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Kedves Olvasóm! 

 

A #curvyfit, #fit&curvy és hasonló hashtaggel ellátott képek és posztok egyre 

népszerűbbek a neten. Ugye sejtitek miért? Mert a nőiesen telt és a fitt többé 

nem egymást kizáró tényezők! Sőt, egy egészen új női testideál van kialakulóban, 

ami egyszerűen csak engedi a nőket nőknek lenni – de természetesen inspirál 

minket az egészséges életmódra, mozgásra, fegyelemre, fejlődésre… 

 

Ezzel a füzettel szeretném megerősíteni azokat a nőket, akik nem vágynak kockás 

hasra vagy versenyzésre- csupán szeretnék magukat jól érezni a bőrükben, és ezt 

a mozgással, felelősségteljes (egészséges) életvitellel szeretnék megvalósítani, 

de úgy hogy közben a nőiesen telt idomaikról sem akarnak lemondani. 

 

Ha Te ezek közé a nők közé tartozol, akkor vigyázat! – egy izgalmasan új, 

elfogadással és szeretettel teli időszak köszönt be az életedbe! A folyamatosan 

elégedetlenséggel, fogyózással töltött éveknek (vagy évtizedeknek) ezennel vége 
 

 

Ha viszont továbbra is a kockás has és szálkás combok elérése a célod, vagy az 

alkatodnak egyszerűen az felel meg jobban, akkor sincs probléma: az edzés és 

diéta más értelmet nyer majd, a jelszó ebben az esetben is a fejlődés lesz! A 

fejlődés egy folyamatos javulást, emelkedést jelent, és bármilyen női testkép is 

áll hozzád közel, a FEJLŐDÉS és ÖNELFOGADÁS, a LELKESEDÉS és ÖNMAGUNK 

ÁTLÉPÉSE a legcsodásabb dolog, amiben részünk az életben!  

 

Hámori Blanka 

személyi edző 

  



MI AZ A FIT&CURVY? 

A „fit” szó jelentését ismerjük: a fittség testi és lelki egészséget jelent. A fitt, a 

fitness évek óta jelen van az letünkben, a fitt, sportos életvitelt, tudatos 

táplálkozást értünk alatta. A közel múltban ez egybe kapcsolódott a 

leszálkásított, vékony lányok képével, pedig ha jobban megnézzük, az 

élsportolók, celebek és ismerőseink közt is vannak olyanok, akik közel sem 

néznek ki fitneszmodellnek, a legkevésbé sincsenek lepucolva, mégis szívósak, 

jó kedélyűek, mozognak, tudatosan étkeznek, testtudattal rendelkeznek és 

fejlesztik az önismeretüket. Szerintem ez százszor „fittebb” és motiválóbb 

életvitel, mint a minimálisra csökkentett (szinte ájuláshoz vezető) szénhidrát 

bevitel, vagy a heti 6-7 edzés! És nemcsak hitelesebb, de közben tartható is 

hosszútávon. Tehát élhető egy dolgozó nő vagy több gyerekes anyuka számára 

is.  

Úgy látszik, nem csak én gondolom így, mert egyre több és több nő posztol erről 

a témáról, oszt meg fotót, ahogy edz vagy egészségeset főz – kisebb 

súlyfelesleggel. A „curvy” angol szó ívet, kerekséget, gömbölyűséget jelent. A 

fitcurvy hashtag tehát arra utal: „nőies kerek vagyok, cseppet sem a vékony 

kategória, de fitt és büszke” – nagyjából.  

Ez persze korántsem azt jelenti, hogy megelégszem a hurkáimmal, és tunyulok 

otthon a gép előtt. Sokkal inkább egy hozzáállást jelent, ami arról szól, hogy 

különösebb görcs nélkül elfogadom, szeretem a testem, az alakítása nem első 

számú feladatom az életben, de teszek érte felelősségteljesen. Lássuk, hogy mit 

is jelent ez, ha konkretizálni szeretnénk: 

 

 

 A testzsír-százalék normál értékhatárokon belül legyen 

A kilók (tudjuk régen) nem számítanak. Ebből fakadóan a BMI sem. Ami számít 

az a testösszetétel: a testzsír és izomzat aránya. A fitnessben alapból 

végeláthatatlan folyamat a testzsír csökkentése és az izomzat növelése, a 

fittcurvy- (vagy telten fitt) lányok viszont a testzsírt normalizálják, és nem 

szándékoznak a végletekig csökkenteni! A testzsír csökkentése igenis fontos, ha 

a testzsírunk túl magas! A magas testzsír (az elhízás) ugyanis egy betegség, ami 

ellen felelősségteljes ember tesz. A WHO szerint a normál testzsír érték nők 

esetében 18-28% között van. Ebbe a tartományba igenis érdemes (mind 



esztétikai, mind közérzet, mind egészségügyi szempontból) beletartozni. Amiben 

még „nem engedhetünk” telten fitt lányként sem, az a zsigeri zsírok kérdése: a 

szervek közt lerakódott zsigeri zsírréteg a szervek egészséges működését 

akadályozza, vagyis valójában ez a legkárosabb zsír, ami csak létezik! 

Természetesen a zsigeri zsír csökkentése mindenkinek (értsd: kövéreknek, 

fitteknek, sőt, a vékonyaknak is!) elsőszámú feladat kéne, hogy legyen! Ez 

kifejezett gyakorlatsort vagy diétát nem igényel: a hasüregi zsír csökkenni fog, 

amint egészségesen táplálkozunk és mozgunk heti 3x. 

 

 

 

 Az izomzat és állóképesség fejlesztése alap 

Az edzés, a rendszeres mozgás a fittség alapja. A heti 3-4 edzés már egy alap 

erőnlétet, állóképességet és rugalmasságot eredményez. A mindenkori 

tanácsom a mozgással kapcsolatban, hogy mikor elkezdünk mozogni, elsősorban 

2 szempontot vegyünk figyelembe:  

1. Szeressük a választott mozgásformát! 

2. Legyen benne izomfejlesztés állóképesség fejlesztés is. 

 



Szeressük, sőt, élvezzük, éljünk át flow-élményt a mozgás által. Ez a legtöbb, amit 

a mozgás adhat, fontosabb az eredménynél, a fogyásnál, mindennél! Vigyázat: 

az első percben egyetlen mozgás sem lesz szórakoztató… De 4-6 hét után 

bármibe képesek vagyunk belejönni, ekkor dönthetjük el, hogy eléggé ki tudunk-

e kapcsolni, eléggé szórakoztató-e számunkra az adott sport.  

Az izomfejlesztés (erőnléti edzések, TRX, kettlebell, súlyzózás, kondi aerobik, 

stb.) és a kardió edzések (állóképességi és zsírégető edzések: futás, úszás, bicikli, 

step aerobic, zumba stb.) együttesen kell, hogy szerepeljenek az edzéseink közt. 

Ha heti 2-5 edzést tudunk beiktatni, akkor fele-fele arányban osszuk el az 

edzéstípusokat. 

 

 Egészségesen étkezem, de nem vagyok hajlandó éhezni 

Az étkezés egy érdekes téma a fitness-őrültek közt is: egyesek a „clean eat” 

vagyis tiszta étkezés az egyetlen, ami elfogadható, mások a tudatos, de 

megengedőbb étkezést pártolják. Úgy gondolom, hogy a céljainktól és 

habitusunktól függ, hogy melyik lesz az életünk része. Az biztos, hogy a „telten 

fitt” lányok nem szándékoznak éhezni, és én magam is azt tudom tanácsolni, 

hogy az egyéb paraméterek tekintetében (kedélyállapot, teljesítmény, 

kiegyensúlyozottság stb.) soha de soha ne szenvedjünk kárt a kalória csökkentés 

miatt! A kiegyensúlyozott étrenddel kapcsolatban találsz a honlapon másik 

anyagot, ha vedd bátran igénybe azt! 

 

 

  



 

MELYIK TELTEN FITT TÍPUS VAGYOK ÉN? 

 

Az, hogy hova raktározunk, az főként genetikától függ. Többféle alkattípust 

tudunk meghatározni, nemcsak a raktározás helyétől, de csontozattól és más 

arányoktól függően.  

 

Most én csak 2 típust szeretnék bemutatni, amely a 2 alaptípus: a körte és 

almatípust. Általában a körték a csípőre, popsira, combra híznak, és innen is 

fogynak utoljára. Az almák ciciben, hasban erősebbek, a lábak vékonyabbak. Aki 

mindenhova egyenletesen raktároz (vagy sehova nem raktároz ) annak a 

fogyása is általában egyenletes. A formálódás azonban nem csak a zsírrétegek 

csökkentését jelenti, hanem az izomszövetek növelését is! Edzés hatására (sok 

fehérjével) az izomzat keresztmetszete nő, amitől feszesebb, formásabb, 

kerekebb idomokra tehetünk szert. A zsírraktározás mértékétől és helyétől 

teljesen független, hogy az izomzatunk milyen gyorsan képes fejlődni és hol 

fejlődik gyorsabban vagy könnyebben!  

 

Alap, hogy a kis súlyzóval nagy ismétlés szám (15-20 ismétlés) szálkásít, a nagy 

súlyokkal végzett kis ismétlés szám (8-12) viszont növeli az izomzatot. Alap az is 

a fitneszben, hogy a körte-lányok lábra és popsira a nagy ismétlés számot 

válasszák (és zsírt égessenek), a felsőtestre viszont dolgozzanak nagy súllyal, 

hogy kerekedjen a váll, tónusosabb legyen a kar stb. Az almák pont ellenkezőleg: 

felsőtestre szálkásítsanak, alul pedig kerekítsék a popsit, combot: pl. nagy súlyos 

guggolással, felhúzással. 

 

Mindenkire rábíznám, hogy ezeket a szabályokat betartja-e és e szerint fog-e 

edzéstervet választani, de mindenképp meg akartam osztani ezt a 

gondolatmenetet, mert ne feledjük, hogy a fitneszben a harmónia és szimmetria 

a cél, az egyenlőtlenségek, aránytalanságok kiiktatása. 

 

Azt gondolom, hogy a telten fitt alma, és a telten fitt körte is lehet gyönyörű: 



 KÖRTE TÍPUS 

 ALMA TÍPUS 

  



A telten „fitt lányoknak” tehát nem valami extra edzéstervre vagy diétára van 

szükségük, csupán a döntésre, hogy az önszeretet nem halogatják a (majdani) 

kocka-hasuknak, amiért évek óta újra és újra fogyóznak, ostorozzák magukat, és 

szégyenkezve néznek a tükörbe. De nem is ülnek le a kanapéra, hogy rendben, 

akkor most a teltség a menő, végre lehet zsákszámra enni a csokit esténként.  

Hanem leteszik a voksuk egy szexi, fitt és büszke életérzés mellett, és itt és most 

élvezik az örömet, amit a testük, a mozgás, az ízek, a nevetés, a nőiesség nyújt 

számukra.  

Az én vízióm szerint számtalan ilyen nő „születik” a közeljövőben, és tudjátok: az 

én elméletem szerint, minél boldogabb a nő, annál boldogabb a család, az ország, 

a világ.  

 

 

 

Akkor hát miért a mi örökös megfelelési kényszerünk akadályozza meg egy jobb 

világ kialakulását, nem igaz?! 

 

Várom a kérdéseket, véleményeket, élményeket, sztorikat emailben, a posztokat 

a Facebookon és Instagramon!  

 

Szeretettel ölel, 

Blanka 

 


