
 
Laki Anita magándietetikus vagyok. Fı területem a táplálkozással 
befolyásolható betegségek megelızése, az elhízás, a cukorbetegség és 
szövıdményes problémáinak dietetikai kezelése. 
1992 – ben végeztem a (az akkori neve szerinti) Haynal Imre 
Egészségtudományi Egyetem Egészségügyi Fıiskolai Kar Dietetikai Szakán-
Budapesten. 
 
Tagja vagyok a: 
- Magyar Dietetikusok Országos Szövetségének, 
- Kardiovasculáris Rehablitációs Társaság - dietetikai szekciójának, 
- Magyar Sporttudományi Társaságnak, 
- Magyar Egészségügyi Szakdolgozók Kamarájának. 
Továbbá én vezetem a Vállalkozó Dietetikusok Klubját is. 
 
A munkám nagyon fontos számomra, de ez a fı hobbim is. Nagyon szeretem a 
természetet, az állatokat, gyakran kirándulunk a családommal.  
Érdekelnek a táplálkozással kapcsolatos szakmai újdonságok, de igen kritikus 
szemmel nézek bármilyen új csodamódszerre. Különösen azokra a termékekre, 
módszerekre igaz ez, amik azonnali, de fogyókúrázó, vagy más érdeklıdı 
részérıl semmilyen munkát nem igényelnek, ugyanakkor garantált sikert 
ígérnek. Ha ilyen készítményrıl hallok, jó dietetikus létemre nyomozásba 
kezdek, és azonnal ellenırzım a valóságot! Sokak számára ismerısen csenghet 
a nevem, hisz témáimban rendszeresen szakértıként jelenek meg a médiában.  
Éttermek, magánóvodák részére állítok össze menüket, ezen kívül pedig 
csoportok részére tartok táplálkozási kurzusokat, ahol a hallgatók elsajátíthatják 
az egészséges étkezés alapjait, és a népbetegségek, illetve hazánkban gyakran 
elıforduló betegségek étrendi kezelési lehetıségeit. 
Magánrendelésemen azokat az érdeklıdıket fogadom, akik szeretnének saját, 
egyéni, azaz testre szabott étrendet, igény szerint pedig akár az érdeklıdı saját 
otthonában, vagy munkahelyén is szívesen dolgozom. Nagyon fontos 
számomra, hogy pácienseim elégedettetek legyenek munkámmal, és közösen 
érjük el a célunkat! 12 év eredményeként számos testsúlycsökkentı programot 
valósítottam meg, a cukorbetegeim állapota javult és a várható szövıdmények 
kialakulásának esélyei és súlyossága egyenes arányban, egészségben mérhetı. 
Rendszeresen publikálok a nagyközönség felé az egészséges táplálkozás 
betegség megelızı hatását hirdetve, illetve a különbözı diéták szempontjából 
írok cikkeket.  

- Napi Gazdaság, 
- Metro újság, 
- Health and Beauty Média kiadványai 
- Blikk Nık 



 SZAKMAI  ÖNÉLETRAJZ 
 
 
Név: Laki Anita  
Levelezési címe: 1132. Budapest, Visegrádi u. 29  
Telefonszám: 06-70-2137764 
Email cím: dietetika@freemail.hu 
 
Szakképzettsége: dietetikus, táplálkozás szaktanácsadó 
Iskolák: Haynal Imre Egészségtudományi Egyetem Egészségügyi Fıiskolai Kar 
               Dietetikai Szak-Budapest 
 
Munkahely: -magán dietetikus saját praxissal, 

 továbbá: 
- Városház étterem ( Bp., XIII. ker.) dietetikai szakfelügyelıje  

(200 idıs gondozott részére 16 féle diétás ebédet szállítanak ki) 
 
Elızı munkahelyek  -Stúdió-diabetes-Étterem. 
        -étterem vezetı helyettes-szakmoderátor 
       -Mátra és Bükk Kft. 
    -ételtervezı-szaktanácsadó 
       -Angyalkert magán óvoda: 2002.05.01-2003.02.28. 
    -dietetikus 

   - Szent János kórház III.Belgyógyászati Osztály - 
                                        - Kardiológia Osztály magán dietetikusa 
Szakmai tapasztalat:  
- hajléktalanok szociális-, táplálkozási állapotának realizálásában  
  közremőködés 
- diabetes, koleszterin szegény, energia szegény receptúrák kidolgozása, 
  gyártási technológiájának megoldása, legyártás, 
- egyénre szabott szaktanácsadás (diabetes-, táplálékallergiák-, tumor- 
  vegetáriánus-, osteoporozis-, stb. diétákban) minden korosztály számára; 
- televíziós mősorokban szaktanácsadó részvétel, 
- cikkek közlése egészséges táplálkozás témakörben (önálló rovatban is), 
- dietetikai szaklap szerkesztésében való részvétel, 
- szakvélemény készítése bíróság részére, 
- termék elbírálás, ajánlás készítése, 
- háziorvos továbbképzés teljes körő levezetése, 
- Szívbarát programban való részvétel, 
- éttermek szakmai felügyelete,  
- folyamatosan online dietetikai program kidolgozás, tanácsadás 
 



Az alábbi cégeknél dietetikai tanácsadó szerep betöltése: 
       - Roche Magyarország Kft - Xenical gyógyszer szekció 
       - Knoll H.K.K.- Reduktil gyógyszer szekció 
       - Ríván Kft.- dr.Steinberger bio zöldség-gyümölcslevek 
       - Agfoods Kft.- korszerő italporok 
       - Nestlé H.Kft.- gabona szekció 
       - PReSolution Kft.- egészségügyi információs iroda 

             - info@lefogyni.hu online internetes szakmai felügyelet 
o Fittness akadémia dietetikai tanácsadó  
o Sanoma Kiadó dietetikai tanácsadó 

 
 
Továbbképzések: -folyamatosan, az utolsó 5 évben! 
- OÉTI-OKK: Szénhidrátok helye az egészséges táplálkozásban 
 2000. 04.06. 
- MDOSZ:Diabetes továbbképzés 
 2001.04.02.-04.06. 
- MDOSZ:Kardiológiai továbbképzés 
 2002.04.15.-04.19. 
- EFAD (Európai Dietetkusok Szövetségének Konferenciája) – Budapest, Mo. 
          2003. 05. 04. – 05. 07. 
- DIETETIKAI INTÉZET: Sporttáplálkozási továbbképzés 
 2003.10.27.-10.31. 
- MDOSZ: Szinten tartó dietetikai szakmai továbbképzés 
 2004.11. 08.- 11. 12. 
- EFAD (Európai Dietetikusok Szövetségének Konferenciája) – Genf, Svájc 
         2005. 06. 02. – 06. 05.  
- MDOSZ VIII: Kongresszusa 
 2006. 02. 17. – 18. 
 
Budapest, 2006. 05. 11.    Laki Anita dietetikus 

 
Jó egészséget, mosolygós – szép - napot kívánok! 



 


