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A 90 napos haditerv program és e-book sorozat

szerzője és tulajdonosa Kovács Klaudia (a
továbbiakban: Tulajdonos). A könyv és

mellékleteinek olvasásával elfogadod az alábbi
feltételeket és nyilatkozatokat. A könyvben
található valamennyi szövegrész, tartalom,

anyag, segédlet, excel tábla a Tulajdonos
kizárólagos szellemi terméke, tulajdona, azok
szerzői jogvédelem alatt állnak. A Tulajdonos

fenntart minden, a program bármely részeinek
bármilyen módszerrel, technikával történő

másolásával és terjesztésével kapcsolatos jogot,
figyelemmel a nemzetközi és magyar jogszabályi

rendelkezésekre. A Tulajdonos előzetes írásos
hozzájárulása nélkül tilos a program egészének

vagy részeinek szöveg, grafika, fotó,
adatszerkezet, struktúra, eljárás, program, fizikai,
online segédlet stb.) feldolgozása és értékesítése,

terjesztése, sokszorosítása, kereskedelmi
forgalomba hozatala, más internetes fórumokon,
csoportokban, weboldalakon való nyilvánosságra

hozatala. A könyv teljes egészében szerzői
jogvédelem alatt áll, azokból bármely részt

kivágni, a megcsonkított részt pedig
nyilvánossághoz bármely módon újra

közvetíteni TILOS. TILOS továbbá a Tulajdonos
előzetes írásbeli engedélye nélkül a tartalmát

vagy a tartalom bármely részét technikai
művelet segítségével nyilvánossághoz újra

közvetíteni.
 
 

Szerzői jogok

A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári
jogi következményeket von maga után. A

Tulajdonos követelheti a jogsértés abbahagyását
és kárának megtérítését, amelyet az Általános

Szerződési Feltételek taglalnak. A
Duciforradalom, Duci dívány és a Duci Elit

életmódprogram, illetve mindennemű a szerző
által megosztott elektronikus könyv szerzői jogi

védelmet élvez, felhasználása kizárólag a
Tulajdonos előzetes és kifejezett írásos

hozzájárulásával lehetséges. A Tulajdonos a
könyv és mellékleteinek használata során

tudomására jutott személyes adatot a személyes
adatok védelméről és a közérdekű adatok

nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény
rendelkezései szerint kezel. Amennyiben bármely

személyes adatodat eljuttatod, azzal
hozzájárulásodat adod ahhoz, hogy azt a könyv
szerzője - az ügylet jellege által meghatározott

célból és ideig - nyilvántartsa és kezelje. A könyv
Tulajdonosa igyekszik a lehető legpontosabb

információkat szolgáltatni. Az információk
esetleges félreértéséből, vagy a helytelen

következtetések levonásából eredő esetleges
károkért a Tulajdonos nem vállalja a felelősséget.

A Tulajdonos a könyv használatából eredő
károkért mindennemű felelősségét kizárja.

Minden egyéb kérdésben az Általános
Szerződési Feltételek tartalma és hivatkozásai az

irányadók.

Köszönöm,
hogy munkámat tiszteletben tartod.

Legyen legalább annyi örömed az olvasásban,
mint amennyi nekem volt az elkészítésében.
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4. hét – Hatékony étrendtervezés 

 

Diéta tervezése alatt a legtöbbet hallott ellenérvek a saját menü készítésére: 

• Rengeteget időt vesz el tőlem, 

• Túl bonyolult a kalória számolgatás, 

• Nem értem a módszert, miből mennyit kellene ennem, 

• Megunom, hogy ennyi időt kell erre szentelni, 

• Több félét kell csinálnom, mert a családra is külön főzök. 

Bármennyire fájdalmas ezt hallani, ha a felsorolt 5 kifogás közül bármelyik igaz rád, 

akkor egyértelmű, hogy nem akarod igazán, nem fáj még eléggé a kövérséged, 

egyáltalán nem érzed annak a súlyát, hogy milyen rizikófaktoroknak vagy 

kitéve (és a családod is) nap mint nap az elhízással összefüggő betegségek és 

hormonális egyensúlytalanságok lehetséges következményei miatt.  

Az elhízás azért része az életednek, mert sajnos eddig sok hibát követtél el: 

• Túl sokat ettél, 

• Túl sok olyan ételt ettél, amely nem feltétlenül egészséges, 

• Rendszertelen életet éltél, 

• Inaktív életet folytattál vélhetően több rossz szokással karöltve, 

• Nem törődtél azzal, hogy hízol, 

• Újra és újra feladtad a fogyási kísérleteket, 

• Állandóan ízeket, a jót, a finomat, a kiskapukat keresed, hogyan lehet az étkezés 

pont ugyanolyan élmény, mint akkor, amikor büntetlenül „zabálhattál”, nem 

találok erre szebb szót. 

A legtöbb kifogás ebből az utolsó hibából indul ki. Minden fogyni vágyó olyan étrendet, 

olyan élményeket szeretne az evés közben, amelyek nem azt az érzést keltik, hogy 

fogyókúrázik. Ezért keresi a diétás csokikát, a cukormentes sütikét, a szénhidrátmentes 

kakaós csigát, a zéró kalóriás üdítőt, azt a sokféle manipulált élelmiszert, amely 

hasonlít a jól megszokott ízvilághoz. Ezek legtöbbször üres kalóriák, szénhidrátok 
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(cukrok) helyett zsírok, szója alapú fehérjék, vagyis talán még rosszabbak, mint az 

eredeti verziók. 

Ez az ördögi kör pedig soha nem ér véget, ugyanis minden régi ízvilág pont attól ízes, 

hogy ízfokozótól, hozzáadott cukortól, adalékanyagoktól lesz túl finom. És egy tisztább 

étkezés soha nem lesz olyan ízű, mint egy hagyományos értelemben vett „szenny” étel, 

amely tele van cukorral, ízfokozóval, még több cukorral, még több ízfokozóval, még 

több aromával. Íz, cukor, aroma orgia minden olyan étel, amelytől az elhízottak 

lényegében elhíznak. Panírozunk mindent, amit csak lehet. Soha nem értettem, hogy 

miért panírozunk be egy karfiolt, brokkolit, cukkinit. Egy egészséges élelmiszerből is 

gyors felszívódású, magas inzulinválasszal járó ételt csinálunk. Süteményeket sütünk 

hétvégente, mindenféle gluténmentes meg szuper lisztekből, mert a süti az mindig kell.  

Egyszerűen képtelenek vagyunk egészséges étkezésre nevelni a családot. Rengeteg 

visszajelzést kapok privát üzenetekben arról, hogy lehetetlenség a családdal 

megszerettetni a „nem hagyományos” magyar konyha reform ételeit, a családnak 

rántott hús és sült krumpli, meg palacsinta kell vasárnap. És valahol pont ez a 

legnagyobb probléma, a háztartásokban alapjáraton ott vannak azok az ételek 

rendszeresen, amelyek nem segítik a szervezet egyensúlyát, folyamatos kalória 

pufferrel étkeznek teljes családok és a gyermekek körében is jóval magasabb az elhízási 

ráta, mint kellene. 5-6 éves gyerkőcök „pók pocakkal” ugrándoznak, miközben a 

harmadik porcukrozott, nutellás palacsintát tömik be abban az órában, aztán majd 2 

órával később is vasárnaponként. Nem kell messzire mennem, sajnos az instagram 

anyukák gyakran efféle sztorikkal nyomják tele saját fiókjaikat. Azok a szülők, akik 

egészségtudatosan nevelnek, folyamatos harcban állnak, mert a gyermekek azt látják 

az iskola büfében vagy társaik uzsonnás táskájában, hogy a cukor kóla, a csipsz, a csoki 

állandó szereplő az étkezésben. Az egész társadalmunk helytelen étkezési kultúrát 

folytat. Ezért viszont nem mi vagyunk a hibásak. Az élelmiszeripar tette ezt. Az 

élelmiszeripari nagyhatalmak roskadásig gyártják termékeiket, amelyeket a 10. 

leckében be is mutattam. Manipulálják a fogyni vágyókat, és ahelyett, hogy egy 120 

kilós túlsúlyos nő kiiktatná étrendjéből a péksüteményeket, az egészségtelen üdítőket… 

ehelyett lecseréli ezeket az élelmiszergyárak által kínál manipulált verzióira. 

Lényegében egy elhízott nő nem változtat semmit, alultáplált, tápanyagban hiányos 

étkezést folytat, mert ott a szénhidrátcsökkentett péksütemény a reggeli asztalon, 

amiben minden van, csak épp tápanyagot nem lelünk benne.  



 

 
227 

Az egészségtudatos étkezés teljesen máshol kezdődik és máshogyan kellene felépülnie. 

80-20%-os arányt tartok megfelelőnek azután, hogy egy nő rendezte a testsúlykérdést 

(azaz lefogyott álomsúlyára). A gond az, hogy a fogyási szakaszban képtelen rengeteg 

ember megvonni magától a finom ételeket, s megengedi magának azt a luxust, hogy 

„megérdemelje” a manipulált, szénhidrát csökkentett lekváros buktát és a nagy 

lakomákat. Példának okáért keveredik a gluténmentes lisztek tárháza a fogyással, 

holott lényegében a kettőnek nem kellene egy lapon szerepelnie feltétlenül. Attól, mert 

valami gluténmentes, még nem diétás, mégis lépen-nyomon látom a gm lisztes 

palacsintákat, sütiket és minden egyebet. Sajnos, amikor valakinek azt kell mondanom 

egy tanácsadás során, hogy kerülnie kell a glutént annak ellenére, hogy nem 

gluténérzékeny, az már annak a jele, hogy komoly hormonális problémákkal küzd. 

Tönkre tesszük a szervezetünket, majd egy teljesen összezavarodott hormonháztartás 

alatt próbálunk meg fogyni. Az lenne a cél, hogy ne jussunk el idáig. De legtöbben 

eljutnak. Amikor 100+ kilósan azt írja valaki egy kérdőívemre, hogy nincs hormonális 

problémája, akkor 90% esély van arra, hogy van neki, csak épp sosem vizsgáltatta, ezért 

nem tud róla (szembe nézni sem akar ezzel legtöbbjük). 

Mi a 80-20% lényege? Az, hogy ha egy teljes évet nézünk, akkor 80%-ban kellene 

tényleg odafigyelni arra, hogy egészségesen étkezzünk és a maradék 20%-ot 

felhasználni azokra az alkalmakra, amelyeket nem tudunk és nem is kell másképp 

megélni: születésnapok, nyaralás, húsvét, karácsony, esküvők, céges rendezvények, 

azaz életünk fontos eseményei, amikor nem az a legfontosabb, hogy diétázzunk, hanem 

élvezhetjük a csaló napokat. Egy nyaraláson kevesen türtőztetik magukat és ez így van 

rendjén. Ha elmész a Balatonra, biztosan megcsap majd a lángos illata. Ha kiutazol 

Görögországba, nem fogod kihagyni az eredeti pitás gyrost. Ha ellátogatsz 

Olaszországba, be fogsz ülni egy igazi, olasz pizzériába. Az élet nem arról szól, hogy 

örökké sanyargatni kell magunkat. De sajnos legtöbben úgy élik az életüket, hogy 

állandóan az élvezeteket hajszolják és az életmódváltás soha nem lesz valódi életvitel 

változtatás. Az arány legtöbbeknél 20-80%, ez az igazi magyar valóság. Mert indok 

mindig van arra, hogy épp ne diétázzunk.  
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Hogyan kellene ez kinézzen egy életmódváltó életében szakaszokra 

bontva? 

1. szakasz: fogyás, amikor 100%-ban oda kel figyelni, mert fogyni szeretnénk és ezt 

vagy komolyan csinálja valaki, vagy évekig fog lötyögni valódi tettek helyett… 

2. szakasz: fogyás utáni tudatos életvitel, azaz a 80-20%-os arány betartása annak 

érdekében, hogy az egészség és a testsúly is megmaradjon olyan szinten, amire 

szükségünk van… és itt lehet alternatív élelmiszereket is használni (pld. 

gluténmentes lisztek), hogy élvezeti érték címén sem az agyon cukrozott, agyon 

lisztezett süteményekre térjünk vissza… 

Alapvető hiba, ahogy az előbb is kifejtettem, hogy fogyás alatt is állandó 

jelleggel a finomra, az ízesre, a mindent elsöprő orgiára vágyva építik fel 

diétázók az étrendjüket és ennek részei ezek: 

• Felesleges, drága szuperfoodok 

• Gluténmentes, mindenmentes lisztkeverékek, mert ez pótolja az eredeti süti és 

desszert élményt 

• Szénhidrát csökkentett péksütemények, tésztadesszertek, nasik 

• Zéró kalóriás üdítők 

• Zsírégetők, szénhidrát-blokkolók, anyagcsere pörgetők, aminosavak 

• Fogyasztó kapszulák 

 

Holott ezekre nincs szükség ahhoz, hogy elérjük a kitűzött célt. Illetve némelyik 

kifejezetten nem segíti a fogyást, mert lényegében olyan plusz kalóriapuffer és 

tápanyagban szegény ételek szerepelnek ezen a listán, amely nem kielégítő a fogyáshoz. 

Mi lenne a 1. szakaszban elengedhetetlen? 

• Zöld zöldségek, salátafélék (uborka, cukkini, brokkoli, póréhagyma, stb, 

jégsaláta, stb.) 

• Színes zöldségek (paprika, padlizsán, paradicsom, répa, stb.) 

• Édesburgonya, burgonya 

• Gabonák (zab, basmati rizs, köles, hajdina, quinoa, kuszkusz, bulgur, stb.) 

• Húsfélék (csirke, pulyka, kacsa, marha, sovány sertés) 
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• Magas hústartalmú húskészítmények (90%!!!!! feletti hústartalom): sonkafélék, 

virsli 

• Halfélék (tengeri halak, tonhal konzerv, lazac, stb.) 

• Olajos magvak (mandula, diófélék, pisztácia, chia, fenyőmag, tökmag, stb.) 

• Tejtermékek közül mozzarella, feta, zsírszegény túró, natúr joghurt, kefir) 

• Növényi tejhelyettesítők (zabtej, kókusztej, mandulatej, kesudiótej, totu, stb.) 

• Gyümölcsök 

• Kenyérfélék (pur-pur kenyér, rozskenyér, puffasztott rizs, abonett) 

• Lisztfélék (zabliszt, rizsliszt, teljes kiőrlésű liszt, stb.) 

• Zsírok (oliva olaj, kókusz zsír, vaj, stb.) 

• Édesítőszerek (stevia, eritrit, kisebb mennyiségben bármely mesterséges 

édesítőszer) 

• Fűszerek (szárított, friss) 

Ha itt megállnék, már olyan étrendet lehetne összeállítani, amely teljes értékűen 

biztosítja egy olyan menüsor összeállítását, amely garantálja a súlyvesztést és a 

tápanyagban gazdag étkezést. És nem soroltam fel mindenmentes termékeket, 

szénhidrát vagy kalória csökkentett termékeket, diétás (light/zero) élelmiszereket. 

Nem tettem bele palacsinta, lángos, kenyér lisztet szándékosan, mert úgy érzem, hogy 

ha nem feltétlenül indokolt, akkor nem kell. A gluténmentes vagy tejmentes étkezés 

sem azt jelenti, hogy ezeket kiváltó ételeket kell vásárolni, hanem eleve glutén és eleve 

tejmentes élelmiszereket kell használni. De az élelmiszereket gyártó iparág felismerte 

a manipulálhatóságot itt is, ezért készül ennyi gluténmentes és tejmentes élelmiszer.  

Fontos kihangsúlyoznom, hogy a reform étkezésnek igenis része lehet a 

gluténmentes és tejmentes termékek köre, de nem kötelező ezeket 

beépíteni. Ezek nélkül is lehet gluténmentesen, tejmentesen étkezni. Azt 

nem szabad elhinni, hogy csak ezekkel lehet végig csinálni. 
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Tervezzünk étrendet együtt! 

 

Az étrendtervezés akkor hatékony időben és erőforrásban, ha meg van tervezve. Ekkor 

tudod azt, hogy mikor mit kell venned, mikor mit fogsz főzni, hogyan fog kinézni a napi 

menüd. Akinek ez a tervezés hiányzik, ott a tudatosság is 100%-ban hiányos. Ha azt 

eszel, amit éppen találsz, rendelsz, soha nem fogod tudni, hogy mennyit eszel. 

Túl bonyolítja a legtöbb diétázó. Pofon egyszerűen is lehet étrendet alkotni. Amikor én 

étrendet írok, életvitelprogramot készítek, akkor természetesen széles skálán kínálom 

a lehetőségeket, hogy egy olyan ételportfólió legyen a fogyni vágyók kezében, amit 

egész egyszerűen végtelen variációban tudnak kedvük szerint alakítani. Akinek viszont 

nincs személyre szabott étrendje, ott egyedül kell tervezni és ezt a folyamatot önállóan 

kell végig csinálni.  

Azt javaslom, hogy az étrend ennek a kritériumnak feleljen meg: 

• Legyen egyszerű: nem kell állandóan ételkompozíciókat gyártani! 

• Legyen funkcionális: ne az érdekeljen, hogy finom-e, hogy édes-e vagy sós-e, 

hanem az érdekeljen, hogy fogyni szeretnél, ezért a tápanyagokra, a 

vitaminokra, a színességre, a változatosságra kell törekedni! 

• Legyen megfelelő kalóriasávban: érd el az alapanyagcserédet, ha az alá mész be, 

maximum 1-200 kalóriát csökkents, máskülönben rövid időn belül éhezni fog a 

szervezetedet és egy idő után (ez lehet akár évek is) falásrohamoktól fogsz 

szenvedni. 

• Legyen kiegyensúlyozott: ne legyen soha egyoldalú, tehát ne legyen túlsúlyban 

a fehérje vagy a zsír. Ami optimális: kb 40-45% CH, kb 30-35% fehérje, kb. 20-

25% zsír. Ez soha nem kell és nem is lesz pontos a nap folyamán. Arányaiban 

tekintve hasonlóra kell törekedni. A kalória sem lesz soha állandó, nem is kell. 

Nagyjából érd el azt, ami szükséges! 

• Legyen egyszerű, amíg diétázol (fogyási szakasz), mert a bonyolultság miatt lesz 

az időráfordítás túl magas! 
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• Legyenek étel kategóriáid, amelyeket szeretsz és azokat váltakoztasd 

összetevőkkel (pld. rakott ételben mindig cserélj zöldségeket, így nem unod 

meg)! 

• Felejtsd el, hogy nem szereted… Természetesen mindenkinek vannak utált ételei 

(ilyen a hal is), amelyeket nem tudsz megenni. Ez rendben van. De az, hogy a 

zöldségeket nem szereted, az egy óriási hiszti, amit a fejedben kell rendbe tenni. 

Aki zöldséget nem eszik, mert nem szereti, az önszabotál. Olyan nincs, hogy a 

80 elérhető zöldségfajta közül, amit megtalálsz a boltok polcain, nincs egy vagy 

kettő, amit beilleszthetnél az étrendedbe. Légy őszinte, finnyás vagy és nem 

akarod. Ez pedig nem egyenlő azzal, hogy nem szereted. Nem szoktál enni, nem 

vagy hozzá szokva, sosem eszel ilyet étteremben vagy eddig nem nagyon 

készítettél ilyet. Ez így már jobban hangzik. Kísérletezni kell és a cél érdekében 

félre tenni az egót. Mert is csak egó kérdése, meg persze dacé! 

• Ne gyere azzal, hogy a főzés túl sok macerával jár, a konyhád szalad utána és 

utálod az egészet. Vagy megérted, hogy a saját menüddel érsz legkönnyebben 

célba, vagy nyugodtan rendelgess a netpincérről és szeretettel várlak 3 év múlva, 

amikor még mindig nem fogytál le és már  talán diabéteszed is van! 

• Próbálj ki új ízeket, ételeket, amelyeket eddig nem ettél, mert az ember ízlése 

változik. A fogyáshoz szükséges étrend teljesen más, mint a hagyományos 

zabálós étrend. Itt a jóllakottság, a rostmennyiség, a lassú felszívódó szénhidrát 

és a rendszeres étkezés rendkívül fontos. Ezért adj esélyt olyan ételeknek is, 

amelyeket még sosem kóstoltál, de például én már ajánlottam a 8. leckében. Az, 

hogy eddig nem készítettél otthon valamit, az nem jelenti azt, hogy nem is tudod 

finomra készíteni és jólesően elfogyasztani! 

• Ne engedd, hogy a család befolyásoljon. Ha fogyni szeretnél, tegyél félre minden 

beszólást, bántást, piszkálódást, vinnyogást, amit hallasz tőlük. Légy a 

konyhádban Te a főnök! Ha semmiképp nem hajlandóak azt enni, amit Te 

(lássuk be, az egészséges táplálkozás mindenkinek csak hasznára válna), akkor 

nincs más mód: főzz külön magadra. Persze, hogy ez több idő lesz. De ha olyan 

ételeket eszel, amely nem támogatják a fogyási törekvéseidet, akkor semmi nem 

fog változni. Érdemes alapanyagokban hasonlót vásárolni. Ha ők panírozva 

kérik a húst, a tied még lehet roston sült és egy serpenyővel több, de mégis a 

célodért küzdesz, ezért pedig igenis megéri! 
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Csináljunk hát együtt 2 napi menüt! 

Milyen elvek mentén válogass élelmiszert és ételt? 

• Legyen legalább 3 étkezésnek része zöldség! 

• Legyen legalább 1 étkezésnek része gyümölcs! 

• Válassz fehérje forrást: húst, halat vagy hüvelyest (ha nem eszel húsféléket)! 

• Válassz köretnek való gabonát: riszt, kölest, kuszkuszt, bulgurt, durum 

tésztát vagy bármit, ami ezekhez hasonló! 

• Válassz zsírfélét: oliva olajat, kókusz zsírt (ezek a legjobbak diéta alatt)! 

• Válassz olajos magvakat (mandulát, diót, kesudiót, stb) minél több napon! 

• Válassz reggelihez szénhidrátforrást (zabot, pur-pur kenyeret, abonettet, 

puffasztott rizst, stb.)! 

• Opcionális, hogy választasz tejterméket, ezt a menü is válogatja! 

(Ha személyre szabott étrended van tőlem, a rád vonatkozó élelmiszer 

megkötéseket vedd alapul az e-book-odban: glutén, tej kérdésre figyelj, ha nálad 

indokolt.) 

Milyen elvek mentén alkoss étel-fajtákat? 

• Ne variálj, ha egyedül készíted az étrendedet! Na akarj minden nap mást 

enni, mert ebbe a tervezési spirálba fogsz bele unni – van, aki imádja a 

tervezést, de a legtöbb diétázó belebonyolódik és ez halál a motivációra! 

Legyen 2-5 féle ételed minden étkezésre: reggeli, tízórai, ebéd, 

uzsonna, vacsora ötleted és ezeket kedved szerint variálhatod összetevőkkel, 

de az étel ugyanaz marad! 

• Fűszerezz mindig másképp, ezzel is változik az étel ízélménye a 

fogyasztáskor! Használj bátran curryt, kurkumát, kaprot, medvehagymát, 

oregánót, fahéjat, stb.! 

• Az ételeket változtasd meg élelmiszer-összetételben. Pld. a zabkását eheted 

különféle gyümölcsökkel a hét több napján. Ha nem mindig banán van 

benne, hanem pld. másnap málnát teszel vagy két nap múlva fahéjas reszelt 

almát, azonnal más az íze, mégis ugyanaz az étel. 
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Milyen menüket tudsz könnyedén tervezni? 

A) verzió: 5 étkezés, ahol a tízórai és uzsonna hideg élelem 

B) verzió: 5 étkezés, ahol az ebéd és tízórai megegyezik (ebédre 2/3, uzsonnára 1/3 

adagot eszel az elkészített ételből – azaz egy félét főzöl 2 étkezésre) 

Melyek a legegyszerűbb ételek, amelyeket nem kell órákig főznöd? 

Reggeli:  

❶zabkása 

❷rántotta/tükörtojás + kenyér 

❸szendvicsfélék 

Tízórai:  

❶gyümölcs + magvak 

❷gyümölcsös túrókrém (tejmentesen növényi tejes smoothie, ha nem eszel tejet) 

❸ pufi rizs + feltét + gyümölcs 

Ebéd:  

❶roston sült hús/mártásos húsos raguk/halak + köret + zöldség 

❷rakott ételek zöldséggel, gabonával és hússal 

❸főzelékek feltéttel 

Uzsonna:  

❶szendvicsfélék 

❷ pufi rizs + feltét + gyümölcs 

❸smoothie  

Vacsora:  

❶roston sült hús/hal + zöldségek 

❷roston sült hús/hal (tonhal konzerv is) + salátafélék 

❸grillezett/sütőben sült zöldségek mártogatóssal 
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Nézzünk példát az A.) verzió menüre, ahol 5 különböző étkezés van, a kettő 

kis étkezés hideg élelem, nem igényel főzést.  

1400-2000 kcal között étkezésenként feltüntettem a szükséges élelmiszer felsorolást, 

mellette pedig az adott élelmiszer gramm értékét látod. Összesítve látod az étkezések 

kalória értékét, azon belül a CH (szénhidrát), F (fehérje), ZS (zsír) gramm értékét is. 

Illetve a menüsor végén látni fogod a teljes napi menü kalória mennyiségét, makró 

megoszlásait százalékosan.  

A napi menü kb. 43-44% szénhidrátot, 30-32% fehérjét, 25-26% zsírt tartalmaz. Ez 

attól függ, hogyan tudtam „kisakkozni” az adott kalóriasávot. Ez neked is hasonlóan el 

fog térni. Nem tudsz minden egyes napon hajszálpontosan ugyanolyan makrókat 

összeállítani, de nem is kell. Törekedj arra, hogy közelítsd meg a szükséges kalóriát (ha 

személyre szabott étrended van tőlem, akkor semmit nem kell számolnod, mert ott 

minden ki van neked mérve).  

Az étrendben nem találsz hozzáadott cukrot, ízfokozót, adalékanyagot. Nem találsz 

feldolgozott, finomított élelmiszert sem. Nincs bolti péksütemény vagy félkész termék. 

A szénhidrátok között csak olyat találsz, amely az egészséges táplálkozásba beépíthető 

és megfelelő módon támogatja a tápanyagbevitelt. A legtöbb étrendet úgy írják 

szakértők, hogy a zöldségeket legtöbb esetben nem számolják bele az étrendbe, csak 

azt a szénhidrátot, ami ettől eltérő. Én minden egyes grammot beleszámoltam, a 

zöldségeket is, ezért a szénhidrát össze értéke ne tévesszen meg. Azért ilyen magas, 

mert azokat a szénhidrátokat is számoltam, amelyeket legtöbb étrend nem szokott. 

Legyen szó kígyóuborkáról vagy cukkiniről, minden makró bele van kalkulálva a 

kalória értékbe.  

Gyümölcsöt maximum a 4. étkezésig találsz. Vacsora időre már nem javaslom a 

fogyasztását (még bogyós gyümölcsöket sem), mert bármilyen lassítás ellenére a 

vércukorra gyakorolt hatásuk magasabb, mint bármely zöldségé. A vacsora is tartalmaz 

szénhidrátot. Tévhit az, hogy itt már csak fehérje lehet a menü része. Ugyanolyan 

fontos a szénhidrát bevitel, de tény, hogy itt már leginkább zöldség, gyökérzöldség 

formájában találsz csak belőle élelmiszert. 
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Reggeli: zabkása 

élelmiszer/kcal 1400  1500 1600 1700 1800 1900 2000 

zabpehely 50g 55g 60g 60g 65g 70g 70g 

fahéj 5g 5g 5g 5g 5g 5g 5g 

erdei 

gyüm.mirelit 

50g 55g 60g 65g 70g 70g 75g 

protein por 10g 10g 15g 15g 15g 15g 15g 

össz kcal 265kcal 287kcal 326kcal 329kcal 350kcal 370kcal 372kcal 

össz CH 41g 45g 49g 49g 53g 56g 57g 

össz F 18g 19g 24g 24g 25g 26g 26g 

össz ZS 4g 4g 4g 4g 5g 5g 5g 

 

A zabkása elkészítési módja legegyszerűbben, legolcsóbban: a zabot öntsd fel annyi 

vízzel, hogy ellepje, tedd be a mikróba és engedd, hogy megszívja magát. Keverd hozzá 

a proteint (ez elhagyható, az ízesítés miatt és a fehérje források miatt szoktam 

javasolni), addig kavard, míg szépen homogén lesz. Ha melegen szereted, akkor a 

mirelit gyümölcsöt engedd fel szobahőmérsékleten vagy előző este a hűtőben, majd 

szórj rá fahéjat, amelyet szintén tegyél be pár másodperre a mikróba. Keverd össze a 

gyümölcsöt és a zabot. Turmixolhatod is, akkor teljesen pépes lesz, mint egy tejbegríz. 

Ha hidegen szereted, akkor előző este készítsd el, zárható ételtároló dobozban tedd el 

a hűtőbe és reggel csak elő kell kapni. Egyszerre 2-3 adag is készíthető, amelyet 

hűtőben tárolva 2-3 reggelire el tudsz fogyasztani. Így máris 2-3 napra rendezted a 

reggelit. Ne félj attól, hogy 2-3 napos egy étel – kivéve hisztamin intolerancia esetén, 

de akit ez érint, az tudja az ételkészítési szabályokat. Hűtőben tárolva az ételek 

megtartják fogyasztható szavatosságukat. 

Tízórai: gyümölcs + magvak 

élelmiszer/kcal 1400  1500 1600 1700 1800 1900 2000 

narancs 100g 100g 100g 120g 125g 150g 150g 

mandula 10g 13g 15g 20g 20g 25g 25g 

összkcal 110kcal 128kcal 141kcal 182kcal 184kcal 227kcal 227kcal 

össz CH 12g 13g 13g 15g 16g 19g 19g 

össz F 4g 5g 5g 7g 7g 8g 8g 

össz ZS 5g 7g 8g 11g 11g 13g 13g 

 

A gyümölcsöket azért szoktam javasolni maggal párosítva, mert a gyümölcs gyorsan 

felszívódó szénhidrát, a rost tartalma ezen lassít, de hogy még kevésbé idézzen elő gyors 

vércukoremelkedést, zsírokkal érdemes lassítani, ehhez tökéletes társ minden magféle. 
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Ebéd: roston sült hús + köret + zöldség 

élelmiszer/kcal 1400  1500 1600 1700 1800 1900 2000 

csirkemell 150g 140g 150g 150g 160g 160g 170g 

basmati rizs 50g 55g 55g 60g 65g 70g 70g 

fokhagyma 4g 4g 4g 4g 4g 4g 4g 

zöldbab 50g 55g 60g 65g 70g 85g 90g 

zöldborsó 30g 35g 45g 50g 55g 60g 65g 

oliva olaj 6g 6g 6g 6g 6g 6g 6g 

összkcal 452kcal 475kcal 485kcal 508kcal 543kcal 568kcal 586kcal 

össz CH 45g 50g 52g 56g 61g 66g 67g 

össz F 41g 41g 42g 43g 46g 47g 50g 

össz ZS 11g 11g 11g 11g 11g 11g 12g 

 

Egy roston sült hús is lehet nagyon ízletes, csak a fűszerezésen múlik. Hogyan legjobb 

előkészíteni a friss zöldfűszereket? Előkészítési módjuk közvetlenül befolyásolja az íz- 

és illóanyagok érvényesülését. A zöldfűszerek aromaanyagai a levelekben vagy a 

felszínükön lévő olajmirigyekben találhatók. Ha a mirigyek megsérülnek, jellegzetes 

ízeiért felelős illóolajok szabadulnak fel. A fás szárúak, pld. a rozmaring és babérlevél 

általában a száraz, mediterrán területekről származnak. Kemény leveleik jól megőrzik 

víztartalmukat, olaj tartalmukat és emiatt az ízüket is. A lágy szárúak, pld. a bazsalikom 

és a koriander levelei sérülékenyek, illatuk enyhe, ízüket gyorsan elveszítik. 

Némelyikük hajlamos a barnulásra, mivel nagy mennyiségben tartalmazza a 

barnulásért felelős enzimet, a polifenol-oxidázt, mely a sejtek sérülésekor aktiválódik. 

Lágy szárú fűszerek előkészítése: Kifinomult illatuk gyorsan elillan, ezért csak 

közvetlenül felhasználás előtt vágjuk és adjuk az ételhez. Ha a leveleket túl apróra 

aprítjuk, hamar ízüket vesztik. Pld.: bazsalikom, snidling, koriander, kapor, menta, 

petrezselyem, tárkony. A barnulás megelőzéséhez a fűszereket felvágás előtt 

blansírozzuk 5-15 másodpercig 90 fokos vízben, ezzel kikapcsoljuk a barnulásért felelős 

enzimet. A leveleket felhasználás előtt szárítsuk le és nagyon éles késsel vágjuk fel, hogy 

minél kevésbé roncsolódjanak. Ha a felaprított leveleket olajba tesszük, a roncsolt 

sejtek nem érintkeznek levegővel és nem barnulnak meg. Hasonló eredményt érhetünk 

el, ha a felvágott leveleket citromlével locsoljuk meg. 

Fás szárú zöldfűszerek előkészítése: A száraz éghajlaton adaptálódott zöldfűszerek 

lassabban adják ki aromáikat, ezért ízük leginkább hosszas főzés során érvényesül. Pld. 

babérlevél, oregánó, rozmaring, zsálya, kakukkfű. Az enyhébb ízhatás érdekében a fás 

zöldfűszereket adjuk egészben az ételhez, majd tálalás előtt szedjük ki. Ha intenzívebb 

ízre vágyunk, a leveleket aprítsuk fel, hogy minél több illóanyag szabaduljon fel belőlük.  
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Mely fűszereket mikor adjuk a főzéshez? A zöldfűszerek fás vagy lágy jellege a 

felhasználásukat is meghatározza.  

A fás szárú zöldfűszerek íze a lágy szárúak friss, gyümölcsös aromáihoz képest mélyebb 

és erőteljesebb. Kemény leveleik és intenzív íz- és illatanyagaik miatt célszerű ezeket a 

főzés elején az ételhez adni, hogy aromamolekuláik minél jobban átjárják az ételt. Ide 

tartozik: babérlevél, oregánó, rozmaring, zsálya, kakukkfű. 

A lágy szárú zöldfűszerek aromaanyagai gyorsan elpárolognak, ezért a legjobb, ha a 

főzés utolsó perceiben adjuk az ételhez vagy tálaláskor szórjuk rá. Ha túl korán adjuk 

az ételhez, ízüket a magas hőmérséklet miatt már jóval azelőtt elveszítik, hogy az étel a 

tányérra került volna. Ide tartozik: bazsalikom, snidling, koriander. kapor, menta, 

petrezselyem, tárkony. 

A rizst egyszerű gyorsrizsként készíteni, főzőtasakban. Én a zöldborsót is bele szoktam 

tenni a főzési idő felénél, így összeérnek az ízek. Így egy rizibizit kapunk majd. 

Fűszerezés: a rizst érdemes átforgatni készítés után a hús sütése után fennmaradt 

zsiradékban, aminél volt fokhagyma, illetve egyéb fűszerek is. Lehet, hogy nem lesz 

szép fehér színű a rizs, de sokkal ízletesebb lehet. Előtte a zöldbabot is futtassuk át 

ebben a zsiradékban. 

A húst hogyan érdemes készíteni? Serpenyőben vagy tepsiben, sütőben is lehet. Ha 

sütőben készítjük, előtte mindkét oldalát 2-2 percig futtassuk át serpenyőben és utána 

menjen kéreggel a sütőbe, tepsin. Itt is lehet előre dolgozni akár 2-3 adagra, vagy már 

a vacsorához való húst is itt el lehet készíteni. Pici oliva olaj kell, a fűszerezéses 

szabályok alapján használjuk a fűszereket az olaj esetén. Pácolási tippeket a 8. leckében 

olvashatsz. 

Uzsonna: szendvicsfélék 

élelmiszer/kcal 1400  1500 1600 1700 1800 1900 2000 

pur-pur kenyér 100g 110g 115g 120g 125g 130g 140g 

kígyóuborka 150g 155g 160g 160g 165g 170g 170g 

vaj 5g 5g 5g 8g 8g 8g 10g 

csirkemell 

sonka 

25g 30g 35g 40g 45g 45g 60g 

összkcal 297kcal 325kcal 342kcal 380kcal 397kcal 408kcal 461g 

össz CH 32g 35g 37g 39g 40g 42g 45g 

össz F 17g 19g 21g 22g 24g 24g 28g 

össz ZS 10g 10g 10g 13g 14g 14g 16g 
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Legjobb kenyerek egyike a pur-pur kenyér, ha diétáról beszélünk. Nagyon sok    helyen 

lehet kapni, pld: spar, aldi, tesco, lipóti és számos egyéb helyen is. Egyszerűen 

elkészíthető a vajas kenyér, egy kis sonkával, jó adag kígyóuborkával. Laktató, rostban 

gazdag, jóleső uzsonna ebéd után 3-4 órával. Esti edzés előtt is megfelelő energiával lát 

el. 

      Vacsora: roston sült hús + zöldségek 

élelmiszer/kcal 1400  1500 1600 1700 1800 1900 2000 

csirkemell 130g 135g 135g 140g 145g 150g 150g 

zeller 40g 45g 50g 55g 60g 65g 75g 

édesburgonya 80g 85g 90g 95g 100g 100g 110g 

oliva olaj 6g 6g 6g 6g 6g 6g 6g 

összkcal 289kcal 301kcal 307kcal 319kcal 330kcal 338kcal 349g 

össz CH 18g 19g 21g 22g 23g 23g 26g 

össz F 31g 32g 32g 34g 35g 36g 36g 

össz ZS 10g 10g 10g 10g 10g 10g 10g 

 
Zöldségek fűszerezése: A legnehezebb a zöldségeket úgy fűszerezni, hogy azok tényleg 

finomak legyenek. Márpedig az egészséges táplálkozás alapját a zöldségek adják. Egy 

kis segítség, hogy milyen zöldségeket mivel érdemes fűszerezni: 

• Brokkoli: majoránna, oregánó, tárkony 

• Burgonya: bazsalikom, metélőhagyma, kapor, majoránna, petrezselyem 

• Cékla: bazsalikom, babérlevél, kardamon, kapor, tárkony 

• Káposzta: köménymag, zellermag, kapor, tárkony 

• Kelbimbó: bazsalikom, kapor, köménymag, kakukkfű 

• Paradicsom: bazsalikom, babérlevél, petrezselyem, oregánó 

• Sárgarépa: bazsalikom, kapor, majoránna, petrezselyem, kakukkfű 

• Spenót: rozmaring, oregánó, tárkony 

• Tök: bazsalikom, kapor, oregánó 

• Uborka: bazsalikom, tárkony 

• Vöröshagyma: bazsalikom, oregánó, kakukkfű 

• Zöldbab: bazsalikom, kapor, rozmaring, kakukkfű, oregánó 

• Zöldborsó: bazsalikom, kapor, oregánó 

Ebben az ételben a zeller készíthető úgy is, hogy zelleres édesburgonya krém lesz belőle 

vagy úgy is, hogy az édesburgonyát és a zellert kockákra vágva jól befűszerezzük és 

sütőben, sütő papíron megsütjük ropogósra. 
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Az egész napi menü makrói 

élelmiszer/kcal 1400  1500 1600 1700 1800 1900 2000 

kcal 1414kcal 1516 kcal 1601 kcal 1716kcal 1804kcal 1911kcal 1995kcal 

CH 43% 149g 44% 162g 44% 171g 43% 181g 44% 193g 44% 207g 44% 214g 

F 32% 110g 31% 116g 32% 124g 31% 129g 31% 136g 30% 141g 30% 148g 

ZS 25% 39g 25%  42g 25% 43g 26% 49g 26% 50g 26% 54g 26% 56g 

 

Ebben a menüben mi adja a szénhidrát forrásokat? 

• zabpehely 

• erdei gyümölcs 

• narancs 

• basmati rizs 

• zöldbab 

• zöldborsó 

• fokhagyma 

• pur-pur kenyér 

• kígyóuborka 

• zeller 

• édesburgonya 
 

Ebben a menüben mi adja a fehérje forrásokat? 

• protein 

• csirkemell ebéd 

• csirkemell vacsora 

• sonka 
 

Ebben a menüben mi adja a zsír forrásokat? 

• mandula 

• oliva olaj ebéd 

• vaj uzsonna 

• oliva olaj vacsora 
 

 

Természetesen a legtöbb élelmiszer nem csak egyfajta makrót tartalmaz, tehát pld. a 

mandulának is van szénhidrát és fehérje tartalma a zsír mellett, de az általam gyakorolt 

módszertan alapján az olajos mag egy jó zsírforrás, tekintettel arra, hogy magas a 

kalória értéken belüli zsír megoszlása.  

kb. 30-32% 

kb. 43-44% 

kb. 25-26% 

Láthatod, hogy az 

élelmiszerek teljes 
mértékben az 

egészséges életmód 

kellékei, nincs olyan 

étel, amely 

alapvetően nem 

szolgálja a reform 

életmódot. 
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Nézzünk példát az B.) verzió menüre, ahol 5 étkezés van, a tízórai hideg 

élelem (főzést nem igényel), az ebéd és uzsonna megegyezik és a vacsora 

egy saláta étel. 

     Reggeli: rántotta/tükörtojás + kenyér 

élelmiszer/kcal 1400  1500 1600 1700 1800 1900 2000 

tojás 2db 2db 2db 3db 3db 3db 4db 

oliva olaj 3g 3g 3g 3g 3g 3g 3g 

rozs kenyér 50g 55g 60g 65g 70g 75g 80g 

paradicsom 100g 100g 100g 100g 120g 120g 130g 

retek 50g 50g 50g 50g 60g 70g 70g 

összkcal 331kcal 344kcal 357kcal 445kcal 463kcal 477kcal 567g 

össz CH 33g 35g 38g 41g 45g 48g 51g 

össz F 19g 19g 19g 26g 27g 28 35g 

össz ZS 14g 14g 14g 19g 19g 19g 24g 

 

A tojást nagyon kevés oliva olajon el tudod készíteni. A kenyeret akár piríthatod 

is. Sok zöldséggel fogyasztva tápláló, laktató reggelire. 

     Második étkezés: gyümölcsös túrókrém 

élelmiszer/kcal 1400  1500 1600 1700 1800 1900 2000 

sovány túró 80g 90g 90g 100g 100g 120g 130g 

meggy 50g 60g 65g 65g 65g 70g 80g 

fahéj 5g 5g 5g 5g 5g 5g 5g 

édesítő na na na na na na na 

összkcal 87kcal 100kcal 103kcal 111kcal 111kcal 129kcal 141g 

össz CH 9g 11g 11g 12g 12g 13g 15g 

össz F 12g 13g 13g 15g 15g 18g 19g 

össz ZS 1g 1g 1g 1g 1g 1g 1g 

 

A túrót, a meggyet és a fahéjat kevés folyékony édesítővel turixolt krém állagúra. Ha 

pihenteted előző este, másnap az ízek teljesen megérnek. Ezt is készítheted több 

adagban, több napra. 

Harmadik és negyedik étkezés együtt: rakott ételek zöldséggel, gabonával 

és hússal 

élelmiszer/kcal 1400  1500 1600 1700 1800 1900 2000 

pulykamell 150g 150g 150g 150g 150g 150g 150g 

mozzarella 30g 30g 40g 40g 40g 50g 50g 

basmati rizs 100g 110g 120g 120g 140g 145g 145g 
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cukkini 80g 100g 120g 130g 150g 160g 160g 

sárgarépa 70g 90g 100g 120g 130g 140g 140g 

összkcal 690kcal 737kcal 809kcal 819kcal 896kcal 949kcal 949g 

össz CH 86g 96g 106g 108g 124g 130g 130g 

össz F 55g 57g 60g 60g 62g 65g 65g 

össz ZS 13g 13g 16g 16g 16g 19g 19g 

 

A rakott ételek pofon egyszerűek. Darált hússal készítsd, csak egyszerűen halmozz 

mindent egymásra (vagy rétegezheted is) a tepsiben, alufóliával lefedve süsd össze az 

egészet. A tetejére a sajt szépen ráolvad. Az utolsó 5-10 percre vedd le a fióliát és a sajt 

így rá is fog pirulni. Szintén olyan étel, amelyet több napra el tudsz készíteni és eláll a 

hűtőben.  

Itt az ebéd és uzsonna megegyezik, ez időspórolás miatt nagyon sokat számít. Egy féle 

ételt főzöl, amelyet tetszés szerint 2 adagra bontasz. Van, aki felezni szokta, mások 

pedig nagyobb adagot esznek ebédre, kisebbet uszonnára. Ha nem szeretsz egy féle 

ételt enni két étkezésre, akkor ez a menüforma biztosan nem neked való. Bár ez is csak 

hozzá állás kérdése.  

Vacsora: roston sült hús + salátafélék 

élelmiszer/kcal 1400  1500 1600 1700 1800 1900 2000 

pulykamell 130g 135g 140g 140g 150g 150g 150g 

oliva olaj 6g 6g 6g 6g 6g 6g 6g 

jégsaláta 150g 150g 150g 150g 150g 150g 150g 

citrom 1db 1db 1db 1db 1db 1db 1db 

kígyóuborka 100g 100g 100g 120g 120g 130g 130g 

összkcal 295kcal 301kcal 309kcal 311kcal 325kcal 326kcal 326g 

össz CH 9g 9g 9g 10g 10g 10g 10g 

össz F 36g 32g 39g 39g 41g 42g 42g 

össz ZS 11g 10g 11g 11g 12g 12g 12g 

 

Salátákhoz akkor igazán finom a hús, ha már hideg. Ezért érdemes lesütni több adagot, 

majd összevágni kockákra és hűtőben tárolni. Amikor este vacsoraidő jön, akkor 

előveszed a hideg sült húst és rádobod a salátára. Az olivás-citromos öntet az egyik 

legjobba fogyás mellé, mert nincs benne tejtermék, semmilyen felesleges adalékanyag. 

Egy kis tálban keverd el az oliva olajat egy citrom facsart levével, fűszerezd ízlés szerint, 

mehet bele fokhagyma, bors, só, bármilyen egyéb fűszer és már locsolhatod is a 

salátára. Így nem lesz száraz és igazán jól fog esni egy késői vacsorára is. A gyomrodat 

nem terheled a zöldséggel és a rostok el fognak telíteni. 
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Egész napi menü makrói 

élelmiszer/kcal 1400  1500 1600 1700 1800 1900 2000 

kcal 1404kcal 1483 kcal 1578 kcal 1685kcal 1794kcal 1881kcal 1983kcal 

CH 40% 137g 42% 152g 42% 164g 41% 170g 43% 190g 44% 200g 42% 205g 

F 35% 122g 34% 126g 34% 131g 34% 140g 33% 146g 30% 152g 33% 160g 

ZS 25% 38g 24%  39g 24% 42g 25% 44g 24% 47g 26% 50g 25% 55g 

 

Ebben a menüben mi adja a szénhidrát forrásokat? 

• rozs kenyér 

• paradicsom 

• retek 

• meggy 

• basmati rizs 

• cukkini 

• sárgarépa 

• jégsaláta 

• citrom 

• kígyóuborka 
 

Ebben a menüben mi adja a fehérje forrásokat? 

• tojás (ez zsírforrás is) 

• sovány túró 

• darált pulykamell ebéd 

• roston pulykamell vacsora 

• mozzarella 
 

Ebben a menüben mi adja a zsír forrásokat? 
 

• oliva olaj reggeli 

• oliva olaj vacsora 

• tojás 
 

Szintúgy sehol egy péksütemény, felesleges kalória, mégis megvan a szükséges 

tápanyagbevitel és nem alacsony a szénhidrát kitettsége sem. Aki ezeket hasonlóan 

tervezi meg, szükséges kalóriát eléri, és ilyen módon étkezik, nem kérdés, hogy fogyni 

fog. Ahogy megjelenik az étrendben a felesleges puffer, a szénhidrátok minősége is 

leromlik. A szénhidrát nem bűnös. Jól megválogatva egy tökéletesen egyensúlyban lévő 

étrendet képez a társ makrókkal.  

kb. 30-32% 

kb. 43-44% 

kb. 25-26% 

Itt is láthatod, hogy 

az élelmiszerek 

teljes mértékben az 
egészséges életmód 

kellékei, nincs olyan 

étel, amely 

alapvetően nem 

szolgálja a reform 

életmódot. 
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Mi okozhat nálad gondot az időmenedzsmentben? 

❶Túlságosan ragaszkodsz manipulált élelmiszerekhez, ezért sütkérezel olyan ételeket, 

amelyek jóformán csak „jutalom” ételek, de nem feltétlenül adnak hozzá tápanyagot az 

étrendhez. pld. reformlisztekből sütemények, palacsinták, gofrik, ilyen-olyan nassolni 

valók, amelyek túlsúlyban vannak egy egész hetet vagy hónapot tekintve. Nincs azzal 

baj, ha néha napján sütsz egy szafi palacsintát, de nagyon sokan futnak bele abba a 

hibába, hogy folyamatosan kitöltik az étrendet ilyen szénhidrát forrásokkal. Ezek a 

reform lisztek nem fogyáshoz lettek fejlesztve, hanem elsősorban ételintoleranciák, 

hormonális problémák miatti glutén/tej/tojás/szója stb. kiiktatásához. Mégis a 

fogyókúrázók úgy használják ezeket az alternatív liszteket, mintha kötelező lenne egy 

diétás étrendbe. Nem az.  

❷Túl bonyolítod, szöszölsz a konyhában. Ahhoz tudnám ezt hasonlítani, mint amikor 

arról írtam, hogy egy instagram fotóm elkészítése komplett fél órákat vett el tőlem 

azért, hogy az ételem szép legyen. Valahogy hasonlóan tevékenykednek a konyhában 

sokan mások is, csak nem fotó készítés, hanem íz-varázslat kedvéért. Tökéletes ízeket, 

a megszokotthoz hasonló ízvilágot keresel, mindenféle mártásokat, szószokat kreálsz 

és több éle ételt is készítesz, csak hogy kielégítsd az étkezési szokásaid „múltját”. 

Engedd el a zabálás élvezetét és tekints az ételre tápanyagként. Nem élvezeti érték, 

amelynek csak díjnyertes ízvilága és külleme lehet. Egy ételt enni kell, nem pedig nézni 

vagy elolvadni tőle evés közben. 

❸Felkészületlen vagy. Agyalsz azon percekig, hogy pontosan mit is akarsz, hogy is 

kéne, mit főzz, mihez lenne kedved. A tervezés a kulcsa mindennek. Ha ezt nem érted 

meg, a konyhában töltött perceid folyamatosan sokkal több időt fognak kitenni, mint 

amit kellene. 

❹Lassú vagy az előkészületekben. A zöldségek aprításával hosszú perceket töltesz, 

ránézel az órára, eltelt fél óra, de még semmi nem fő, viszont a konyhapultod merő 

zöldséghéj és piszok. Ha nem vagy gyakorlott vagy elég gyors ezekben, akkor segítsd 

meg saját magadat olyan konyhai kütyükkel, amelyek leveszik a terhet a válladról. 

Professzionális zöldség aprítók egy másodperc alatt vágnak 10 kocka szeletre egy 

édesburgonyát. Egy zöldség spirálozó 6 tekerésre cukkini spagettit varázsol a 200g-os 

cukkinidből. Az alma szeletelő egy mozdulatra 8 cikkelyre vágja az almádat. Válassz a 

boltban felszeletelt húsokat (pld. én az aldiban csak a pulyka tokányt veszem, mert 
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500g apró darabokra van vágva pulykamellből). A fél kiló csirke vagy pulyka apróra 

vágása rengeteg idő. Ha állandóan gondod van azzal, hogy fasírtot ennél, de a golyókat 

mértani pontosságra görgeted és még mindig 300g van a tálad aljában, akkor használj 

ehelyett muffin formákat. Én kizárólag szilikonos vagy rozsdamentes szilikon 

formában sütök belehalmozott fasírt alapból (darált hús, hagyma, fűszerek, főtt 

gabona, paprika, stb.) muffin fasírtot. Nincs se türelmem, se időm a kezemmel, 

egyesével golyókat formázni. Nem szépségverseny, egyébként a muffin formában pofás 

kis négyzet alakú fasírtok sülnek. Ruházz be ilyen konyhai segítőkre. Ne ijedj meg, az 

én gépeim java része tescos, a zöldség spirálozó gépemet 3.499 Ft-ért vettem. Egy 

muffin szilikonos szett 900 Ft az auchanban (10 db muffin forma). Ezekre nem kell 

sokat költeni, de aranyat érnek a kezed alatt. 

❺ Minden nap mást akarsz enni. Ez az egyik legnagyobb gond a fogyásban. Ha nem 

vagy hisztaminérzékeny, akkor meg kell tanulnod legyőzni azt a hisztidet, hogy neked 

minden nap mást kell enned, mert nem szereted egymás után két napig enni a hasonló 

kosztot. Ha nincs elég időd és ez nagy probléma az életedben, akkor ezzel is csak 

önszabotálsz. Aki komolyan gondolja az életmódváltást, biztosan nem fog leragadni 

olyan bagatell dolgoknál, hogy hétfőn is meg kedden is rakott karfiol lesz az ebéd. 

Fogadni mernék, hogy szenny kajából bezzeg meg tudsz enni minden nap egy darabot. 

Mondjuk ugyanazt a csokit vagy kólát vagy kekszet. De ha egészségesen kell meal prep 

dobozolni, akkor hiszti van. Az az igazság, hogy el vagy kényeztetve saját magad által 

és azt gondolod, hogy van időd ilyen kívánalmakra… pedig, legtöbben a 23.órában 

ketyegnek egy komoly hormonális probléma vagy a cukorbetegség előszobájában.  

❻Válogatsz. Nem szereted se ezt, se azt, se amazt, tulajdonképpen alig szeretsz 

bármilyen zöldséget, gyümölcsöt, de húst se nagyon akarsz enni, meg gondod van még 

ezerféle módon. Rendet kell tenni a gondolataidban. Mert gyakori, hogy itt a 

legnagyobb gond. 

❼Egyhangúan főzöl és nem esik jól az otthoni étel a rendelt ételekhez képest. Az a 

probléma, hogy a félkész vagy rendelt ételek tele vannak ízfokozóval, hozzáadott 

cukorral. Ne csak sót meg borsot használj, hanem próbáld ki az általam is ajánlott 

pácolási, fűszerezési technikákat és máris olyan ízeket tudsz csempészni az ételekbe, 

amelyeket korábban nem használtál vagy meg sem próbáltál. Használd a posztomat 

pácolási, ízesítési technikákhoz: https://www.duciforradalom.hu/l/a8-nap-fozz-

finoman-pacolas-titkai/ 
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Alkosd meg a kedvend 5-5 ételed, amelyet ki fogsz makrózni magadnak 5 napra 5 

étkezésre! 

Reggeli: 

❶………………………………………………………………………………………………………………………

❷………………………………………………………………………………………………………………………

❸………………………………………………………………………………………………………………………

❹………………………………………………………………………………………………………………………

❺……………………………………………………………………………………………………………………… 

Tízórai: 

❶………………………………………………………………………………………………………………………

❷………………………………………………………………………………………………………………………

❸………………………………………………………………………………………………………………………

❹………………………………………………………………………………………………………………………

❺……………………………………………………………………………………………………………………… 

Ebéd: 

❶………………………………………………………………………………………………………………………

❷………………………………………………………………………………………………………………………

❸………………………………………………………………………………………………………………………

❹………………………………………………………………………………………………………………………

❺……………………………………………………………………………………………………………………… 

Uzsonna: 

❶………………………………………………………………………………………………………………………

❷………………………………………………………………………………………………………………………

❸………………………………………………………………………………………………………………………
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❹………………………………………………………………………………………………………………………

❺……………………………………………………………………………………………………………………… 

Vacsora: 

❶………………………………………………………………………………………………………………………

❷………………………………………………………………………………………………………………………

❸………………………………………………………………………………………………………………………

❹………………………………………………………………………………………………………………………

❺……………………………………………………………………………………………………………………… 

Építsd fel az 5 napos menüdet! 

Első nap: 

❶………………………………………………………………………………………………………………………

❷………………………………………………………………………………………………………………………

❸………………………………………………………………………………………………………………………

❹………………………………………………………………………………………………………………………

❺……………………………………………………………………………………………………………………… 

kcal:…………. ch:…………. f:………… zs:………….. 

Második nap: 

❶………………………………………………………………………………………………………………………

❷………………………………………………………………………………………………………………………

❸………………………………………………………………………………………………………………………

❹………………………………………………………………………………………………………………………

❺……………………………………………………………………………………………………………………… 

kcal:…………. ch:…………. f:………… zs:………….. 

Harmadik nap: 

❶………………………………………………………………………………………………………………………

❷………………………………………………………………………………………………………………………

❸………………………………………………………………………………………………………………………
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❹………………………………………………………………………………………………………………………

❺……………………………………………………………………………………………………………………… 

kcal:…………. ch:…………. f:………… zs:………….. 

Negyedik nap: 

❶………………………………………………………………………………………………………………………

❷………………………………………………………………………………………………………………………

❸………………………………………………………………………………………………………………………

❹………………………………………………………………………………………………………………………

❺……………………………………………………………………………………………………………………… 

kcal:…………. ch:…………. f:………… zs:………….. 

Ötödik nap: 

❶………………………………………………………………………………………………………………………

❷………………………………………………………………………………………………………………………

❸………………………………………………………………………………………………………………………

❹………………………………………………………………………………………………………………………

❺……………………………………………………………………………………………………………………… 

kcal:…………. ch:…………. f:………… zs:………….. 

Használd a kalóriabázis oldalát bátran! 

Mennyire érzed nehéznek az étrend tervezést? 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

Mennyi idő alatt terveztél meg egy napodat? 

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Korábban használtál étrend tervezést a fogyási terveidhez? 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

Mennyire vagy motivált az önálló étrendtervezéshez? Lelkes vagy? 

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

Ha bármely része nehéznek bizonyul, mely lenne az? 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

Mi a legfontosabb információ ebből a leckéből számodra? 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Készen vagy a 11. leckével?  


