
D-vitamin 
(kalciferol)

5-6 mcrg* 10 mcrg csontképzõdés, fogak épsége, segíti a 
kalcium és a foszfor beépülését a 
csontba, véralvadási folyamat, 
sejtnövekedés, idegrendszer mûködése

halak, halmájolaj, kaviár, tej, 
tejtermékek, máj, tojás, 
margarin

E-vitamin 
(tokoferol)

15 mg antioxidáns hatás, sebgyógyulás, szív- 
és érrendszer-, bõr védelme, 
magzatvédõ hatás

olajos magvak, hüvelyesek, 
növényi olajok, búzacsíra

K-vitamin 
(fillokinon)

0,07-0,08 mg csontképzés, véralvadás paraj, brokkoli, káposzta, fejes 
saláta, tejtermékek, máj, zöld 
növények

B1-vitamin 
(tiamin)

0,9-1,1 mg +30% szénhidrátok lebontása, idegrendszer 
energiaellátása, aminosav anyagcsere

teljes kiõrlésû gabonafélék, 
élesztõ, olajos magvak, 
sertéshús, belsõség

B2-vitamin 
(riboflavin)

1,3-1,6 mg +25% szénhidrát-, fehérje- és zsíranyagcsere, 
nyálkahártya épségének biztosítása, 
hormontermelés, egyes ásványi 
anyagok hasznosulása

tej, tejtermékek, tojás, hús, 
hal, máj, gabonafélék, 
hüvelyesek, élesztõ, olajos 
magvak

B12-vitamin 
(kobalamin)

2 mcrg +30% szénhidrát anyagcsere, idegrendszer 
mûködésének biztosítása, DNS 
szintézis, vörösvértestképzés

hús, hal, tojás, belsõség

C-vitamin 
(aszkorbinsav)

90 mg +30% antioxidáns hatás, immunrendszer 
mûködése, szöveti regeneráció, 
sejtvédõ hatás, sebgyógyulás, 
hormonképzõdés, segíti a vas, cink és 
réz felszívódását

citrusfélék, kivi, feketeribizli, 
csipkebogyó, szamóca, málna, 
eper, zöldpetrezselyem, 
zöldpaprika, káposzta, 
karalábé, kelbimbó, karfiol, 
brokkoli

Niacin           
(PP-faktor)

1000 kcal-ra 
kb. 6,6 mg 
(napi 15-20 
mg), napi 

min. 13 mg

szénhidrát-, zsír- és fehérje 
anyagcsere, sejtlégzés

hús, máj, tojás, teljes õrlésû 
gabonafélék, élesztõ, olajos 
magvak, avokádó, datolya, 
füge, szilva

Pantoténsav 
(B5-vitamin)

Biotin 
(H vitamin)
Folsav 0,2-0,4 mg +100% vérképzés, magzatvédõ hatás, fejlõdési 

rendellenességek kivédése 
máj, élesztõ, leveles 
zöldségek, gyümölcsök

Forrás: Magyar Dietetikusok Országos Szövetségének hírlevelei
*mcrg=mikrogramm

V I T A M I N O K

belsõség, hal, hús, tej és 
tejtermékek, tojás, élesztõ, 
teljes õrlésû gabonafélék, 
búzacsíra, száraz hüvelyesek, 
brokkoli, káposzta, olajos 
magvak, csonthéjasok

Forrás

A-vitamin 
(retinol)

0,8-1 mg ua. csont,- fog-, hám-, kötõszövet 
fejlõdése, bõr és nyálkahártya-, és 
retina mûködése

tej, tejtermékek, vaj, 
margarin, hús, máj, vese, 
halmáj, tojássárgája

Vitamin
Napi 

szükséglet
Terhesség Szerep

B6-vitamin 
(piridoxin)

1,3 mg +25% enzimek mûködése, fehérje-és 
zsíranyagcsere, vérképzés, 
idegrendszeri mûködés, hormonképzés

5 mg enzimalkotó, szénhidrát és 
zsíranyagcsere, sebgyógyulás, bõr és 
haj épségének biztosítása, 
szteroidhormonok, koleszterin és 
vérfestékek elõállítása 

máj, vese, hús, élesztõ, tojás, 
teljes õrlésû gabonafélék, 
száraz hüvelyesek

30-100 mcrg enzimalkotó a zsír- és szénhidrát 
anyagcserében

hús, tojássárgája, belsõség, 
élesztõ, dió


