�MDD-ben�szenvedő�
betegeknél.

A�MooDFOOD�projektet�az�Európai�
Bizottság�hetedik�keretprogramja�

finanszírozza�(FP7-KKBE-2013-2-1-01).

A DEPRESSZIÓ MEGELŐZÉSE TáPLáLKOZáSSAL 

foNtos – fIgYeleM!
Amikor�a�beteg�depressziós�tüneteivel�megjelenik�az�elsődleges�egészségügyi�ellátórendszerben,�rendkívül�fontos,�hogy�a�beteget�biztosítsuk�a�
támogatásról,�és�a�megfelelő�mentális�egészségügyi�szakrendelésre�küldjük�tovább�Bár�az�egészséges�étrend�segíthet�a�depresszió�kialakulása�kockázatának�
csökkentésében,�és�a�depresszió�kezelésében,�nem�helyettesíti�a�megfelelő�mentális�egészségügyi�ellátást�és�a�gyógyszeres�kezelést.�Emellett�a�
táplálékkiegészítők�semmilyen�esetben�nem�helyettesíthetik�a�megfelelő�mentális�egészségügyi�ellátást�és�a�gyógyszeres�kezelést.�

www.moodfood-vu.eu

ÚTMUTATÓ DIETETIKUSOK SZÁMÁRA  

A� depresszió� a� munkaképtelenség� egyik� vezető� oka� Európában.� A�
dietetikusok� ezidáig� kevésbé� tudtak� bizonyíték� alapú� ajánlásokat�
tenni�az�emberek�mentális�egészségének�támogatásához.

A� MooDFOOD� projekt� eredményei� ezt� megváltoztatták.� Most� már�
kimondhatjuk,� hogy� az� egészséges� étrend� segíthet� a� depressziós�
tünetek�enyhítésében,�így�támogatva�a�mentális�egészséget.

MIT TANácSOLJAK A BETEGEIMNEK? 

MI AZ EGÉSZSÉGES ÉTREND?

Sok�zöldség Sok�gyümölcs Sok�hüvelyes Hal�minden�héten Teljes�kiőrlésű�
kenyér�és�
gabonafélék

Tejtermékek,�baromfi,�
tojás�és�diófélék�
mérsékelten

Kevés�vörös�és�
feldolgozott�hús,�
valamint�alkohol
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tuDjoN Meg töBBet   
Ha többet szeretne megtudni a MooDfooD projekt 
eredményeiről, illetve meg szeretné tekinteni a 
kapcsolódó referenciákat, látogasson el a MooDfooD 
weboldalára (www.moodfood-vu.eu).

szIláRD BIzoNYÍték:
A�randomizált�ellenőrzött�vizsgálatok�metaanalíziséből�származó,�egybehangzó�bizonyítékok�alapján
MEGELŐZÉS
•� A�D-vitamin�valamint�a�folsavval�és��több�táplálékiegészítővel�kombinált�B12-vitamin�nem�csökkenti�hatékonyan�a�
depressziós�tüneteket�az�általános�népesség�körében.
•��A�testsúlycsökkentéssel�kapcsolatos�vizsgálatokból�származó�bizonyítékok,�valamint�a�műtéti�súlycsökkentéssel�
kapcsolatos�vizsgálatok�azt�igazolják,�hogy�a�fogyás�csökkenti�az�elhízásban�szenvedő�emberek�depressziós�tüneteit. 

kezelés
•� Az�omega-3�szedése�(napi�≥�1�g�EPA�és�DHA)�enyhén�csökkenti�azon�súlyos�depresszív�zavarban�(MDD)�szenvedő�
betegek�depressziós�tüneteit,�akik�antidepresszánsokat�szednek.
•� A�B12-vitamint�és�folsavat�tartalmazó�étrendkiegészítők�nem�hatékonyak�az�MDD-ben�szenvedő�betegek�
depressziós�tüneteinek�csökkentésében.

KORLáTOZOTT SZINTŰ BIZONYÍTÉK
A�prospektív�megfigyeléses�vizsgálatok�metaanalíziséből�származó,�egybehangzó�bizonyítékok�alapján�
MEGELŐZÉS
•� Prospektív�kohorszvizsgálatok�metaanalízise�azt�igazolja,�hogy�az�egészséges�étrend�követése�segítheti�a�depressziós�
tünetek�enyhítését�az�általános�népesség�körében.

•� A�halak,�zöldségek�és�gyümölcsök�rendszeres�fogyasztása�segíthet�aa�depressziós�tünetek�enyhítésében�az�
általános�népesség�körében. 
•�  Úgy�tűnik,�hogy�az�egészségtelen�étrend�(amely�többféleképpen�jellemezhető,�például:�nyugati�étrend,�
késztermékekre/feldolgozott�élelmiszerekre�támaszkodó�étrend)��nem�hozható�összefüggésbe�a�depresszió�
kialakulásával�az�általános�népesség�körében.

kezelés
•� Két�kisebb�vizsgálat�azt�igazolta,�hogy�az�egészséges�(a�nemzeti�táplálkozási�irányelveket�követő)�étrend�segíthet�az�
MDD-ben�szenvedő�betegek�a�depressziós�tüneteinek�enyhítésében�

BIzoNYtAlAN eReDMéNYek
A�rendelkezésre�álló�kutatások�meglehetősen�heterogén�vagy�egymásnak�ellentmondó�eredményeket�mutatnak
MEGELŐZÉS
•� Bár�vannak�arra�utaló�jelek,�hogy�az�egészségtelen�élelmiszercsoportok,�például�a�cukor�és�a�finomított�gabona,�
valamint�a�kész-�és�gyorsételek�fogyasztása�hatással�lehet�a�depresszió�kialakulására,�az�erre�vonatkozó�jelenlegi�
eredmények�nem�egyértelműek.�

elégteleN BIzoNYÍték
Túl�kevés�vizsgálatot�végeztek�a�bizonyítékokon�alapuló�következtetések�levonásához
MEGELŐZÉS
•� Túl�kevés�vizsgálatot�végeztek�annak�megállapításához,�hogy�a�magnézium,�a�kalcium,�a�szelén,�a�folsav,�a�B6-vitamin,�
a�B12-vitamin,�az�omega-3�és�a�cink�külön-külön�történő�szedése�hatékony-e�a�depressziós�tünetek�enyhítésében�az�
általános�népesség�körében,�
•� Túl�kevés�vizsgálatot�végeztek�annak�a�megállapításához,�hogy�a�vitaminhiányok�táplálékkiegészítőkkel�történő�
megszüntetése�alkalmas-e�a�depressziós�tünetek�csökkentésére�az�általános�népesség�körében.

kezelés
•� Túl�kevés�vizsgálatot�végeztek�annak�a�megállapításához,�hogy�a�D-vitamin,�a�magnézium,�a�szelén,�a�cink,�a�
kalcium,�a�B6-vitamin�és�a�több�összetevős�táplálékkiegészítők�szedése�alkalmas-e�az�MDD-ben�szenvedő�betegek�
depressziós�tüneteinek�enyhítésére.
•��Túl�kevés�vizsgálatot�végeztek�annak�
megállapításához,�hogy�a�vitaminhiányok�
táplálékkiegészítőkkel�történő�
megszüntetése�alkalmas-e�az�MDD-ben�
szenvedő�betegek�depressziós�tüneteinek�
enyhítésére.
•���Túl�kevés�vizsgálatot�végeztek�annak�
megállapításához,�hogy�a�fogyás�
enyhítheti-e�az�MDD-ben�szenvedő�és�
elhízott�betegek�depressziós�tüneteit.

BIzoNYÍtékokoN AlAPulÓ következtetések
Az�étrend�és�a�depresszió�területén�sok�eredményről�számoltak�be�különálló�vizsgálatok�
eredményeire� alapozva.� Ez� sokféle� meggyőződéshez� vezetett� az� egyes� élelmiszerek,�
tápanyagok� és� étrendek� depressziót� érintő� szerepére� vonatkozóan.� A� bizonyítékok�
téves� értelmezése� negatív� következményekkel� járhat,� mivel� hozzájárulhataz� emberek�
élelmiszerekkel�kapcsolatos�félelmének�kialakulásához,�azt�sugallhata,�hogy�depressziójáért�
maga�az�egyén�a�felelős,�vagy�olyan�hamis�hiedelmek�kialakulásához�vezethet,�amelyek�
elriaszthatják�az�embereket�attól,�hogy�igénybe�vegyék�a�számukra�szükséges�mentális�
egészségügyi�szolgáltatásokat.�A�MooDFOOD�kutatók�egyesítették�az�élelmiszerekkel�és�a�
depresszióval�kapcsolatos�kutatási�területeket�annak�érdekében,�bizonyítékokon�alapuló,�
alább�bemutatott�következtetésekre�jussanak.



A� csökkent� depressziós� tünetekkel� összefüggő� táplálkozás�magas�
pontszámot�ért�el�a�zöldségek,�a�gyümölcsök,�a�teljes�kiőrlésű�kenyér�
és�gabonafélék,�a�halak,�a�hüvelyesek�és�a�diófélék,�az�egészséges�
olajok� (mint�például�az�olívaolaj)� rendszeres�fogyasztása,�valamint�
alacsony�vöröshús-,mérsékelt�baromfi-�és�tejtermékfogyasztás,�és�
visszafogott�alkoholfogyasztás�mellett.

A�vizsgálatokban�használt�pontozási�rendszer�alapján�elmondható,�
hogy�az�étrend� javulása�pozitív� lépés�a�mentális�egészség�felé.�Ez�
jól� illeszkedik� az� életviteli� tényezők� megváltoztatására� irányuló�
viselkedésaktivációs� megközelítéshez,� amelynek� � segítségével� az�
érintettek�kisebb,�elérhető�célok�teljesítését�tűzik�ki.�A�bizonyítékok�

egészséges étReND A MeNtálIs egészségHez
a� pozitív� viselkedésformákra� való� összpontosítást� is� támogatják,�
mint�például�a�„több�zöldség�fogyasztása”,�szemben�az�élelmiszerek�
korlátozására� való� összpontosítással,� mivel� a� MooDFOOD� projekt�
megmutatta,�hogy�nem�áll�rendelkezésre�elgendő�kutatási�eredmény�
annak�megállapításához,�hogy�az�egészségtelen�étrend�növelheti�a�
depressziós�tüneteket.

Az�étrend�olyan�elemei,�amelyek�enyhíthetik�a�depressziós�tüneteket,�
általában� alátámasztják� az� európai� nemzetek� étrendre� vonatkozó�
iránymutatásait.�A�pozitív�eredményt�hozó�specifikus�elemeket�az�
alábbiakban�soroljuk�fel:�

gyümölcsök és zöldségek
Legalább�napi�ötszöri�étkezés�

Hal és tenger gyümölcsei
Fenntartható�forrásból�származó,�lehetőleg�
olajos/zsíros�hal�és�tenger�gyümölcseinek�
heti�legalább�egy�alkalommal�történő�
fogyasztása�

Hüvelyesek és diófélék
Többet�enni�ezekből:�

Teljes kiőrlésű kenyér és 
gabonafélék
A�finomított�élelmiszerekről,�mint�például�
fehér�kenyér�és�cukrozott�gabonafélék,�
térjen�át�teljes�kiőrlésű�és�rostokban�
gazdag�élelmiszerekre,�mint�például�teljes�
kiőrlésű�kenyér�és�tészta,�barna�rizs,�korpa�
és�zab.�

tejtermékek
Fogyasszon�tejterméket�mindennap�

zsírok és olajak
Válasszon�egészségesebb�növényi�olajokat,�
amelyek�gazdagok�egyszeresen�telítetlen�
és�többszörösen�telítetlen�zsírsavakban.

Hús
Egyen�kevesebb�vörös�húst.�A�baromfi�és�a�
hüvelyesek�kiváló�alternatívát�jelentenek.

Feldolgozott hús
Egyen�kevesebb�vörös�húst.�A�baromfi�és�a�
hüvelyesek�kiváló�alternatívát�jelentenek.

Alkohol
Kerülje�az�alkoholt,�illetve�heti�14�
szabványos�italegységnél�ne�fogyasszon�
többet.

testsúly
Az�egészséges�testsúlyt�egészséges�étrend�
követésével�érje�el�és�tartsa�fenn.�Az�
elhízott�embereknél�a�fogyás�enyhítheti�a�
depressziós�tüneteket.

 
Az�étellel�kapcsolatos�magatartások,�az�étkezéshez�való�
lelki�hozzáállás,�a�tudatos�táplálkozás�és�a�depresszió�között�
összetett�kölcsönhatás�áll�fenn.�Az�étkezéssel�kapcsolatos�
magatartást�és�az�ebből�eredő�táplálékbevitelt�összekapcsolt�
rendszernek�kell�tekintenünk.�Bár�jelenleg�nem�rendelkezünk�

elegendő�bizonyítékkal�a�határozott�következtetések�levonására,�
ígéretes�jelek�utalnak�arra,�hogy�az�étkezéssel�kapcsolatos�
viselkedési�stratégiák,�például�a�tudatos�táplálkozás,�
csökkenthetik�a�depressziós�tüneteket�az�általános�népesség�
körében.

TOVáBBI KUTATáST IGÉNYLŐTERÜLETEK



vIselkeDésAktIvácIÓ
A viselkedésaktivációról  
bebizonyosodott, hogy:

✔ Segít a 2-es típusú cukorbetegség kezelésében
✔ Segít az elhízott embereknek a fogyásban
✔ Elősegíti a fizikai aktivitást
✔ Segít a depresszió kezelésében és megelőzésében

Bizonyított, pszichológusok által jóváhagyott 
stratégia a pozitív magatartásváltozás és a 
mentális egészség elősegítésére.

A�viselkedésaktiváció�a�depresszió�kezelésében�alkalmazott�
kognitív�viselkedésterápia�egyik�formája.�Előnyei�jóval�túlmutatnak�a�
depresszió�kezelésén,�mivel�beigazolódott,�hogy�sikeresen�ösztönzi�
az�embereket�az�egészséges�magatartásváltozásokra.

Míg�a�motivációs�beszélgetések�az�ügyfelek�motivációjának�kialakítására�és�
saját�változási�stratégiák�előhívására�összpontosítanak,�a�viselkedésaktiváció�
inkább�az�előre�meghatározott�megoldások/tevékenységek�eléréséhez�szükséges�
készségek�fejlesztésére�összpontosít.�A�viselkedésaktiváció�segít�megtörni�
a�negatív�gondolatok�és�érzések�azon�ciklusát,�amelyekkel�a�depressziós�
tünetekkel�küzdő�betegek�szembesülnek.�Arra�ösztönzi�az�embereket,�hogy�
olyan�pozitív�tevékenységeket�végezzenek,�amelyek�a�számukra�legfontosabb�
értékeket�támogatják.�A�konkrét,�mérhető,�megvalósítható,�valós�és�határidős�
SMART�tevékenységek�és�célok�kitűzése�elősegíti�egy�pozitív�megerősítési�ciklus�
kialakulását,�ahol�az�érintettek�gyorsan�átélhetik�a�sikerélményt,�és�felvértezve�
érzik�magukat�a�magatartásváltozás�elérésére.�Az�életmódbeli�tényezők,�mint�
például�az�étrend�és�a�fizikai�aktivitás�kiváló�területet�jelentenek�az�ezen�
tevékenységekre�való�összpontosításhoz,�és�a�viselkedésaktiváció�mind�egyének,�
mindcsoportok�esetében�alkalmazható.�A�tevékenységek�nemcsak�az�egészséges�
étrendet�közvetlenül�támogató��elemeket�foglalhatnak�magukban�ják�(például�több�
zöldség,�gyümölcs�és�hüvelyesek�fogyasztása),�hanem�olyan�viselkedési�stratégiákat�
is,�mint�a�tudatos�táplálkozás.�A�viselkedésaktiváció�kulcselemei�a�következők:

•  Önellenőrzés - étkezési és hangulati naplók vezetése az étkezési magatartás és 
táplálékbevitel figyelemmel kíséréséhez
•  funkcionális elemzés - az egészséges táplálkozást célzó magatartás kiváltóinak 

és akadályainak azonosítása annak érdekében, hogy hatékony tevékenységeket és 
célokat tűzzenek ki ezek megközelítésére. 
•  Aktivitásütemezés - a magatartásváltozás előtérbe helyezésének elősegítése, és 

az aktivitás valamint a szokások megváltoztatása kikerülésének csökkentésére 
aktívan összpontosító egészséges rutin kialakítása.
•  Az élelmiszerrel kapcsolatos magatartás javítása - különösen ami a tudatos 

táplálkozást illeti

A MOODFOOD MEGELŐZÉSI VIZSGáLAT
Bár�a�MooDFOOD�vizsgálat�elsődleges�
elemzése�nem�talált�összefüggést�
az�élelmiszerhez�kapcsolódó�
viselkedésaktiváció�és�a�súlyos�
depressziós�zavar�kialakulása�
között,�a�másodlagos�elemzés�
azt�állapította�meg,�hogy�
azoknál�a�résztvevőknél,�
akik�a�legtöbb�alkalommal�
vettek�részt�a�
viselkedésaktivációs�
foglalkozásokon,�egy�
év�után�csökkent�
a�depresszió�
előfordulása.



lásd az „étkezés a 
lelki egészségért” 
füzetünket a legjobb 
tippekért és a hasznos 
ellenőrzőlistáért, amely 
segít a betegeknek 
és az ügyfeleknek az 
egészséges étrend és az 
egészséges gondolkodásmód 
kialakításában.

gYAkRAN IsMételt kéRDések
MI OKOZZA A DEPRESSZIÓT?
A�depressziós�érzéseket�minden�ember�megtapasztalja,�és�a�szomorúság�
vagy� a� bánat� normális� velejárói.� Amikor� a� depressziós� érzések� a�
mindennapi�életet�zavaró,�ellehetetlenítő,�tartós�zavarrá�válnak,�a�súlyos�
depressziós�zavar� (MDD)�klinikai�diagnózisát�állapíthatjuk�meg.�Bár�a�
pontos�etiológia�nem�tisztázott,�a�depresszió�több�tényezős�zavarnak�
számít.� A� depresszió� kockázatát� társadalmi,� környezeti� és� biológiai�
tényezők�komplex�kölcsönhatása�határozza�meg,�beleértve�a�stresszes�
tapasztalatokat,�a�genetikát,�az�életmód�tényezőket�–�a�táplálkozással�
együtt�–�és�az�agyra�kifejtett�hormonális�hatásokat.

A VITAMINhIáNY OKOZhAT DEPRESSZIÓT?
Míg� a� táplálékkiegészítők� szükségesek� lehetnek� a� diagnosztizált�
hiányok� esetén,� a� MooDFOOD� projekt� (beleértve� a� MooDFOOD�
vizsgálatot)� nem� talált� olyan� bizonyítékot,� amely� alátámasztaná� a�
táplálékkiegészítők� szedése� és� a� depressziós� tünetek� enyhítése�
vagy�az�MDD�megelőzése�közötti�összefüggést.�Túl�kevés�vizsgálat�
áll� rendelkezésre� annak� a�meghatározásához,� hogy� a�vitaminhiány�
táplálékkiegészítőkkel� való� megszüntetése� csökkentené� a�
depressziós� tüneteket.� Így� a� jelenlegi� bizonyítékok� alapján� a�
táplálékkiegészítőket�csak�a�nemzeti�táplálkozási�iránymutatásokkal�
összhangban�érdemes�alkalmazni.

BEBIZONYÍTOTTA-E VALAMILYEN VIZSGáLAT, 
HogY Az egészséges táPlálkozás segÍt A 
DEPRESSZIÓ MEGELŐZÉSÉBEN?
Az� 1025� európai� résztvevő� bevonásával� zajlott� MooDFOOD�
vizsgálat�nem�tudta�bizonyítani,�hogy�az�élelmiszerhez�kapcsolódó�
viselkedésaktivációval� megelőzhető� a� depresszió.� A� vizsgálat�
ugyanakkor�azt�mutatta,�hogy�a�viselkedésaktivációs�foglalkozásokon�
legtöbb� alkalommal� részt� vett� személyeknél� fennáll� a� jótékony�
hatások� lehetősége� � Tehát� vannak� arra� mutató� jelek,� hogy� az�
élelmiszerrel� kapcsolatos� viselkedésaktivációs� terápia� segíthet� a�
depresszió�megelőzésében.�A�prospektív�megfigyeléses�vizsgálatok�
metaelemzése� azt� mutatta,� hogy� az� utánkövetett,� egészséges�
étrendet�folytató�embereknél�kevésbé�valószínűsíthető�a�depresszió�
kialakulása,�mint�a�kevésbé�egészséges�étrendet�követő�embereknél.�
Ez�elegendő�alapot�jelent�a�dietetikusok�számára�ahhoz,�hogy�proaktív�
lépéseket�tegyenek�a�depressziós�tüneteket�mutató�betegeknek�és�
ügyfeleknek��az�egészséges�életvitelhez�szükséges�egészséges�célok�
kitűzését�illető�támogatása�érdekében.

BIzoNYos élelMIszeRek fogYAsztásA 
SEGÍThET MEGELŐZNI A DEPRESSZIÓT ?
Jelenleg� nem� áll� rendelkezésre� elegendő� vizsgálat� az� egyes�
élelmiszereknek� a� depresszió� megelőzésében� játszott� szerepével�
kapcsolatos� következtetések� levonására.� A� megfigyeléses�
vizsgálatok�metaelemzése�bizonyítékkal�szolgált�arra,�hogy�a�halak,�
zöldségek� és� gyümölcsök� rendszeres� fogyasztása� összefügg� a�
depressziós�tünetek�enyhülésével.�Az�egészségtelen�élelmiszereket�
vagy� élelmiszercsoportokat� illetően� nem� bizonyosodott� be,� hogy�
összefüggésben� állnának� a� depressziós� tünetek� erősödésével.�
Miközben� úgy� tűnik,� hogy� a� hozzáadott� cukor� nagy� arányú�
fogyasztása� a� depressziós� tünetek� erősödésével� jár,� a� vizsgálatok�
korlátozott�száma�és�sokfélesége�miatt�nem�vonhatók�le�általános�
következtetések.� Következésképp,� az� olyan� egészséges� étrend�
előmozdítása,�amely�a�kerülendő�élelmiszerek�helyett�a�fogyasztandó�
élelmiszerekreösszpontosít,� a� legjobb�mód� arra,� hogy� segítsük� az�
egyéneket�a�mentális�egészség�támogatásában.

tuDjoN Meg töBBet   
további információért, beleértve a betegekkel kapcsolatos forrásokat és a 
szakirodalmat, látogasson el a www.moodfood-vu.eu

köRNYezetI szeMPoNtBÓl feNNtARtHAtÓ 
A MeNtálIs egészséget táMogAtÓ 
EGÉSZSÉGES ÉTREND NÉPSZERŰSÍTÉSE?
A� környezetileg� fenntartható� étrend� népszerűsítése� soha� nem� volt�
fontosabb,� és� a� jó� hír� az,� hogy� a� mentálisegészség-barát� étrend�
környezetbarát� étrend� is� lehet.� A� MooDFOOD� vizsgálat� során� a�
viselkedésaktivációs�technikáknak�köszönhetően�a�résztvevők�sikerrel�
úgy� változtattak� étrendjükön,� hogy� az� rendszeresen� tartalmazzon�
zöldséget,� gyümölcsöt,� hüvelyeseket,� teljes� kiőrlésű� gabonaféléket,�
egészséges�olajokat�és�alacsony�zsírtartalmú�tejtermékeket.�Az�ilyen�
változások� pozitív� hatást� gyakorolhatnak� az� emberek� étrendje� által�
kifejtett� ökológiai� lábnyom� csökkentésére,� amennyiben� egyensúlyt�
teremtenek� az� energiafogyasztás� és� az� energiaszükséglet,� az�
alacsonyabb�vöröshús-bevitel�és�a�fenntartható�forrásból�származó�
halak� mértéktartó� fogyasztása� között.� A� legtöbb� európai� dietetikai�
társaság�már�rendelkezik�környezeti�fenntarthatósági�irányelvekkel�és�
előírásokkal.�Ezek�az�irányelvek�következetesen�hirdetik�az�egészséges�
mennyiségű�táplálékbevitelt,��valamint�a�vörös�és�a�feldolgozott�húsok�
fogyasztásának� csökkentését,� és� ügyelnek� arra,� hogy� előmozdítsák�
a� fenntartható� forrásból� származó� halak� és� több� növényi� táplálék,�
köztük�a�bab�és�a�hüvelyesek� fogyasztását.� a� .�Ezzel� kapcsolatban�
a�Brit�Dietetikai�Egyesület�fenntartható�étrend� irányelvében,�a�svéd�
és� a� holland� táplálkozási� irányelvekben� és� Hollandia� Táplálkozási�
Központjainak� „Fenntarthatóbb� táplálkozás”� című� tájékoztatójában�
találhat�példákat.

KI VETT RÉSZT A MOODFOOD PROJEKTBEN?
A�MooDFOOD�projektre�egy,�a�táplálkozástudomány,�a�pszichológia,�a�
pszichiátria�és�az�élelmiszerekkel�kapcsolatos�fogyasztói�magatartás�
területén�szaktudással�rendelkező,�többközpontú�európai�konzorcium�
bevonásával�került�sor.�A�Vrije�Universiteit�Amsterdam�vezetésével�a�
projekt�9�európai�ország�14�szervezetének�részvételével�valósult�meg,�
köztük:�a�University�College�London,�az�Azienda�Sanitaria�Firenze,�az�
Izlandi�Egyetem,�az�Amsterdam�UMC�(AMC�and�VUmc�helyszínek),�az�
Aarhus�Egyetem,�a�GGZ� InGeest,�az�Exeter�Egyetem,�az�Universitat�
de� les� Illes� Balears� és� a� Lipcsei� Egyetem.� Emellett� a� következő�
kommunikációs� és� terjesztési� partnerek� vettek� részt� a� projektben:�
Európai� Elhízástudományi� Társaság� (EASO),� Európai� Szövetség� a�
Depresszió�Ellen�(EAAD)�és�Global�Alliance�of�Mental�Illness�Advocacy�
Networks�Europe�(GAMIAN).


