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Laktózérzékeny? Akkor 
kedvezményre 
jogosult!

 ■ 2021. január elsejétől sze-
mélyi adókedvezményt  vehet-
nek igénybe többek között az 
emésztőrendszeri problémák-
kal küzdők, így a cukorbete-
gek, a glutén- és laktózérzéke-
nyek is. A lehetőséggel azon-
ban az utóbbi esetekben még 
csak kevesen élnek, pedig leg-
jobb esetben is 15–20 száza-
lékkal többe kerül a táplálko-
zása annak, aki ilyen okok mi-
att kényszerül rá, hogy meg-
válogassa, mit eszik és iszik.

Börzsei Cecília dietetikus szerint 
a laktóz nagyon sokaknak prob-
lémát jelent, a laktózintoleranciá-
nak azonban különböző fokoza-
tai vannak, és a betegség mértéke 
szabja meg, hogy ki milyen élelmi-
szereket fogyaszthat. Van, aki pél-
dául csak a tejre érzékeny, és sajtot 
vagy felvágottat nyugodtan ehet, 
másoknak már ez utóbbiakat is 
el kell hagyniuk. Hozzátette: van, 
akit már gyerekkorban fokozottan 
érint ez a betegség, de menet köz-
ben is kialakulhat. Az évek múltá-
val a bélrendszerünk laktózlebontó 
képessége ugyanis csökken, azaz 
negyven felett már számolni kell az 

érzékenységgel, a hatvanon túliakat 
pedig már rendkívüli módon befo-
lyásolja ez az intolerancia. Sokan 
azonban nem is tudnak róla, hogy 
mi bajuk, és az első jeleket –például 
a puffadást – majd az enyhe hasme-
nést nem is veszik komolyan. Álta-
lában akkor kerül orvoshoz a beteg, 
amikor már napi négy-ötszöri has-
menése van. Börzsei Cecília kitért 
arra is, hogy a laktózmentes táplál-
kozás mintegy 15–20 százalékkal 
kerül többe, mint a hagyományos 
– ami nem annyira vészes. Ez va-
lószínűleg azért van így, mert ma 
már sokan fogyasztanak ilyen ter-
mékeket, az élelmiszeriparnak pe-
dig jobban megéri nagyban gyártani 
ezeket, és így olcsóbban lehet érté-
kesíteni őket – tette hozzá. 

A gluténmentes háromszor 
annyiba kerül
Más a helyzet viszont a gluténmen-
tes táplálkozással, ahol a dieteti-
kus szerint csekélynek bizonyul 
az adókedvezménynek köszönhető 
támogatás az ilyen jellegű termé-
kek árához képest. Azok ugyanis 
minimum háromszor annyiba ke-
rülnek, mint a glutént tartalmazó 
élelmiszerek. A gluténérzékenység 

azonban jóval kevesebb embert 
érint, mint a laktózintolerancia, 
kortól függetlenül bármikor kiala-
kulhat, kiválthatja vírusfertőzés, de 
jöhet derült égből villámcsapásként 
is. Gyakran társul hozzá cukorbe-
tegség vagy inzulinrezisztencia, 
ami inkább beszűkíti a fogyasztha-
tó termékek körét, és növeli ezzel a 
táplálkozásra fordított összeg nagy-
ságát. Ennek ellenére kombinált 
betegség esetén is ugyanakkora 
az igénybe vehető adókedvezmény 

mértéke – jegyezte meg a szakem-
ber. Börzsei Cecília beszélt arról 
is, hogy az adókedvezményhez a 
szakorvosnak minden esetben iga-
zolnia kell a betegséget, ez a laktóz- 
intolerancia esetében általánosan 
elfogadott módon, hidrogénkilég-
zéses vizsgálattal történhet. Ha ez 
a teszt pozitív, akkor adhatja meg 
a hozzájárulást a kedvezményhez 
a gasztroenterológus. 
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A laktózintoleranciának különböző fokozatai vannak, a betegség 
mértéke szabja meg, hogy ki milyen élelmiszereket fogyaszthat.


