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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.



0. lecke

Hogyan használd a leckéket?



 

 

 

Csak türelemmel állhatsz neki! 
 
 

 
Vélhetően már sokféle módszert kipróbáltál és hosszas keresgélés, próbálgatás után 
kerültél a duciforradalom 90 napos haditerv programjához. 
 
Az átfogó önfejlesztéssel és életmódváltással gazdagított projekt azt hivatott 
küldetéseként közvetíteni, hogy változtatásokra van szükséged ahhoz, ha tartós, 
következetességet gyakorló motivációra vágysz és eredményeket szeretnél elérni. 
 
A kitűzött célok belefektetett energia, tervezés, odaadás, önfegyelem hiányában örökké 
csak álmok maradnak. Mint minden életvitelt változtató nő vagy férfi, Te is arra az útra 
kívánsz rálépni, amely véget vet a testképeddel és önbizalmaddal összefüggésben álló 
aggályoknak. Kiegyensúlyozott, boldog és felszabadult életre vágysz testileg, lelkileg. 
 
Egy-egy cél megszületése komoly erőfeszítéseket igényel mindenkitől, ha az első 
lépések után végig is szeretnénk lépkedni a győzelemig. Ha ez egyszerű lenne, akkor 
mindenki elégedett lelki világgal élne. Amikor megszületik egy elhatározás, a döntés 
segít elindulni, de nem ezen fog múlni a siker. Időnként ugyanis az egész életünkre 
kiható történések nehézségeivel kell megküzdenünk, legyen az betegség, társas 
kapcsolatainkban ért veszteség, anyagi probléma, munkahelyi gond, szülői felelősség. 
Életkor, pénz és személyiségi típusunk sem védhet meg bennünket a stresszes 
helyzetektől. Ezek azok az események, amelyek befolyásolni fogják a küldetésünk 
kimenetelét. Erőfeszítést igényelnek a számunkra legértékesebb életcélokért való 
feladatok, miközben mindennapi nyomás alatt érezhetjük magunkat. Ez a program a 
nehézségekkel való megküzdés legfontosabb eszközeivel foglalkozik. 
 
Ahhoz, hogy ezúttal valóban sikert tudj elérni, néhány fontos szabályt meg kell 
alkotnunk. Nevezhetjük megállapodásnak is kettőnk között. Minden tőlem telhető 
módot megtalálok arra, hogy érthető nyelvezettel, gyakorlatban is használható 
eszközrendszert mutassak be. A Te feladatod az, hogy ennek esélyt adva kételyek nélkül 
használd is azokat.  
 

❶ Tedd féle az egódat! Engedd, hogy lecsupaszítsam eddigi véleményedet, 
meggyőződéseidet az elmédből és egy teljesen tiszta lapra tudd Te magad felrajzolni a 
céltábládat, az álmaidat és az újonnan tanult önismereti felfedezéseidet! 
 

❷ Bármilyen eszköz esetén ellenállást érzel, gondolj arra, hogy valami eddig nem 
működött a saját megítéléseddel végrehajtott gyakorlaton, ezért ideje kipróbálni olyan 
dolgokat is, amelyekben (még most) nem hiszel! 
 

❸ Soha semmire ne mondd azt, hogy ez neked már megy! Akkor is használd az 
önismereti munkafüzet részeket, tanácsokat és napi/heti/havi feladatokat, ha azt 
érzed, ezt már eddig is tudtad. Újfent arra hívd fel saját egód figyelmét, hogy 
bármennyire is hiszed, hogy sok mindent tudsz, mégsem voltál eddig elégedett az 
eredményeiddel! 
 



 

❹ Ha eldöntötted a 0. napon (ma), hogy szeretnél belevágni a 90 napba, akkor 
egyetlen egy dolgot kell csak tenned és akkor mindent megtettél: ne hagyd abba! 
 

❺ Kérlek, ne hallgass (rajtam kívül) senkire! Bárki el akar tántorítani, kedvedet szegné 
vagy legyint a program elemeire, határozottan állj ki amellett, hogy szeretnél változni 
és ezt félbehagyott programmal nem teheted meg. 
 

❻ Bármilyen egyéni kétely gyötör, egyetlen kérdéssel mindig visszaterelheted magad 
a program útjára: Van bármi veszíteni valód, ha ezt most végig csinálod? 
 

❼ Minden egyes lecke sorszámot fog kapni. Ennek jelentősége van. Egyetlen leckét se 
hagyj ki vagy ugorj át, sorrendjükön se változtass! Minden egymásra épül, úgynevezett 
„apró léptek”-ben. A feladatok között se szelektálj! Mindre szükséged lesz! 
 

❽ Bármikor úgy érzed, valamit nem értesz vagy nem igazodsz el a feladatok között, ne 
félj kérdezni a duciforradalom csoportban a többiektől, szólíts meg bátran taggelve és 
segítek. 
 

❾ Együtt mindig könnyebb. Egy-egy feladat kapcsán született élményeid, 
felfedezéseid, gondolataid mások számára is új ötleteket, gondolkodásmódot és 
bátorítást adhat. Ha van kedved erről mesélni, beszélgetést indítani, óriási fegyver 
lehet a kezedben a közösség ereje. Kibeszélni másokkal is a benned lévő érzéseket vagy 
tapasztalatokat feszültség és stresszoldó. Nem mellesleg tanító ereje van mások felé. Ez 
egy energiakörforgás – adok-kapok. Te is hozzá szólhatsz más kérdéseihez, sikereihez 
és megvitathatod, mit gondolsz. A duciforradalom csoport poszt szekciója mindig 
rendelkezésedre áll. Segítve a téma keresést, kérlek használj hashtageket a #előtaggal. 
Elsődleges téma mindig a #haditerv legyen, így mások is tudnak böngészni a 
haditervvel kapcsolatos posztok között. Használhatsz másodlagos hashtegeket az épp 
aktuális lecke címeivel vagy tartalmával. A hashtag tehát egy címke egy-egy posztban a 
téma megszólítására. 
 
❿ Sokaknak segítség volt eddigi életmódprogramok során a napi szintű napló vezetése 
a napok sorszámát jelölve. Pld: 1.nap, 2.nap…11.nap, stb. Ha úgy érzed, ez a 90 nap 
meghatározó kell legyen az életedben – egyfajta most vagy soha érzéssel indulsz neki – 
használd bátran a zárt (privát) csoport adottságait és kezdd el a saját életmódváltó 
naplódat. Ezzel bizonyosan nagyobb esélyed van a programhoz való elköteleződéshez. 
Erre vonatkozó szabályok soha nem lesznek. Arról és azt írsz, ami számodra fontos. 
Megmutathatod az elkészített ételeket, a munkafüzeteidet, a feladatok során készített 
feladatelemeket, stb. 
 

⓫ Az egész program a szivárvány színeinek jegyében működik majd. Fontosnak 
tartom, hogy az életedet teljesen más megközelítés és emelt szintű önismeret alapján 
keretezd át a program segítségével. A legnagyobb ellensége sikereidnek az önszabotáló 
magatartás. A „tudod mit kellene tenned, mégsem teszed…” az egyik ilyen tipikus 
cselekvés, amelyet nehezen tudsz kiiktatni. A szivárvány színei meg fogják mutatni azt, 
hogy negatív eseménysorozatok és komoly traumák esetén is kiutat tudsz találni az evés 
kényszeres börtönéből vagy épp az örökös kudarcok csapdájából. Annak érdekében, 
hogy átlátható legyen, mi az elméleti tudásanyag, mi a feladatsor és egy-egy szituációs 
mintapélda vagy lépéssorozat, jeleket fogok használni: 



 

 
 szituáció  érzés, élmény    siker feladat tudásanyag 

 
 

 

Mit tarts szem előtt mindvégig? 
 

A program 5 területet fog végig járni: 

• mentális út és stresszkezelés, 

• egészség, 

• étkezés, 

• mozgás, 

• alvás, pihenés, relaxáció. 
 
A területeken kívül 3 fontos intelem kísér majd: 

• Mit kerülj el? 

• Mit építs be? 

• Miért ne várj (tovább)? 
 

 
A tipikus fogyókúrák kora lejárt, mert ugyan gyors fogyást eredményeznek, de számos 
negatív utóhatást vonnak magukkal: 

• hormonális problémák, 
• menstruációs problémák, 
• gyors visszahízás, 
• szervezet tartalékolása, 
• sokáig nem fenntartható, 
• jo-jo alakul ki. 

 
Ezzel szemben a 90 napos haditerv program táplálkozási része egyértelműen egy 
LASSÚ fogyást eredményező életvitel, ahol a következők érvényesülnek: 

• sokkal lassabb a fogyás, ezt el kell fogadni és így is kell neki indulni, 
• nem éhezel, magasabb a szénhidrát kitettség, 
• tartósan megtanít az életmódváltásra, 
• mentálisan erőssé tesz, 
• megteremti a hosszútávú motivációt. 

 

 

Kerüld el! 



 

Amit kifejezetten fontos tudatosítani:  

• nem csodamódszer, csinálni kell, 
• ha nem csinálod, ez sem működik, 
• ha nem csinálod 100%-osan, az eredmény lassabb lesz, 
• belefektetett energia nélkül nem lesz siker, 
• tervezés a kulcs, e nélkül sikertelen leszel. 

 
Mikor nem tud segíteni a program? 

• ha nem csinálod, 
• ha félgőzzel csinálod, 
• ha nem tervezel, 
• ha nem veszed komolyan, 
• ha nem azt csinálod, amit kell, 
• ha nem kezded el. 

 
 
Ennek fényében vegyél egy mély levegőt és tekints vissza eddigi életmódváltásaidra: 

• Ha eddig nem segített semmi, ennek maximális esélyt adj és légy türelmes, 
• Ne kételkedj magadban,  
• A program csoportjában sorstársak vannak, tőlük is mindig kérdezhetsz, 
• Soha ne légy türelmetlen, ez hosszú idő alatt fog beérni! 

 
Hogyan értékeld a programot? 

• Minden siker, siker és mindennek örülj! 
• Ha tudod, hogy mindent megtettél, de mégsem megy, akkor vélhetően 

egészségügyi okokat kell feltárnod (pld. hormonális problémák). 
• Ha tudod, hogy hol hibázol, akkor azt kell javítani! 
• Őszintén gondold végig: mindent megtettél-e, ami rajtad múlt! 
• Ha tényleg mindent beleadsz, hidd el, lesz minek örülnöd! 

 

Mire lesz szükséged a program során? 

duci szívvel e-könyvem 1 db üres A4-es füzet számológép 

konyhamérleg fürdőszoba mérleg centi (méréshez) 

színes filcek vagy tollak ceruza vagy toll PDF olvasó – ebook miatt 

 

A leckéket a duciforradalom fb csoportban fogom megosztani weboldalon történő 
közzététel után azonnal. Minden lecke sorrendben elérhető lesz a weboldalon a 90 

napos haditerv fülön. Itt mindent egy helyen meg fogsz találni! A leckék érkezésének 

pontos menetrendje változó – feladatoktól fog függeni. Soha nem fogsz unatkozni, ezt 

Építsd be! 

Ne várj! 



 

megígérhetem. 😊 Ha elakadnál, mindig visszatérhetsz az előző leckéhez. A feladatokat 

mindig érthetően fogom elmagyarázni, felsorolni és ehhez eszközöket is adok 

(ellenőrző feladatsorok, mintaként szolgáló naplók, táblázatok, jegyzetek, munkafüzet 

blokkok). Rendszeresen fogok összefoglalni, visszacsatolni korábbi leckékre. A 
leckékben találsz majd elméleti tudásanyagot, ami az adott témakörben felvázolja a 

témákat (egészség, hormonális rendszer, táplálkozás, élelmiszerek, sportolás, minden 

mentális tényező, tervezés). Az elméleti tananyagok lényege, hogy megértsd, miért 

fontos az adott területet átrágni, megismerni, megváltoztatni az életedben. Erre 

épülnek a gyakorlati tanácsaim.  

Miért 90 napos a haditerv időszaka? Hosszas kísérletezés után ezt találtam tartható 

tervezési időszaknak az év során. A 90 napos blokkok (12 hetes intervallumok) minden 

ember életében kellően beláthatók, tervezhetők, reális célokat megvalósítható 

időszakok. Megtanítalak egy akciótervet készíteni a 90 napodra. Az akcióterved lesz az, 

ami alapján megtervezed a lépéseket, a feladataidat, a céljaidat, és használod a 

rendelkezésedre álló eszközöket is. Tervezel, visszacsatolsz, újra tervezel, okulsz, 

örülsz, másként folytatod. Ez egy folyamatos célmegvalósító módszertan lesz, amiben 

megismered a saját erősségeidet, fejlesztendő tulajdonságaidat, testedet, 

gondolkodásodat és belső erődet. 

 

Mi az első tanácsom hozzád? 

 

A legjobb tanácsom, amit adhatok: ne gondolkodj, csináld! Akkor is, ha kételyeid 

vannak. A legnagyobb hiba, amit elkövethetsz, hogy félbehagyod idő előtt és nem 

hagysz türelmet a testednek és az elmédnek is. Tarts ki. Mert olyan még nem volt, hogy 

valaki csinálta lelkiismeretesen és nem jött a változás. Ha nincs változás, akkor van 

valami háttér probléma. Gyakori, hogy a fogyás elmaradásának oka egy fel nem tárt 

endokrin probléma, aminek kezelése étrenddel azonnali változást fog hozni. Tehát 

figyeld a tested. Mindent írj a kis füzetedbe, vezesd napló szerűen – erre ki fogok térni. 

Akármi fontosat észlelsz, írd fel.  

Lesznek nehéz pillanatok és az élet adta nehézségek sem lesznek elnézőek veled azért, 

mert Te épp önmagaddal szeretnél foglalkozni. Az a fontos, hogy mindig mérlegeld, mi 

a fontos az életedben. Ne add fel a célodat és ha valami miatt megbotlottál, azonnal állj 
fel. Kérj segítséget tőlem vagy a csoportba írt posztoddal másoktól is, nem leszel 

egyedül. Leültél, de fel tudsz állni és fel is kell állnod, hiszen változni szeretnél. 

Változtatni csak kemény munkával lehet. 

Én azért vagyok itt Neked, hogy ebben mentorod és virtuális lelki társad legyek. Ehhez 

ketten kellünk. Te meg én és persze az akaratod/célod. 

A duciforradalom csoportban bármit leírhatsz, hiszen sorstársakkal találod szemben 

magad. Mindenki a Te cipődben jár, mindenki egy dologért küzd: önmaga 

kiteljesedéséért. Ezért jó ez a virtuális tér, mert együtt sokkal könnyebb. Ne félj 

posztolni, ne félj kérdezni, ne érezd azt, hogy bármit szégyellned kellene. Itt nincs olyan 

kérdés, amire nem fogsz választ kapni.  



 

 

 

Kívánom, hogy mielőbb Te is átéld a változás okozta örömet és sikerélményt. 

Légy sikeres az utadon! 

 

 

Leckék elérhetősége: https://www.duciforradalom.hu/a90-napos-haditerv/ 

Csoport elérhetősége: www.facebook.com/groups/duciforradalom 

Elérhetőségem: dia@duciforradalom.hu 

 

 

 



Alapok



1. lecke

Tükörképed, elhízásod,
egészségügyi állapotod
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❶.+❷. anyahajó bázis 

 
Az első hét menetrendje: feltérképezünk egy több szereplős, alapvető kiindulási 

rendszert. Megnézzük, hol tartasz most, hová szeretnél eljutni és mit kell ehhez 

megvizsgálnod. Ne feledd, amit a program információs 0. leckéjében írtam! Tegyél 

félre minden „egót”, és adj meg minden esélyt ahhoz, hogy ezúttal valóban a mélyére 

áshass testsúly reformod megvalósításához szükséges folyamatod sikeressége 

érdekében!  

 

Az első hét tartalmaz  elméleti részt annak érdekében, hogy valóban át tudd gondolni 

pld. egészségügyi állapotodat.  

 

Könnyed kérdésekből álló  feladatokat is találsz, amelyek összesítik számodra, hogy 

hol van elakadás, vizsgálandó tényező!  

 

Először az ❶. és ❷. területet vesézzük ki. Lényegében ez mutatja meg, hogy 

milyen szintű és milyen okokra visszavezethető túlsúllyal állsz szemben. 

 

Ez a két tétel számokkal állít szembe, mostani testsúlyodtól az ideális 

testsúlyodon át az alapvető elhízást vizsgáló mutatószámokig. 
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Teremtsd meg az életmódváltás alapjait! 
 
 

„Nem kell enni és mozogni kell…” – ennyire egyszerű. Tartja sok okos ember – tévesen. 

Ha ez ennyire egyszerű lenne, akkor kérem szépen, ennek a tréningnek sem lenne 

küldetése, hiszen mindenki boldogan szaladgálna vékonyan. Roppant bonyolult dolog 

ez a fogyás-kérdés. Adott egy ember, aki tisztában van azzal, hogy zavarja a túlsúlya és 

szeretne ettől megszabadulni. Nagyjából sejti, hogy az étkezésben és a mozgásban aktív 

életben rejlik a megoldás, de valamiért mégsem sikerül tartós eredményt elérni. 

Nagyon egyszerű ennek az egész folyamatnak az oka, amit egy „egyszerű” ábrával és 

elmélettel szeretnék szemléltetni. 

 
forrás: duciforradalom 

 

Az életmódváltó tervek java része egy teljesen érthető és egyszerű döntéssel kezdődik, 

amelynek távlati terve a fogyás. Semmi bonyolult dolog, csak egyszerűen a 

testsúlycsökkentés a cél. Igaz? Ez igaz. Ha bárki azt mondja Neked, hogy ma felkelsz és 

életmódváltó elhatározásod egy 1-1 sávos autópályán végig fog vezetni, nem igazán 

tudja mit beszél. Az elhízásból való kilábalási törekvés roppant összetett tényezők 

együttes halmozódása, minden egyes napon.  

 

A fogyásunkat számos dolog befolyásolja:  

• a hormonháztartásunk állapota, annak esetleges eltolódásai, 
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• az egészségügyi állapotunk, meglévő betegségek, 

• ez elhízásunk mértéke, ideje, 

• a körülöttünk lévő környezet (család, barátok, kollégák, főnökök, ismerősök), 

• a munkahelyi (karrier) életünk és jövedelem kérdéseink, 

• mentális erőnlétünk, lelki állapotunk. 

 

Ezek stressz faktorként rátelepszenek a tervünkre és folyamatos nyomás alatt tartják a 

céljaink epicentrumát. A stressz egy nagyon kellemetlen érzés. Nem minden rossz érzés 

számít stressznek, de már önmagában az is stresszes, ha nem tudjuk, mit érzünk. Az 

emberek java része stresszként definiálja az aggodalmat, a szorongást, a félelmeket, ám 

a stressz valójában az a meggyőződés, hogy nem leszünk képesek megküzdeni az 

előttünk álló kihívásokkal. A stressz maga kiválthat félelmeket, aggodalmat, 

szorongást, ennek kivetüléseként pld. „érzelmi evést”, de ezek mind-mind csak érzelmi 

reakciók – sok esetben tanult sémák és viselkedési minták, amelyeket mi magunk 

alakítunk ki. Nem a stressz bénít le bennünket, hanem az, ahogyan erre reagálunk. Az 

ismeretlentől gyakran félünk. Ez belénk kódolt reakció, amely háromféleképpen 

csapódhat le mindennapjainkban: 

 

• menekülés, elkerülés, halogatás: inkább elfutunk a problémák elől, halogatunk 

addig, ameddig csak tudunk és önámítással győzködjük magunkat arról, hogy 

van még időnk cselekedni később is, 

• agresszív védekezés: ha nem tudunk kimenekülni helyzetekből, akkor nagyobb 

eséllyel érzünk győzelmet támadással, vagy épp a belső feszültségeinket 

eresztjük ki másokon azért, mert legbelül nagyon is tudjuk, hogy nem jó, amit 

teszünk, 

• megalkuvás, megbékélés: gyakran fojtjuk el a valódi vágyakat és temetjük el 

magunkban a rossz érzéseket, mert vagy nem fáj eléggé, vagy lusták vagyunk, 

vagy kényelmesen belesüllyedünk, vagy nincs bátorságunk változtatni. 

 

Az egész életmódváltással az a legnagyobb baj újoncok vagy újrakezdők 95%-ának 

esetében, hogy rossz alapokra kezdődik az építkezés. Ez még inkább hatványozza a 

káoszt. Eldöntjük, hogy fogyni szeretnénk. Ezt befolyásolja a hormonális állapot, 

betegség, a munkahelyi gondok, a párkapcsolati nehézségek, az időhiány és minden 
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stressz körbe sorolható állapot. Ha eleve instabil az alap, ebből a káoszból tartós kiút 

soha nem lesz. 

 

Alapvetően fontos kérdéseket nem tisztázunk, rengeteg kérdést nem feszegetünk és 

komoly változtatások nélkül csak kettő területet érintünk: étkezés, sport. Minden 

mással általában soha nem törődünk. Ez nem egy életmódváltó hibája. Ez 

egyértelműen a mai kor hibája. Mert rengeteg könnyebb utat kínál az élelmiszeripar, a 

gyógyszeripar, a táplálékkiegészítő ipar. Ha a közül választhatsz, hogy komoly 

erőfeszítéseket és lépéseket kell tenned a változás érdekében (ami idő, energia, 

elszántság, napi feladat) vagy a közül, hogy beveszel 5 szem bogyót, leveszel a boltok 

polcairól egy kész menüsort és egy csapásra könnyebbé válik a fogyás, akkor nagy 

eséllyel az utóbbit fogod választani ahelyett, hogy magadra főzöl, időt szentelsz a 

célodnak és lassabban fogysz.  

 

Mi történik ilyen döntéskor? Illúziót illesztesz be valós cselekvések helyett. Ezáltal egy 

soha véget nem érő spirálba keveredsz, mert nem tartós és valódi változtatásokra 

szánsz időt, hanem látszatmegoldásokra és hosszú távon nem fenntartható 

állapotokra. Ilyen-olyan teák, fogyasztó szerek, izomösszehúzódást segítő pillangó 

masszírozó gépek, étvágycsökkentő pirulák, zsíranyagcserét befolyásoló kapszulák 

százai öntik el az internet reklámfelületeit – sikertörténetekbe ágyazva. Észrevetted 

már, hogy egy-egy olyan csoportban vagy internetes oldalon, ahol ilyen csodaszerektől 

fogyó embereket mutatnak, még ha tényleg valós emberek is, soha nincs szó arról, hogy 

valaki (esetleg) visszahízott, miután félbehagyta a csodaszer alkalmazását? Hát persze, 

hogy erről senki nem beszél szívesen. Az ember ilyen lény: sikereiről triplán henceg, 

kudarcairól mélyen hallgat. 

 

Az előbb vázolt elmélet a mai reális valóság. Mindenki egyetlen egy dolgot szeretne: 

olcsón, kevés energiát bele „feccölve”, gyors eredményt elérni. Azaz a lehető 

legkevesebb munkával járó folyamatot szeretné a legtöbb ember alkalmazni, mert 

manapság semmire nincs idő. De a hízásra persze mindig van időnk (önirónia szmájli).  

 

Az én elméletem ezzel szemben a következő (és ezen foglak végig vezetni a 90 napos 

haditerv során): 
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Az életmódváltásba fektetett idő, energia, tudás, szorgalom, önfegyelem, önfejlesztés 

(és pénz) az egyetlen olyan dolog az életben, aminek saját életedbe való aktív 

beillesztése esetén előre borítékolható, hogy sikerélményed lesz. Ez nem 

szerencsejáték, hanem egy tudatosan felépített stratégia, amiből vesztesen soha nem 

jöhetsz ki, hiszen a változtatások pozitívan befolyásolják testképedet, lelki 

stabilitásodat, fiziológiai állapotodat. Hozadéka csak akkor nem lehet, ha nem kezded 

el és nem hagyod félbe. Abban az esetben, ha megteszel minden tőled telhetőt, amire 

Neked van ráhatásod, csak tanulhatsz a folyamat alatt önmagadról, a testedről, az 

emberi kapcsolataidról és a jelenleg még nem ismert vágyaidról, céljaidról. Az 

életmódváltás egyik nagyon fontos mellékhatása, hogy olyan személyiségedet, 

küldetésedet és céljaidat befolyásoló utak nyílnak meg előtted, amelyeket eddig még 

nem fedeztél fel magadban, és amelyek pont azáltal válnak életfeladattá, mert egy 

ponton döntöttél a változtatásról.  

 

Az alapok stabilitásához lépésenként kell végig menned azon, hogy mely területeken 

mi a jelenlegi „státuszod” és milyen fejlesztendő állapotokról kell gondoskodnod. Ha 

bárhol olyan hiba vagy megoldatlan probléma van, amire van ráhatásod és rajtad múlik 

a pozitív irányú változás, ott cselekedned kell. Az elfojtott gócpontok folyamatosan 

mérgezik a motivációt, az önfegyelmet és elterelik a fókuszt arról a nagyon egyszerű 

tényről, amelyet a legtöbb ember háttérbe szórít: az életedből egy van, s ha ebből nem 

hozod ki a legjobbat (legtöbbet), kiteljesedést soha nem fogsz érezni, viszont 

hiányérzetet annál inkább. Ez pedig örökösen stressz aktivitást fog generálni.  

Rendkívül fontos lesz azt megtanulnod, hogyan tudsz különbséget tenni 

időgazdálkodás és öngeneráló stressz szempontjából a 2 legnagyobb hibaforrás között: 

• vannak dolgok, amelyek soha nem rajtad múlnak, de mégis rengeteg felesleges 

energiát áldozol rájuk, 

• vannak azok a tényezők, amelyeken csak Te tudsz változni, mégsem szentelsz 

elég figyelmet ezekre. 

 

Ehhez egy nagyon erős várat kell felépíteni, amely megvéd a külső behatásoktól. Ennek 

alapkövét anyahajó bázisnak neveztem el, mely ❼ területet ölel fel. 
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Építsük fel az anyahajó bázist! 

 

Vegyük sorra a ❼ anyahajó bázis elemet, amelyek az egyik legnehezebb részét 

testesítik meg a döntésnek: szembe kell nézned a jelenlegi valósággal!  

 

Melyek ezek az elemek? 

• ❶tükörképed és elhízásod ténye (számokkal),  

• ❷egészségügyi állapotod,  

• ❸környezeted támogatása,  

• ❹berögzült rossz szokásaid,  

• ❺életviteled, 

• ❻elhízásodért jelentősen okolható táplálkozási rutinod, 

• ❼céljaid. 

 

❼ / ❶ Jelenlegi elhízási állapotod 

 

Jelenlegi testsúlyod: …………kg       Életkorod: …………év       Magasságod: …………cm 

Ideális testsúlyod (testmagasság cm – 100 cm) = …………kg 

Jelenlegi súlytöbbleted: …………kg 

 

Hogyan érint Téged ezek a számok (súly, súlytöbblet)? Mit érzel? 

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

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

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

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

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

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

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

 

Egész életedben problémát jelentett a duciság vagy felnőtté válásod közben szerezted a 

plusz kilókat? Mikor foglalkoztatott először a súlyod kérdésköre?.................................. 
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

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

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

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

 

Testtömeg indexed (BMI): …………kg/m2    Eredményed foka: ………………………………….. 

Értéke azt mutatja meg, hogy testtömegünk a súlyos alultápláltságtól az extrém 

elhízásig terjedő skálán hol helyezkedik el. Úgy számoljuk ki, hogy a kg-ban mért 

testtömegünk értékét elosztjuk a méretben kifejezett testmagasságunk négyzetével. 

BMI =     TT (kg) 

                TM2 (m2) 

Mely érték mit 

mutat? 

Normál 18,5 - 24,9 

Túlsúly 25 - 29,9 

I. fokú elhízás: 30 - 34,9 

II.fokú elhízás: 35 - 39,9 

III. fokú elhízás >40 

 

Derék – csípő hányados:  …………% 

A derék (köldökmagasság) kerületét elosztjuk a csípő (legszélesebb pontján mért) 

körfogatával. 

           Has___                     

csípő körméret 

Nők:       > 0,85  

Férfiak:  > 0,9 

Ha a has 88 cm-nél nagyobb a nőknél és 102 cm-nél nagyobb a férfiaknál, ott komoly 

egészségügyi rizikóval lehet számolni. A hasüreg átrendeződik, a zsír a szervek között 

megtalálható. Ez a hasi típusú elhízás inzulin-rezisztenciát, cukorbetegséget idézhet 

elő. 
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Tekints vissza eddigi „fogyókúráidra”! 

 

Életed során többször került elő a kérdés benned, hogy mennyi súlyfelesleget szedtél 

fel és hányszor próbáltál már eredménytelenül kikerülni az állapotból? 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Próbáltál már bármilyen gyors, könnyű fogyást ígérő diétát? Ha igen, hány kg-ot 

fogytál és tartod-e azóta is? Ha nem tartod, hány kg-ot szedtél vissza magadra? 

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

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

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

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

 

Hányszor terveztél eddig fogyókúrás stratégiát? 

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

 

Mit próbáltál ki eddig? 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Mennyi volt a legtöbb idő, amit egyhuzamban, megingás nélkül végig tudtál csinálni? 

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

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

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

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

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

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

 

Mit tartasz legfőbb indoknak arra, amiért a (sikertelen) próbálkozások kudarcba 

fulladtak esetleg megrekedést okoztak? 

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

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

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

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

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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❼ / ❷ Egészségügyi és hormonális állapotod 

 

Nyugalmi pulzusod: …………ütés/perc      

Nyugalmi vérnyomásod …………hgmm /…………hgmm 

Nyugalmi vérnyomásod kategóriája: ……………………………………………………………………. 

Vérnyomás eredmények elemzése: Az első szám azt a nyomást mutatja a kar fő 

artériájában, ami a szív összehúzódásakor alakul ki (szisztolés vérnyomás), a második 

a szívverések közti szünetben mérhető nyomást mutatja (diasztolés vérnyomás). A 

legfrissebb ajánlások szerint a vérnyomás értékeket négy kategóriába lehet bontani. A 

vérnyomás értéke akkor nem kóros, ha 140/90 Hgmm alatt van, de 120/80 Hgmm 

alatt optimális.  

Kategória Szisztolés nyomás (Hgmm) Diasztolés nyomás (Hgmm)  

Optimális vérnyomás < 120 < 80 

Normális vérnyomás 120-129 80-84 

Emelkedett-normális 

vérnyomás 

130-139  85-89 

Kóros vérnyomás - hipertónia 140 <  90 < 

I. fokozat (enyhe hipertónia) 140-159 90-99 

II. fokozat (középsúlyos) 160-179  100-109 

III. fokozat (súlyos hipertónia) > = 180 > = 110 

Izolált diasztolés hipertónia   

 

Mikor voltál utoljára általános vérvizsgálaton háziorvosod által írt nagylabor panelt 

illetően? …………………………………………………………………………………………………………….. 

Mely értékeiddel volt probléma? ………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………..

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................ 

 

Mikor voltál utoljára hormon értékeidet (klinikai kémia vizsgálatok) megnézetni? 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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Konkretizáljuk a hormonokkal kapcsolatos legfontosabb ismereteket! 

A hormonok testünkön belül különböző pontokon termelődnek. Hírvivőként 

dolgoznak szervezetünk autópálya szerű hálózatában a véráramon keresztül, eljutnak 

mindenhová, ahol utasításokat adnak a sejteknek, hogy pontosan mit kell tenniük. 

Miután küldetésük teljesült, már nincs rájuk szükség, ezért a bélrendszerben és a 

májban lebontásra, kiválasztásra kerülnek. Fogyás szempontjából a hormonegyensúly 

különösen fontos és több száz hormonunk közül néhány jelentős magyarázatot ad arra, 

miért nehezített a fogyás vagy épp miért vagyunk teljesen egészségesek. A 

hormonháztartás dominó elv szerint működik. Ha valami elromlik, akkor máshol is 

problémát okoz(hat), ezért fontos minden egyensúlytalanságot helyére tenni. A test 

pontosan tudja, hogyan érheti el az egyensúlyt, hiszen mindig a túlélésre játszik és 

számára az az ideális, ha minden a helyén van. Minden pillanatban történik valami, 

ami miatt akármikor felborulhat az egyensúly, a következő pillanatban pedig már 

dolgozik is nagyon sok hormon, hogy ezt helyre tudja állítani. Ha bármilyen vészhelyzet 

áll fenn, a szervezet extra energiához jut, hogy megbirkózhassunk a feladattal, így 

tudunk veszély esetén gyorsan futni, ha melegünk van, ezért izzadunk és ha bármilyen 

étel illatát érezzük, ezért termelődik nyál a szájban. Ezek egészséges 

egyensúlytalanságok. A test reagál és ismét egyensúly lesz. A probléma akkor kezdődik 

szervezetünkön belül, ha az aktív hormonokból sokáig van túl sok vagy túl kevés a 

testünkben, mert ez egészségtelen állapot. A test úgy próbálja ezt megelőzni, hogy 

megfelelő mennyiségű aktív hormont termeljen, másrészt lebontja, kiválasztja a 

szükségtelen hormonokat. Ha viszont hosszabb ideig van jelen egy-egy aktív hormon, 

akkor már fennáll a nem egészséges egyensúlytalanság. Amikor azt mondjuk, hogy túl 

sokáig van jelen egy hormon, akkor a szervezet többféle módon igyekszik ezt 

ellensúlyozni. Többet bont le az adott hormonból, átalakítja azt másik hormonná, a 

hormonok egy részét likvidálja vagy érzéketlenné teszi a sejteket a hormon hatása iránt, 

hogy több kárt már ne tudjon okozni. Ezért igaz az, hogy ha egy hormon működése 

felborul, bizonyosan magával ránt még néhányat. A hormonok előállítása mellett a 

lebontásuk és eltávolításuk is ugyanolyan fontos. Ebben a folyamatban rengeteg 

hibafaktor léphet fel. Szervezetünk mindent megtesz, hogy a dolgát végzett 
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hormonokat kiválassza, de ha ez nem sikerül, akkor ezeket egy ideiglenes raktárba 

csoportosítja elkerülve a még nagyobb bajt.  

 

A hízás és nehezített fogyás oka tökéletesen levezethető hormonjaink működésének 

megértésével. A hormonok dolgoznak a testünkön belül, akkor lépnek működésbe, 

amikor reakciót kapnak és feladatot kell teljesíteniük. Az inzulin nevű hormon például 

akkor indul útra, amikor a vérbe cukor (glükóz) kerül, amelyet el kell juttasson a 

sejtekhez. Az inzulin feladata az, hogy a sejtek képesek legyenek felvenni a cukrot. Ha 

az inzulinnak túl sokat kell dolgoznia, a sejtek egy idő után érzéketlenné válnak rá és 

képtelenek lesznek felvenni a cukrot. Ezt hívjuk inzulinrezisztenciának, amely elindít 

egy sor másik problémát is. A folyamat viszont visszafordítható és újra elérhetjük, hogy 

a sejtek érzékeljék az inzulin működését. Ha a testünk túl keveset termel valamiből, 

akkor más hormonok is tudják helyettesíteni. A hormonokat termelő szervek is 

képesek egymás munkáját ellátni. Amellett, hogy előállít a szervezet hormonokat, a 

felesleget le is kell bontsa vagy el kell raktározza. Ki gondolná, de sajnos így van, a 

zsírszövet az egyik legbiztonságosabb tároló hely, kifejezetten a sok ösztrogénnek. A túl 

sok ösztrogén pedig igencsak súlyos problémákat tud okozni, ezért igyekszik a 

szervezet a felesleget belőle eltárolni a zsírsejtekben. Minél több az ösztrogén, annál 

többet kell inaktívvá tenni, tehát sok helyre van szükség. Erre megoldás az, hogy a 

meglévő zsírsejtek megduzzadnak, de a testünk önkényesen úgy is dönthet, hogy 

inkább új zsírsejteket gyárt. Na ebből születik az a súlyfelesleg, amit iszonyatosan nehéz 

leadni.   

A hormonzavar általában több hormon együttes tévútját jelenti. Ha például túl sok az 

inzulin a vérben, a melatonin nevű alvás hormon is hiányos lehet. Ettől nem tudunk jól 

aludni. Ha túl kevés a melatonin, akkor reggelre kevés kortizol termelődik, ami miatt 

egész nap fáradtság érzet gyötör bennünket.  A melatonin hatással van a leptinre is, 

amelynek az lenne a feladata, hogy a telítettségünket jelezze. Ha pedig túl kevés a 

kortizol és a leptin, akkor máris veszélybe kerül a fogyókúrában mindig fontos 

kitartásunk, mert egész nap csak olyan ételekre fogunk vágyni, amelyektől gyors 

energiát nyerhet a szervezet, pld: édességek. Ha sok édességet veszünk magunkhoz, 

még több inzulin termelődik és máris újra odajutunk, hogy a túl sok inzulin kevés 

melatoninhoz vezet. A kör újra és újra ismétlődik ezáltal. 
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Mely hormonok okozhatnak legnagyobb problémát a testsúlyszabályozásban? 

inzulin, ösztrogén – progeszteron, kortizol, pajzsmirigyhormonok, leptin és ghrelin 

 

Inzulin 

Testünk saját működéséhez egész nap energianyerésért küzd. A legáltalánosabb 

energiatermelő funkció az evés. Az ételekben lévő energia a bélrendszeren keresztül a 

vérbe kerül, ami miatt a vércukorszint megemelkedik. A magas vércukorszint nem jó a 

szervezet számára, ezért szervezetünk alapvető feladata, hogy ezt mielőbb megfelelő 

szintre húzza vissza. Eközben az energia eljut az agyunkba és az izmokhoz. Amint 

megemelkedik a vércukorszint, a hasnyálmirigy vészcsengője bekapcsol és inzulint 

termel. Az inzulin elviszi a glükózt – vagyis a cukrot – a sejtekhez, és segít a sejteknek 

felvenni azt. Az inzulin egyfajta kód tehát, amely segít megnyitni a sejteket a 

feladatban. Ha túl gyakran kell túl sok inzulint termelni, előbb vagy utóbb eljön az a 

pillanat, amikor a sejtek vakká válnak az inzulinra és kevesebb glükózt vesznek fel. De 

ugyebár a testünk csökkenteni szeretné a vércukorszintjét, tehát még több inzulint 

termel. Az extra adag inzulin miatt a sejtek hirtelen felveszik a glükózt, de így a 

vércukorszint drasztikusan mélyrepülésbe kezd. Ilyenkor érzünk például szédülést, 

fejfájást, kellemetlen közérzetet. A magas vércukorszint hirtelen csökkenése előidézi 

azt, hogy ismét energiára vágyik a szervezet, tehát ennivalóért fog kiáltani. Ez az állapot 

nagyon fárasztó. Nagy kajálások után ezért tudunk jó nagyokat aludni, mert 

borzasztóan kimerítő a szervezet számára az egész folyamat. Ha a sejtek túl sokáig 

érzéketlenek, állandósul a magas inzulinszint annak ellenére, hogy a vércukorszint 

normális. Ez az inzulinrezisztencia állapota.  

A kezdődő inzulinrezisztencia leggyakoribb tünetei: ellenállhatatlan édesség vagy 

szénhidrát utáni vágyakozás, túlsúly, energiaszint ingadozás, egész napos sóvárgás, 

közérzetromlás, fáradtságérzet különösen étkezések után, hasi elhízás, menstruációs 

ciklus zavarok. 

Különös belegondolni mélyebben, de az akaraterő fogalma fogyás szempontjából nem 

létezik biológiai értelemben. A vércukorszint ingadozás egyszerűen ételért kiált és ezért 

nehéz megállni azt, hogy ne nassoljunk. Nem mi akarjuk, hanem hormonális szinten 

születik a vágy. 
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Ösztrogén és progeszteron 

A két hormon folyton egymáshoz igazodik, a termékenységgel és terhességgel 

kapcsolatos folyamatok főszereplői, de mindig fontos egyensúlyban tartásuk elérése. 

Az ösztrogént a petefészek termeli. Feladata például a sejtosztódás, emiatt nő meg a 

mell és szélesedik a csípő tinédzserkorban. Hatással van a termékenységre, a libidóra, 

az energiaszintünkre, a bőrünk minőségére is. Sok mentális folyamatra is hatást 

gyakorol, mert gondoskodik az oxigén és glükóz agyba történő továbbításáról. Ha túl 

sok vagy túl kevés van belőle, hosszú távon nem egészséges. 

 

A túl alacsony ösztrogénszint depresszív hajlamokhoz, hangulatingadozásokhoz vezet, 

mert szerotoninhiányt okoz. Túl kevés szerotonin termelődik a testben és ilyenkor 

szinte lehetetlen ellenállni az evési kényszernek, főleg az édesség és gyorsan felszívódó 

szénhidrátok iránti vágynak, hiszen ezek fogyasztásával ideiglenesen dopaminszint 

növekedés történik. Ettől jobban érezzük magunkat. Itt is érvényesül tehát az az állítás, 

hogy a szervezet mindig arra törekszik, hogy jóllétben tartson minket és ezért képes 

hormonokat is befolyásolni. A szerotonin és a dopamin a testünk által előállított jó 

érzés előidézői, boldogsághormonok. 

 

A túl alacsony ösztrogénszint hatással van a dopaminra és szerotoninra, amelyek tehát 

kellemes érzést okoznak számunkra. A progeszteronhoz képest alacsony ösztrogénszint 

extrém éhséget okoz, amit szinte minden nő tapasztal a peteérzés és menstruáció 

közötti két hétben. Az étkezés nagy hatással van az ösztrogénszintre is. A ciklusunk 

második felében jelentkező extrém éhség általában az inzulinrezisztenciával kombinált 

ingadozó vércukorszint eredménye. Ezért fontos a vércukorszintet stabilan tartani. Ha 

túl kevés az ösztrogén, akkor gyakori tünetek a hőhullámok, éjszakai izzadás, fáradtság, 

hangulatváltozás, depresszív panaszok, alvásgondok, csontritkulás, száraz bőr és haj, 

éhségérzet. 

Ha túl sok az ösztrogén, azt ösztrogéndominanciának hívjuk, amely komolyan 

felboríthatja az egész hormonháztartást. Főleg túlsúly esetén beszélhetünk erről, 

hiszen a zsírsejtek ösztrogéntöbbletet termelhetnek. Legnagyobb problémát viszont 

nem testünkön belül kell keresnünk, hanem a külső környezetünkben található 

anyagokban, a xenoösztrogénekben. Ezek hasonlóan működnek az ösztrogénhez, csak 

jóval erősebbek. Általában kőolajból készülnek. Rengeteg terméket készítenek 
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kőolajból: műanyag, gyógyszerek, ruhák, növényi szerek, mosogatószerek, benzin, 

színezékek, édesítőszerek, ízfokozók stb.  

Az ösztrogéndominancia leggyakoribb tünetei: fáradékonyság, vizesedés, puffadás, 

magas zsírlerakódás combokon/csípőn/mellen, jelentős túlsúly, erős vagy fájdalmas 

menstruáció, narancsbőr, álmatlanság, hangulatváltozások, PCOS, PMS, pánikroham, 

depresszió, hajhullás, pajzsmirigyprobémák, endometriózis, fájdalmas mellek. 

 

A progeszteron ciklus második felében termelődő hormon, amelynek a pihenésben 

is fontos szerepe van. Ha testünk megfelelő szintű progeszteront termel, könnyebben 

tudunk ellazulni, jobb kedvünk van. Jó hatással van alvásunkra, elősegíti a pajzsmirigy 

megfelelő működését, támogatja a testzsír égetését, vérnyomáscsökkentő hatású. 

Csupa jó dologért felel. Gyakran túl keveset termel belőle a szervezet, főleg az ösztrogén 

mennyiségéhez viszonyítva. A két hormonnak egyensúlyban kellene lennie optimális 

esetben. 

Túl kevés progeszteron esetén a tünetek PMS panaszok, fájdalmas mell, szabálytalan 

ciklus, erős vérzés, víz visszatartása menstruációt megelőzően, alvásproblémák, 

pánikrohamok. A túl kevés progeszteron túl sok ösztrogént jelent, vagyis az 

ösztrogéndominancia tünetei progeszteron hiányra is utalnak. A progeszteron a 

kortizol hormon alapanyag, tehát hosszan tartó stressz esetén a kortizol elhasználja a 

progeszteront, ezáltal megbomlik a progeszteron/ösztrogén egyensúly. 

 

Kortizol 

Stresszhormonnak is hívják. A mellékvese akkor termeli, amikor testünknek akcióba 

kell valamiért lépnie. Reggelente emiatt ébredünk fel, ez szabályozza a napi-éjjeli 

ritmusunkat. Veszély esetén a testünk több adrenalint és kortizolt termel. Segít 

vizsgaszituációban, stresszhelyzetekben. Az biztosan közismert, hogy a 

hormonháztartásra legnagyobb hatást a stressz fejt ki és sajnos negatív értelemben. A 

stresszt összefüggésbe hozzák több betegség kialakulásával. A magas kortizolszint 

tünetei végtelen hosszúak és egyik ezek közül a vércukorszint megzavarása. A 

mellékvese esetén is eljöhet az a pillanat, amikor a túl sok kortizol termelés miatt 

elfárad, kimerül. A pajzsmirigyünk ekkor úgy dönthet, hogy a mellékvese megóvása 

érdekében lassítja az anyagcserénket, ezzel szeretné a nyugalmi állapotunkat előidézni. 

A stressz szervezetre gyakorolt hatásának leggyakoribb tünetei az alvászavar, 
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ingerlékenység, koncentrációs zavar, fogyási nehézség, túlzott evéskényszer, gyakori 

édesség iránti vágy.  

 

A kortizol egy nagy energiabomba. Olyan hatást kelt, mint a glükóz. Mindkét esetben 

cukor szabadul fel. A gond ott kezdődik, hogy a mellékvese az izmok és a máj 

raktárjaiba jelzést küld, hogy glükózra van szükség. Ezáltal a vércukorszint 

megemelkedik, tehát inzulin is termelődik. Az inzulin elszállítja a glükózt a sejtekhez. 

A kortizol akcióra kész. Azonban, ha nincs vészhelyzet, nem kell életünkért futni, 

ugrani vagy fizikai erőfeszítést tenni, akkor ez a keletkezett glükóztöbblet parlagon 

marad felhasználatlanul és elraktározódik a zsírsejtekbe. Így történhet az, hogy a 

stressz hizlal. A kortizolszintet ugyanúgy stabilan kellene tartanunk, mint a 

vércukorszintet is. A kortizoltól viszont a vérnyomás is emelkedik. Ez az összetett 

folyamat gyulladásokhoz is vezethet. A kortizolszint ideális esetben reggel a 

legmagasabb, majd délután 4-5 után ismét megemelkedik. Ez az a pont mindenkinél, 

amikor vége a munkaidőnek és előjönnek a mumusok. 

 

Pajzsmirigy 

A pajzsmirigy olyan hormonunk, amely a környezetre igen érzékeny. Hatása az 

anyagcserére van. Az agyalapi mirigytől kapja az utasítást, hogy termelje a 

pajzsmirigyhormonokat. A TSH jelű hormon maga a jel. A pajzsmirigy ezáltal tiroxint 

termel (ez a T4 hormon). A testünkben aktívan a T3 hormon dolgozik úgy, hogy a T4 

átalakul a májban és egyéb sejtekben található progeszteron segítségével T3 

hormonná. A megfelelő pajzsmirigyműködéshez ezáltal kielégítő progeszteronra is 

szükség van. A T3 a teljes anyagcserénkért, a tápanyagok elégetéséért, a sejtek 

megújulásáért felelős. Mivel ennyire sok a feladata, van is lehetősége sok mindennek 

elromlani.  

A nem megfelelően működő pajzsmirigy sokféle tünethez vezet, mert az egész testre 

kihatással van. Ilyen az extrém fáradtság érzete, száraz bőr, hajhullás, gyenge körmök, 

vizesedés, gyulladások, izomgörcsök, ízületi fájdalmak, hideg kéz, hideg láb, hízás, 

nehéz fogyás, alvászavar, depresszív hajlamok. A pajzsmirigy működhet alul és felül is. 

Alulműködését okozhatják autoimmun betegségek is, ezért fontos ellenőrizni, hogy a 

szervezet antitesteket termel-e (ez az anti-TPO), vagyis meg kell vizsgálni, hogy van-e 

autoimmun betegség. Akkor tudhatjuk meg, pontosan milyen a pajzsmirigy állapota, 

ha megnézzük az összes értéket: TSH, T3, T4, anti-TPO.  Itt is közrejátszik a stressz. 



 

 
17 

Ha nagyon sokat stresszelünk, a kortizol elhasználja a meglévő progeszteront. Mivel a 

progeszteron segít átalakítani a T4 hormont T3-má, ezért kevesebb progeszteron 

marad erre a feladatra. A stressz tehát hatással van a pajzsmirigy hormonok rendes 

működésére. A pajzsmirigy egy védelmi szerv, gyakran azért is lassulhat, mert 

szervezetünket kívánja védeni. A lelassult anyagcsere megvédi testünket a 

túlerőltetéstől. Vagyis az alulműködő pajzsmirigy akár a szervezet védekező 

mechanizmusa is lehet. A pajzsmirigy betegek majdnem felénél a mellékvese is ki van 

merülve. Legtöbbször ilyenkor pihenni kellene leginkább. A pajzsmirigy krónikus 

gyulladások miatt is kialakul, összefügg az inzulinrezisztenciával, az ösztrogén túlzott 

jelenlétével is. 

 

Leptin és ghrelin 

A két hormon összetartozó, egyensúlyban kell lenniük. Egészséges testben akkor 

működnek, amikor szükség van rájuk. A ghrelin a gyomorban termelődik, éhségérzetet 

kelt, vagyis étvágyért felel. A leptin ennek ellentétes hormonja, a zsírsejtek termelik, 

telítettségért felel, ez jelez, hogy már eleget ettünk. Alapesetben az lenne a helyes 

állítás, hogy a túlsúlyosabb emberek hamarabb laknak jól, hiszen több zsírsejtjük van, 

amelyekben több leptin termelődik. Ha azonban a két hormon működése felborul, 

akkor ez máris csak hiú ábránd. A két hormon zavara és az alulműködő pajzsmirigy 

között kapcsolat van. Azok a nők esetében, akiknek leptinhiányuk van, a testük tehát 

hosszabb ideig több leptint termel a túlsúly miatt, a sejtek érzéketlenné válnak rá. 

Ugyanúgy, mint az inzulin esetében. Ezt hívjuk leptinreziszenticának. Ha egy ember 

túlsúlyos, tehát 25 feletti a testtömegindexe, akkor nem kap elegendő jelet a túlevéskor. 

Nem érzékeljük, hogy már sokat ettünk, ezért jóval többet eszünk, mint kellene, tehát 

tovább hízunk. Szinte minden túlsúlyos nőnek leptinrezisztenciája van, miközben 

folytonos testsúlycsökkentéssel gyötri magát, nem érzi azt, hogy lenne elég akaratereje 

a döntéshez, mert nem tud leállni az evéssel. Ez viszont, ahogy korábban is írtam, 

biológiailag nem kitartás vagy akaraterő kérdése, hiszen a hormonok miatt van.  

Ahhoz, hogy megfelelő leptinműködés legyen, szükséges lenne, hogy ne legyen túl sok 

triglicerid a testünkben. A trigliceridek a zsírok alkotóelemi, amelyek a vérben 

keringenek. Szükséges a jelenlétük, de túl sok mégsem kell. A gyors ételek, a 

feldolgozott élelmiszerek, a gyors felszívódású szénhidrátok, mindenféle cukorforrás, 

de leginkább a fruktóz megnöveli a vér triglicerid szintjét. Ez az állapot blokkolja az 

agyban a leptin jelzését, hogy álljunk le az evéssel. A telitettségérzés visszanyerésének 



 

 
18 

módja, hogy csökkentsük le a triglicerid szintjét a vérben. Vagyis, ha felhagyunk a 

cukor, az édességek, a gyors felszívódású szénhidrátok a feldolgozott ételek és a fruktóz 

fogyasztásával, amennyire csak tudunk, segítünk ezen.  

 

Fogyás és hormonok 

Hormonális szempontokat figyelembe véve már az is sokat elárult a helyzetről, hogy az 

előbb felsorolt hormonok mennyi összefüggést mutatnak egymáshoz viszonyítva. 

Alapkiindulás szinte mindenhol az volt, hogy a vércukorszint megfelelő szabályozása 

lenne az elsődleges kulcs. Ha ebben jóval kisebb kilengéseket tudunk elérni, mint olyan 

időszakokban, amikor büntetlenül eszünk mindenféle cukros, lisztes, hizlaló ételt, 

akkor sokat tudunk javítani az összeképen. 

A fogyókúra lényege az sokak szemében, hogy kevesebbet eszünk, többet mozgunk, 

számoljuk a kalóriákat, bizonyos élelmiszerekből kevesebbet vagy épp többet eszünk, 

egyes élelmiszereket teljesen kiiktatunk, táplálékkiegészítőket fogyasztunk. Amikor a 

test kevesebb ételt kap, máshonnan igyekszik energiát nyerni. Az alapvető életviteli 

funkciók, mint hogy dobog a szívünk, működik a keringésünk, emésztünk, lélegzünk, 

mind-mind energiát követelnek. Ha a testünk nem tud ételekből energiát nyerni, akkor 

először a glikogénraktárakhoz fog nyúlni. Szervezetünk a glükózfeleslegből glikogént 

halmoz fel az izmok és a máj sejtjeiben. Így gyorsan energiához tud jutni. Minden 

gramm glikogén 4 gramm vizet köt meg, amit elraktároz. Amikor a testünk 

felszabadítja a glikogénraktárakat, akkor ez a víz is távozik. Az első leadott kilókban 

tehát nincs zsír, csak glikogén és víz. A következő szintű energiaforrást az izmokban 

lévő fehérjék alkotják. Ezeket gyorsan energiává lehet alakítani, hiszen az izmok túlélés 

szempontjából csak másodlagosak számunkra. Ezért érezheti azt sok nő, hogy fogyás 

után formátlan, petyhüdt. Elégetünk ilyenkor némi zsírt is, de az izmok nyugalmi 

állapotban is sok energiát égetnek el. Minél több az izom, annál könnyebb súlyunkat 

megtartani, vagy akár fogyni belőle. A testünk sokkal könnyebben bánik el azzal, ha 

hiány van valamiből, mintha többletet kell tárolnia. Abban a pillanatban, amikor 

elkezdünk fogyókúrázni, a testünk sokkal hatékonyabban kezdi felhasználni a 

rendelkezésre álló, kevés táplálékot, hiszen elsődleges célja továbbra is az életben 

tartásunk. Pontosan tudja, ehhez mi mindent kell tennie. A felszabaduló energiákat 

roppant precízen és hatékonyan kezdi el felhasználni. A pajzsmirigyet is képes 

lassítani, hogy minél alacsonyabb lángon működjön az anyagcserénk. A testben tehát 

elindul egy TÚLÉLŰ üzemmód. Ettől a perctől nagyon keveset fogunk fogyni, még 
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akkor is, ha még jobban visszacsökkentjük a kalóriákat. Itt kapcsolódik be a depresszív 

hangulat, az ingerlékenység, a csalódottság, a fáradtság (hiszen keveset eszünk, de nem 

fogyunk eleget). Ezért nem győzöm hangsúlyozni, hogy a tartós megvonásokon alapuló, 

szénhidrát szegény diéták ártanak is és folyamatos hízást eredményeznek hosszú 

távon. Ennek ellenére rendkívül népszerűek ezek a fajta divatdiéták és köztudatban 

ismert módszerek. Azt a vonalat képviselik, hogy fehérjét és zsírt egyél bátran, de a 

szénhidrát ellenség. Természetesen van olyan szénhidrát, ami valóban kerülendő, de 

az egészséges és hasznos szénhidrátok fogyasztásának százalékos mértéke a 

tápanyagokon belül jóval kevesebb sok esetben, mint amennyire szükségünk lenne. 

Van, aki egy ideig szépen fogy ettől a módszertől a fent említett energianyerési és 

égetési folyamatok miatt, de hosszan tartó szénhidráthiány esetén túlsúly mellett nagy 

az esélye annak, hogy lelassul a pajzsmirigyműködés (már vázoltam a pajzsmirigy 

bemutatásánál, hogy testünk szándékos életben tartás miatt a minél kisebb terhelés 

érdekében képes erre, hiszen a pajzsmirigy az anyagcserét blokkolva segíteni akar 

nekünk). Ráadásul a pajzsmirigynek szénhidrátra lenne szüksége a normális 

működéshez. A lelassuló pajzsmirigy az anyagcserét is lassítja, ami miatt a fogyás egyre 

csak nehezebb lesz. Előbb vagy utóbb mindenki visszatér a „zabáláshoz”, mert a 

folyamatosan kínzó koplalás (a szervezet számára koplalás a tartós kalória és 

szénhidrát megvonás) nem tartható fenn hosszú távon. A hormonok sem fogják 

engedni és mentálisan is kimerülünk. Koplalás alatt azt értem, hogy 1000-1500 

kalóriás diétát tart valaki túlsúly mellett és jóval alapanyagcseréje alatt táplálkozik. 

Szerencsétlen kombináció az, ha az alacsony kalóriafogyasztás nagyon alacsony 

szénhidrát fogyasztással is párosul. Jobb eset, ha valaki rendes adagot eszik kevesebb 

szénhidráttal (azaz nem ilyen alacsony összesített kalóriával). 

 

Orvosi vizsgálatok 

Elhízás esetén az életmódváltást fontos lépésekben kell elkezdeni. A legtöbb fogyni 

vágyó a táplálkozás beállításával és a testmozgás bevezetésével kezd, ám elfeledkezik a 

legfontosabb teendőről. A hormonháztartás megismerése után nem kérdés, mennyire 

fontos lenne tisztában lenni saját hormonműködésünk milyenségével. Hízás, illetve a 

zsírsejtek gyarapodása okán a szervezetben – különösen állandósult fogyás/hízás 

folyamatok következtében – bármikor kialakulhat olyan hormonális elváltozás vagy 

egészségügyi érték romlás, amely észrevétlenül lappang (akár társbetegségeket is 

magával rántva). Így első lépésként érdemes tisztában lenned az életmódváltás 
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tervének elkészítése előtt, hogy milyen az egészségügyi állapotod. Ha teljes, átfogó 

képet szeretnél kapni, akkor egy mindenre kiterjedő vérvizsgálat-csomagot is kérhetsz. 

A legegyszerűbb ezeket magánlaborokban, várakozás nélkül elvégeztetni, de itt 

számolnod kell sok tízezer forintos költségre. A háziorvosok, endokrinológus orvosok 

segíthetnek abban, hogy eljuthass megfelelő szakrendelésekre, laborokba, kórházakba, 

ahol sokkal olcsóbban vagy TB alapon elvégeznek bizonyos vérképelemzéseket.  

Az elhízással kapcsolatos mindenre kiterjedő vérvétel vizsgálatok széles palettáján 

összegyűjtöttem, hogy milyen laborvizsgálat milyen értékeket vizsgál és mire valók 

ezek. Ha gyanakszol bármilyen problémára, így könnyebb átgondolnod, miről 

érdeklődj háziorvosodnál, szakorvosodnál vagy magán laborokban.  

Áttekintheted a következő csomagokat, amelyek a hízással kapcsolatos aggályokra 

megfelelő válaszokat adhatnak. Fontos, hogy ezek csak a vérképpel kapcsolatos 

eredményekre vonatkoznak. Lehetséges, legfontosabb, fogyással összefüggő 

laborvizsgálat csomagok: nagyrutin, kisrutin, nőgyógyászati hormonvizsgálatok, 

inzulinrezisztencia és cukorbetegség, PCOS panel, pajzsmirigy panel, vérszegénység, 

anyagcsere vizsgálat, teljes hormonvizsgálat (teljes pajzsmirigy, mellékvese, agyalapi 

mirigy, vese hormonok, vérnyomást szabályozó hormonok, vitamin szintek, 

növekedési hormonok, egyéb hormonok) 

 

Nagyrutin vérvizsgálat tételei 

• teljes vérkép - benne fehérvérsejtszám, fehérvérsejt fajták (monocyta, 

lymphocyta, eosynophil granulocyta, basophil granulocyta) száma és aránya, 

vörösvérsejtszám, hemoglobin szint, hematokrit, trombocitaszám, 

• süllyedés, 

• CRP, 

• vércukor, 

• húgysav, 

• ionok (klorid, nátrium, kálium), 

• koleszterin (benne összkoleszterin, HDL, LDL, non-HDL), 

• triglicerid, 

• májfunkció (GOT, GPT, GGT, AP, LDH), 

• vesefunkció (kreatinin, karbamid, eGFR), 

• össz- és direkt bilirubin, 
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• CK (kreatinin-kináz), 

• TSH 

• teljes vizelet (és üledék) 

 

Női hormon panel elemei 

ösztradiol, luteinizáló hormon (LH), prolaktin, folliculus stimuláló hormon (FSH), 

progeszteron 

A női hormonoknál általában ciklushoz igazított vérvételi időzítés szükséges. 

Mit jelentenek ezek a hormonok? 

Ösztradiol 

Főleg a petefészekben és a méhlepényben termelődik. Elengedhetetlen a peteéréshez, 

terhességhez, fogamzáshoz, csontállomány megőrzéséhez az ösztradiol megfelelő 

szintje. Részt vesz a koleszterin szabályozásában és a másodlagos nemi jellegek 

kialakulásában. Az ösztradiol termelés a menopauza idején szabálytalanná vállhat és 

akár szünetelhet is.  

LH (sárgatest serkentő hormon) 

A sárgatest serkentő hormon az agyalapi mirigy elülső lebenyében termelődik. A 

luteinizáló hormon idézi elő a peteérést, továbbá a petefészekben stimulálja a 

hormonok termelődését. Menstruációs zavarok, meddőség, menopauza fennállása 

esetén, valamint petefészek rendellenességek kivizsgálásában segít az LH szint 

ellenőrzése. 

Prolaktin 

Nőkben általában magasabb értékben található, mint a férfiaknál. Terhesség során a 

prolaktin szint akár a 10-20 szorosára emelkedik, majd szoptatás időszaka alatt 

fokozatosan visszaáll a normál értékre. Segíti a tejelválasztást és a szülés után gátolja, 

hogy a nőknél beinduljon a nemi ciklus. A magas érték hátterében állhat például 

csökkent pajzsmirigyműködés, vese, máj elégtelenség, stressz, vagy gyógyszerek is. 

 

FSH (follikulus – stimuláló hormon) 

Az FSH a normál működéshez elengedhetetlen a nőknél és a férfiaknál egyaránt, de a 

szervezetben történő kiválasztási folyamat nagyon eltér a két nem esetében. A 

petefészek tüsző érését és a petefészek hormon elválasztását serkenti. Általában az 

emelkedett FSH szintet meddőségi kivizsgálások során szokták kérni az orvosok. 



 

 
22 

Emelkedett FSH oka lehet például menopauza, petefészek fejlődési rendellenesség 

hatása. 

Progeszteron 

Legnagyobb szerepe, abban van, hogy felkészítse a női szervezetet a terhességre. 

Előkészíti a méhet a petesejt beágyazódására. A vizsgálata segít feltárja a következő 

problémákat: meddőség oka, ovuláció idejének megállapítása, normál terhesség 

követése, méhen kívüli terhesség kimutatása. 

 

Inzulinrezisztencia és vércukor terheléses vizsgálat 

A vizsgálat lehet: 

• 2 pontos, melynek során 0 és 120 percnél történik vércukor- és inzulinszint 

ellenőrzése.  

• 3 pontos, melynek során 0, 60 és 120 percnél történik vércukor- és inzulinszint 

ellenőrzése.  

• 4 pontos, melynek során 0, 30, 60 és 120 percnél történik vércukor- és 

inzulinszint ellenőrzése.  

• 5 pontos, melynek során 0, 30, 60, 90 és 120 percnél történik vércukor- és 

inzulinszint ellenőrzése.  

• 6 pontos, melynek során 0, 30, 60, 90,120 és 180 percnél történik vércukor- és 

inzulinszint ellenőrzése.  

 

Vizsgálat menete 

Az inzulinrezisztencia vizsgálat a vércukor aktuális szintjét meghatározandó 

gyorsteszttel kezdődik. 7,0 mmol/l felett szakmailag a terhelés ellenjavalt. Vagyis csak 

akkor vesznek vért ismételten a többi perces terheléshez, ha éhgyomros 

vércukorszinted nem haladja meg ezt az értéket. Az első vérvétel az ún. nulladik perces 

minta, melyet 75 g vízben feloldott glükóz elfogyasztása követi. A glükóz elfogyasztását 

követően meghatározott időpontokban történnek a vérvételek. Legáltalánosabb, hogy 

60. és 120. percben, de van, amikor kezelőorvos részletesebb görbét szeretne látni, így 

30. és 90. percben is lehetséges vérvétel. Minden vérvételi mintából meghatározásra 

kerül a vércukor- és inzulinszint. 

A vizsgálat felkészüléssel, adminisztrációval együtt 2,5 órát vesz igénybe. A vizsgálatot 

mindig a kora reggeli órákban végzik. Az inzulinrezisztencia vizsgálat éhgyomorra 

történik, ez azt jelenti, hogy az inzulinrezisztencia vizsgálat előtt 10 órán keresztül nem 
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szabad enned és inni is csak vizet szabad. A vizsgálat ideje alatt étkezni, vízen kívül más 

folyadékot fogyasztani nem szabad. A vizsgálat ideje alatt a pár lépéses váróteremben 

közlekedést kivéve mozogni nem szabad (mivel a szervezet energiafelhasználásának 

nagy részét az izom teszi, a mozgó izom jelentősen befolyásolhatja a vérglükóz és 

inzulinszintjét). 

 

PCOS panel 

PCOS panel javasolt rendszertelen vagy kimaradó menstruáció, súlyproblémák, 

pattanásos bőr, nagy mértékű hajhullás, emelkedett inzulinszint esetén. 

PCOS panel elemei 

• ösztradiol 

• luteinizáló hormon (LH) 

• follikulus stimuláló hormon (FSH) 

• SHBG 

• progeszteron 

• szabad és biológiailag aktív tesztoszteron (+SHBG) 

• albumin 

 

Pajzsmirigy panel 

Pajzsmirigy laborvizsgálat javasolt rendszeres, éves egészségszűrés, hízás, fogyás, 

fáradékonyság, nyelési nehézség, hangulatingadozások, gyakori vetélések, 

kézzsibbadás, bőrszárazság, meddőség esetén. 

Pajzsmirigy hormon vérkép panel tartalma: 

• TSH 

• T3 

• T4 

• Anti-TPO 

• Thyreoglobulin 

 

További pajzsmirigy laborvizsgálatok: Az általános paraméterek mellett reverz T3, TBP 

(tyroxin kötő fehérje), pajzsmirigy ultrahangvizsgálat is lehetséges orvosi kérésre. 

 

 



 

 
24 

Vérszegénység panel elemei 

Vérszegényég panel javasolt általános, éves egészségi szűrés esetében, extrém 

fáradékonyság, sápadtság, koncentrálóképesség csökkenése, szédülés, fülzúgás, 

álmatlanság, ingerlékenység esetén, illetve, ha D-vitamin hiányod van. 

Vérszegénység panel tartalma 

• vérkép-benne fehérvérsejtszám, fehérvérsejt fajták (monocyta,limphocyta, 

eosynophil granulocyta, basophil granulocyta) 

• vas, transzferrin, ferritin 

• folsav 

• B12 vitamin 

• süllyedés 

• CRP 

• össz és direkt bilirubin 

 

Anyagcsere vizsgálat 

Anyagcsere vizsgálata javasolt általános, éves egészségszűrésre, hasi panaszok, 

menstruációs zavarok, súlyproblémák esetén. 

Az Anyagcsere vizsgálat elemei: 

• összkoleszterin 

• LDL 

• HDL 

• triglicerid 

• vércukor 

• hemoglobin A1c 

 

Teljes hormonvizsgálatok elemei 

Teljes pajzsmirigy, mellékvese, agyalapi mirigy, vese hormonok, vérnyomást 

szabályozó hormonok, vitamin szintek, növekedési hormonok, egyéb hormonok 

Az alábbi hormonvizsgálatokat tudják elvégezni laborokban 

• Pajzsmirigy hormonok 

• T3 

• T4 

• T3 
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• TSH 

• Thyreoglobulin 

• Nemi hormonok és kapcsolódó laborvizsgálatok 

• Ösztradiol 

• Progeszteron 

• 17-OH progeszteron 

• Androszténdion 

• DHEA-szulfát (DHEA-S) 

• Luteinizáló Hormon (LH) 

• Sexual Hormon Binding Globulin (SHBG) 

• Tesztoszteron 

• Follikulus Stimuláló Hormon (FSH) 

• Agyalapi mirigy hormonok 

• ACTH 

• Növekedési hormon (HGH) 

• Prolaktin 

• Mellékvese, vese hormonok 

• Kortizol 

• Napi kortizol görbe 

• Aldoszteron 

• Renin 

• Egyéb hormonok 

• Anti-Müllerian Hormon (AMH) 

• D vitamin 

• Human Chorio-Gonadotropin (HCG) 

• Inzulinszerű növekedési faktor (IGF) I 

• Inhibin B 

• Inzulin 

• Vizelet VMA ürítés 

• Vizelet 5HIAA ürítés 
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Ételallergia 

A vérvizsgálatokon túlmenően számos olyan nehezítő körülménnyel élünk együtt nap 

mint nap, amelyek rontanak kedélyállapotunkon, folyamatosan kellemetlen érzetet 

okoznak és a táplálkozásban kedvünket szeghetik. Egészségügyi problémákat és 

hormonális elváltozásokat is előidézhetnek. 

Az ételallergia (táplálékallergia) egy specifikus, a problémát okozó élelmiszer vagy azt 

tartalmazó ételek fogyasztása után jelentkező tünet-együttes. Az élelmiszerallergia 

immunreakcióval jár, mely mindig reprodukálható (előidézhető). Bármely életkorban, 

de legtöbbször gyermekkorunkban fény derül rá. Az ételallergia tünetei nem csak az 

emésztőrendszert érinthetik. Olyan panaszok is jelentkezhetnek, melyek más 

betegségekre jellemzőek, ezért mindig fontos a szakorvosi konzultáció. A leggyakoribb 

allergiát okozó élelmiszerek: tej, tojás, földimogyoró, búza, szója, diófélék. Az 

ételallergia tünetei az igen enyhétől a súlyosig terjedhetnek. A tüneteket kiváltó 

ételmennyiség emberről emberre változhat. 

 

Az ételallergia tünetei lehetnek: 

• ekcéma, csalánkiütés, bőrpír, bőrduzzanat 

• száj körüli irritáció, arc- és/vagy torokduzzanat 

• végtagduzzanat 

• hasfájás, haspuffadás, bélgázosodás, büfögés, székrekedés, hasmenés, hányás 

• nehézlégzés 

• orrviszketés, orrfolyás, tüsszögés, ismétlődő felső légúti tünetek 

• savós középfülgyulladás 

Az ételallergia a felnőttek kb. 1 százalékát, a gyermekek 7 százalékát érinti. A 

gyermekkori ételallergiát az érintettek jelentős része 5-10 éves korára kinövi. Sokszor 

családon belüli halmozódást mutat, ami az öröklődési lehetőséget veti fel. 

 

Hogyan tudhatod meg, mire vagy allergiás? 

IgE alapú ételallergia vizsgálattal, amelyből többféle létezik. Vizsgálnak 20-30-40 tételt 

vagy akár komplexebb csomagokat is kínálnak a laborok, ahol több mint 200 vizsgált 

tétel az alapja a vizsgálatnak.  

A leggyakoribb IgE 40 vizsgálat általában ezekre terjed ki: disznóhús, marhahús, 

birkahús, paradicsom, sárgarépa, burgonya, mustár, tőkehal, rák, kék kagyló, tonhal, 

lazac, kivi, mangó, ananász, alma, őszibarack, tehéntej, alfa-laktalbumin, béta-
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laktoglobulin, kazein, szezámmag, élesztő, zeller, mogyoró, paradió, mandula, 

kókuszdió, földimogyoró, tojás, kecsketej, rozsliszt, zab, kukorica, hajdina, búzaliszt. 

Az IgE 30 vizsgálat általában ezekre terjed ki: bromelain, HR peroxidáz, ascorbat 

oxidáz, földimogyoró, szójabab, mogyoró, dió, rák/garnéla, tőkehal/lazac, 

tintahal/kagyló, borsó, sárgarépa, zeller, alma, narancs, kivi, burgonya, búzaliszt, 

rozsliszt, paradicsom, étkezési paprika, hagyma, mangó, banán, tojásfehérje, 

tojássárgája, tej, lactoalbumin, lactoglobulin, kazein. 

Az IgE 20 vizsgálat általában ezekre terjed ki: tojás, tehéntej (alfa-laktalbumin, béta-

laktoglobulin, kazein), tőkehal, búzaliszt, földimogyoró, szója, paradicsom, sárgarépa, 

burgonya, narancs, alma, banán, őszibarack, szezámmag, marhahús, rák, kivi, zeller, 

mandula, mogyoró. 

 

Ételintolerancia 

Az ételintolerancia – a táplálékallergiával ellentétben – nem jár immunreakcióval, de 

mindig reprodukálható (előidézhető).  Intolerancia esetén egyéb mechanizmusok, pl. 

enzimhiány állnak a tünetek hátterében. A tünetek nagyon hasonlóak az ételallergia 

tüneteihez. 

Hogyan tudhatod meg, milyen ételre van intoleranciád? 

IgG alapú ételintolerancia vizsgálattal mutatható ki. 

 

Laktóz, fruktóz, laktulóz intolerancia 

Az ételintoleranciák mellett számos más mechnizmusra visszavezethető 

ételintoleranciát ismerünk. Ezek közül legtöbb valamilyen enzim hiányára vagy 

csökkent működésére vezethető vissza. Leggyakoribb ételintolerancia a 

laktózintolerancia. 

 

A laktóz a tejcukor, amit a vékonybélben a laktáz nevű enzim bont le emészthető 

részekre. Az enzim hiányában lép fel a tejcukor érzékenység vagy laktózintolerancia. 

Fruktóz a gyümölcsökben előforduló szénhidrát, az intoleranciát enzimhiány okozza, 

tünetei a laktózintoleranciával azonosak. 

 

Hogyan vizsgálható? 

1. Kilégzéses teszt 



 

 
28 

Kilégzéses teszttel vizsgálható a laktóz (tejcukor), fruktóz (gyümölcscukor), laktulóz 

intolerancia. A baktériumbontás közben felszabaduló gáz képződésén alapul az 

érzékenység kimutatására szolgáló ún. hidrogén kilégzési teszt. Az éhgyomorra történő 

vizsgálat egy laktóz/fruktóz/laktulóz tartalmú tesztital fogyasztásával kezdődik, majd 

15/30 percenként ellenőrzik a kifújt levegő hidrogén tartalmát. A vizsgálat 2 órás.  

 

2. Genetikai teszt 

A laktáz enzim működési hiánya lehet átmeneti (pl. fertőzés, bélgyulladás 

következtében), és lehet állandó - genetikai eltérés következtében. Azt, hogy a laktáz 

enzim működési csökkenése átmeneti vagy állandó, genetikai vizsgálattal határozható 

meg. 

Az ételintoleranciák tünetei lehetnek: 

• köldök körüli (görcsös) fájdalom 

• puffadás, fokozott gázképződés 

• hasmenés 

• hányinger, hányás 

• fejfájás 

Lényeges kiemelni a hisztaminintoleranciát is. A hisztamin az élő szervezetben jelen 

lévő természetes anyag, mely részben a szervezetben termelődik, részben pedig 

élelmiszerekkel kerül be. A hisztamin talán legismertebb funkciója az allergiás 

reakciókban betöltött szerepe. Az allergiás rohamok alatt a hisztamin hirtelen és nagy 

mennyiségben szabadul fel, és közvetítő anyagként játszik szerepet a jellegzetes 

tünetek – orrviszketés, orrdugulás, orrfolyás, csalánkiütés, gyomor-és bélrendszeri 

panaszok – kialakulásában. Bizonyos élelmiszerek is tartalmaznak hisztamint eltérő 

mennyiségben, így az étkezések során is emelkedhet szervezetünkben a hisztaminszint 

mértéke. Mindez problémát akkor jelent, ha a hisztamin lebontása nem történik meg 

megfelelően. Ezt a jelenséget hisztamin intoleranciának nevezzük.  

 

Cöloákia - gluténérzékenység 

A lisztérzékenység (cöliákia) a vékonybél krónikus, felszívódási zavarokkal járó 

megbetegedése, melyet a táplálkozás során bevitt növényi fehérje, a glutén vált ki az 

erre fogékony embereknél. A betegség kiváltója a búzában lévő gliadin. Emellett a rozs 

(secalin), az árpa (hordein) és feltehetően a zab (avenin) hasonló fehérjéi is fokozzák a 
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gyulladást az arra érzékeny betegekben. A lisztérzékenységben szenvedőknél a 

vékonybél nyálkahártyája sorvadásnak indul. Mivel a tápanyagok felszívódásának 

jelentős része a vékonybélben található bélbolyhokon keresztül történik, a betegség 

súlyos felszívódási zavarokhoz vezet. Klasszikus, ám nem csak a lisztérzékenységre 

jellemző tünet a hasmenés, a puffadás, valamint a nagytömegű, laza (gyakran bűzös) 

széklet. Ezt a panaszt a felszívódni képtelen, a táplálékból nem hasznosuló zsírok 

okozzák.  

 

Az elégtelen fehérjefelszívódás miatt vízvisszatartás jelentkezik, a víz a szövetek között 

marad. Különösen a boka és a lábfejek környékén gyakori az ödéma kialakulása is. 

Elsősorban a zsírban oldódó vitaminok, illetve egyéb nyomelemek felszívódásának 

akadályoztatása miatt hosszabb távon további panaszok jelentkeznek. A vas és a B12 

vitamin csökkent felszívódása miatt vérszegénység is kialakulhat, gyengeséggel, 

fáradékonysággal. A D-vitamin és a kálcium hiánya csontritkuláshoz vezethet. A 

kálium és a magnézium felszívódási zavara izomgyengeséget okoz. A K-vitamin hiánya 

véralvadási problémákkal jár. 

A fentieken kívül gondolni lehet - egyebek mellett - lisztérzékenyégre az alábbi 

panaszok, betegségek esetén is:  

• bőrtünetek - szimmetrikusan eloszló erősen viszkető kiütés a váll, ülep, fejbőr, 

térd, könyök területén, 

• kopaszság - foltokban jelentkező kopaszság, 

• pikkelysömör, 

• ismeretlen eredetű májenzim-emelkedés, 

• hölgyeknél a menstruáció elmaradása, meddőség.  

Gyakran a vashiányos vérszegénység a lisztérzékenység egyetlen megnyilvánulása, 

ezért ismeretlen eredetű vérszegénységben fel kell hogy merüljön a kórkép lehetősége. 

A felnőttkorban diagnosztizált lisztérzékeny betegek többsége - ellentétben a 

gyermekgyógyászati esetekkel - nem alultáplált, sőt gyakran túlsúlyos. Felnőtteknél 

gyakran csak a tápanyag- és nyomelemhiány miatt kialakuló betegségek 

(vérszegénység, csontritkulás, stb.) kapcsán diagnosztizálják a betegséget. 

A cöliákiával gyakrabban előforduló betegségek közé tartozik a cukorbetegség, az 

autoimmun májgyulladás és pajzsmirigygyulladás is. A nem diagnosztizált 

lisztérzékenység gyakori ok női meddőség esetén is. Egyes kutatások szerint a 
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lisztérzékenység hatással van a pajzsmirigy működésére, és a gluténmentes étrend 

segít visszaállítani a normál pajzsmirigyműködést is. 

Hogyan derítheted ki, hogy van-e gluténérzékenységed? 

Vizsgálatok lisztérzékenység gyanúja esetén vérvétel során a gluténérzékenységre 

jellemző antitestek mutathatók ki, így a kórelőzmény megismerésén túl laborvizsgálat 

igazolhatja a betegséget. Jelenleg az anti-endomysium antitest (IgA) és a szöveti 

transzglutamináz elleni antitest (IgG) kimutatása az elfogadott, ez utóbbi érzékenysége 

és specificitása is 99 százalék fölötti. Pozitív laboreredmény esetén javasolt a vékonybél 

nyálkahártyájának biopsziás mintavétele gyomortükrözés során és szövettani 

vizsgálata.  

 

 

 

Az olvasottak alapján tárd fel az egészségügyi kérdéseket! 

 

Felmerült-e benned, hogy van bármilyen olyan hormonális kivizsgálásra okot adó 

tüneted és tényeződ, ami miatt indokolt lenne egy alapos kivizsgálás? 

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

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

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

 

A kezdődő inzulinrezisztencia leggyakoribb tünetei: ellenállhatatlan édesség vagy 

szénhidrát utáni vágyakozás, túlsúly, energiaszint ingadozás, egész napos sóvárgás, 

közérzetromlás, fáradtságérzet különösen étkezések után, hasi elhízás, menstruációs 

ciklus zavarok.  

Ezek közül érzel bármilyen tünetet? 

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

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

Indokolt lehet egy IR kivizsgálás? Háziorvosoddal erről egyeztettél már 

valaha?............................................................................................................................... 
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A nem megfelelően működő pajzsmirigy sokféle tünethez vezet, mert az egész testre 

kihatással van. Ilyen az extrém fáradtság érzete, száraz bőr, hajhullás, gyenge körmök, 

vizesedés, gyulladások, izomgörcsök, ízületi fájdalmak, hideg kéz, hideg láb, hízás, 

nehéz fogyás, alvászavar, depresszív hajlamok. Ezek közül érzel bármilyen tünetet? 

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

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

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

Indokolt lehet egy PM kivizsgálás? Háziorvosoddal erről egyeztettél már 

valaha?............................................................................................................................... 

 

Érzel-e bármilyen élelmiszer fogyasztása után rosszullétet, emésztési nehézséget? 

Indokolt lehet-e bármilyen jellegű ételallergia vagy ételintolerancia vizsgálat? 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Jelenleg milyen meglévő betegségekről van tudomásod? Ezek milyen stádiumban 

vannak? Mikor ellenőriztetted utoljára? Szedsz-e gyógyszert? Mikor aktuális 

kontroll?……………………………………………………………………………………………………………

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

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

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

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

Szükséged van-e belgyógyász – endokrinológus orvos bevonására? Szeretnél-e 

konzultálni szakemberrel?................................................................................................. 

Van-e saját orvosod, aki ebben segítségedre lesz?............................................................ 

Amennyiben nincs endokrinológus orvosod, a Duciforradalom csoport tagjai számára 

szakmai segítséget nyújt Dr. Márián Alexandre endokrinológus, belgyógyász, háziorvos 

doktornő. Rendelőjének elérhetőségei: XIII. Budapest, Katona József u. 41. III. 16.; 

Telefonszámok: 06 (1) 782-8583, 06 (30) 651-2686; A konzultáción ne feledd jelezni, 

hogy duciforradalom kedvezményed van. 20.000 Ft helyett 15.000 Ft-os konzultációs 

díjra vagy jogosult. Alexandra teljes állapotfelmérést végez és segít feltárni a 

hormonális vagy belgyógyász eredetű problémákat.  
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Jegyeztek 1. hét, 1. lecke 

Mi az, ami számodra fontos volt ebben a leckében? 

………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

Olvastál bármit, ami újdonság volt számodra?  

………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

Mik a kulcsszavak ebben a leckében, ami számodra legfontosabbak? 

………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Készen vagy az első leckével?    

 



2. lecke

Környezeted támogatása
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❸. anyahajó bázis 

Teremtsd meg az életmódváltás alapjait! 
 

 

Vegyük sorra a ❼ anyahajó bázis elemet, amelyek az egyik legnehezebb részét 

testesítik meg a döntésnek: szembe kell nézned a jelenlegi valósággal!  

 

Melyek ezek az elemek? 

• ❶tükörképed és elhízásod ténye (számokkal),  

• ❷egészségügyi állapotod,  

• ❸környezeted támogatása,  

• ❹berögzült rossz szokásaid,  

• ❺életviteled, 

• ❻elhízásodért jelentősen okolható táplálkozási rutinod, 

• ❼céljaid. 

 

Az 1. leckében végig vettük az első két elemet: ❶tükörképed és elhízásod ténye 

(számokkal), ❷egészségügyi állapotod. Jöjjön a következő elem! 

 

❼ / ❸környezeted támogatása 

 

Nagyon fontos, hogy a családod, a munkatársaid, barátaid, egyszóval azok, akikkel a 

legtöbbet együtt vagy, akikkel szoktál közösen étkezni, elfogadják és támogassák azt a 

törekvésed, hogy életviteleden tartósan változtatni kívánsz és ennek oszlopos részeként 

személyre szabottan fogsz étkezni. 

Sajnos, a közvetlen körülöttünk élő emberek, ezen belül is a család az a közeg, akik 

legalább annyira képesek hátráltatni, mint amennyire adott esetben támogatnának is. 

Tipikus példája ennek az, amikor bántó szándék nélkül célozgatnak arra, hogy le 

kellene fogynod, s szintén az, amikor a programod kellős közepén ellentétesen 

cselekednek: „jó vagy így, ahogy van…”, „jajj, nem ez az egy süti fog megártani…”, „ilyet 

a kecskék legelnek…”, „már megint mást akarsz enni?...”. Végeláthatatlan mennyiségű 
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szabotáló mondatot és véleményt tudnak formálni, amelyek kimondása esetén meg 

sem fordul a fejükben, hogy ezzel bántanak. Vélhetően nem is ez a szándékuk, de a 

tapintat tulajdonságát sok embernek kellene finomra fejleszteni. 

A lecke sorozat 2. #gondolata a gondolat-gyűjteményből, amit felépítünk: 

| A közvetlen környezeted legjobb szándéka ellenére ki 

kell állnod magadért, és ki kell mondanod, mit vársz 

tőlük! | 

A környezeted még a legjobb segítő szándék mellett is elültetheti benned a kétséget a 

siker iránt, vagy próbára teheti az elszántságodat különböző kísértésekkel, számodra 

mellőzendő ételek fogyasztására való csábítással, de elég ehhez egy-egy demotiváló szó, 

arcmimika is. 

Mire idáig jutottál, valószínűleg már több diétát is kipróbáltál, többször próbáltál 

fogyókúrázni, mégsem sikerült megtartani az elért eredményeidet. Éppen ezért a 

környezeted szkeptikus lehet, és akár szemtől szembe, akár célozgatva akadályozhat, 

elültetheti a füledben a bogarat, hogy most sem fogsz sikerrel járni. 

Jellemző reakció, hogy társas étkezések alkalmával nem fogadják el, hogy Te nem eszel 

valamiből, vagy éppen mást fogyasztasz, mint a többiek. Ilyenkor gyakran szégyelled 

magaddal, és úgy érzed, meg kell felelned a nyomásnak, és engedsz - persze jól tudod 

közben, hogy magadnak ártasz ezzel. Máris elindulhat benned egy stresszt kiváltó, 

önmarcangoló, bűntudat keltő folyamat. 

 

Kik alkotják a teljes környezetedet? 

Ismerősök. Ők azok, akik a különböző közösségi hálóidhoz tartoznak (üzleti élet, 

sport, hobbi, család, lakókörnyezet által). Ismered őket, Ők is ismernek Téged, 

viszonylag rendszeres a kapcsolatotok. Ebbe a körbe általában 50-200 fő tartozik egy 

hétköznapi ember esetében. 

Barátok. Azokat nevezzük így, akikkel az életed különböző szakaszaiban közelebbi 

kapcsolatba kerülsz, így baráti szálak szövődnek közöttetek. Az idő múlásával némely 

barátok visszakerülnek az ismerősök csoportjába. A barátokkal rendszeresen ápolod a 
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kapcsolatot, ismered őket, Ők is Téged. Ebbe a csoportba általában 3-25 ember tartozik 

egy hétköznapi ember esetében. 

Legjobb barátok. Ők azok a barátaid, akikben maximálisan megbízol, és akikkel 

kölcsönösen jól érzitek magatokat együtt. Fesztelenül önmagad lehetsz mellettük. Az 

emberek többségének 1-8 ilyen barátja akad élete során. 

Családtagok. Ők azok, akikhez vérrokoni szál köt, vagy vérrokonaid házasságából 

származó emberként vesznek részt a közeli vagy tágabb értelemben vett életedben. 

Közvetlen családtagok: Ők azok, akikkel szoros kapcsolatban vagy a mindennapok 

során, rendszeresen beszéltek, találkoztok, vagy együtt éltek. 

 

Hogyan tudod életmódváltásodban együttműködő szerepre kérni őket? 

Ismeretlenek, új ismerősök 

Az idegenek nem fognak gondot okozni, senki nem fogja megakadályozni, hogy a 

számodra megfelelő módon étkezz. Azok, akik csak ezután ismernek meg, úgy fognak 

elfogadni, amilyennek megismertek, szintén nem fognak akadályozni. Lehet, hogy 

később rá fognak kérdezni, milyen módszert használsz, ezt vagy azt miért nem eszed 

meg. Ilyenkor Te döntöd el, hogy mennyire avatod be az illetőt.  

Ha úgy érzed, nem feltétlenül beszélsz erről szívesen társaságban, felsorolok néhány 

jól működő módszert: 

• Beválik, ha csak annyit mondasz, hogy azért nem eszel meg valamit, mert nem 

szereted. Ez olyan érv, amit mindenki elfogad és belekötni is nehéz. 

• Azt is mondhatod, hogy csak olyasmit fogyasztasz, amiről tudod, hogy jó a 

számodra, és már kipróbáltad, hogy az adott étel, amit nem akarsz megenni, 

nem ilyen. 

Rokonok, távolabbi barátok, közelebbi ismerősök, kollégák 

Akiről úgy gondolod, hogy be akarod avatni abba, hogy elkezdted a programodat, 

annak egyszerűen mondd el, hogy a következő hetekben változtatásokat tervezel az 

étkezéseidben, életmódodban.  
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Magyarázd el, hogy egy idő óta nem érzed teljesen jól magad, szeretnél fogyni, 

energikusabb és egészségesebb lenni. Természetesen nem kell mindenkit beavatni az 

egészségügyi problémáidba, de az a személyes tapasztalatom, hogy a közelebbi 

kapcsolatoknál jobban elfogadják, hogy másképp eszel, mint korábban, és másképp, 

mint mások, ha nem csupán azt gondolják, hogy valamilyen hóbortból csinálod és ez is 

csak egy újabb fellángolásod. Még csak nem is állítasz valótlant ilyenkor, hiszen a 

túlsúly, a fáradtság, a szinte mindenkinél fennálló emésztési zavarok bőven kimerítik 

az "egészségi okból étkezem így" érvet. 

Vedd figyelembe, hogy az életmódváltásod hatással van a körülötted élő rokonokra, 

barátokra, számukra sem feltétlen könnyű az új helyzet. Ők a saját életükben nem 

akarnak változást. Még azt sem, hogy miattad másképp, mást főzzenek, ha vendégül 

látnak. Ezt meg kell értened. Nem várhatod el tőlük, hogy minden további nélkül 

elfogadják a döntésed, főleg akkor, ha már többször beharangoztad, hogy új szokásokat 

vezetsz be és legtöbbször ez félbe maradt. hogy bosszantod őket, szkeptikusak, vagy 

nekik úgy vagy jól, ahogy vagy.   

Persze, a hozzád legközelebb állókról én alapból azt feltételezem, hogy szeretettel 

támogatnak, és elfogadják azt a döntésedet, hogy változtatni akarsz. Mégis hasznos 

lehet velük kapcsolatban is, ha magyarázatot adsz és kéred, hogy segítsenek, de 

legalábbis ne akadályozzanak. 

Nagyon fontos azt átgondolnod, hogy a viták vagy félreértések általában azért adódnak, 

mert nincs helyes és egyértelmű kommunikáció. Ez az az élethelyzet, ahol nem elég 

csinálnod és elhinned, hogy ezt mások látják, értik. Igenis érthetően ki kell jelentened, 

hogy mit szeretnél és mit teszel. NE feltételezd azt, hogy ez magától értetődő.  

Igaz, közeli barátok 

Jó, ha vannak barátaid, akikhez nehéz időszakban fordulhatsz, de nem árt tudni, hogy 

léteznek barátok, akik több stresszt okoznak, mint amennyit feloldanak. Ha van olyan 

baráti viszonyod, amely több drámával és aggodalommal jár, mint lazítással és 

megnyugvással, akkor érdemes átgondolnod néhány dolgot: 

• Nyugodtan mérlegeld, hogy szükséged-van erre a kapcsolatra, pihentetnéd-e 

vagy itt az ideje lezárnod. 
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• Nyíltan fogalmazz, mindig légy egyértelmű és soha ne hibáztass mást, ha nem 

ért Téged, hiszen a benned lezajló változások, a döntéseid más emberekben is 

hozhatnak kételyeket. 

Fontos kitérni azokra a barátokra, akik csak energiát szívnak el Tőled! 

Piócák. Energiavámpíroknak is hívjuk őket. Kiszívják belőled az energiát, és gyakran 

áldozat szerepben tündökölnek. Megpróbálnak különféle feladatokat, teendőket a 

nyakadba varrni. Kedvességükkel próbálnak magukhoz láncolni, ám elsősorban a 

sajnálatodra vágynak. Ha egyszer sikerült megnyerjenek maguknak, nem eresztenek 

el. 

Kritizálók. Nagy örömüket lelik abban, ha különféle hibákon kaphatnak Téged. 

Mondanivalójuk java része a gyengeségeiddel és hiányosságaiddal kapcsolatos, míg 

sikereidről vagy arról, hogy miben vagy tehetséges, sosem beszélnek. Viselkedésük 

beteges természetükből gyökerezik, amely mindig meg akar jobbítani vagy változtatni 

másokat. Jellemző ez a hozzáállás például azokra, akik nagyon elégedetlenek magukkal 

és minden mással is a környezetükben, de a büszkeség, sőt a nárcizmus egyik 

megnyilvánulási formája is lehet ez. 

Manipulátorok. Ezek a barátok, művészi fokra fejlesztették, hogy miként vegyenek rá 

Téged különböző szívességekre. Behálóznak, hogy azután függjenek Tőled. A 

félelemkeltés különböző, igen alattomos formáival operálnak, melyek bénítóan 

hathatnak Rád, vagy zsákutcába kényszeríthetnek és legtöbbször elérik, hogy Te érezd 

magad rosszul. Hárítanak, támadnak, ha rajta kapod Őket és ebből is azt hozzák ki, 

hogy Te vagy a hibás. 

Természetesen nem minden problémás barátot kell elengedned. A hangulat ragadós. 

Ha egy személy stresszesnek érzi magát, az a barátjára is hatással van. Ezáltal a barátja 

barátjára és annak a barátjára is. Ezért a boldogabb, kiegyensúlyozottabb barátok, akik 

pozitívan gondolkodnak és meg is hallgatnak, sokkal nagyobb támaszt adhatnak. Egy 

barátságban oda-vissza kell működnie a hallgatás és panaszkodás természetes 

közegének. Ez azt jelenti, hogy akkor igaz a barátságod, ha Te is meghallgatod az Ő 

boldog vagy panaszkodó mondatait és ez irányodba is egyértelműen megtörténik. 

Tipikus eset a mérgező barátságra, amikor a barátodat felhívod telefonon és csak 

magáról beszél, csak panaszkodik, de egyszer sem kérdezi meg, hogy veled mi van, vagy 

ha meg is kérdezi, nem várja meg a választ és folyton visszacsatol saját magára. Ezek 
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nem csak időrabló, hanem energiaszívó kapcsolatok is. Gondolj bele, ha egy igaz 

barátodnak nem tudsz őszintén beszélni a súlyproblémáidról, mert nem érdekli vagy a 

saját problémája jobban aggasztja, és nem tudsz érdemben tanácsot vagy megértést 

kapni tőle, akkor ez is elbizonytalaníthat. Egy igaz barát őszinte, de támaszt nyújt. Soha 

nem azt kell mérlegelni egy barátságban, hogy a saját szemszögünk szerint helyesen 

gondolkodik vagy cselekszik-e a barátunk, hanem csak abból a szempontból szabad 

mérlegelnünk és javaslatot tennünk, hogy neki mi a legjobb. Persze itt ellentmondásba 

lehet ütközni, mert ha egyik ember szüksége másik ember életében negatív dolgot vált 

ki, akkor az vitát generálhat. Például a barátnőd férjhez megy, Téged kér fel segítségül 

a szervezésben, kezdve a torta kóstoláson át sok mindenben. Miközben Te nem 

szeretnél 10 féle süteményt megenni és az edzéseid kárára sem mehet a munka utáni 

több állomásos program. Ilyen helyzetekben ütközik az, hogy kinek épp mi a fontos. 

Saját példámat tudom felhozni. Egy igazán jó barátnőm ment férjhez. Az esküvő előtt 

1 héttel volt a felkarplasztikám és mindenáron szerettem volna elmenni (még ruhát is 

vettem), de blog olvasóim tudják, hogy 200 forintnyi, több szétnyílt sebem lett és a 

varratoktól még a mosdóba járás is nehéz volt. Ennek okán szívfájdalommal, de az 

esküvő reggelén minden igyekezetem ellenére le kellett mondanom a meghívást. Ez a 

barátságunkat megpecsételte. Azóta már nem vagyunk barátok. Az Ő életében az 

esküvő volt fontos, az enyémben pedig a testem újra emberi formába öltése. Nem 

tudtam halogatni a műtétet, mert az egyetem a nyakamon volt, így is eléggé bele 

csúszott a sebgyógyulási zavarom az egyetem első 2 hónapjába és autót vezetni sem 

tudtam, tehát nem volt már lehetőségem tolni a műtét időpontját. Esküvő kontra 

testrekonstrukciós műtét állt egymással szemben. A barátnőm azt érezte, élete 

legfontosabb napján cserben hagytam, én pedig azt éreztem, egyáltalán nem veszi 

figyelembe, hogy nem azért nem megyek, mert nem akarok, hanem egyszerűen nem 

voltam olyan fizikai állapotban. A mai napig szívfájdalmam ez, de ebben a helyzetben 

például egyértelműen kiderült, hogy mindketten azt éreztük, a másik nem igaz barát. 

El kellett fogadnom, nem tudok mit tenni. Ez egy jó barátság volt, de ha egy ilyen 

erőpróbát nem állt ki, akkor ennek így kellett lennie. Tettem pár próbát, 

beszélgetéseink már csak pár szavasak lettek, így eljött az utolsó telefonbeszélgetésünk, 

amikor eldöntöttem: többé nem keresem. Ő sem keres. Ilyen és ehhez hasonló 

magánéleti anomáliák keresztbe tudják vágni az elszántságunkat és dilemmák elé 

állítanak. Tanulni kell belőlük vagy épp elfogadni, hogy nem tudunk mindenkinek 

megfelelni. 
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Az igaz barát, aki magától kérdezi meg, hogyan haladsz a célodban, kincset ér. 

Sikerekről, kudarcokról, lépésekről diskurálni egyértelműen stressz oldó. Ápold és 

őrizd az ilyen kapcsolatokat, mert nehéz pillanatokban át tudnak lendíteni egy nehéz 

napon. 

Családtagok, akikkel együtt élsz egy háztartásban 

Alapvetően fontos, hogy akikkel együtt élsz, akikkel együtt étkezel, akiknek főzöl, 

elfogadják a változtatási szándékodat. Nem kellemes, ha magadra külön kell főznöd. 

Ez senkinek sem egyszerű. Tudom, pont emiatt nehéz fenntartanod magadban a 

motivációt, sokkal nehezebb ellenállnod a kísértésnek, ha nap, mint nap a korábban 

megszokott fogások is az asztalra kerülnek, ráadásul a kezeid alól. 

Erre az a módszer a legkézenfekvőbb, ha a gyerekeidet és a férjedet/feleségedet is 

bevonod. Megbeszélitek, hogy miért fontos ez az egész, és kéred, hogy legalább egy 

hónapig tartsanak veled. A valóban kitartó „főszereplő” (azaz a diétázó) esetén a 

tapasztaltak hatására aztán gyakran "így is maradt" mindenki. 

Kezdd velük egy beszélgetéssel, hiszen az új fogások, ízek nem feltétlenül a 

megszokottak lesznek, de kérd meg őket, hogy legyenek nyitottak és elfogadók. 

Számukra ez a kísérlet csak az otthoni étkezésekre vonatkozik. Házon kívül továbbra is 

azt esznek, amit akarnak, amit megszoktak. De segítsenek Neked abban, hogy ebben a 

néhány hétben otthon ők is veled tartanak. Ez nagyon izgalmas szakasz lehet a család 

életében, és elindíthatja a családtagokat egy új, tudatosabb, egészségesebb életmód felé 

vezető úton. Az általános tapasztalat ugyanis az, hogy mindenki érezni fogja a tisztább 

étkezés pozitív hatásait. Ha van kedvük, a családtagjaid is vezethetik az étkezési naplót, 

feljegyezhetik a tapasztalataikat, illetve - különösen a gyerekeknél - te is írhatod, hogy 

milyen változásokat tapasztalsz rajtuk. A gyerekek egészségesen táplálkozás hatására 

jellemzően nyugodtabbak, kiegyensúlyozottabbak lesznek, a kamaszoknak javul a 

pattanásos bőrük, a lányoknak könnyebbek a menstruációs napok, jobban teljesítenek 

az iskolában. Kisebb gyerekekkel is elfogadtathatók a változtatások, ha játékosan, őket 

bevonva csináljátok. A közös bevásárlás, főzés sokat segít a kicsiknél abban, hogy 

elfogadják azokat az ételeket, amiket korábban nem. Ne félj attól, hogy szeretteidnek 

valamilyen baja, hiánybetegsége lesz. Éppen most fognak egy teljesebb értékű, tisztább 

táplálkozást folytatni. Természetesen, ha orvosi kezelés alatt állnak, diagnosztizált  

betegségük van, gyógyszert szednek, konzultáljatok a kezelőorvosotokkal.  

Megnyugtathatod a családtagjaidat, hogy biztosan mindenki jól fog lakni. Ha mégis 
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nagyon ellenállnak ennek az egésznek, beszéld meg velük, hogy számukra ez csak az 

otthoni főétkezésekre vonatkozik. Jót akarsz nekik is, hiszen a program által és a 

törekvéseid által egy egészségesebb irányba akarsz elindulni. Ezért értsenek meg, és ne 

nehezítsék meg a dolgodat, ők is profitálni fognak ebből. 

Lehet, hogy most az is benned van, hogy a Te családod ugyan nem fog hozzád 

csatlakozni. Ők csak és kizárólag azt és úgy eszik meg, ahogy most van. Ne gondolkozz 

így! Lehet, hogy te leszel a legjobban meglepve, hogy ők is mennyire élvezik majd ezt a 

kis kalandot. Ha viszont nagyon-nagyon nem értenek meg, és még csak hajlandóságot 

sem mutatnak, hanem teljesen elutasítóak, akkor attól tartok, kapcsolati szinten lehet 

probléma, amit célszerű lenne mielőbb feltárni (jellemzően ez házastársi viszonyban 

van jelen). Azt a hibát soha ne kövesd el, hogy helyettük ítéled meg, nekik ez nem fog 

tetszeni. Kérdezd meg, mutasd meg az ételeket, kóstolják meg és csak azután 

mondjanak véleményt. Ne borítékold előre, hogy nálatok ez veszett ügy! 

Amennyiben a saját életedre való hivatkozás nem elég érv számukra, még belátó erővel 

bírhat az, ha megfordítod ezt a kártyát: 

• Ha ők kérnének meg arra, hogy segíts nekik hasonló törekvéseik 

megvalósításában, akkor ők is támogatást, megértést és együttműködést 

remélnének irányodból, és még bármikor előfordulhat, hogy az élet bármely 

területén meg is történik ez → ők számíthatnak majd rád, hiszen számodra ők 

nagyon fontosak, így te sem kérsz mást, mint támaszt és azt, hogy ne álljanak az 

utadban. 

• Amennyiben a Te egészségi állapotod romlik, bármi történik veled a jelenlegi 

életmódod változtatásának hiányában, akkor sokkal nagyobb terhet fog róni az 

a családra, hogy a kezed alatt átfutó dolgok (főzés, háztartás vezetés, 

ügyintézések) felborulhatnak és másra hárulnak, ezért most támogassanak 

abban, hogy mielőbb a végére érhess küldetésednek. 

Az akcióterv elkészítse utáni 66 nap alatt is, és azt követően is folyamatosan kerülsz 

majd olyan helyzetekbe, amikor döntést kell hoznod arról, hogy tartod-e magad a 

programon tanultakhoz, vagy nem. Ez tudatosságot igényel, a mostani motivációd 

fenntartását, és az eddigitől eltérő gondolkodást. Az étkezési szokások megváltoztatása, 

az új prioritások rögzítése hosszabb időt igényel. A 90 napos program arra elegendő, 

hogy elindítson az úton, de véleményem szerint legalább fél/egy év szükséges ahhoz, 
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hogy tartóssá tedd az elért eredményeket. Egy fél/év alatt ugyanis már történik néhány 

olyan esemény, ami általában gátját veti a nagy életmódváltásoknak: lesz születésnap, 

karácsony, utazás, nyaralás, csapatépítő, esküvő, tehát minden olyasmi, ami 

kibillenthet a jó rutinból, és arra csábíthat, hogy hagyd félbe az egészet.  

Ha valaki noszogat ez idő alatt, hogy "csak egy kis kóstoló, ennyit nyugodtan ehetsz", 

kezeld aszerint, amit fentebb írtam ebben a leckében. Ha te magad csábulnál el, gondolj 

arra, hogy nem véletlenül veszel részt ebben a programban, idézd fel, hogy hányszor 

csalódtál már, hányszor szabotáltad már magad.  

 

A lecke sorozat 3. #gondolata a gondolat-gyűjteményből, amit felépítünk: 

| A Tudatosítsd, hogy mivel tartozol magadnak: jól 

akarod érezni magad, és ez a vágy sokkal többet nyom a 

latba, mint az a pillanatnyi jó érzés, amit az a bizonyos 

falat elfogyasztása okoz. Ezért ne félj kiállni a terved 

mellett, ne engedd, hogy bárki elbizonytalanítson. | 

 

Emberi kapcsolataink igazán nagy próbák elé tudnak állítani bennünket, legyen az 

családi vagy baráti viszony. A tökéletes egyensúlyt nehéz megtalálni. 

Ha olyasvalamire kérnek meg, amit nem szeretnél megtenni - például az esti edzésed 

helyett a barátaiddal kellene elmenned koktélozni -, valahol egy határt kell húzni, hogy 

se túl gyengének, se túl ellenségesnek ne tűnj. Gondold át, ki kerül ki győztesen egy-

egy ilyen beszélgetésből. Mindkét félnek elégedettnek kellene lennie, ez a cél. Az ebből 

fakadó stressz mérsékléséhez az úgynevezett asszertív válasz a legjobb. Egy-egy reakció 

lehet asszertív, agresszív, passzív vagy passzív agresszív. 
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A példa tehát ez: egyeztetett időpontod van az edzésre este (személyi edző 

vagy csoportos óra, aminek ideje fix), de barátaid esti 

koktélozásra/kávézásra hívnak munka után, pedig tudják, hogy edzeni 

jársz rendszeresen és célod a fogyás (programban veszel részt). 

Asszertív: Én nyerek – Te nyersz 

Asszertív válasz Tőled: Sajnálom, nagyon 

szeretnék elmenni, de a célomhoz feltétlen 

kell 3 edzés. Vár az edzőm! Kérlek, értsétek 

meg, hogy a ma esti halogatás csak nehezíti 

a fogyásomat. Legközelebb egyeztessünk, 

próbálok alkalmazkodni. 

Várható eredmény: ésszerű határt húzol, 

senkit nem bántasz meg! 

 

Agresszív: Én nyerek – Te veszítesz 

Agresszív válasz Tőled: Csak vicceltek, ugye? 

Biztos nem mondok le edzést! 

Várható eredmény: megsértesz másokat és 

elveszítheted a támaszukat! 

 

 

Passzív: Én veszítek – Te nyersz 

Passzív válasz Tőled: Jó, legyen, ha nem 

tudunk máskor összejönni. Lemondom az 

edzést! 

Várható eredmény: stressz, halogatás, 

lelkiismeret-furdalás, mert megint 

elcsábultál, a barátaid pedig tudják, hogy 

bármikor szólnak, Te ugrasz. 

 

Passzív agresszív: Én veszítek – Te 

veszítesz 

Passzív agresszív válasz Tőled: Edzenem 

kéne, de ha muszáj, elmegyek. De már 

ezerszer mondtam, hogy én nem érek rá 

ezeken a napokon! 

Várható eredmény: úgy érzed, nem figyelnek 

rád, a másik fél pedig ingerült lehet. 

 

 

Hogyan lehetsz asszertívabb? 

Kezdd el kicsiben! Ha olyankor állsz a sarkadra, amikor kicsi a tét, kevésbé lesz ijesztő 

számodra a „nemet mondás” és egyértelmű kommunikáció alkalmazása. 

Ismételj! Ne félj előre megtervezni, hogy mit akarsz mondani. Gyakorold akár a tükör 

előtt is, hogy lásd az arckifejezésedet. Légy magabiztos, határozott! 

Tartsd észben! Jogod van ahhoz, hogy úgy dönts, ahogy az éppen Téged szolgál. Az 

asszertivitás egy készség, amely fejlődik gyakorlással. Idővel könnyebben tudsz nemet 

mondani nagymamád süteményére (kérlelése, ha úgy vesszük tukmálása ellenére), ez 
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pedig felszabadít a kényelmetlen, kéretlen helyezetek által okozott stressz, 

lelkiismeret-furdalás, kétely alól. 

 

Tekintsd át, saját környezetedben mi a jelenlegi helyzet? 

Más emberek tisztában vannak azzal, hogy van súlyproblémád? Beszélgettél már erről 

másokkal? Piszkált már ezért a közvetlen környezeted? 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A közvetlen környezeted hogyan áll az egész témához, hogy ismét életmódváltó terveket 

szövögetsz? 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Támogató a környezeted életmódváltó terveidben?  

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

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

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

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

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

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

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

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

Vársz bármilyen segítséget a környezetedtől ahhoz, hogy sikeresen véghez vidd fogyási 

terveidet? Ha igen, milyen segítségre lenne szükséged?   

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

………………………………………………………………………………………………………………………..  

Kik azok az emberek, akikkel az egyértelmű kommunikáció jegyében tisztáznod kell, 

hogy mi lesz a következő időszakod terve? Mit kell velük megosztanod? Kik azok, 

akikkel már volt ezirányú konfliktusod? Mit mondtak? Mit gondolsz a véleményükről? 

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

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

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

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

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

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

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

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

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

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

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

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

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

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

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

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

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

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

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

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

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

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

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

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

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

………………………………………………………………………………………………………………………..  

Milyen a viszonyod a barátaiddal? Van tisztázandó kapcsolat? 

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

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

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

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

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

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

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

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

………………………………………………………………………………………………………………………..  
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A saját háztartásodban (szülő, testvér, férj/feleség, gyermek) mit gondolsz, kivel 

kapcsolatban kerülhetsz ellenállásba? Kivel kell lefektetni a „szabályaidat”? 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 A leckében tanultak szerint milyen kommunikációt fogsz alkalmazni a teljes 

környezetedben, amivel lefixálod, mit miért fogsz tenni? Hogyan fogod „legyőzni” a 

lázadókat, mit fogsz nekik mondani? 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Mit vársz saját magadtól a közvetlen környezeteddel kapcsolatosan? Mi fontos 

számodra ebben a témakörben? Szeretnél-e bármin változtatni? 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Mi volt számodra újdonság ebben a témakörben? 

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

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

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

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

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

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

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

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

Kérlek, fogalmazd meg a témakör számodra legfontosabb kulcsszavait! 

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

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

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

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

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

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

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

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

Milyen határidőt szabsz magadnak arra, hogy a közvetlen környezetedben meglévő 

kommunikációs problémákat kezeld? Pld. az ellenállást megállítsd és támogatást nyerj! 

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

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

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

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

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

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

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

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

Készen vagy az második leckével?    

 



3. lecke

Berögzült rossz szokásaid
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❹berögzült rossz szokásaid 
Teremtsd meg az életmódváltás alapjait! 

 
 

Vegyük sorra a ❼ anyahajó bázis elemet, amelyek az egyik legnehezebb részét 

testesítik meg a döntésnek: szembe kell nézned a jelenlegi valósággal!  

 

Melyek ezek az elemek? 

• ❶tükörképed és elhízásod ténye (számokkal),  

• ❷egészségügyi állapotod,  

• ❸környezeted támogatása,  

• ❹berögzült rossz szokásaid,  

• ❺életviteled, 

• ❻elhízásodért jelentősen okolható táplálkozási rutinod, 

• ❼céljaid. 

 

A 2. leckében végig vettük a ❸.pontot: környezeted támogatását. Jöjjön a 

következő elem! 

 

❼ / ❹berögzült rossz szokásaid 

 

Szokások… 

Ma már rengeteg mindenre rá lehet húzni ezt a szót és hivatkozik erre rengeteg könyv, 

pszichológiai tanulmány is. Azokat a korábban tudatosan meghozott döntéseinket 

nevezzük szokásnak, melyeket később mindennapjainkban már átgondolás nélkül, 

automatikusan alkalmazunk. Agyunk folyamatosan törekszik a takarékos 

munkavégzésre annak érdekében, hogy az értékes szellemi energiánkat ne kelljen olyan 

dolgokra pazarolnunk, mint például az esti fogmosás vagy bármilyen hasonló alapvető 

tevékenység. 
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Minden egyes szokásunkat szaknyelven nevezve szokáshurok irányítja, melyet tanulási 

folyamat által sajátítunk el. Ennek három eleme van: jel, rutin és jutalom. Ezek 

folyamatos ismétlődésével végül a jel és a jutalom összekapcsolódása által kialakul egy 

sóvárgás annak következtében, hogy agyunk már számítani kezd a jutalomra.  

Hogyan néz ki ez annál, aki pld. rendszeresen gimnasztikázik otthon reggelente? A jel 

számára lehet akár egy sportruházat, a rutin maga a sportolás, a jutalom pedig az 

ezáltal felszabaduló endorfin, valamint az elégedettség érzete és az izgatottság, hogy 

önmagáért tett lépéseket.  

A szokások kialakulhatnak tudtunk nélkül is, illetve szándékosan is formálhatók. Ha 

megértjük hogyan működnek, akkor változtatni is tudunk rajtuk, illetve a kiiktatás és 

az újonnan bevezetés is sikerrel alkalmazható. Akár egyetlen egy szokásunk 

megváltoztatása hatással lehet az életünk többi területére is. Ezt posztjaimban már 

nagyon sokszor kiveséztem. Ha bármilyen problémán renoválást végzel az életedben, 

ami gócpontként van jelen, biztosan más területet is meg fogsz változtatni ezáltal. A 

legtöbb életmódváltónál a testkép kérdése egy olyan állandósult stresszforrás, 

önértékelési gócpont, ami kihatással van magánéletre, karrierre és még számtalan 

egyéb tényezőre.  

Ha megfigyeljük önmagunkat, kiderül, hogy több tucat viselkedési sémára 

támaszkodunk nap, mint nap és ezt gyakorlatilag észre sem vesszük. Egy szokás, vagyis 

automatikus cselekvési folyamat idővel rutin műveletté alakul, ezáltal gondolkodás 

nélkül képesek vagyunk végrehajtani. Éppen ezen oknál fogva agyunk ösztönösen 

törekszik arra, hogy a lehető legtöbb rutinfeladatot szokássá alakítsa, mivel a szokások 

lehetővé teszik számára, hogy gyakrabban alacsonyabb energia szinten működhessen. 

Ez egyfajta energia megtakarítási ösztön, aminek elvét szokáshuroknak nevezzük. Ez 

egy minta vagy séma, aminek mentén ismert terv szerint cselekszünk egy automatikus 

üzemmódban. Ilyenkor nem kell gondolkodni, nem kell dönteni, csak automatikusan 

működünk, „sodródunk az árral”, ahogy megszoktuk, mindig ugyanúgy. Ilyen szokás 

például az, ahogyan parkolunk autónkkal. Amikor megérkezel a parkolóba, már tudod, 

hogy a bejárathoz közel fogsz állni vagy esetleg olyan részen, ahol kevesebb az autó. 

Ezen nem gondolkodsz percekig, ösztönszerűen megszoktad, mi számodra a komfortos 
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parkolás. Ezen rutinszerű automata cselekvések előnye, hogy az agy közben pihenhet. 

Pont ez az előny adja az egész jelenség hátrányát is, ami végül számtalan negatív 

szokáshurokhoz vezet. Ha egy ilyen hurok beindul, akkor a tudatosság döntési 

képessége megszűnik létezni, az irányítást elvesztjük, mert a szokás uralkodik 

felettünk. Amikor egy szokás kialakul és beépül, az agy többé nem vesz részt teljes 

mértékben a kivitelezésben, hiszen a minta önműködően előtérbe kerül. Sokszor 

említettem már korábbi könyveimben, hogy olyan ez, mint egy merevlemez, amely 

emlékeket, szituációkban történő korábbi döntéseink megoldásait tárolja. Ha a szokás 

cselekvések „mentésre kerülnek” a merevlemezen, onnantól kezdve döntően 

befolyásolják a cselekedeteinket, s legtöbbször ennek nem vagyunk tudatában. Ez az 

oka annak, hogy miért annyira nehéz az esti nagy evést vagy lustaságot lecserélni a 

testmozgásban aktív életre és egy új étrendre. Ha évek alatt rutinná vált, hogy sportolás 

helyet a díványon üldögélünk a nappaliban a tv előtt, vagy nassolni kezdünk, ha 

meglátunk egy tábla csokoládét, ezek a minták minden esetben bekerülnek az 

agyunkba, és viszonylag rövid idő alatt rögzülnek is. 

Az előbb megfogalmaztam előnyt és hátrányt is egyidejűleg. Ez azért fontos, mert ahogy 

a berögzült szokások törvényszerűsége zajlik, pont úgy arra is van lehetőségünk, hogy 

új viselkedési mintákat alakítsunk ki. Ha tudatosan alkalmazzuk a szokáshurok 

működési elvét, akkor ugyanolyan automatikussá válhat az újonnan megtervezett 

étrend alkalmazása vagy a heti 3 csoportos aerobik is. Egy-egy szokáshurok 

megváltoztatása úgy történhet, ha rövidre zárunk egy szokáshurkot.  

A szokáshurok 3 tényezőből áll:  

• aktiváló gomb, amely az automatikus cselekvést kapcsolja be 

• rutin, ami a megtanult és berögzült cselekvéssor 

• jutalom, ami miatt az aktiválás eleve megtörtént 

 

A szokás változtatás lépéssorozata: 

Ahhoz, hogy a szokásaidon változtatni tudj, azonosítani kell külön-külön a szokáshurok 

összetevőit.  
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1. Tudnod kell, hogy mi indítja be a folyamatot! 

2. Tudnod kell, mi az szokásszerű rögzült cselekvés, amit automatikusan hajtasz 

végre!  

3. Tudnod kell, mi a jutalom, ami miatt kialakult az adott szokáshurok?  

Ha már tudatosan rálátsz a folyamatra, akkor már meg is tudod változtatni. 

 1. Mi indítja el a folyamatot nálad? 

A szokáshurok talán legkönnyebben azonosítható eleme maga a szokás, az a rutinszerű 

cselekedet, válaszreakció, vagy viselkedés, amin változtatni szeretnél.  

Életmódváltás esetén számos tényezőt fel lehet sorolni, amely okozója a testsúly 

többletnek vagy az egészségügyi problémáknak! Néhány leggyakoribb példa: 

Rendszertelen étkezés Folyamatos nassolás 

Esti nagy evés Mozgásszegény életmód 

Helytelen étrend Folyamatos túlevés 

Esti filmezés alatti nassolás Hobbi ételhez kapcsolása 

2. Ismerd fel az indítógombot! 

Ha már rálátsz a viselkedésmintádra, akkor azt is ki tudod deríteni, hogy mi indítja be 

nálad az adott cselekvést. Keresd meg az aktiváló gombot, ez a kulcsa a szokáshurok 

megtörésének. Amikor érzed a késztetést, figyeld meg, hogy éppen abban a pillanatban 

mit érzel. Mi indítja be nálad a szokásmechanizmust? Szorongás, vita, aggódás, stressz 

esetleg az unalom? Energiatöbbletre, felfrissülésre van szükséged? Lehet, hogy azért 

kívánsz édességet, mert kihagytad a reggelit és a tested energiahiányban szenved? 

3. Iktasd ki a jutalmazást! 

A szokásod ki akar elégíteni egy vágyat, aminek nem vagy tudatában. Ki kell derítened, 

hogy milyen céllal indul be a szokáshurok. Mi az, ami az egész folyamatot működésbe 

hozza? Kísérletezz egy kicsit a mozgatórugókkal, hogy megfejtsd a választ! Pld. amikor 

jön egy késztetés a nassolásra, akkor csokievés helyett más dolgokat próbálj ki. 

Mondjuk, egyél egy narancsot, vagy tarts egy kis szünetet a friss levegőn, majd figyeld 

meg, mi történik. Ha az új tevékenység elvégzését követően 15 perccel már nem is 
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vágysz a csokira, akkor megtaláltad a mozgatórugót. A csoki csak egy rossz szokás, mely 

egykoron rögzült, de most már újra cserélheted, mert már tudod, hogy csak rögzült 

vágy áll a háttérben. 

A változás néha időbe telik, néha hosszas kísérletezést igényel, és kudarcok sora kíséri. 

De ha egyszer felismerted a szokásodat és megértetted a mögötte lévő mozgatórugót, 

akkor már képes vagy a változásra. 

Új szokások kialakítása 

Nem könnyű új szokásokat kialakítani. Életedet kitölti a feladatok sokasága, a 

kötelezettségek listája folyamatosan csak bővül. Így aztán lehetetlennek tűnhet 

beépíteni valami újat napjaid megszokott rutinjába. Nem minden szokás egyforma. 

Vannak egyszerű szokásaid, mint a fogmosás. Vannak bonyolultabban  

megvalósítható szokásaid, amelyek gyakran nem kis erőfeszítést igényelnek, mint 

például bizonyos ételekről való lemondás, vagy a napi testmozgás elvégzése. És 

valahol mindezek között húzódnak meg azok az apró szokások, amelyek pozitív 

(vagy negatív), de igen összetett hatást gyakorolnak életedre. 

Az emberek azt a hibát követik el, hogy nem szánnak időt a szokások kialakításának 

megértésére. Akad a szokások között könnyen megvalósítható, mint például három 

percet szánni napi célkitűzéseid feljegyzésére. Vannak azonban elképesztően 

nehezen „berögzülő” szokások, mint például egy harmincperces edzés elvégzése 

minden nap. Ezért van jelentősége a különféle szokások eltérő besorolásának, 

miközben szokássá formálásukon fáradozol. A szokáselemeket háromfajta 

szokástípusba sorolva építheted be egy-egy rutinba: 

1. Alapvető szokások 

2. Támogató szokások 

3. Apró léptek szokások 

 

1. Alapvető szokások 

Az  alapvető  szokások  pozitív  hatást  válthatnak  ki életed  több  területén  is  –  

annak  ellenére,  hogy  szándékosan nem teszel semmit ezeken a területeken a 

fejlődésért. Jó  példa erre a harmincperces napi mozgás rutinja. Tegyük fel, hogy 

elkezded a tornázást néhány kiló leadását remélve. Ahogy változást észlelsz 
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magadon, az egész érzelemburok pozitív változást hoz mind párkapcsolatod, mind 

pedig karriered terén (mert pld. már elég magabiztos vagy ahhoz, hogy 

fizetésemelést kérj vagy egy-egy projektre jelentkezz, esetleg egy-egy kreatív 

ötletedet megoszd a főnököddel). Látszólag mindössze annyit tettél, hogy napi 

harminc percet mozogtál, de ennek következménye az lett, hogy ez az egyetlen 

szokás elindított egy pozitív hatást hozó láncreakciót. Ez az alapvető szokások 

lényege: egyetlen változtatás eredményezi a pozitív dominóhatást életed egyéb 

területein is. 

Az alapvető szokások széles skálán mozognak. Vannak kimondottan időigényes 

szokások (amelyek, mondjuk, 30–60 percet követelnek naponta), míg más alapvető 

szokások gyakorlása nem igényel többet néhány percnél. A probléma lényege éppen 

ebben rejlik. Ahogy mindenkinek korlátozott az ideje, Te is  képtelen  vagy 

folytonosan hozzátenni még egy harmincperces időblokkot valami új tevékenységre 

a már így is elfoglaltságokkal teli napirendedhez. Nincs más megoldás, mint 

kiválasztani azokat a szokásokat, amelyek a legfontosabbak számodra, és 

gondoskodni arról, hogy el is végezd őket más teendők elé helyezve. Priorizálni kell! 

Hadd mutassam be személyes példámban ezt a folyamatot! Vegyünk tehát engem, 

aki a Duciforradalom blogot és a mögötte húzódó életvitelprogramot működteti 

hivatás szerűen, vállalkozással. Ragadjuk ki az alapvető szokásaimat minden egyes 

hétköznapra: 

1. Véghez vinni rendszerezett szokásblokkom rutinját 

2. Posztok létrehozása, szerkesztése, weboldal szerkesztés, tudásanyagírás a 

csoportokban 

3. Életvitelprogram részvevői programjainak készítése  

4. E-mailek válaszolása 

5. Adminisztrációs feladatok elvégzése 

6. Saját életmódváltó feladataim 

 

A szokásrendszerezés gyakorlata (későbbi leckékben rengeteget fogok erről 

beszélni) lehetővé teszi számomra, hogy következetesen megvalósulhasson 

valamennyi támogató és „apró léptek” szokásom, amelyekről ebben a leckében is 

írok. Ezek apró, ám fontos mozzanatok, viszont képtelenség lenne folytonosan 
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észben tartani valamennyit emlékeztetők és tudatosság nélkül. 

Az írás, alkotás, létrehozás, weboldal szerkesztés sarkalatos pontja online  

vállalkozásomnak,  tehát kihat bevételeimre, személyes  kiteljesedésemre  és stressz 

szintemre. Minél többet tudok írni és alkotni egy nap, annál inkább érzem úgy, hogy 

én „irányítom” napjaim menetét. 

A munkámmal kapcsolatos feladat elvégzése alapvető szokás vállalkozásom 

szempontjából. Miután az írást, posztolást, alkotást befejezem, átnézem az 

aktuálisan futó életvitelprogramokat, megkezdem azok feldolgozását, 

adminisztrációs tevékenységét, egyeztetéseket, kiértékeléseket.  A cél egyszerűen 

megfogalmazható: beazonosítom és elvégzem a soron következő feladatokat, hogy a 

projektjeim haladjanak. Előfordul, hogy a feladat néhány perc alatt megoldható. 

Máskor előfordul, hogy több órát is igénybe vesz. A fontos dolog ezzel kapcsolatban, 

hogy a haladás folyamatos legyen ezeknél az időtényezőre érzékeny projekteknél. 

Hiszen határidők vannak. Egy életmódprogramra jelentkező személy számára 

határidőt vállalva el kell készítenem a programot és az ezzel kapcsolatos technikai 

feladatokat is meg kell oldanom. 

Az e-mailek több helyről is érkeznek. A vendégeimtől, a Duciforradalom teljes 

közösségétől, könyvelőtől, banktól, stb. Ezek megválaszolása sokszor fejtörést okoz 

nekem is, mert mindenki gyors reakciót vár tőlem, és ennek bizonyos keretek között 

eleget is kell tennem. 

Az adminisztrációval nem maradhatok el, hiszen egy-egy bankszámlán megjelenő 

tétel számviteli bizonylattal párosítandó, ami könyvelőm vesszőparipája, meg kell 

felelnem számos jogszabályi előírásnak, időkorlátnak és ez nem kedv kérdése. Ha 

érkezik egy utalás a számlámra, arról számlát kell kiállítanom, azt továbbítanom kell 

a vevő felé, majd rendszeres időközönként a könyvelő felé is kell prezentálni a 

bankszámla kivonatokkal együtt. Ahogyan a vállalkozással kapcsolatos költségeket 

is ütemtervre kell rendeznem. 

A testmozgásnak és a tervezett étrendbeli ételeim elkészítésének pozitív hatása van 

életem minden területére nézve. Egyrészt nagy mértékű fogyásom egyik fegyvere 

volt az étkezés és a mozgás, másrészt a szellemi munka mellett egyszerűen 

elengedhetetlen az aktív sport és helyes táplálkozás. Céljaim meghatározó 

eszköztárának egyik fontos eleme ez. Ez a tevékenység mindennapos 

elkötelezettséget követel meg. 
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Minden általam felsorolt tevékenység személyes szokásaim alapvető típusába 

sorolható, mert kedvezően hat ki életem valamennyi területére. Összességében 

naponta 8-12-16 órát tesz ki ez a néhány tevékenység. Igen, valóban soknak tűnhet 

ez az idő szokások gyakorlására, ám a magam részéről elmondhatom, hogy oly 

annyira életem részét képezik már a rendszeres feladatok, hogy hozzászoktam. 

A vállalkozással és életmódváltással kapcsolatos szokásaim gyakorlása nagy részben 

tanult, azaz bevezetett tevékenységsorozat korábbi életvitelembe ágyazva. Ez nem 

ment egyik napról a másikra, rengeteget kellett hozzá fejlődni, tanulni, változtatni. 

Önmaguktól kellene működjenek, de még én sem tudok mindent úgy elvégezni, 

hogy az ne „emlékeztető” eszköztárral történjen. Ennek átfogó rendszerét hívjuk 

tervezésnek, ami megalkot egy akciótervet. Ez egy összetett eszközrendszer, aminek 

minden elemét be fogom mutatni a 8.leckétől kezdődően – gyakorlatiasan. 

 

2. Támogató szokások 

Lehetetlen, hogy minden szokás elsődleges legyen. Tulajdonképpen egy kezeden 

megszámolhatod azokat az alapvető szokásokat, amelyekre képes vagy anélkül 

összpontosítani, hogy úgy éreznéd, elmerülsz a teendők tengerében, na és éppen 

emiatt van akkor jelentőségük a „támogató szokásoknak”. Ezek a szokások pontosan 

azt teszik, amit a nevük takar: egy már kiépített alapvető szokást támogatnak. 

Említettem már, hogy a testmozgás és a helyes étrend betartása alapvető szokásaim 

egyik elemét takarja. Ne feledjük a lényeget, miszerint ez nem egy elszigetelt 

tevékenység. Számos apró elemből tevődik össze. Azaz kisebb támogató szokásokat 

állítottam fel annak érdekében, hogy összességében megvalósuljon a rutin 

cselekvéseim sora. Ez lehetővé teszi azt, hogy elvétve fordulhasson csak elő kisebb 

kilengés, pld. a napi testmozgás elmulasztása. Egészen pontosan hét olyan 

szokásom van, amelyek ezt a rutint támogatják: 

1. Folyamatos tervezés 

2. Tervezés szerinti bevásárlás 

3. Tervezett bevásárláson felüli egyéb termékek vásárlásának mellőzése 

4. Meal Prep (dobozolás) 

5. Napi ToDO listáim vezetése (életmódváltó haditervem eszközrendszere) 

6. Mobilos applikációk használata 
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7. Sportoláshoz, relaxációhoz szükséges elemek összekészítése 

  

Ezekből jól látható, hogy több apró lépést teszek és döntést hozok meg naponta csak 

azért, hogy az egészséges életmód szokását gyakoroljam. Ezek mindegyike azért 

fontos, mert kiküszöbölik olyan kifogások keresését, amelyekkel  a legtöbb ember él 

a halogatás eszméje alapján. Pld.: 

• üres a hűtő, ezért rendelek inkább valami kaját,  

• elfelejtettem ma eleget inni,  

• nincs tiszta edző nadrágom. 

Ha az emlékezetemre kellene hagyatkoznom, hogy megtegyem  ezt  a  hét  dolgot,  

akkor  biztoson  állíthatom,  hogy hetente  több dolog elmaradna.  Ám,  mivel  mind  

a  hét elem részét képezi az én személyes „életmódváltó szokásrendszer 

blokkomnak”, nyugodt lehetek afelől, hogy semmi sem marad el. Erről szintén a 

8.leckétől kezdve foglalkozunk gyakorlatiasan. 

 

3. Apró léptek szerinti szokások 

Bármikor kell is farkasszemet nézned egy nagy horderejű, bonyolult célkitűzéssel, 

mindössze annyi a dolgod, hogy kisebb elemekre szedd szét. Sajnos a legtöbb ember 

nem alkalmazza ezt a gondolkodásmódot élete során. Amikor  olyan  helyzetben 

találják magukat, hogy egy nagyobb projektet kell megoldaniuk, az utolsó pillanatig 

halogatják, vagy egy  az egyben kihátrálnak, mert a feladat teljességgel kezelhetetlen 

nagyságrendűnek tűnik. Te azonban, tőlük eltérően, bármilyen nagy projektbe 

belevághatsz, és feldarabolhatod az úgynevezett „apró léptek” megközelítési mód 

segítségével. 

Az apró léptek szokások arra valók, hogy túljussunk a kényszerű, előreláthatólag 

kellemetlen feladatokkal szemben érzett természetes ellenálláson. Tudod jól, hogy 

muszáj lesz megcsinálni, de mégsem kezdesz neki, mert olyan messze van a vége és 

annyira képtelennek tűnik ezt végig csinálnod, hogy megijedsz, megfutamodsz, 

tolod a felelősséget holnapra (későbbre). 

Ha azonban apró léptétekre, szeletekre veszed a feladatot, sokkal nagyobb 

lelkesedéssel és eséllyel indulsz. Az a cél, hogy felszeleteljünk egy bizonyos 
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időigényes projektet olyan falatokra, melyek kisebb célok, de összeadódva komoly 

eredményeket sorakoztatnak fel. Ez az akcióterv készítés legfontosabb része lesz. 90 

nap a teljes fogyásod tekintetében belátható időre és feladatokra készül majd. Ez 

egyébként életed bármely területének vonatkozására tökéletes megoldássorozat 

lehet. Ha valami kellemetlen üggyel találom szemben magam ahelyett, hogy 

hagynám ijesztő szörnnyé válni a fejemben, gyorsan túllépek a reménytelenség 

érzésén kisebb tevékenységek betervezésével, amelyekkel elemekre bontom a 

projektet. Nagyon egyszerű példa – ha már életmódváltás – az egészségügyi állapot 

feltérképezése. Az első leckében lehet, hogy magadra tudtál aggatni több tünetet is, 

amely indokolttá teszi, hogy megnézz minden olyan vizsgálatot, ami megnyugvást 

ad Neked. Pld. endokrinológusnál pajzsmirigy vizsgálat, háziorvosnál nagylabor, 

nőgyógyásznál PCOS vonatkozások, a 90 napos haditervben majd tanult 

étrendtervezési struktúrában étrended megváltoztatása. Ez hirtelen egy nagy 

halmaz, ami összezavar. Apró pontokra kell szedned, megtervezve. Nem kell 

mindent azonnal. Vesd latba, mikor tudsz időt szakítani egy-egy terület alapos 

áttekintésére és ütemezd be a következő negyedévedben. Erről még sokat fogok 

mesélni a 90 napos haditerv készítése közben. 

A legjobb út egy szokásrend felépítéséhez olyan tevékenységek összeállítása, 

amelyek szoros kapcsolatban állnak mindazzal, amit az élettől remélsz. 

Másképp fogalmazva, teljességgel értelmetlen személyes jelentőséggel nem 

bíró, véletlenszerű szokások elvégzése. Ehelyett minden egyes szokáselemnek 

illeszkednie kell a céljaidhoz. Így könnyebb lesz kitartanod az új szokásrend 

mellett, hogy bevett rutinná alakuljon. Mindegyikünknek eltérő céljai vannak, 

ezért nem adható egyértelmű válasz arra a kérdésre, hogy melyek a fontos 

szokások. Ám saját tapasztalatomból kiindulva szinte valamennyi teendőnk 

besorolható a következő kategóriák valamelyikébe: 

Karriercélok: Akár a munkáddal kapcsolatos valamely képességed 

fejlesztését, akár vállalkozásod korszerűsítését célzod meg, a karriercélok 

ugyanúgy fontosak, mert közvetlenül kihatnak életed másik hat területére is. 

Pénzügyi célok: Az idő múlásával (pontosabban, ahogy idősödsz) egyre 

fontosabbá válnak. Ilyen jellegű a nyugdíj-előtakarékosság és a gyermekeid 

jövőjének biztosítása. 

Egészségmegőrzéshez kapcsolódó célok: Segítenek fenntartani a fizikai 

erőnlét egyensúlyát és az egészségesebb táplálkozást. Ezen belül számos 
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alkategóriát veszünk sorra, mint például azt, hogy miként tudsz 

megszabadulni a súlyfeleslegtől, egészségesebben táplálkozni, változatosabbá 

tenni étkezésed összetételét, vagy aktívabban mozogni. 

Élményekhez köthető célok: Gyakran előfordul, hogy túlontúl beszippant 

életünk minden egyéb teendője, így aztán halogatjuk „bakancslistánk” pontjait, 

hisz nem tűnnek akkor éppen olyan fontosnak. Életminőséged javításának 

mégis a legjobb módja a kikapcsolódással kapcsolatos célok megfogalmazása. 

E tevékenységek közé tartozhat egy álomutazás vagy egy új hobbi elsajátítása, 

de az emberi kapcsolataidra és családodra vonatkozó dolgok is. 

Ha elérkezett az idő, hogy belső vagy külső kényszerből eredően változtatni szeretnénk 

az életmódunkon, csak úgy sikerülhet, ha a berögzül szokásokat megváltoztatjuk. Ez 

egy nagyon összetett feladatrendszer, de könnyedén megvalósítható, ha az ember 

elszánja magát.  

A lecke sorozat 4. #gondolata a gondolat-gyűjteményből, amit felépítünk: 

|Biztosan hosszú az önmagad számára meghatározható 

célok listája. Tisztában kell lenned azzal, hogy 

számodra mi a legfontosabb!| 

 

 

Gondod végig, mely rossz szokásaid vezettek a túlsúlyod problémájához? 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Gondold végig egy adott hétköznapodat! Milyen feladatok jutnak eszedbe (teljesen 

mindegy, mi fontos, mi kevésbé, sorolj fel mindent, ami eszedbe jut)? 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ezen feladatok közül hámozd ki azokat, amelyek a legfontosabbak! 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Vizsgáld meg, hány egészséges életmódot hátráltató napi (káros) szokással élsz együtt! 

Melyek ezek? 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ezek az egészséges életvitelt nem támogató szokások mihez köthetők? Milyen 

tevékenység, milyen emberi kapcsolat, milyen indíttatás szülte ezeket? 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ezek az életmódváltást nem támogató szokások mennyi időt vesznek el az adott 

napodból? Pld. egy tv-nézés előtti esti evés, stb. Konkrét perceket számolj össze! 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Jelenleg hány olyan szokásod van, amely nem csak Téged érint, hanem befolyással bír 

erre a munkád vagy a közvetlen környezeted és nem támogatja életmódváltásodat (pld. 

az esti evés vagy rendszeres sütizés barátnőkkel)? 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Mely szokásokat iktatnád ki (a további leckék ismeretének hiányában) jelenleg az 

életedből, amelyekről úgy véled, nem segítik a fogyási törekvéseidet? 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Véleményed szerint milyen szokások bevezetése jelentene megoldást számodra a jobb 

életminőség, életvitel megteremtéséhez (a további leckék ismeretének hiányában)? 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Jelenleg hogyan jellemeznéd szokásrendszeredet? Káosz? Egyensúly? Vannak 

javítandó területek? 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Mit alkotja a lecke legfontosabb mondanivalóját számodra az eddig olvasottak alapján? 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Melyek a szokásaiddal kapcsolatos kulcsszavak számodra ebben a leckében? 

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

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

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

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

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

Hol tartasz az első leckével? Van beütemezett feladatod? 

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

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

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

Hol tartasz a második leckével? Van beütemezett feladatod? 

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

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

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

 

Készen vagy a harmadik leckével?    

 



4. lecke

Életviteled
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❺ életviteled 
Teremtsd meg az életmódváltás alapjait! 

 
 

Vegyük sorra a ❼ anyahajó bázis elemet, amelyek az egyik legnehezebb részét 

testesítik meg a döntésnek: szembe kell nézned a jelenlegi valósággal!  

 

Melyek ezek az elemek? 

• ❶tükörképed és elhízásod ténye (számokkal),  

• ❷egészségügyi állapotod,  

• ❸környezeted támogatása,  

• ❹berögzült rossz szokásaid,  

• ❺életviteled, 

• ❻elhízásodért jelentősen okolható táplálkozási rutinod, 

• ❼céljaid. 

 

A 3. leckében végig vettük a ❹. pontot: berögzült rossz szokásaidat. Jöjjön a 

következő elem! 

 

❼ / ❺életviteled 

 

Életvitel. A szó teljes valójában sokkal tágabb témakör ez, mint ha csak azt az elemsort 

vesézzük ki, hogy egészséges vagy egészségtelen szokások birtokában élünk. A Te életed 

is egy rohanás, sokszor, igaz? Napról napra azon kapod magad, hogy már megint sötét 

lett odakint és csak az ágynyugalom van hátra. Aztán következő nap ez az őrlő malom 

újra lendületbe áll. Telnek a napok, a hetek, a hónapok, majd az évek és visszatekintve 

azt érezheted, milyen gyorsan eltelt életed egy része, amiben persze maradandó 

élményeket és eseményeket éltél át, de mégis rengeteg esetben szorultál háttérbe.  

A törődés, a szeretet, ami benned van, kihatással van a körülötted élőkre, de TE valahol 

mindig a sor végén vagy és onnan igyekszel levegőhöz jutni a sokszor tengermély 

teendők, stressz, érzelemhalmaz sodrásából. Mindenkit szeretni akarsz, mindenkinek 
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jót akarsz, mindenek felett megfelelni és a legjobbat adni a családodnak, és persze 

magadnak is. De vagy a múltból gyökeredző lelki síkok kötnek a 

cselekvésképtelenségbe, vagy épp az önbizalmad nem enged kiteljesedni a jelenben. Az 

is lehet, hogy túl sok teher van a válladon, amihez kevés segítség társul. Bárhogyan is 

legyen, életmódváltó terveid kulcseleme az egészségi állapotod prevenciója vagy 

javítása és a testképed elégedettséggel teli elérése. Azaz, vélhetően fogyni szeretnél, ez 

pedig egyértelműen változtatásokat követel Tőled. Igen, Tőled, aki egyébként is 

időhiányban szenvedsz, olykor motiválatlan vagy, máskor pedig egyszerűen csak közbe 

szól a terveidbe az élet és a fókusz lekerül az egyéni céljaidról. Vagy épp új cél köszön 

be, ami ledózerolja újfent a fogyással összefüggő törekvéseket. Ez a fogyási projekt 

minden bizonnyal nem először kerül a gondolataidba, próbálkoztál már, de valamiért 

nem tudtál végleges (számodra elfogadható) eredményt elérni. Ezért most teljes 

lelkesedéssel olvasod ezt a 90 napos haditerv leckesorozatot, mert tényleg 

elérkezettnek látod az időt arra, hogy végre pontot tegyél ennek a történetnek a végére. 

 

A lecke sorozat 5. #gondolata a gondolat-gyűjteményből, amit felépítünk: 

|Soha sem könnyű megteremteni azt a közeget, ahol a 

saját gondolataid és törekvéseid előtérbe kerülhetnek a 

számodra fontos emberekkel való törődésed mellőzése 

nélkül! Jogod van elsőnek lenni az életedben, de 

legtöbbször mégis elhanyagolod saját magad érzéseit és 

vágyait!| 

Ebben a leckében semmi más dolgod nincs azon kívül, hogy időt szánsz saját magadra, 

a gondolataidra, a leplezetlen igazságra önmagadról (önmagad felé). Alapvető 

létformánk a szeretet, ezen belül is önmagunk elfogadása és lelkünk ápolása. 

Mindennapi életünk során azonban sokszor ezt elfelejtjük, másokra szenteljük az 

időnket és próbálunk megfelelni környezetünknek. Rengeteg érzés és gondolat kavarog 

bennünk és nem látjuk tőlük a kiutat vágyaink megvalósítása felé. Feszültek, 

elégedetlenek, negatívak vagyunk, gyakran konfliktusban állunk társainkkal, 



 

 
69 

önmagunkkal. Ennek feloldásában a valódi segítséget az önismeret és az a lelki, 

szellemi munka adja, amelyet magunk végzünk.  

A leckében azzal foglalkozunk, hogy megértsd helyzeted, önmagad, felismerd a 

jelenben, hol is tartasz. Ez a fejezet olyan kérdéseket ad számodra, melyekkel 

felismerheted erősségeid, értékeid, víziód.  

A kérdések őszinte megválaszolásához azt javaslom, hogy olyan időpontban foglalkozz 

ezzel, amikor senki sem zavar. Vedd le a hangot a telefonodról, készíts egy finom teát, 

akár betehetsz egy kellemes zenét és ha mód van rá, gyújthatsz egy gyertyát is. A lényeg 

az, hogy magadra hangolódj most egy kis időre, Te legyél a fontos önmagadnak. Hidd 

el, hogy megtérül ez az önmagadra szentelt idő. Rengeteg inspirációt és belső 

motivációt gyűjthetsz a kiteljesedésedhez és céljaid megvalósításához. 

 

Mikor nevettél utoljára, úgy igazán, teljes szívből? Mikor sírtál utoljára? Miért? 

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

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

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

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

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

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

Minek tudsz leginkább örülni és mi az, ami legjobban elkeserít? 

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

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

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

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

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

………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Milyen az általános kedved mostanában? 

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

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

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

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

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

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

Mire vagy igazán büszke, ha magadra gondolsz? 

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

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

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

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

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

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

Kit vagy kiket tartasz hősnek a mindennapi életben? 

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

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

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

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

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

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

Hasonlítasz rájuk valamiben? 

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

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

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

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

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

………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Mit tartasz a saját legfontosabb erényednek? 

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

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

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

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

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

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

Mi az, amitől a legjobban félsz? 

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

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

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

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

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

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

Mit kívánnál magadnak, ha most bármit kérhetnél? 

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

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

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

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

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

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

Ha minden idő és pénz rendelkezésedre állna, hogyan élnéd az életed? 

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

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

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

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

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

………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Jelenlegi idő és pénz rendelkezésre állása mellett ebből gyakorolsz bármit? 

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

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

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

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

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

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

Mi az, amiben úgy érzed, sokat fejlődtél az elmúlt években? 

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

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

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

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

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

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

Miben szeretnél változást a 90 napos haditerv végére? 

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

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

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

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

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

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

Mivel jutalmazod magad a 90 napos haditerv elvégzéséért? 

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

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

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

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

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

………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Melyek voltak életed meghatározó élményei? Nevezz meg legalább 5 olyan eseményt, 

amelyek életed csúcspontjai, meghatározó élményei voltak, amikor örömöt, 

sikerélményt éltél át! (Gyerekkor, iskolás évek, munka, szabadidő.) Nem kell, hogy 

igazán nagy dolog legyen, csak olyan, ami Téged elégedettséggel töltött el. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Mindent úgy éltél meg ezekkel kapcsolatosan, ahogyan azt eredetileg tervezted? 

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

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

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

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

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

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

Hiányzik bármi, amit még oda soroltál volna, de sajnos nem sikerült megvalósítani? 

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

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

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

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

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

………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Szerepel ezekben a célokban a testképed javítása? 

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

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

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

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

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

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

Egyáltalán felsoroltad hiányzó tételként a fogyást vagy kimaradt? 

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

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

A felsorolt 5 életesemény esetén milyen képességeid mutatkoztak meg? Hogy 

alkalmaztad ezeket? Ki volt ott melletted? 

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

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

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

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

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

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

A felsorolt képességek közül mely(ek) kibontakoztatásában leled leginkább örömöd? 

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

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

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

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

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

………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Mit szeretnél megvalósítani az életedben? Mit vársz az élettől és mit gondolsz, mit vár 

az élet Tőled? 

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

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

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

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

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

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

Fogalmazd meg küldetésed és víziódat! 

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

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

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

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

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

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

Hol tartasz ebben? 

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

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

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

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

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

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

Hogyan gondolkodsz magadról, miben vagy egyedi, speciális? 

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

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

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

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

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

Az imént felsorolt gondolatok, tulajdonságok hozzá tudnának segíteni a 

küldetésedhez? 

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

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

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

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

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

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

Mit gondol a környezeted (családod, barátok, egyetemi társak, munkatársak), hogy 

miben vagy Te speciális? Kérdezd meg őket! Mondtak bármi újat Neked, amit nem 

sejtettél? 

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

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

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

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

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

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

Mennyi időt töltöttél el eddig azzal életed során, hogy önmagaddal foglalkoztál, amikor 

tényleg arra fordítottál energiát, hogy a céljaidra fókuszálj (küldetésed)? 

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

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

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

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

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

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

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

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

 



 

 
77 

 

Változtatnál bármit, ha visszamehetnél az időben? 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ki lennél szívesen, ha újra ott állnál 18 évesen az élet kapujában? 

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

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

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

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

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

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

Mit üzennél ennek a 18 éves embernek? Mire figyeljen jobban? 

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

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

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

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

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

………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Mostani életedben is figyelsz ezekre a dolgokra, amit üzennél régi önmagadnak? 

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

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

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

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

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

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

Összeségében mit gondolsz az életedről? Milyen? Mit várnál el Magadtól? 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Küldetésed eléréséhez tudod, mit kellene tenned? 

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

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

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

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

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

………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Eddig miért nem tetted, ha nem tettél eleget? Esetleg, amit eddig tettél elég volt? Vagy 

még lenne benned több „szusz”? 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ha azt kérdezik Tőled, milyen életvitelt folytatsz mostanában, mit tudnál kapásból 

válaszolni erre? Mit sorolnál bele az életvitel fogalomkörbe? 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 



 

 
80 

 

Változtatnál bármit az életmód szokásaidban? 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Van bármi, amit az életmódváltáson kívül szeretnél renoválni? 

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

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

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

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

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

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

Készen állsz arra, hogy mindennap tegyél a céljaidért? 

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

 Indulhatunk? Vársz még valamire? 

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

Készen vagy a negyedik leckével?    



5. lecke

Elhízásodért okolható
táplálkozási rutinod
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❻ elhízásodért jelentősen okolható táplálkozási rutinod 
Teremtsd meg az életmódváltás alapjait! 

 
 

Vegyük sorra a ❼ anyahajó bázis elemet, amelyek az egyik legnehezebb részét 

testesítik meg a döntésnek: szembe kell nézned a jelenlegi valósággal!  

 

Melyek ezek az elemek? 

• ❶tükörképed és elhízásod ténye (számokkal),  

• ❷egészségügyi állapotod,  

• ❸környezeted támogatása,  

• ❹berögzült rossz szokásaid,  

• ❺életviteled, 

• ❻elhízásodért jelentősen okolható táplálkozási rutinod, 

• ❼céljaid. 

 

A 4. leckében végig vettük a ❺. pontot: életviteledet. Jöjjön a következő elem! 

 

❼ / ❻elhízásodért jelentősen okolható táplálkozási rutinod 

 

Ebben a leckében kamra és étkezési rutin mustrát tartunk. Az étrend alkotáshoz tartozó 

elméleti lecke később következik. Jelen állapotban azon dolgozol, hogy azt 

feltérképezd, most mit teszel, most milyen táplálkozási szokásokkal élsz. 

 

Jelenleg mely élelmiszerek, adalékanyagok találhatók meg az étrendedben? 

 Cukor 

 Fehér liszt 

 Hozzáadott cukor 
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 Cukros csokik 

 Kekszek 

 Sós csipszek 

 Cukorral édesített tejdesszertek 

 Cukros jégkrémek 

 Leveskockák 

 Gyors pácok 

 Poralapok 

 Cukrozott őrlőfejes fűszerek 

 Cukrozott/ízfokozott fűszerkeverékek 

 Pudingporok 

 Félkész zacskós sütést könnyítő habok/süteményalapok/panírok 

 Üveges mártások 

 Üveges tejalapú öntetek 

 Tubusos kencék (ketchup, krémek, stb.) 

 Előre pácolt húskészítmények 

 Csomagolt majonézes saláták 

 Hozzáadott cukorral ízesített vagy cukros lében áztatott gyümölcs/zöldség 

konzervek/savanyúságok (pld. üveges lila káposzta, meggy befőtt) 

 Fagyasztott félkész sütemények, sütemény alapok, torták, jégkrémtorták, 

tészták, péksütemények 

 Fagyasztott félkész panírozott húsok/halak 

 Fagyasztott félkész pizzák 

 Bolti péksütemények 

 Cukorral, fehér liszttel készült cukrász sütemények 

 Cukrozott fagylaltok 

 Cukrozott öntettel kínált saláták 

 Gyorséttermi ételek (kivéve az öntet nélküli saláták) 

 Szója 

 Alacsony (70% alatti) hústartalmú sonkafélék 

 Alacsony (70% alatti) hústartalmú  

 Alacsony (70% alatti) hústartalmú párizsifélék 

 Alacsony (70% alatti) hústartalmú zsírosabb felvágottak 

 Alacsony (70% alatti) hústartalmú virslik  
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Szerinted az általad kiválasztott élelmiszerek közül melyeket lenne ildomos kiiktatnod? 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Hogyan indul egy napod? Reggelizel? 

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

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

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

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

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

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

Felkeléshez képest mikor eszel először és mit? 

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

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

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

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

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

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

Egy nap hányszor eszel? 

………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Étkezéseidtől eltekintve szoktál nassolni? Ha igen, mit? Ha nem, miért nem szoktál? 

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

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

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

Magadra főzöl vagy étteremből rendelsz ételt? Ha rendelsz, mit szoktál enni? 

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

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

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

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

Mennyire vagy éhes egész nap? 

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

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

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

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

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

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

A napjaid hogyan néznek ki? Mindig van időd rendesen enni? Van, hogy elfelejtesz 

enni? 

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

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

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

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

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

………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Este, mikor haza érsz, mennyire vagy éhes? Ilyenkor előfordul, hogy túl eszed magad? 

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

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

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

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

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

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

Mit gondolsz, helyesen étkezel vagy azért jócskán vannak kilengések? 

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

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

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

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

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

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

A családod mit szól ahhoz, ha egészségesen főzöl otthon? 

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

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

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

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

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

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

Tekints vissza eddigi fogyási próbálkozásaidra! Étkezés tekintetében mi volt a 

legnehezebb? 

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

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

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

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

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

Mit érzel, ha egész nap nincs időd enni? Kihat a kedvedre, idegállapotodra? 

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

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

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

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

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

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

Gyakran szoktál ételt rendelni? Milyen típusú éttermekből választasz? 

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

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

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

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

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

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

Előfordul, hogy lelkiismeret-furdalásod van evés miatt? 

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

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

Melyek a kedvenc ételeid? Sorold fel a TOP 5 kedvencedet! 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 
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Megpróbáltad ezeket reform módon elkészíteni? 

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

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

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

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

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

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

Amikor diétázol, ezeket ki szoktad iktatni? 

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

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

Melyek azok az ételek, amelyek akkor is elcsábítanak, ha a „kézzel-lábbal tiltakozna az 

elméd”? 

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

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

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

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

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

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

Miért szereted ezeket ennyire? 

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

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

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

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

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

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

………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Előfordul veled, hogy indokolatlan éhség tör rád? 

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

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

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

Azt vizsgáltad már valaha, hogy indokolatlan éhség milyen élmények, események, 

tevékenység közben/után/miatt tör rád? 

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

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

Emlékezz vissza a legutolsó étkezésedre! Mit ettél? Szerinted ez az étkezés tartalmazott 

olyan élelmiszert, ami nem feltétlenül szolgálja a diétás terveidet? 

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

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

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

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

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

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

Eltérő a hétköznapi és hétvégi étrend rutinod? Mást eszel hétvégente? Ha eltér, miben? 

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

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

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

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

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

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

Gyakori, hogy édességre vágysz? 

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

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

………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Esti  zaba-orgia… életed része? 

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

Ilyenkor mit érzel? 

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

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

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

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

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

Fogalmazd meg, milyen étkezési szokásokat tartanál betarthatónak, normálisnak az 

életedben? 

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

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

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

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

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

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

Túlsúlyosként mennyire zavar az, ha mások előtt kell enned? 

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

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

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

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

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

Előfordul, hogy titokban eszel és zugevő vagy? Titkolod, hogy túleszed magad? 

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

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

………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Mit jelent számodra az evés? Élmény? 

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

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

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

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

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

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

Mit gondolsz, készen állsz arra, hogy megtanuld, hogyan kell helyesen, 

kiegyensúlyozottan, megvonások, szenvedés nélkül enni úgy, hogy az egészséged se 

lássa kárát?  

………………………………………………………………………………………………………………………… 

Mit gondolsz, elérkezett az a pillanat, amikor a divat-diétáknak véget szeretnél vetni? 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

A 3. lecke alapján környezetedet felkészítetted már arra, hogy szeretnél gyökeres 

változtatásokat bevezetni a táplálkozási rutinodba? 

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Készen vagy az ötödik leckével?    



6. lecke

Céljaid
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❼céljaid 

Teremtsd meg az életmódváltás alapjait! 
 

 

Vegyük sorra a ❼ anyahajó bázis elemet, amelyek az egyik legnehezebb részét 

testesítik meg a döntésnek: szembe kell nézned a jelenlegi valósággal!  

 

Melyek ezek az elemek? 

• ❶tükörképed és elhízásod ténye (számokkal),  

• ❷egészségügyi állapotod,  

• ❸környezeted támogatása,  

• ❹berögzült rossz szokásaid,  

• ❺életviteled, 

• ❻elhízásodért jelentősen okolható táplálkozási rutinod, 

• ❼céljaid. 

 

A 4. leckében végig vettük a ❻. pontot: elhízásodért jelentősen okolható 

táplálkozási rutinodat. Jöjjön a következő elem! 

 

❼ / ❼céljaid 

 

A legtöbb sikeres embert a céljaik vezérlik, ezért időt fordítanak arra, hogy 

meghatározzák, mit is szeretnének elérni. Részletesen kidolgozzák azt a képet, amit 

szeretnének megvalósítani, és ahogy akkor érzik majd magukat. Ezután mindig újra és 

újra felülvizsgálják a céljaikat, valamint azt, hogy hol tartanak az elérésükben. A célok 

lehetnek nagyok, lehetnek kisebbek is. Egy-egy életünket meghatározó projekt mindig 

nagy célnak számít. Ide sorolható a fogyással összefüggő tervünk is, hiszen ez több 

területen is hatást fejt kis az életünkre: önbizalom, testkép, párkapcsolat, egészség, 

kiegyensúlyozottság, kevesebb stressz. Egy ilyen nagy célt akciótervvel érdemes 

elkészíteni, méghozzá kisebb időszakokra bontva. Ezt hívom akciótervnek. 90 napokra 

érdemes berendezkedni, mert ez egyrészt 4 időszakra bontja az évet, másrészt 
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belátható időre kell az adott negyedévre feladatokat meghatározni. Ennek a 

tervezésnek a gyakorlati megvalósítását fogod megtanulni a 24. nap végére, a konkrét 

akciótervkészítés leckéje később következik. 

Ebben a leckében a céljaiddal foglalkozunk. A célok fókuszt, irányt és motivációt adnak. 

A munkafüzet kitöltése során most lehetőséged nyílik arra, hogy felelősséget vállalj a 

jövődért, releváns, pozitív és erőt adó célokat határozz meg, melyek magasabb szintre 

emelik az életminőségedet. 

 

Te milyen ember vagy? Álmodozol, tervezel, de kevésbé valósítod meg az elképzelésed 

vagy inkább megvalósító típus vagy előzetes tervezés nélkül? 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

Ha folyton újrakezdő vagy, akkor az örökös halogatók táborába tartozol. Hogyan lehet 

ebből kilábalni? 

• Látnod kell, hol hibázol örökké, amelyek örök gyengeségeid.  

• Tudnod kell, miben vagy jó, amelyek kifejezetten erősségeid. 

• Érezned kell, milyen lehetőségeket nem használsz ki, amik segítségedre 

lennének. 

• Ismerned kell azokat a pontokat, amelyek nagyon veszélyesek a motivációdra. 

Az erősségek, gyengeségek és ezekben szunnyadó lehetőségek, veszélyek 

feltérképezésével olyan önismereti térkép készíthető, amelyet a tükörbe nézve nem lát 

magán az ember. Ennek megszerkesztése nem követel anyagi értelemben áldozatot. 

Eleinte egy papírt és tollat vettem a kezembe, és ezen írtam össze a véleményemet 

ebben a 4 fogalomban. Persze, ahogy haladt az idő, egyre jobban élveztem és a 

legkülönfélébb, legkreatívabb formáit választottam az analízisemnek. Leginkább a nők 

esetében jelentősége van a fantázia kibontakoztatásának, mert amit szépnek találunk, 
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azzal szívesebben dolgozunk. Az életmódváltás felsorakoztatott lépéseire – étkezés, 

sport, énidő, alvás - sorra kidolgoztam az én koordináta tengelyemet. 

Ezen önismereti tábla megalkotása rendkívül fontos azok számára is, akik először 

vágnak bele életmód reformba, mert így kihagyhatnak néhány olyan próbálkozást, 

amely jo-jo effektus kialakulását eredményeznék. Azok számára, akik viszont már jó 

pár fogyókúrán túl és túlsúllyal küzdenek, egy lélegzetvételnyi figyelmet adhat saját 

maguk számára a sikertelenségek feltérképezéséhez. Számomra ez hozta meg az 

áttörést a magam számára érzelmi evésnek definiált ördögi játszmában. Ennek 

segítségével rávettem magam arra, hogy kimondjam, mit tudok magamról és szembe 

nézzek az akár kegyetlennek hangzó gyengeségekkel, örökös megingást eredményező 

tulajdonságaimmal. Nem is feltétlenül kizárólag rólam és a belső énemről szól az 

elemzés, hiszen én csak egy alkotóeleme vagyok az engem körül ölelő világnak.  Ezt 

korábban nem használtam szembesítő eszközként, vagyis figyelmen kívül hagytam 

azokat a tényezőket, amelyek befolyásolhatják az én fogadalmaimat. Egy dolog, hogy 

az ember valamit kitalál és meg szeretné valósítani, de a körülöttünk zakatoló élet 

milliónyi behatással hat ránk. Hiába szeretnék én valamit, ha olyan akadályok tarkítják 

az elhatározásomat, amelyek becsapásakor nem vagyok felkészülve az ellenállásra. Azt 

hiszem, hogy mindig is ebben rejlett a kulcsa annak, hogy én örökösen újrakezdő és 

megrekedő maradtam. Nem figyeltem arra, hogy a saját belső motiváltságomat 

keresztbe húzza az, hogy egyszerűen csak élem az életem. Pontról pontra szemügyre 

vettem emiatt azt, hogy egyes mezőkbe mi mindent tudok magamról vagy az 

életvitelemről beleszőni az életmódváltásba. Eleinte nem is lett teljes a táblám, a 

használatával ezt napról napra bővítettem, az alkalmazásával és a szembenézéssel 

ugyanis egyre több lett a pozitív sikerélmény. Ezáltal egyre jobban megismertem 

önmagam és felszínre törtek új célállomások, amiket korábban még gondolati síkon 

sem hoztam volna szóba. Megtanított az elemzésem arra, hogy mit, mikor, hogyan és 

hogyan ne csináljak. Ezáltal minden fontos elemet be tudtam építeni úgy a 

mindennapokba, hogy azok a lehető legkevesebb akadállyal találkozhassanak. 

Kivédhetetlen, hogy egy tökéletesre megalkotott terv érintés nélkül maradjon a 

papíron, mert előre nem várt eseményekkel találkozunk a heteink alatt. Ám, ha be 

tudjuk az adott esemény esetén kategorizálni azt, hogy mit tanulhatunk ebből, akkor 

egyfajta sémaként ezeket is el tudjuk raktározni az agyunkban. Ezáltal hasonló esetek 

kapcsán már gyorsabban tudunk reagálni krízis helyzetekben.  
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Mindenkinek őszintén, maga számára fontos elemekkel kell feltöltenie a saját 

analízisét, de egy picit bepillantást engedek abba, hogy az enyém hogyan kezdett 

felépülni lépésről lépésre. Adott volt egy 12 éven át sikertelenül fogyni akaró lány, aki 

extrém túlsúllyal küzdött. Mindig tudtam, hogy hibázok a fogyókúrák alatt, de soha 

nem foglalkoztam a megrekedés valós mögöttes okaival, a környezettel és a 

gyengeségeimmel. Nagyon sokat segített abban a táblám, hogy felismerjem a mélyen 

szunnyadó valós problémákat. Tisztában voltam azzal, hogy vannak erősségeim. Ide 

soroltam a következő gondolatokat a teljesség igénye nélkül: 

tájékozott vagyok a fogyás témakörében; ismerem a kedvenc ételeimet; tudom, hogy 

az élelmiszerek hogyan épülnek fel tápanyagokkal; tudom, mely ételeket eszem, de 

nem tesznek jót nekem; tudok főzni és szeretek is főzni; vannak tároló dobozaim, de 

ha mégsem jók, tudom hol vegyek újakat; sok videót nézek a fogyásról, látok 

előremutató példákat; van szabadidőm, amiben tudok átcsoportosítani időt az 

életmódváltásra; hormonális problémáktól eltekintve egészséges vagyok; nincs 

akadályozó tényező, amiért nem tudnék odafigyelni a helyes étkezésre; alapvetően 

kitartó vagyok és mindig mindent elérek, amiért hajlandó vagyok tenni; merek és 

tudok segítséget kérni, ha elakadnék (család, edző, orvos, stb.); vannak barátaim és 

rokonaim, akik támogatnak a fogyással összefüggő terveimben; szeretem a 

zöldségeket, a gyümölcsöket; stb. 

Lássuk a gyengeségeimet a teljesség kibontása nélkül: 

kicsit válogatós vagyok, szeretem az ízeket;  nem szeretem a halat különösebben; 

szeretem az édességeket;  kólafüggő vagyok; kicsit kényelmes vagyok adott 

helyzetekben; hajlamos vagyok problémák esetén indokot adni a fogyókúra 

megszegésére; elbizonytalanodom, ha valami nem megy; jellemző rám, hogy 

ingerült leszek, ha megvonásokkal kell élnem; szeretek tv előtt vacsorázni, ez egyfajta 

esti szeánsz;  gyakran megyek olyan társaságba, ahol bűnözhetnék szénhidrátokban;  

nehezen tudom megállni, hogy egyek, ha elém tesznek valami finom ételt; szeretek 

önsajnálatban fürödni; depresszív hajlamú vagyok, ha megbántanak és ez kihat az 

éhségemre;  könnyedén mondok le az elért sikerről (ha éhes vagyok, nem számít, 

hogy már edzettem); hajlamos vagyok elbagatellizálni az egészségügyi kérdéseket 

(kövérség); ha ideges vagyok, eszem; bátran kapaszkodom abba, hogy majd holnap 

nekilátok a feladatoknak, szeretek halogatni; stb. 



 

 
95 

Mindezek tudatában fel kellett mérjem, hogy milyen lehetőségek állnak előttem a 

sikeres életmódváltáshoz: 

van a közelemben edzőterem, de otthon is tudok tornázni; ki tudok próbálni új, 

egészséges recepteket a konyhában; tervezhetem a napjaimat, hogy mindig 

bebetonozott legyen a sport és a főzés;  van kivel beszéljek a terveimről és az 

élményeimről; fel tudok keresni szakembert, aki eligazít a helyes lépésekben; fel 

tudok kelni korábban, hogy beleférjen a napjaimba minden, ami szükséges; tudok 

priorizálni, tehát én magam dönthetem el, hogy mi a fontos számomra; fel tudok 

keresni új fórumokat, videó megosztókat, ahol inspiráló történeteket olvashatok; 

kapaszkodhatok más, hozzám hasonló emberekhez közösségi oldalamon; írhatok 

naplót, amiben az érzéseimre is tudok figyelni, stb. 

Az eddigiek ismeretében szemügyre vettem a veszélyeket is magam körül: 

hajlamos vagyok az esti, tv előtti zabálásra; ha olyan közegben vagyok, ahol étellel 

kínálnak, ritkán tudok nemet mondani; ha nem teszek valamit magamért, előbb vagy 

utóbb megbetegszem komolyabban; ha bánat vagy öröm ér, étellel vigasztalok vagy 

jutalmazok; ha valamit nem szeretek csinálni, inkább feladom; hamar ráunok 

dolgokra, amikert lelkesen kezdtem el; mindig túl vásárolom magam, ez egyfajta 

megnyugvást ad, hogy mindig van étel otthon; regisztrálva vagyok az összes 

ételszállító céghez, gyakran rendeltem ezektől vacsorát; unalmamban megéhezem; 

ha sokáig nem eszem édességet, előbb vagy utóbb nem bírom megállni; halogatok 

dolgokat, így a fogyókúrákat is; ha hibázom, rögtön mentséget adok magamnak a 

még több hibázásra; mások véleménye befolyásolja és elveszi a kedvem; türelmetlen 

vagyok, mindent azonnal akarok; nem alszom eleget; ha kicsúszik a kezemből a 

gyeplő, nehezen találok kontrollt; ragaszkodom régi szokásokhoz; ha nem 

foglalkozom minden nap tudatosan azzal, amiért küzdök, a fókusz gyakran lekerül; 

túlságosan érzékeny vagyok; gyakran bonyolítom túl a dolgokat, ahelyett, hogy 

átlátható terveket készítenék; stb. 

Így indultam el a saját utamon tudatos elemzéssel. Világosság vált számomra, hogy 

melyek azok a sarkalatos pontok, ahol nem aknázom ki a lehetőségeimet és melyek 

azok, ahol rendszerint elvérzem. Például konkrétan megfogalmaztam a problémát, 

hogy számomra leginkább az esti evések jelentenek élvezetet. Jönnek az esti tv 
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sorozatok és veszély forrás az, hogy a régi rossz szokásaim visszatérhetnek agy 

megingok. Ezért megszüntettem az ágyban vacsorázást. Elhatároztam, hogy a 

konyhában, tv nélkül eszem. Miután összességében átnéztem, hogy milyen területekkel 

kell foglalkozni, lebontottam kisebb részekre is. Külön elkészítettem a táplálkozásra, a 

mozgásra és az énidővel összekötött alvásra is. Részecskéiben meghatároztam azokat a 

tényezőket, amelyek a 4 kategóriában számomra előnyösek vagy épp hátrányosak 

lehetnek és megtanultam figyelni tudatosan ezek erősítésére vagy szándékos 

elnyomására. Mindezt persze abszolút objektívan néztem. Rádöbbentem, hogy 

túlzásba vinni sem szabad az elköteleződést. A tudatos táplálkozás, a rendszeres sport 

azért fontos, hogy az életem minőségében változhasson. De biztosan nem élhetem ezt 

meg fordítottan. Nem azért kell élnem, hogy kihozzam a maximumot minden területen 

magamból. Miután képes voltam észben tartani azt, hogy egy megfelelően eltökélt 

egyensúlyt kell megtalálnom a 4 ág között, már könnyebben vettem az érkező 

akadályokat. 

Aki régóta követ, már ismerheti a táblámat, amelyek sokszor használtunk már korábbi 

célkitűző feladatokban. Ha újrakezdő vagy, mindenképp szükséged van rá most is. 
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Határozd meg saját erősség-gyengeség-lehetőség-veszély tábládat! 

❶ Erősségek, miben vagy jó és magabiztos, ami segít a fogyásban: 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

❷ Gyengeségek, mivel szoktál meginogni, ami örökös probléma a fogyásban:  

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

❸ Lehetőségek, mit nem teszel meg, amelyre elszánhatnád magad: 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

❹ Veszélyek, mi jelent kísértést, mi okoz örökös visszaesést, motiválatlanságot: 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

Határozd meg, jelenlegi tudásod szerint, mit kellene megváltoztatnod ahhoz, hogy az 

erősségek, gyengeségek, lehetőségek és veszélyek kiegyenlítődjenek? 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 



 

 
99 

 

Szerinted meg van az a képességed, hogy ragaszkodj az elképzelésedhez, amíg el nem 

éred azt? Mi segít vagy mi hátráltat a célkitűzésben, mi visz közelebb az álmaidhoz? A 

belső erő, ami hajt nap, mint nap, azt jelenti, hogy mennyire hiszel Magadban és a 

képességeidben. Az önbecsülés és magabiztosság egyvelege mutatja, hogy mennyire 

hiszel abban, aki vagy, és amit teszel. Amikor célokat határozol meg, mindenképp 

elérhető célokat tűzz ki. NA DE MI AZ ELÉRHETŐ CÉL FOGALMA? Ha az attitűdöd 

szerint „Soha nem érem el a célomat”, akkor bármilyen elérhető célt is fogalmazol meg, 

az attitűdöd tudat alatt beleköt és megakadályozza a megvalósítást. 

Ha bármilyen esélyt akarsz adni Magadnak a cél eléréshez, akkor pozitív hozzáállásod 

elengedhetetlen. Vagy legalábbis meg kell változtatnod a negatív beidegződéseket. 

Tanulmányaim okán egyik legkedvesebb célkitűző modellem a SMART modell volt. 

A SMART egy angol mozaik szó, amelynek magyarra fordítása tökéletes segítség lehet 

a céljaid kitűzésében. A céljaink meghatározásánál mindig tartsd szem előtt, hogy azok 

legyenk a SMART modellnek megfelelőek: 

S – RÉSZLETES (specific) 
M – MÉRHETŐ (measurable) 
A -  VONZÓ VAGY ELÉRHETŐ (attractive – achievable) 
R – MEGVALÓSÍTHATÓ (relaistic) 
T – IDŐBELI KERETEKKEL BÍR (time-framed) 

Ez a modell azért állja meg a helyét életmódváltásod előszobájában, mert segítségével 

gyorsan kitűzhetők a célok, mivel egyszerűen csak pontról pontra végig haladva a 

szempontokat kell érvényesíteni. Ebből a modellből kizárólag az értékek hiányoznak, 

ezért segítségül felállítok Neked egy olyan modellezést, ami mindenre kiterjedően 

figyelembe veszi, hogy mi a számodra ideális cél megfogalmazása. 

ÉRTÉKEK: Tudatosítsd, hogy mi igazán fontos számodra a céllal kapcsolatban, miért 

lesz nagyon jó érzés elérni, hogyan illeszkedik bele a terveidbe. 

TUDATOSSÁG: Tudatosítsd, mit érzel, mire gondolsz, mit fogsz tenni a cél elérésével 

kapcsolatban. Ezáltal képessé válasz figyelemmel követni a haladási irányodat, látni 

fogod, mikor ütközhetsz valamilyen akadályba, és mindig megfelelő döntéseket tudsz 

majd hozni, hogy folyton visszatalálj a jó irányhoz - elgyengülés esetén is. 
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VALÓSZÍNŰSÉG: Fel kell tenned a kérdést, hogy mekkora a cél elérésének 

valószínűsége. Elérhető? Reális? Hogyan kapcsolódik az életedhez? 

SZÁNDÉK: Ha tudod, miért akarod elérni a célt, akkor kiaknázhatod az erősségeidet, 

a személyes erődet, a rugalmasságodat és nem téveszted szem elől a helyes irányt. 

TETT: Gondold át, milyen tettek segíthetik elő a cél elérést. Van olyan tényező, amit 

valóban meg kell változtatnod ahhoz, hogy még sikeresebb legyél? 

HATÁRIDŐ: Mindig rendelj határidőt a célodhoz. Nagyobb a siker esélye, ha tudod, 

hogy mikorra változik meg a helyzeted, vagy milyen várható ütemben fog javítani az 

életeden. 

Illetve vedd figyelembe a továbbiakat: 

az értékeinkkel egyezőek, 
legálisak és etikusak, 
írásba foglaltak, 
pozitívan megfogalmazva, 
érthetőek, 
és meghatározott időnként nézzük át ezeket újra! 

Fontos megvizsgálnod azt, hogy a célodat mi szülte. Amikor felbukkan egy cél, figyeld 

meg, honnan jön: 

★Szüleid vagy környezeted hatására alakult-e ki benned vagy belülről született meg? 

★ Igazán belsővé vált és tényleg a te célod, vagy szeretnél megfelelni valakinek általa? 

★ Előre viszi az életed, boldogabbá tesz? 

★ Megkönnyíti az életed vagy nehézséget okoz? 

★ Flowban érzed magad a megvalósítás közben? 

★ Másoknak is jobb lesz általa? 

★ Önmegvalósítást, önkifejezést jelent számodra? 
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Lássuk, a célkitűzésedet! Írj össze mindent, ami eszedbe jut az alábbi három 

területről:  

 

Aki lenni szeretnél 

 

 

Amit tenni szeretnél 

 

 

Amit megszerezni, 

birtokolni szeretnél  
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Ebből a listából válaszd ki azokat a célokat, amelyek egyértelműen az egészségeddel, 

fogyásoddal, életmódváltásoddal összefüggőek: 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

Miért fontos számodra, hogy megváltoztasd az életmódodat? 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

Mi az elsődleges célod az egész projektben? 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

Hányszor fogalmaztál meg magadban életed során ezzel függően célt? 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Eddig milyen célkitűző módszereket alkalmaztál? 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

A céljaidat szoktad részcélokra osztani? 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

Hány olyan célkitűzésed volt eddig életed során, amelyet el tudtál érni és sikeresen 

véghez vitted az egész folyamatot? 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

Mit gondolsz, ha sikerült egy célt elérni, az miért sikerült? 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Ha volt olyan cél, amelyet nem értél el, mi volt az oka? 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

Be tudod azonosítani azokat a hibafaktorokat, amelyek a céljaid megvalósításánál 

általában fellépnek indokként a „félbehagyás” irányába? 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

Eddigi fogyással kapcsolatos projektjeid esetén milyen célokat és feladatokat tűztél ki 

magadnak? 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

Meg tudod azt fogalmazni egészen pontosan, hogy miért szeretnél lefogyni? 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

Az eddig leckék közül volt olyan kérdés, tényező, amely felvetett benned kérdéseket 

magaddal kapcsolatosan a fogyás tekintetében?  

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

Mi okoz számodra legnagyobb problémát a fogyás esetén? 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

Valóban akarod ezt az egészet? Szíved szerint maradnál úgy, ahogy vagy…. vagy pedig 

úgy érzed, tényleg változtatnod kellene és nem külső behatások vagy kényszer miatt 

szeretnél változtatni? 

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

Készen vagy a hatodik leckével?    



7. lecke

Anyahajó bázis alapok
összefoglalása
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Anyahajó bázis összefoglalás 

Teremtsd meg az életmódváltás alapjait! 
 

 

Sorra vettük a ❼ anyahajó bázis elemet, amelyek az egyik legnehezebb részét 

testesítik meg a döntésnek: szembe kell nézned a jelenlegi valósággal!  

 

Melyek voltak ezek az elemek? 

• ❶tükörképed és elhízásod ténye (számokkal),  

• ❷egészségügyi állapotod,  

• ❸környezeted támogatása,  

• ❹berögzült rossz szokásaid,  

• ❺életviteled, 

• ❻elhízásodért jelentősen okolható táplálkozási rutinod, 

• ❼céljaid. 

 

Mit kellett a leckék alapján megvizsgálnod, feladatként kitűznöd és 

magadban rendezni? 

❶tükörképed és elhízásod ténye (számokkal) 

Az elhízás mutatószámai alapján tisztában vagy azzal, hogy elhízásod milyen 

mértékű. Milyen a jelenlegű testsúlyod, mi lenne az ideális testsúlyod, mennyit kell 

ehhez fogynod. 

Elhízásod milyen stádiumban van a rendelkezésre álló mérő módszerek alapján. 

Visszatekintettél eddigi fogyókúráidra és megvizsgáltad, ott milyen módszereket 

alkalmaztál, azok miért nem váltak be. Megfogalmaztad, mit tartasz visszatérő 

problémának a túlsúlyod esetén. 

Őszintén végig gondoltad, eddig hányszor próbálkoztál már és ezekben mennyire 

voltál kitartó, mi volt a legjobb eredmény, amit eddig elértél. 
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❷egészségügyi állapotod 

Tisztában vagy már azzal, milyen a jelenlegi vérnyomás eredményed és az 

rizikófaktor-e az életedben. 

Visszagondoltál és konstatáltad, mikor voltál utoljára teljes kivizsgáláson és ezek a 

vérkép elemzések milyen eredményekkel szolgáltak. 

Elolvasd a hormonális problémákkal kapcsolatos fejezetrészeket és mérlegeltek, 

hogy igaz-e rád bármilyen olyan tünet, ami felveti benned a kérdést, hogy érdemes-

e ebben az irányban indított kivizsgálásokat kezdeményezned. 

Megtanultad azt a fontos kijelentést, hogy nem mindegy fogyás és egészség 

szempontjából, hogy nincs egészségügyi problémád vagy csak nem tudsz róla, hogy 

lenne bármilyen eltérés nálad. Ennek tisztázása csak egy teljes körű vizsgálattal 

deríthető ki. Ehhez elolvastad, milyen laborvizsgálatok tudnak segítségedre lenni. 

Megvizsgáltad, igaz-e rád a felsorolt tünetek közül bármi az inzulinrezisztencia 

témakörében. 

Megvizsgáltad, igaz-e rád a felsorolt tünetek közül bármi a pajzsmirigy eltérések 

témakörében. 

 

❸környezeted támogatása 

Vázoltuk, s különbséget is tettünk az ismerősök, barátok, közvetlen családtagok 

témakörben. 

Megvizsgáltad, hogy ez a közvetlen környezet milyen hatással van a fogyási 

szándékaidra. 

Végig gondoltad, milyen támogató közeg vesz körül. 

Megfogalmaztad, van-e olyan közvetlen környezetedben élő személy, akivel 

tisztáznod kell az érzéseidet, mert támogatását nem érzed vagy úgy gondolod, 

hátráltat téged (akár akaratán kívül). 

Olvashattál arról, hogyan lehetsz asszertívabb, amikor közted és közvetlen 

környezeted között win-win pozícióban kerülhetsz. 

Áttanulmányoztad, hogyan lehet egyértelmű, érthető kommunikációt folytatni a 

környezeteddel annak érdekében, hogy támogatást kaphass tőlük. 
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❹berögzült rossz szokásaid 

Tisztáztad a szokások fogalmát és annak a folyamatát, ahogyan ez az agyunkban 

véghez megy. 

Megvizsgáltad azt, hogy a szokáshurok életedben milyen szerepet tölt be. 

Megkülönböztettünk alapvető szokásokat, támogató szokásokat és apró léptek 

szokásokat és ezek lényegi különbségeit. 

Végig gondoltad, hogy nálad milyen rosszabb szokások uralkodnak a nap folyamán. 

Megvizsgáltad jelenlegi étkezési szokásaidat és azt, hogy ezeknek mennyire van köze 

a túlsúlyodhoz. 

Jellemezted saját szokásrendszeredet és megállapítottad jelenlegi tudásod alapján, 

vajon mely szokásokat kellene kiiktatnod és bevezetned a sikeres életmódváltás 

érdekében. 

 

❺életviteled 

Felmérted, jelenleg milyen életformát élsz, mennyire vagy stresszes. 

Felsoroltad legfőbb erényeidet, félelmeidet! 

Megfogalmaztad, mit vársz el az egész 90 napos haditervtől! 

Visszaemlékeztél, melyek voltak életed legmeghatározóbb élményei. Ezek kapcsán 

megvizsgáltad, hogy hol tartasz, úgy élted-e meg ezeket, ahogyan eredetileg 

elképzelted és mi hiányzik, amire nagyon vágynál. 

Felsoroltad képességeidet és azt, ahogyan mások vélekednek rólad. 

Definiáltad életed küldetését, a víziódat. 

 

❻elhízásodért jelentősen okolható táplálkozási rutinod 

Megvizsgáltad, most hogyan táplálkozol és ezek mennyire vannak hatással az 

elhízásodra. 

Megnézted, milyen étkezési rutinokkal élsz együtt. Reggelizel-e, hányszor eszel egy 

nap és milyen az étvágyad. 

Kifejtetted, milyen az ételhez fűződő viszonyod, van-e rendkívüli éhségérzeted vagy 

nassolási szokásod, amely miatt elhíztál. 

Definiáltad, mit jelent számodra az evés élménye. 
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❼céljaid 

Megvizsgáltad, milyen típusú ember vagy: tervezős és ábrándozós vagy pedig 

tervezés nélküli célmegvalósító. 

Felsoroltad erősségeidet, gyengeségeidet, lehetőségeidet, veszélyforrásaidat. 

Felállítottad céljaidat, álmaidat. 

Megvizsgáltad, célkitűzéseid milyen sikerrátával működnek és ha kevésbé sikeresek, 

milyen okrendszert tudsz felállítani mögéjük. 

 

 

Jegyeztek 1. hét, 1-7. lecke 

Mi az, ami számodra fontos volt az első 7 leckében? 

………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

Olvastál bármit, ami újdonság volt számodra?  

………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

Mik a kulcsszavak ebben a 7 leckében, ami számodra legfontosabbak? 

………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Készen vagy a hetedik leckével?    



Táplálkozás



8. lecke

Őszintén a táplálkozásról
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Őszintén a kiegyensúlyozott táplálkozásról 

 
 

 

Sorra vettük az első kettő héten a ❼ anyahajó bázis elemet, amelyek az egyik 

legnehezebb részét testesítik meg a döntésnek: szembe kell nézned a jelenlegi 

valósággal! Ha tényleg őszintén kitöltötted a munkafüzet részeket és összességében 

megvizsgáltad, hol szoktál elakadni, milyen jelenlegi állapotokkal állsz szemben, sokkal 

könnyebb tovább haladni. 

Az életmódváltók általában pont ezekkel a részekkel nem szoktak foglalkozni, 

beleugranak az étkezés és sport szüntelen ritmusába, s nincs beépítve programjukba az 

ÉN-központú gondolkodás, a mentális stabilitás, az önfegyelem és belső motiváció 

mozgatórugója. Te, aki most másképp állsz az egészhez, sokkal nagyobb eséllyel indulsz 

el ezen az úton – sikerre ítélve. 

 

Melyek voltak az elsőként bebetonozott elemek? 

• ❶tükörképed és elhízásod ténye (számokkal),  

• ❷egészségügyi állapotod,  

• ❸környezeted támogatása,  

• ❹berögzült rossz szokásaid,  

• ❺életviteled, 

• ❻elhízásodért jelentősen okolható táplálkozási rutinod, 

• ❼céljaid. 

 

Alapokat fektettél le. Nagyon messze van még az, hogy felépíts a saját „anyahajódat”, 

amiben magabiztosan, céltudatosan, kitartóan és félelmek nélkül tudsz önmagaddal 

foglalkozni az egészségmegőrzés, illetve a testsúlyreform vonalán. 

Kétségtelen, a helyes életmód mentális része mit sem ér, ha a táplálkozás nincs 

rendben. Ezért ebben a lecke-sorozatban kivesézzük ezt a témát! Hosszú, velős, sok 

apró témát feszegető e-könyvet tartasz a kezedben! Feldolgozása több időt vesz 

igénybe, ezért alaposan olvass el mindent – többször. 13 fejezetet készítettem! 
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Rend a lelke mindennek… 

Az életmódváltás több fontos tényező együttes erejéből vihető sikerre: 

1. Táplálkozás 

2. Mozgásprogram 

3. Mentális egyensúly 

4. Hormonegyensúly 

5. Rendszerezett környezet (munkahely, emberi kapcsolatok) 

6. Megfelelő támogatás (elfogadás, bátorítás a családtól, barátoktól) 

7. Célrendszer 

8. Eszközrendszer 

9. Tervezés 

10. Tudatos élettér, keretek/rendszer 

Ezek egymással szoros összefüggésben, kölcsönhatásban állnak. Nem kell feltétlenül és nem is 

lehet mindegyikben 10 pontra értékelned az adott tényezőt egy 10 pontos skálán, ám minél 

stabilabb az összes tétel, annál könnyebb a dolgod. Ha kezdő életmódváltó vagy, akkor 

valamely pontok még nem relevánsak, hiszen most fogod ezeket megtervezni, de idővel 

érzékelni fogod, hogy mennyire segítenek vagy épp hátráltatnak Téged az utadon. Ezért 

igyekezned kell abban, hogy elkövess minden tőled telhetőt ezek felépítéséért. Nem mondom, 

hogy ez könnyű és semmiképp nem lesz gyors. Óva is intelek attól, hogy a világot akard 

megváltani azonnal. Nem győzöm hangsúlyozni, hogy „apróléptekben” kell haladni a start 

vonaltól a célegyenesbe.  

Az életmódváltó akcióterv lépéseinek egyike a táplálkozási terv tudatos felépítése. Ez ugyanis 

az összes többi tényezőre kihat valamilyen módon. Komoly erővel bír a teljes programod alatt 

és sikered alapköveit mentálisan, illetve fiziológiai szempontok alapján ezzel kölcsönhatásban 

tudod egymásra illeszteni. 

Az egészséges táplálkozást a mai naptól hívjuk OKOS táplálkozásnak. Az egészséges szó 

ugyanis relatív, hiszen sokan sokfélék vagyunk. Nem feltétlenül szereti mindenki ugyanazt, 

nem működik egyformán az anyagcserénk, de még az ízlelésünk sem. Valaki szereti a spenótot, 

valaki nem bírja megenni. Ezért nem húzhatjuk rá az étkezési rendszeredre az egészséges 

1. 
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élelmiszereket egy kaptafára. Saját életviteled, ízlésed alapján kell OKOSAN megválasztani 

azokat az élelemforrásokat, amelyek pozitívan befolyásolhatják a testsúlyreformodat. 

A táplálkozásod akkor felel meg az okos kitételnek, ha: 

• rád van szabva makrókban és alapanyagcsere szerint, 

• változatos, 

• kiegyensúlyozott, 

• mentes a felesleges adalékanyagoktól, 

• támogatja a vércukorszint stabilizálást, 

• rostokban, nyomelemekben, vitaminokban, gazdag, 

• előre megtervezett, 

• a kísértéstől megóv. 

Ezek közül szinte biztos vagyok benne, hogy a kísértés szó olvasása után felcsillant a szemed, 

hiszen a súlyproblémák általában azért keletkeznek, mert nem bírunk ellenállni olyan ételek 

gyakori fogyasztásának, amelyek nem feltétlenül alakbarát kategóriákba sorolhatók. Ez a 

legnehezebb az étkezésben. Kedvenc, túl cukrozott, túl sós, túl zsíros, túl ízesített ételeink 

rabságában élünk. Ezek komoly függőséget okoznak, amelyek lebilincselnek az egészségtelen 

táplálkozáshoz. Ezért rendbe kell tenni a konyhádat, kamrádat, hűtődet, tulajdonképpen az 

életed meglévő szokásait kell újra építened. 

Az életmódváltással kapcsolatosan egy nagyon fontos igazságot tudatosítanod 

kell magadban. Az, hogy ebbe belevágsz, nem csak Neked lesz újdonság, hanem 

hatással lesz a körülötted lévők életére is.  

Mire lesz hatással? 

• Otthon más és újfajta ételeket, ízvilágot fogsz készíteni, amelyet érzékelni fog a férjed, 

a gyermekeid, a családod - és lehet, hogy ez nem fog nekik elsőre tetszeni. 

• A munkahelyen észre fogják venni, hogy otthonról hozol ételt és változik a tested. A 

kritikusok megtalálnak majd azzal, hogy nem jó a módszered, az irigyek pedig 

megpróbálnak majd elbizonytalanítani.  

• Az ismerőseid látni fogják rajtad a kilók csökkenését. Tudat alatt is megpróbálnak majd 

visszafogni, mert tükröt mutatsz nekik arról, hogyan kellene nekik is élniük az egészség 

címszava alatt. 
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Sok mindenre kell felkészülnöd. Azt meg kell értened már az elején, hogy bármi lehet rád 

hatással, bármilyen eszközöket bevethetsz, bárhogyan gondolkodhatsz az egészről, a 

táplálkozás megreformálása lesz ennek a középpontjában. Ezért irány a konyhád! 

Hogyan tudsz rendet tenni a konyhádban? 

Nem lehet olyan étel a házban, ami cukrot, fehér lisztet és felesleges adalékanyagot tartalmaz. 

Mindenhol szét kell nézned: a konyhában, a kamrában, a duci fiókjaidban, a mélyhűtőben, a 

hűtőben. 

Szelektáld ki azokat, amelyek NEM OKOS élelmiszerek: 

• fehér liszt és abból készült tészták, kenyerek, 

• cukor, 

• szörpök és cukros üdítők, 

• nassolni valók: csokik, kekszek,, cukorkák, cukros tejdesszertek, csipszek, jégkrémek, 

ízesített kapszulás kávék 

• feldolgozott élelmiszerek, amelyekben ízfokozók, hozzáadott cukor van, 

• ízfokozóval és cukorral dúsított fűszerek: leveskockák, gyorspácok, zacskós poralapok, 

üveges szószok, 

• pácolt húsok, 

• tejfölös, majonézes bolti saláták. 

Az adalékanyagokkal, ízfokozókkal és hozzáadott cukorral nem az a probléma, hogy 

egészségünkre károsak lennének, hiszen a jogszabályi előírások biztonságos használatot 

követelnek meg. Nem eszünk ezekből olyan mértékben, amelyek komolyabb problémákat 

okozhatnának. Elhízás esetén és fogyási szándékunk érdekében minket az kell érdekeljen 

kizárólag, hogy ezek az adalékanyagok HOGYAN HATNAK AZ ÉTVÁGYUNKRA. Márpedig az 

adalékanyagok bizonyos hányada hozzájárul ahhoz, hogy az ételnek élvezeti értéke legyen, 

finomabbnak érezzük és túlevésre hajlamosít bennünket. Amikor bárki legyint arra az 

intelmemre, hogy olyan ételt fogyasszon, amely ízfokozóktól, színezékektől, hozzáadott 

cukortól mentes, akkor nincs megfelelő információ birtokában arról, hogy a "mindent lehet, 

csak mértékkel" elmélet félreinformálja az emberek jelentős részét. Nem a mérték a lényeg 

ugyanis, hanem az, hogy AZ ADALÉKANYAG FELESLEGES ÉS OLYKOR 

ISMÉTLŐDŐ ÉTVÁGYAT GENERÁL, ezért ilyen adalékanyagokkal ellátott élelmiszer 

NAGY MÉRTÉKBEN HÁTRÁLTATJA A FOGYÓKÚRÁT és erről nem is mi tehetünk, 

hanem az adalékanyag teszi ellenállhatatlanná a finom ételeket. Mondhatnám úgyis, hogy ezek 
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az élelmiszerek azon túl, hogy éhséget generálnak, vércukorszint ingadozást okoznak, 

tulajdonképpen a KÍSÉRTÉSBE SODORNAK.  

Élelmiszerválasztás… 

Okos étkezés. Ezt a nevet adtam annak az étkezési formának, amely rávezet a 

kiegyensúlyozott, minőségi táplálkozásra. Azért okos, mert tartalmaz minden szükséges 

tápanyagot, nem tilt el sok mindent, de megtanít az apró betűk odafigyelésére és a felesleges 

adalékanyagok elkerülésére. A felesleges adalékanyagok, ízfokozók és hozzáadott cukor növeli 

az éhségérzetet, a cukoréhséget, ezáltal a kísértést is. Márpedig a kísértés a TOP 1. ellenséged 

az egészséges étkezésre való tanulás első percétől. Mindenki ezen bukik el, amikor feladásra 

kerül sor. Ezért tudatosan kell előteremtened azt a táplálkozási mintarendszert, amiben 

kizárod a szabotáló tényezőket: éhséget és vágyódást keltő élelmiszerek, származékok. Az alap 

egészséges táplálkozási körbe tartozó élelmiszereket kettő bontottam. Miket kerülj el, miket 

ehetsz nyugodtan.  

Lássuk az élelmiszer mustrát! 

Mi nem tartozik az okos étkezés körébe?  

• Cukor 

• Fehér liszt 

• Hozzáadott cukor 

• Ízfokozó 

• Nem okos snack falatok (cukros csokik, kekszek, sós csipszek, cukorral édesített 

tejdesszertek, cukros jégkrémek) 

• Főzési kellékek 1.: leveskockák, gyors pácok, poralapok, cukrozott őrlőfejes fűszerek, 

cukrozott/ízfokozott fűszerkeverékek, pudingporok, félkész zacskós sütést könnyítő 

habok/süteményalapok/panírok 

• Főzési kellékek 2.: üveges mártások, üveges tejalapú öntetek, tubusos kencék (ketchup, 

krémek, stb.), előre pácolt húskészítmények, majonézes saláták, hozzáadott cukorral 

ízesített vagy cukros lében áztatott gyümölcs/zöldség konzervek/savanyúságok (pld. 

üveges lila káposzta) 

• Fagyasztott félkész ételek: sütemények, sütemény alapok, torták, jégkrémtorták, 

tészták, péksütemények, panírozott húsok/halak/pizzák 

• Bolti péksütemények 

• Cukorral, fehér liszttel készült cukrász sütemények, cukrozott fagylaltok 

KERÜLD EL! 
EZEKET 
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• Cukrozott öntettel kínált saláták 

• Gyorséttermi ételek (kivéve az öntet nélküli saláták) 

• Szója 

• Alacsony (70% alatti) hústartalmú sonkafélék, párizsifélék, zsírosabb felvágottak, 

virslik  

• Túl sok mesterséges édesítőszer. Módjával mehet, de inkább a természetes formákat 

részesítsd előnyben. 

Mi tartozik az okos étkezés körébe?  

• Zöldségek (friss és fagyasztott):  

• Gyümölcsök (friss és fagyasztott):  

• Tojás 

• Nyers halak: pld. lazac, pisztráng, harcsa 

• Konzerves halak: tonhal, makréla, szardínia, lazac 

• Füstölt halak: füstölt lazac, makréla, stb. 

• Húsok: csirke, pulyka, csirkemáj, kacsamell, kacsacomb, karaj, marha, bacon 

• Magas hústartalmú húskészítmények, sonkafélék, virsli (min.70% hústartalom) 

• Gabonák és álgabonák: basmati rizs, vadrizs, barna rizs, köles, hajdina, bulgur, 

kuszkusz, quinoa, cirok, teff 

• Durum tészták 

• Álgabona tészták: pld. kölestészta, hajdinatészta 

• Hüvelyesek: zöldbab, zöldborsó, vörösbab, fehérbab, lencse 

• Magas keményítő tartalmú zöldségek: édesburgonya, burgonya  

• Növényi tejtermékek: kókusztej, mandulatej, kesudiótej, rizstej, kókuszjoghurt, 

rizstejszín  

• Tejtermékek: görög joghurt, natúr joghurt, túró, kefir, tejföl, sajtok  

• Olajos magvak: chia mag, mandula, dió, kesudió, szezámmag, tökmag, pekándió és 

egyéb diófélék  

• Növényi lisztek: pld. banánliszt, édesburgonyaliszt, kókusztliszt  

• Olajak/zsírok: oliva olaj, kókusz zsír, vaj, kacsazsír, libazsír  

• Ropogósok: abonett, puffasztott rizs, wasa, finn crips  

• Zöldfűszerek: friss vagy szárított (cukormentes) 

• Cukormentes vagy minimális cukorral dúsított protein porok 

• Cukormentes kencék: majonéz, mustár, ketchup (pld. Aldi/Lidl kínál ilyen verziót) 

• Teljes kiőrlésű tortilla/pita/pizza/rétes lapok (azért ezt módjával) 

• Ehető kenyérfélék: teljes kiőrlésű, pur-pur, rozs, ősgabonás, gesztenye lisztes, hajdina 

lisztes 

EZEKET 
EDD 

BÁTRAN! 
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• Szafi lisztből készült pékáruk (ha nem vagy gluténérzékeny vagy más allergén 

problémád sincs, divatból ne használd ezeket a liszteket, mert az ember hajlamos 

többet enni abból, amiről azt gondolja, hogy egészséges), ha nincs rá szükséged, ne költs 

ilyen lisztekre, sem más márkákra 

• Természetes édesítők: stevia, eritrit, xilit, almacukor (módjával) 
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Ízesítés… 

Érzékeny téma. Ami nagyon ízes, az sokszor azért az, már rásegít egy-egy ízfokozó. Ha 

természetes, egészséges módon kezdünk el fűszerezni, ismerni kell fontos praktikákat, hogy ne 

hiányozzon a „jól megszokott” ízes íz. Az otthoni étel nem olyan finom, mint ahogyan a 

gyorséttermekben vagy nagyobb éttermekben tapasztaljuk. Otthon valahogy ízetlen, kevésbé 

vonzó az étel íze, ezért azt érezzük, hogy az egészséges, fitt főzés esetén sosem lesz az élvezet 

hasonló az ízfokozókkal/cukorral és extra fűszerezéssel felturbózott éttermi ételekhez 

viszonyítva. Ez hamar kedvünket szedi, nem szívesen esszük meg sokszor az otthoni, 

egyszerűen fűzerezett csirkét, halat, tésztát. Sajnos, nagyon sok gyorsétteremben kerül a 

panírba, a mártásokba, a salátákba is hozzáadott cukor, ízfokozó, adalékanyag, amitől az étel 

sokkal vonzóbb lesz. A cél pedig az, hogy legyen számodra finom, s térj vissza máskor is az adott 

vendéglátó egységbe.  

Ha nem használunk olyan gyors pácokat, poralapokat, leveskockákat, amelyek ezekkel a 

hozzáadott adalékokkal kevertek, akkor is lehet igazán ízletes és finom az ételünk. 

Pácolás 

Használj saját, otthoni pácot! 

A pácok körül sok a félreértés. A pácokat eleinte a húsok tartósítására használták, ma viszont 

már nagyon sokan pácolják előre pld. a csirkehúst annak érdekében, hogy átjárják az ízek és 

sokkal zamatosabb legyen sütés után. 

Hogyan érdemes pácolni? 

A pácolás ideje a hús minőségétől, vágásától és vastagságától függ. Érett vagy zsenge, és kiváló 

minőségű húsokat nem kell sokáig pácolni (kb. 1-2 óra elég), viszont sovány húsokra vigyázni 

kell, mert könnyen rágósak lesznek rövid páccal készítve. Szálas és vastag hússzeleteket kb 6 

órán át érdemes pácolni, de akár egy éjjelre is be lehet tenni a hűtőszekrénybe. Azonban 24 

óránál további pácolás szétroncsolja a húst, a rostok cafatossá válnak. 

 

2. 
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Mire figyelj? 

• a pácba ne tegyünk sót - 2 óránál hosszabb pácolás estén savas folyadékot sem (a húsból 

kiszívják a nedvességet) - közvetlenül grillezés előtt sózzuk meg az ételt, sok séf szerint 

még ideálisabb sütés után (vagy esetleg sütés közben), 

• a pácolást mindig üveg vagy kerámia tálban végezzük - kerüljük a műanyag és 

fémedényeket, főleg ha ecetes páccal dolgozunk (az ecet feloldja a fém/pvc 

molekulákat, ami felszívódik az ételbe 

• csakis rövid ideig tartó páchoz alkalmazzunk savas folyadékokat - ha 2 óránál tovább 

pácoljuk az ételt, mellőzzük az ecetet, citromlevet, bort stb., 

• a maradék pácot soha ne alkalmazzuk öntetként, grill pácként - hiszen a nyers hús és 

hal tele van baktériumokkal! Locsolóöntetként viszont fel lehet használni - de a sütés 

utolsó 5-10 percében már nem ajánlatos. 

Miért pácolj? 

A páclé célja, hogy az összetevői együttesen fokozzák a hús vagy zöldség ízét és puhább legyen 

a külső rétegük. 

A páclé összetevői 

Számtalan ízkombinációban létezik a pác, de ha tényleg éttermi minőségű ízeket szeretnénk, 

akkor elengedhetetlen néhány kulcsfontosságú hozzávaló.  

Általánosságban tartalmazza egy páclé ezeket:  

1. só,  

2. olaj,  

3. savas közeg,  

4. ízesítők,  

5. édesítők,  

6. fűszernövények, fűszerek. 

SÓ: A legfontosabb összetevő, nemcsak ízfokozó jellege okán, hanem a hús felső rétegének 

fehérjeszerkezetét is módosítja, a hús folyadékot vesz fel, szaftosabb lesz. 

ZSÍROK: Az olajok eloszlatják az ízmolekulákat és szaftosan tartják a húst. Gyakori pld. a 

joghurt, mint zsír alapú forrás, mert főzéskor a tejcukor és tejfehérje reakcióba lép a húsban 

lévő cukrokkal, fehérjékkel, amiből aztán jellegzetes aromák képződnek tovább.  
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SAVAS ÖSSZETEVŐK: 

• Citromlé: Élénk ízt ad a páclének, a kesernyés ízeket erősíti, puhítja a hús külső rétegeit. 

• Ecet: Puhítja a húst és a savassága lágyít a gazdag ízeken, s fontos, hogy ellensúlyozza 

a páclében lévő olajokat. 

ÍZESÍTŐK: 

• Fűszernövények és fűszerek: Az aromás fűszernövények és fűszerek édes, csípős, 

savanykás, friss ízkaraktereket adhatnak hozzá az ételhez, illóanyagaik pedig 

kioldódnak. 

PÁC ALAPOK: 

• OLAJOS PÁC 

Olaj, és őrölt, szárított fűszerek, vagy ha friss fűszert használunk, vágjuk apróra 

azokat. Sózni grillezés esetén csak közvetlenül a sütés előtt szabad, egyébként kiszárad 

a hús. (A sótól a hús levet enged.) 

Szeletelt és csont nélküli húsokat használjunk, előkészítve (csontozva, enyhén 

klopfolva, ha szükséges). Fűszerezés után leöntjük a hússzeleteket olívaolajjal, vagy 

finom étolajjal, úgy, hogy az olaj a húsokat teljesen elfedje, levegővel ne érintkezzen a 

hús, egyébként elszíneződik, kiszárad. Hűtőben 3-4 órától kezdve, maximum 1napig 

érleljük így a hússzeleteket. 

Szárnyasok, borjú, sertés, fiatal marha, vagy fiatal vad húsokhoz alkalmazzuk. 

• MUSTÁROS PÁC 

Szeletelt, darabolt húsokra használjuk. Lehetőleg friss, aprított zöldfűszereket, 

mustárt, szójaszószt összekeverünk, és az előre besózott húsokra kenjük. A pácolás 1-2 

órától tarthat 1 napig, hűtőben, légmentes csomagolásban. Pácolás után a húsokat a 

rajtuk lévő páccal együtt sütjük. 

• TEJES, JOGHURTOS PÁC 

Szeletelt húsokat (sertés karaj, sertéscomb, szűzérme, csirkemell, csirkecomb) 

pácolhatunk így. A hús porhanyósabb, finomabb lesz. Tej vagy joghurt, egészben 

hagyott, de megtisztított fokhagymagerezdek, só. A hússzeleteket tej használata esetén 

lepje el a tej, a joghurt, kefir esetében vonja be teljesen. Légmentesen záródó 

dobozban 1-3 órát, légmentesen záródó zacskóban 1 napot is pácolhatjuk. A sós tej-

fokhagyma párosításba áztatott sertéskaraj szeletek átalakulnak borjúvá. (Rántott 

húsoknál ajánlom). 
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Mihez mit érdemes használni? 

• HAL: bazsalikom, borsikafű, kapor, tárkony, babérlevél, pirospaprika, fekete bors, 

zeller, kakukkfű, vöröshagyma 

• BÁRÁNY: tárkony, majoranna, pirospaprika, fekete bors, szegfűbors, kapor, 

fokhagyma, köménymag, vöröshagyma, petrezselyemzöld, chili, curry 

• BORJÚ: bazsalikom, majoranna, szerecsendió, pirospaprika, petrezselyemzöld, fekete 

bors, rozmaring, zeller, vöröshagyma, curry 

• SZÁRNYAS: borsfű, tárkony, köménymag, majoranna, paprika, fekete bors, zeller, 

rozmaring, curry keverék 

• SERTÉS: fokhagyma, köménymag, babérlevél, majoranna, pirospaprika, fekete bors, 

rozmaring, kakukkfű, vöröshagyma, curry 

• MARHA: kapor, fokhagyma, köménymag, babérlevél, majoranna, pirospaprika, 

fekete bors, petrezselyemzöld, rozmaring, vöröshagyma, chili, curry-keverék 

• VADHÚSOK: tárkony, babérlevél, bors, szegfűszeg, szegfűbors, rozmaring, kakukkfű, 

boróka, áfonya 

Közkedvelt, finom alap pácok 

a. Olaj, apróra vágott petrezselyemzöld, egy rész apróra vágott kapor, ízlés szerint só, 

fehér bors, 

b. Olaj, mustár, ízlés szerint só, fekete bors, 

c. Mustár, olaj, piros fűszerpaprika, ízlés szerint só, 

d. Paradicsompüré (vagy cukormentes ketchup), olaj, apróra vágott rozmaring, apróra 

vágott petrezselyemzöld, apróra vágott bazsalikom, ízlés szerint só, 

e. Zúzott fokhagyma, olaj, ízlés szerint só, 

f. Mustár, nagyon finomra darált mogyoró, ízlés szerint só,  

g. Mustár, szegfűszeg, zúzott fokhagyma, fekete bors, ízlés szerint só, 

h. Olaj, őrölt gyömbér, őrölt szerecsendió, törött fekete bors, ízlés szerint só, 

i. Olaj, csípős paprika, fekete bors, zúzott fokhagyma, reszelt vöröshagyma, ízlés szerint 

só, 

j. Mustár, őrölt koriandermag, őrölt mustármag, olaj, ízlés szerint só, 

k. Őrölt pirospaprika, őrölt szerecsendió, chilipor, fokhagymapor, só, őrölt fekete bors, 

majoránna, 

l. Joghurt, kapor, citrom, só, bors, fokhagyma 

m. Joghurt, pici méz, mustár, só, bors 
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Különleges pácok 

• OLASZ: 2 ek kapribogyó, 2 gerezd fokhagyma préselve, 2 ek aprított petrezselyem 

zöld, 4 ek olívaolaj. Ideális minden húshoz. 

• THAI: 1 lime leve, 2 ek olaj, 1 fokhagyma préselve, 1.5 ek halszósz, 2 ek aprított 

koriander. Ideális nyársakhoz. 

• THAI CSÍPŐS: 2 ek szójaszósz, 1 lime leve, 2 tk cukor, 2 tk halszósz, 1 chili aprítva. 

Ideális marhahús és sertéshúshoz. 

• KÍNAI: 45 ml halszósz, 30 ml rizsbor, 15ml szezámolaj, stevia cseppek, 1 dkg préselt 

fokhagyma, 1 dkg reszelt gyömbér, 30 ml méz 

• MAROKKÓI: őrölt fűszerpaprika, koriander, őrölt fahéj, őrölt chilli, bors, 60ml oliva 

olaj. Nem fogod megunni, ha ráérzel az ízvilágra. Ezzel kend be a sütni való húst, halat, 

zöldséget.  

• AFRIKAI MÁZ: 2 tk őrölt fahéj, 2 tk szegfűbors, 2 tk őrölt koriandermag, 1 tk cayenne 

bors, őrölt bors ízlés szerint. Ideális bárány és sertés hús bedörzsölésére. 

• ANGOL: 1 ek angol mustárpor, stevia cseppek, néhány szál kakukkfű levelei. Ideális 

steak bedörzsölésére. 

• INDIAI: 1 ek őrölt koriander, 1 ek őrölt római kömény, 1 tk csípős chilipor. Ideális 

bárány és sertéshúsokhoz. 

• MÉZES, MUSTÁROS: 2 ek francia mustár, 2 ek méz, 1 citrom reszelt héja és leve. 

• CITROMOS, PIKÁNS: 1 citrom reszelt héja és leve, 2 lime reszelt héja és leve, 1 ek 

méz, 1 ek olívaolaj, 1 tk őrölt koriander, 1 tk paprika, 1 tk őrölt római kömény, 1 ek 

aprított mentalevél 

• FOKHAGYMÁS, BOROS: 3 ek balzsamecet, 3 ek bor, 2 ek citromlé, 2 ek aprított 

oregánó, 2 ek aprított bazsalikom, 4 gerezd fokhagyma préselve. 

• NARANCSOS: 0.5 csésze friss narancslé, 1 gerezd fokhagyma préselve, 2 csipet őrölt 

szerecsendió. Ideális csirkecombokhoz. 

• NARANCSOS, BALZSAMOS: 4 ek balzsamecet, 3 ek narancslé, 1ek reszelt 

narancshéj, 0.5 tk cukor, őrölt bors 

• STEAK: 3 ek vörösborecet, 6 ek vörösbor, 6 ek olaj, 1 ek Worcestershire szósz, stevia, 

2 gerezd fokhagyma aprítva, 2 ek aprított petrezselyem, 2 ek egyéb friss zöldfűszer, bors 

• MUSTÁROS: 2 ek. oliva olajat és 2 tk. mustárt keverj össze. Előző este bepácolva a 

húst a legzamatosabbá teszi, de ha hirtelen készíted, akkor is puha és ízletes lesz a hús 

tőle. Citromos bors: 2 ek. citrom friss leve, 2 ek darált bors, 1 tk. tengeri só. A halak 

nagyon szeretik ezt a pácot, de bármilyen húsfélére tökéletes. 
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• CITROMOS-ZÖLDFŰSZERES-FOKHAGYMÁS: 2ek. citrom friss leve, 60ml 

oliva olaj, 2 gerezd fokhagyma zúzva, 2 tk.friss zöld kakukkfű, rozmaring, petrezselyem 

kapor, stb.  

• CAJUN: őrölt pirospaprika, őrölt római kömény, fokhagymapor, bors. Mindenből egy 

fél kiskanál, 60ml oliva olaj. Ezzel jó dörzsöld be a húst, halat, zöldséget, amit sütni, 

grillezni szeretnél.  

• Vörös currypaszta: koriander, chilli, fokhagyma, gyömbér, 60ml oliva olaj.  

• HARISSZA: chili, 2 gerezd fokhagyma, őrölt római kömény, őrölt koriander, 60ml 

oliva olaj  

• MEXIKÓI SALSA: friss, 1 db kockázott paradicsom, lila hagyma, lime leve, 

koriander, chilli, 60m oliva olaj.  

• PESTO: fenyőmag, bazsalikom, zúzott fokhagyma, reszelt parmezán (elhagyható), 

60ml oliva olaj  

• SATAY-SZÓSZ: kókusztej, chilli, lime leve, 60ml oliva olaj 

• PONZU-SZÓSZ: citromlé, gyömbér, 1 tk. méz, 60ml oliva olaj  

• TAPENADE: 50g sötét oliva bogyó aprítva, fokhagyma, lime, 60ml oliva olaj  

 

Mártás 

Egy finom mártásban az aromák, az ízek, az állag tökéletes egységben jönnek létre. Célja a fő 

ételszereplő intenzívebb élvezete, kiegészít bizonyos ízeket, hangsúlyoz összetevőket, szaftos 

jelleget kölcsönöz a tányéron. Az igazán jó mártás selymes, sűrűbb mint a víz, de a fő 

alkotóelemnél biztosan hígabb. 

Miből készíthető mártás vagy pecsenyelé? 

• Tejszínből/sajtból 

• Pörzsanyagokból 

• Pürékből 

• Rántás hozzáadásával 

• Alkohollal (bor pld.), de ez fogyási szakaszban inkább kerülendő. 

A mártás fogja össze az étel ízeit, készítéséhez fontos elemek kellenek! 

Fehérje: A húsban lévő kollagén szerkezete hő hatására lebomlik, zselatinná alakul, ami a 

mártásban feloldódva besűríti azt. Fehérjetartalma miatt a tojás is sűrítő hatású. --> 
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Pörzsanyagok felkaparása segít finom pecsenyeszaftokat, mártásokat alkotni. Az edény alján 

maradt barna, zselatinos pörzsanyagt forró folyadékkal önthetjük fel, felkapargatjuk és újra 

forralással redukálhatjuk. 

Tejszín: A tejzsír a tejben és tejszínben vízben oldódó golyók formájában van jelen. A 

tejszínben lévő, emulgáló hatású fehérjék a mártásban más zsírok elegyedését is segíti. ---> 

Zsírtartalma miatt a tejszínből bársonyos, krémes mártás készülhet. Az ízanyagok kioldódnak 

a zsírban. Ha a tejszínt alaplével keverjük, gazdag ízű lesz a mártás. 

Pürésített alap: Sűrűbb mártást kapunk, ha a benne lévő hús-, zöldség vagy 

gyümölcsdarabokat elég apró szemcsékre pürésítjük. ---> Klasszikus példa a paradicsomszósz 

vagy paradicsompüré. A mártás zsírok (azaz vaj vagy tejszín) hozzáadásával gazdagíthatjuk.  

Rántás: A hagyományos rántáshoz először vajat és lisztet pirítunk, majd folyadékkal lassan 

felöntve selymes mártást készítünk. 

Folyadék: A klasszikus mártások zöme vizes oldat.  

• Sima víz: A szimplán vízzel készített mártások erőteljesebb ízesítést igényelnek. 

• Alaplé: Ha víz helyett alaplevet használunk, a mártásban az alaplé fűszerezése is 

érvényesül. 

• Tej: Ha forralással erősen koncentráljuk, a tejben lévő zsírgolyócskák besűrítik a 

mártást. 

• Tejszín: Ha a tejnél sűrűbb zsíros tejszínt forraljuk, gyorsan besűríti és krémessé teszi 

a mártást. 

Finom mártás ötlet ízfokozó nélkül 

 

Nálam minden mártás kiindulási alapja a 

fokhagyma, a póréhagyma és a vaj. Egy 

felforrósított serpenyőbe fél cm vastagságú 

csíkot levágok a vajból és ahogy habzik, 

azonnal rádobom a fokhagymát és a póré- 

hagymát. Az első trükköm itt kezdődik. A szupermarketek savanyúságos részlegein lehet 

kimérve kapni tartósítószer mentes fokhagymát, amihez ecetes vizet szoktam kérni. Veszek egy 

közepes tégelyben, amit csurig töltetek a levével, így ez kb. 1 hónapig is eláll a hűtőben (elállna 

akarom mondani, mert én ezt mindenhová használom, tehát eddig nálam biztosan nem tart ki 

:-)). Szóval a serpenyőbe dobáltam a vajat, a fokhagymát, a karikákra vágott póréhagymát és 



 

 
124 

egy evőkanállal a fokhagyma ecetes levéből - ez is pikánssá teszi. Nagyjából fél percig hagyom, 

hogy az ízek átjárják a serpenyőt, de már jön is a fő alapanyag, a kockákra vágott nyers 

paradicsom (nem feldolgozott, nem konzerves, hanem a zöldséges nénitől vett finom fürtös 

paradicsom). Nem várok sokat, meghintem sóval, borssal és rengeteg bazsalikommal, 

oregánóval, zöldfűszerekkel. Nem használok semmilyen pácot, leveskockát, csak ezek a 

fűszerek kerülnek az ételhez. Amikor már kellően megrottyant, félre húzom a tűzről, hogy egy 

picit lehűlhessen a turmixoláshoz, 2 perc múlva pedig megy a turmix vagy aprító gépbe. A 

mártás tehát ezeket tartalmazza: vaj, fokhagyma, fokhagyma ecetes leve, póréhagyma, nyers 

paradicsom, bazsalikom, oregánó, só, bors. És ennyi. Közben felteszem főzni a spenótos tésztát, 

adagonként makróimnak megfelelő mennyiséget egy csepp olajjal, hogy ne ragadjon oda a 

lábas aljára. Sózom és más nem is kell hozzá. A mártás azért lesz nagyon finom, mert a vaj, a 

fokhagyma és a póréhagyma hármasa olyan ízesítés, amit egyébként majdnem minden 

gyorspác is tartalmaz szárított formában. Mindenki által beszerezhető alapanyagok ezek, nem 

a szuper élelmiszerek útvesztője, hanem a tipikus, mindenki által szívesen fogyasztott alapvető 

élelmek néhány darabja. Ezt a mártást fel lehet dobni még néhány összetevővel: 

• vörös babbal 

• fehér babbal 

• spenóttal 

• paprikával 

• lencsével 

• csicseriborsóval 

• gombával 

Készíthető úgy is, hogy a mártás alapba vöröshagyma, lila hagyma, fehér hagyma, új hagyma, 

citrom/lime kerül. Sűrű önmagától lesz, hiszen a zöldségeket turmixoljuk egymáshoz. Nem kell 

bele tejszín, tej, tejföl. Nem is kívánja az íz. Ez egy tipikus paradicsom öntet. Ha valaki 

húsgombóchoz szeretné főtt burgonyával, akkor egy-kettő csepp folyékony édesítővel édeskés 

ízt varázsolhatunk - ez már nem a természetes alapanyag kategória, de még mindig jobb, mint 

a 2 kanál cukor meg a 2 kanál liszt, amit elhagytunk. Én ezt a mártást teszem pizza tetejére is. 

Most egy tésztás mártásnak szánom a fűszeres pulykatokányhoz. Darált hússal is készíthettem 

volna, akkor tulajdonképpen egy bolognai születhetett volna. Ha vörös bab és kukorica is kerül 

bele chilivel, akkor egy chili con carne alapja is lehet. Ugyanakkor tortilla töltelékhez is kiváló 

ketchup helyett. A felhasználása rengeteg alternatívát tesz lehetővé. Nincs benne semmi 

ízfokozó, cukor, tartósítószer és adalékanyag. 
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Fűszerezés zöldfűszerekkel 

A friss, illatos zöldfűszerek életre keltik az ételeket. A zöldfűszerek íz- és illóanyagai a növény 

súlyának egy százalékát teszik ki, a levelekben apró olajcseppek formájában találhatók. Az 

illóolajok feladata a kártevők elriasztása. Ezek az íz- és illóanyagok zsírban jól, vízben viszont 

gyengén oldódnak, ezért az olajos, zsíros ételekben ízük sokkal intenzívebb. Mivel alkoholban 

is jól oldódnak, ezért boros ételekhez is kiválóak.  

A zöldfűszereket 2 nagy csoportba osztjuk: fás szárú és lágy szárú fűszerek, ezek konyhai 

felhasználásuk eltér egymástól. 

Fás szárú zöldfűszerek 

Főzve jobban kiadják az aromáikat, jellemzően száríthatók is. Olajban és zsírban jól oldódnak. 

A fás szárú zöldfűszerek leveleiben lévő aromaanyagok lassabban szabadulnak fel. Emiatt 

főzéskor már az elején érdemes hozzáadni az ételekhez, hogy minél jobban érvényesüljön az 

ízük. 

Legismertebb fás szárú zöldfűszerek 

Rozmaring: Bőrszerű leveleinek íze nyersen kellemetlen, ezért már a főzés elején célszerű az 

ételhez adni, hogy aromaanyagai a zsírban ki tudjanak oldódni. Ha sütéshez használjuk, előtte 

aprítsuk fel a leveleit. Eltarthatósága frissen: 3hét. Felhasználható frissen vagy szárítva is. 

Kakukkfű: Az apró, illatos leveleket a szárról leszedve adjuk az ételhez. Ha a szár zsenge, a 

levelekkel együtt azt is felhasználhatjuk. Eltarthatósága frissen: 2 hét. Felhasználhatjuk frissen 

vagy szárítva is. 

Zsálya: Íze nyersen túl intenzív, vajban sütve kiváló ízesítő. Felaprítva jól illik zsíros húsokhoz, 

például sertéshúshoz és bárányhoz. Eltarthatósága frissen: 2 hét. Felhasználhatjuk frissen és 

szárítva is.  

Babérlevél: Fás ízei lassan érvényesülnek. A friss levél enyhén keserű, ezért inkább szárítva 

használjuk. A száraz leveleket a főzés elején adjuk az ételhez. Eltarthatósága frissen: 2 hét.  



 

 
126 

 

Lágy szárú zöldfűszerek 

Általában tálalás előtt, frissen adjuk az ételekhez, mert leszedés és aprítás után gyorsan 

elveszítik aromájukat. 

Legismertebb lágy szárú zöldfűszerek 

Menta: Ha a leveleket felaprítjuk, összemorzsoljuk, illóolajai jobban felszabadulnak. A szárát 

főzéshez nem használjuk. Eltarthatósága frissen: 2 hét. Frissen használjuk fel. 
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Bazsalikom: A leveleket szivarszerűen tekerjük, majd gyorsan vágjuk fel, hogy ne barnuljon 

meg. Más zöldfűszerekkel ellentétben a hidegben elfonnyad, ezért szobahőmérsékleten kell 

tárolni. Eltarthatósága frissen: 2 hét. Frissen használjuk fel. 

Petrezselyem: Sokoldalú, sokszor csak díszítéshez használjuk, de a főzés vége felé hozzáadva 

igazán finom ízt kölcsönöz az ételekhez (Pld. főzött rizs). A szárított változata ízetlen, frissen az 

igazi. Eltarthatósága frissen: 3 hét. Frissen használjuk fel, úgy a legjobb. 

Koriander: Magas hőmérsékleten ízmolekulái lebomlanak, ezért csak a főzés végén adjuk 

hozzá az ételhez. Amikor sárga vagy száraz a levele, már ízetlen, ne használjuk fel. Eltarthatóság 

frissen: 3 hét. 

Kapor: Nagyon jellegzetes mind az illata, mind az íze, apróra vágva még inkább 

felszabadulnak benne ezek ez aromák. Vércukorszint stabilizálásában élen járó fűszernövény. 

Eltarthatósága frissen: 2-3 hét. 

Hogyan legjobb előkészíteni a friss zöldfűszereket? 

Előkészítési módjuk közvetlenül befolyásolja az íz- és illóanyagok érvényesülését. A 

zöldfűszerek aroma anyagai 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. 
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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. 

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.  

• babérlevél 

• oregánó 

• rozmaring 

• zsálya 

• kakukkfű 

A lágy szárú zöldfűszerek aroma anyagai 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. 

• bazsalikom 
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• snidling 

• koriander 

• kapor 

• menta 

• petrezselyem 

• tárkony 

Szárított fűszerek 

A babérlevél kivételével a zöldfűszerek aromaanyagai gyorsan elpárolognak szárításkor. 

Ilyenkor sok aromamolekulát veszítenek. A meleg éghajlatról származó fás zöldfűszerek jobban 

bírják a szárítást, mivel kemény leveleik és száraik úgy fejlődtek ki, hogy víztartalmukat a 

perzselő napon is megőrizzék. A levelekbe zárt aromaanyagaik ezért jobban megmaradnak 

szárításkor. 

Arányok: Szárított zöldfűszerből a frisshez képest egyharmadnyi mennyiség is elég. 

Őrlés főzés előtt: Jobban kioldódnak az illóolajok, ha a zöldfűszereket főzés előtt mozsárban 

megtörjük. 

Főzés olajban: Zsírban oldódó ízanyagaik a főzéskor az olajban felszabadulnak. 

Tárolás: A fény és hő gyengíti az ízeket. Légmentes dobozban, hűvös, száraz helyen tároljuk 

mindegyiket. 

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, borsmenta, petrezselyem 

• Cékla: bazsalikom, babérlevél, kardamon, kapor, tárkony 

• Káposzta: köménymag, zellermag, kapor, tárkony 
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• 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 
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A táplálkozás alapja: a zöldségek fogyasztása 

 

Amint egy zöldséget leszedtek vagy kihúztak a földből, azonnal elindul egy képzeletbeli 

homokóra. Betakarítás után a zöldség nem pusztul el, akár hetekig tovább lélegzik. Az 

anyanövényről leválasztott zöldség viszont elkezdi felemészteni a vitamin- és ásványianyag-

tartalmát, ezért tápértéke folyamatosan csökken. A tápanyag veszteség gyorsaságát több 

tényező befolyásolja. A fény és hőhatás a vitamintartalmát károsítja, különösen a B-

vitaminokét, a C-vitaminét. Az A-vitamin és E-vitamin kevésbé érzékeny, a rost-és ásványi 

anyagok pedig hosszú tárolás esetén is jól bírják. 

A tápértékveszteség mértéke függ: 

• a zöldség típusától, 

• a betakarítási körülményektől, 

• szállítási körülményektől, 

• talajminőségtől. 

A zöldségek két csoportba sorolhatók: 

• lágy zöldségek 

• kemény zöldségek 

A lágy zöldségek betakarításkori sérülései védekező reakciót válthatnak ki, ami a 

tápanyagtartalom csökkenését eredményezi. Lágy zöldségeket azonban jellemzően kézzel 

szednek. A finom állagú zöldségek szállításkor könnyen összenyomódnak, ezért már féléretten 

leszedik ezeket. Minden sérüléstől, vágástól már veszítenek tápanyagot. Ezeket a zöldségeket a 

hűtőben kell tárolni. Az alacsony hőmérséklet lassítja az enzimek és sejtek működését, segít 

megőrizni a hőérzékeny tápanyagokat, pld. a vitaminokat. Lágyabb zöldség a paradicsom, 

spárga, leveles saláták pld. 

A kemény zöldségeket általában géppel takarítják be, ami növeli a sérülés esélyét. 

Előnyösebb a szállítás nélküli értékesítés, ez csökkenti a minőségromlást. Lényegében ide 

soroljuk a gyökérzöldségeket és a keményebb leveles zöldségeket (sárgarépa, paszternák, 

fehérrépa, kel). Érdemes ezeket is hűtőben tárolni. 

3. 
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Nyersen vagy nem nyersen? - ez itt a kérdés! 

A hőkezelés vegyesen hat a tápanyagokra: egyes élelmiszereknél károsítja, másokénál fokozza 

a vitamin- és antioxidánstartalmat. A paradicsomban lévő likopin és a sárgarépában lévő béta-

karotin felszívódását például segíti a főzés, a C-vitamin, több B-vitamin és néhány enzim 

viszont elpusztul a hőkezeléstől, ezért fontos, hogy nyers és főtt zöldséget is fogyasszunk.  

Jobb nyersen: 

Brokkoli - a hő inaktiválja a rákellenes összetevőket képző mirozináz enzimet. 

Fokhagyma - hő hatására csökken az egészségvédő allicin mennyisége. 

Hagyma - főzéskor a hagyma antioxidáns flavonoidjai és rákellenes kénvegyületei sérülnek. 

Piros paprika - a hőérzékeny C-vitamin főzéskor lebomlik. 

Jobb főzve: 

Sárgarépa - a főtt sárgarépa nagy mennyiségben tartalmaz szívvédő karotinoidot. 

Spenót - a finom hőkezelés a spenótban lévő béta-karotin és vas felszívódását segíti. 

Káposzta - a párolt káposzta több karotinoidot tartalmaz. 

Paradicsom - a főzés segíti az antioxidáns hatású likopin felszívódását. 

Spárga - a hőkezelés megkönnyíti a spárgában lévő rákellenes vegyületek felszívódását. 

Hámozni kell a zöldségeket? 

Mindenki tudatában az él leginkább, hogy a zöldségeket fogyasztás előtt meg kell hámozni - 

jellemzően a gyökérzöldségekről beszélünk, de idetartozik az uborka, a cukkini is pld. 

A zöldségek kemény, földes és keserű héját hagyományosan tehát hámozzuk. A mai 

zöldségfajták a nemesítéseknek köszönhetően húsosabbak, héjuk vékonyabb, ehetőbb. A 

kutatások azt mutatják, hogy a héj rengeteg egészséges tápanyagot, antioxidáns hatású 

fitokemikáliákat tartalmaz. A héj színét adó pigment a zöldség antioxidáns-tartalmát jelzi. Az 

olyan zöldségeknél, amelyeknek a héja és a húsa ugyanolyan színű, az antioxidánsok a húsban 

is megtalálhatók, ezért hámozáskor kisebb a vitaminveszteség. A legtöbb zöldségnél azonban 
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közvetlenül a héj alatt koncentrálódnak a tápanyagok. Pld. az édesburgonya hámozásakor a 

sejtek sérülnek, ez védekező reakciót vált ki és tápanyag-csökkenést eredményez. Az 

édesburgonyában lévő vas, kálium és kalcium a héj alatt található. Ha meghámozzuk, C-

vitamin-tartalmának 30-40%-a kárba vész. 

A sült zöldségek tökélete állagának titka  

A tökéletes sült zöldség héja pirult, ropogós, belseje puha és feszes.  

A zöldségek víztartalma magas. Ha túl sok vizet veszítenek, állaguk fonnyadt, ráncos lesz. Ha a 

zöldségeket sütés előtt kíméletesen előgőzöljük vagy előfőzzük, állaguk feszesebb marad, 

gyorsabban sülnek, kevésbé száradnak ki. 45 és 65 fok között a pektin-megilészteráz nevű 

növényi enzim folyamatosan működésben van: megerősíti a sejtekben a ragasztó funkcióként 

szolgáló pektint, így a zöldségek sütéskor kevesebb nedvességet veszítenek. A lényeg a 

kíméletes hőkezelésen van. Az is segítség, ha a tepsit a sütés elején alufóliával fedjük le, így a 

zöldségek a saját levükben-gőzükben párolódnak, mielőtt ropogósra sülnének. 

A tökéletes tepsis zöldség sütés 4 fázisa: 

1. A zöldségek felvágása: A sütőt melegítsük elő 200 fokra. Vágjuk fel a zöldségeket 

egyforma méretű darabokra - így egyenletesen tudnak együtt sülni.  

2. A zöldségek tepsire terítse: A zöldségeket terítsük egy rétekben egy nagy, lapos tepsire, 

locsoljuk meg oliva olajjal, ízesítsük sóval, frissen őrölt borssal, zöld fűszerekkel, forgassuk át.  

3. A tepsi lefedése: A tepsit szorosan fedjük le alufóliával és tegyük a sütőbe. Süssük lefedve 

10-15 percig, hogy a zöldségek kíméletesen párolódhassanak saját gőzükben. Ezután vegyük le 

a fóliát. 

4. Pirítás: Süssük további 35-40 percig vagy amíg a zöldségek puha állagúak nem lesznek és 

aranybarna, pirult színük nem lesz.  

Mindig válassz idény, hazai termékeket évszaknak megfelelően! 

Ha az étrendedet az adott évszakban termő helyi gyümölcsökből és zöldségekből állítod össze, 

akkor nemcsak egészségesen étkezel, hanem az alábbi előnyöket is élvezheted: 

• Mindig a legfrissebb és a leginkább vitamindús ételekhez juthatsz hozzá, 
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• Magas tápértékű és gazdag tápanyagokkal teli zöldségeket és gyümölcsöket 

fogyaszthatsz, mivel az áru nem utazik több ezer kilométert távoli országokból, mire 

ideér. 

• A szezonális gyümölcsöket és zöldségeket jellemzően alacsonyabb áron veheted meg. 
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Örök kérdés: a gyümölcsök… 

Érdekességek a gyümölcsökről 

A legtöbb friss, hazai idénygyümölcs vitamin tartalma magas. Ezekből érdemes naponta több 

alkalommal is fogyasztani.  

A gyümölcsök színei valójában tápanyagok - színkódok. A változatos színek ugyanis a 

szervezetünk egészségéhez nélkülözhetetlen tápanyagokat jelölnek. Éppen ezért az étrendünk 

összeállításánál, érdemes a színekre is odafigyelni.  

A narancssárga (béta-karotin) zöldségek és gyümölcsök a béta-karotinnak, vagyis az A-

vitamin provitaminjának természetes forrásai. Ennek köszönhetik narancsos árnyalatukat. A 

legfontosabb forrásai: sárgarépa, a sütőtök, a mangó, narancs, sárgabarack, őszibarack, 

sárgadinnye.  

A piros színű gyümölcsökben olyan antioxidánsok is vannak, amik különösen előnyösek a 

szervezet számára. A piros ételek a likopin nevű szintén fontos antioxidáns anyagnak 

köszönhetik élénk színüket. A piros és vörös ételek rendkívül sok flavonoidot is tartalmaznak, 

ami segíti a vért megfelelő állagúan tartani, serkenti a vérkeringést, és erősítik a véredények 

falát. A legfontosabb forrásai: vérnarancs, csipkebogyó, meggy, ribizli.  

A sötétlila gyümölcsök a legjelentősebb antioxidánsok, még a citrusféléket is lekörözik. Az 

antocián nevű anyag színezi őket lilára, mely egy antioxidáns flavonoid. A flavonoidok 

létfontosságú anyagok, mivel megvédik a C-vitamint a megsemmisüléstől, és segítik a 

véráramba szállított tápanyagok eljutását a sejtekhez. Legfontosabb forrásai: szilva, áfonya, 

szeder, lila szőlő, fekete ribizli.  

A zöld színű gyümölcsök a legjobb méregtelenítők magas víz, klorofill és rosttartalmuk révén. 

A klorofill a zöld növényekben fotoszintézis útján keletkező pigmentanyag, ez adja a levelek 

zöld színét is. A klorofill tisztítja a vért, hozzájárul a máj hatékony működéséhez és javítja 

a vérképet. Szinte kimossa szervezetünkben felgyülemlett káros anyagokat, és ellensúlyozzák a 

stressz, a dohányzás, az alkohol és az egészségtelen életvitel hatásait. A rák számos fajtája elleni 

küzdelemben is segít, és az érelmeszesedés gyógyítása szempontjából is kimagasló 

eredményeket mutat. A legfontosabb forrásai: kivi. 

4. 
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Legkönnyebben emészthető gyümölcseink az eper - de fogyasztása az arra érzékenyeknél 

allergiát okozhat -, a cseresznye - mellékhatásként puffadás jelentkezhet - a meggy, a narancs, 

a citrom - savanyú, ezért refluxos betegeknek nem javasolt - a sárgabarack és szilva. Az alma 

és a körte főzve jobban emészthető.  

A kiegyensúlyozott táplálkozás elvét követve érdemes "színesen", azaz minden fajtából 

fogyasztanunk, szezonnak megfelelően.  

Fontos, hogy a gyümölcsöket mindig két étkezés között, vagy étkezés előtt fogyasszuk, 

ellenkező esetben a gyümölcsök nem hasznosulnak kellőképpen a szervezetben és kellemetlen 

erjedéses folyamatokat indíthatnak el.  

Gyümölcsöt magában soha ne együnk, mert gyors vércukor emelkedést okoznak, így mindig 

legyen mellette pár szem mag pld. 

Biztos, hogy jó gyümölcsöt veszek? 

Kétféle ember létezik: az egyik gondolkodás nélkül dobja a kosárba a gyümölcsöket és a 

zöldségeket a boltban, a másik pedig mindent megtesz annak érdekében, hogy ellenőrizze őket.  

Nézzük meg azokat a technikákat, amelyek segítenek eldönteni, az adott gyümölcs elég érett-

e, de mégsem túlérett számunkra! 

Orr teszt: Az orrunk nem hazudik, ezért a szaglás az első számú teszt a bogyós gyümölcsök, a 

gombák, a dinnye, az ananász és a hagyma érettségének ellenőrzésére. Ha a bogyós gyümölcs 

illata túl édes, akkor valószínűleg meg vannak számlálva a napjai - hamarosan tönkre fog 

menni. Továbbá amennyiben a gombát olyan halszagúnak érezzük, azonnal tegyük vissza a 

polcra. Az ananász és a dinnye ellenőrzése valamivel egyszerűbb. Csukjuk be a szemünket, 

szippantsunk egy mélyet a gyümölcsből, és ha vakon is meg tudjuk mondani, mit tartunk a 

kezünkben, akkor jó. A hagyma már valamivel becsapósabb, hiszen akkor is csípős az illata, ha 

még nem teljesen érett. Ám, ha a hagymás illat túlságosan erős, túlságosan bántja az orrunkat, 

válasszunk inkább másikat. 

Tapintás/nyomás teszt: A legtöbb alapanyagról sokat elárul, ha egy kicsit megnyomkodjuk. 

A textúra és a szilárdság például kulcsfontosságú, ha az ember avokádót, cukkinit, paprikát, 

brokkolit vagy tököt vásárol. Ide sorolhatjuk az almát is, ami nem jó, ha már túl puha, vagy a 

szilvát, amely esetén elég vékony a határ: nem könnyű megtalálni az arany középutat a túl 

kemény és a túl puha között.  



 

 
137 

Szem-teszt: Néha mindössze csak rá kell néznünk egy termékre ahhoz, hogy meg tudjuk 

mondani: érett vagy sem. Milyen a színe? Milyen a héja: színes, fényes és élénk? Vannak rajta 

barna foltok? Ereszt levet? Különösen a bogyós gyümölcsöknél árul el sokat, ha a tárolódoboz 

alja leveses, nyálkás.  

Méret-teszt: A gyümölcsök és zöldségek érettségét a többihez viszonyított méret és súly 

alapján is megítélhetjük. Kisebb, mint az átlag? Akkor valószínűleg túl korán gyűjtötték be, és 

még nem teljesen érett. Drasztikusan nagyobb - mint például a cukkini esetében? Akkor 

valószínűleg túl sokáig hagyták érni. Ha viszont például egy citrom, egy lime vagy egy narancs 

súlyosabb, ám ugyanakkora, mint a többi, akkor valószínűleg magasabb a víztartalma.  

A legfrissebb és legérettebb gyümölcsök és zöldségek kiválasztása most már biztosan nem okoz 

gondot - sem a piacon, sem a szupermarketben. Ha azonban mégis mellényúlnánk, érdemes 

szobahőmérsékleten hagyni a gyümölcsöket néhány napig, hogy beérjenek. Ellenkező esetben: 

noha a túlérett gyümölcs nem valami étvágygerjesztő, egy jó smoothie még mindig készülhet 

belőle. 

Pótolja a smoothie fogyasztás a nyers gyümölcsfogyasztást? 

A zöldségek és gyümölcsök feszes állagát a bennük lévő sejtfalat biztosítják. A smoothiek 

rajongói szerint a zöldségek-gyümölcsök levének kinyerésével a tápanyagok egyszerűbb 

elfogyasztását tesszük lehetővé. A smoothiekra ez igaz, de pld. a centrifugált dzsúzokra már 

nem, mert a centrifuga gépben maradt rostok nagyon fontos tápanyagokat tartalmaznak. 

Hogyan hat a gyümölcsre és vitamin tartalmára a fogyasztása? 

Nyersen, egészben fogyasztva: biztosan nem vesznek el az értékes rostok, ezzel nem 

tudunk hibázni. Minden vitamin, rost, ásványi anyag fogyasztásra kerül - kivéve, ha a héját 

leszedjük és a héj alatt van a vitaminok egy része (pld. kajszibarack). A vitaminok 100%-a, a 

rostok 100%-a megmarad. 

Turmixgéppel készítve: a nagy teljesítményű turmixgép gyorsan pürésíti a gyümölcsöket. 

Ez gyorsítja az oxidációt, de a rosttartalom megmarad. A vitaminok 90-100% közötti része, a 

rostok 90%-a marad meg. 

Gyümölcscentrifuga: Éles pengéi villámgyorsan ledarálják a kemény, fás rostokat, csak a 

tiszta gyümölcs leve marad a fogyasztásra, nagyon sok vitamin részt nem tudunk így 

elfogyasztani. A vitaminok 70-90%-a, a rostok 0,1%-a marad meg!!! 



 

 
138 

 

Olajok és zsírok… 

 

Ízhordozó, ízerősítő, hőközvetítő szerepükön túl az olajok és zsírok saját ízzel rendelkeznek, 

ezért a konyhában szinte nélkülözhetetlenek. 

Az étkezési olajok növényi eredetűek, szobahőmérsékleten folyósak, míg a zsírok 

szobahőmérsékleten szilárd, állati eredetű élelmiszerek. Az olajok jellemzően telítetlen omega-

3 és omega-6 zsírsavakat tartalmaznak, míg az állati zsírok telített zsírsavai növelhetik a 

koleszterinszintet. Mindkettő fokozza, erősíti az ételek ízét. A fűszereket bemutató napon már 

többször elhangzott betűim között, hogy a fűszerek aromamolekulái jól oldódnak az olajban, 

így jobban érvényesül az ízük. Olajjal és zsírral magas hőmérsékleten is főzhetünk. A forráspont 

előtt az olaj és zsír bomlani, barnulni kezd, amikor is maró gőzök, keserű ízek és káros anyagok 

keletkeznek. Ha a serpenyő füstölni kezd, azonnal le kell venni a tűzről.  

Az olaj hatékony ízhordozó és hőközvetítő tulajdonságokkal rendelkezik. Vékony bevonatot 

képez az étel és a fém között, így az étel nem tapad le a serpenyőben. A forró olajban kioldódnak 

a hozzávalók ízanyagai és könnyebben el is áradnak az étel egészében. 

A finomítatlan olajokban ásványi anyagok, enzimek és ízhordozók találhatók, amelyek 

könnyen megégnek. Minden olaj és zsír más hőmérsékleten ég, ezt nevezzük füstölési pontnak.  

Néhány fogalom az zsírsavak körében: 

omega-3 - alfa-linolénsav (ALA) többszörösen (3×) telítetlen esszenciális karbonsav, zsírsav. 

Az esszenciális azt jelenti, hogy az emberi szervezet számára nélkülözhetetlen, mivel a szervezet 

nem képes magától létrehozni, az egyetlen forrás az élelmiszer, vagy a táplálék-kiegészítő.  

omega-6 - linolsav, többszörösen (2×) telítetlen esszenciális karbonsav, zsírsav. Normális 

esetben, az omega-6 zsírsavak jelentősen javítják szervezetünk általános állapotát, 

hozzájárulnak számos betegség megelőzéséhez, illetve kezeléséhez. Többek között enyhítik a 

fekély, a csontritkulás, az ízületi gyulladások, a pszoriázis, a magas vérnyomás, a 

szívbetegségek, az apátiát vagy hiperaktivitást kiváltó elmezavarok tüneteit, jótékonyan 

felgyorsítják a pattanások és a bőrgyulladások gyógyulását. Segítenek mások mellett a mell-, a 

prosztata-, és a vastagbélrák kialakulásának elkerülésében. Azonban jellemző a 
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túlfogyasztása, aminek akkor jelent problémát, ha ezzel egyidejűleg, a sokkal nehezebben 

"után tölthető" omega-3 zsírsavakból nem veszünk magunkhoz elegendő mennyiséget.  

omega-9 - egyszeresen telítetlen esszenciális zsírsav  

omega-6 és omega-3 ideális aránya - Amennyiben szervezetünk omega-3 és omega-6 

zsírsav-készlete kiegyensúlyozott, nincsen szükségünk különösebb odafigyelésre. Ez viszont 

rendszerint nem így van, hiszen az emberek többsége éppen étkezési szokásai miatt, a 

kelleténél többet halmoz fel az omega-6 zsírsavakból. A tapasztalatok szerint az 

egészségesnek tekinthető 1:2, illetve 1:3 aránnyal szemben, az 1:30 sem számít ritkának, 

ami akár súlyos panaszokat okozhat. Az omega-6 túltengése ugyanis erősen legyengítheti az 

immunrendszert, ez például abban nyilvánul meg, hogy könnyebben megfázunk, jobban ki 

vagyunk téve a fertőzéseknek. Az omega-6 szintjének megugrásakor, az ízületi gyulladásban 

szenvedőknek, erősödő fájdalmakra, a hangulatbetegek súlyosbodó depresszióra 

panaszkodnak. Sokszor az elhízásért is az omega-3 és az omega-6 zsírsavak arányának 

megbomlása a felelős. 

telített zsírsavak - ebből a fajtából a napi 25-30%-os zsírbevitelnek a 7%-át nem ajánlott 

meghaladni  

Oliva olaj kisokos 

Miután az olivát leszüretelték, hogy olajat készítsenek, a bogyókat sárgás-barnás masszává 

őrlik. A cefrét hagyományosan növényi rostból szőtt korongokra helyezték régebben, 

amelyekből aztán kipréselték az olajat. Ma az oliva olajat főként centrifugálással nyerik ki. Ez 

a módszer hatékonyabb, az olaj kevesebbet érintkezik levegővel, jobb minőségű. A cefre 

felmelegítésével könnyebb az olajat kinyerni, de ez ízveszteséget okozhat, mivel hő hatására az 

aromaanyagok elpárolognak, és az olaj gyorsabban avasodik. A magasabb árral járó hidegen 

préselt címke azt jelenti, hogy az olajat nem melegítettél fel 27 fok fölé. Ha igazi minőséget 

keresünk, szűz olajat kell választanunk: ez a bogyók első préseléséből származó, magas 

minőségű olaj. A savtartalom azt jelzi, hogy a feldolgozás során a zsírmolekulák milyen 

mértékben bomlottak le zsírsavakká. A legjobb szűz olajok savtartalma alacsony. 

Extra szűz oliva olaj: Sűrű, intenzív ízű aromás olaj, füstölési pontja alacsony, ezért 

sütésnek nem alkalmas. Ételekre locsolva, öntetek készítéséhez ideális. A kiváló ízű/minőségű 

olajok számára fenntartott kategória. Az extra szűz olajok savtartalma 0,8%-nál kevesebb. 

Szűz oliva olaj: Savtartalma 1,5%-nál kevesebb. Az olaj kizárólag vizes mosással, ülepítéssel, 

szűréssel és centrifugálással tisztítható.  
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Oliva olaj: A szűznél gyengébb, sokoldalúbb felhasználású főző olaj, füstölési pontja 

magasabb. A sült-pirított ételeknek enyhén olivás ízt ad. 

Lehet, hogy a hidegen sajtolt és extraszűz olívaolajok a legegészségesebbek és legjobb ízűek, 

sütésre azonban nem a legalkalmasabbak. A finomítatlan olajok ugyanis alacsonyabb 

hőmérsékleten kezdenek el füstölni, az oxidáció során megavasodnak, és emésztés közben 

szabad gyököket hoznak létre a szervezetben. A szabad gyökök pedig sejtkárosodáshoz, idő 

előtti öregedéshez és az immunrendszer legyengüléséhez vezetnek. Ezen kívül növelik a rákos 

megbetegedések kockázatát.  

A finomított olajok, mint például az olívaolaj magasabb hőmérsékleten kezdenek el füstölni, 

ezért alkalmasabbak például grillezéshez vagy 200 Celsius-fok feletti sütéshez. Ha szűz 

olívaolajjal sütünk, akkor a 150-170 Celsius-fokos hőmérséklet ajánlott, a sütési idő pedig ne 

legyen több 10 percnél.  

Kókuszolaj kisokos 

Napjainkig több mint 1500 tanulmány született, mely bizonyítja, hogy a kókuszolaj a Föld 

legegészségesebb ételei közé tartozik.  

A kókuszban megtalálható zsírok kb. 62%-a ebből a három egészséges zsírsavból tevődik össze, 

91%-a pedig egészséges telített zsír. 

A legtöbb, általunk fogyasztott zsír megemésztése hosszabb időt vesz igénybe, de a 

kókuszolajban megtalálható MCFA-k tökéletes energiaforrást biztosítanak, mert csupán egy 

háromlépéses folyamaton kell végigmenniük, hogy "üzemanyaggá" alakuljanak a testben - más 

zsíroknak ehhez huszonhat lépésre van szükségük! 

Ellentétben a növényi olajokban található hosszú láncú zsírsavakkal (LFCA-k), az MCFA-k: 

• könnyebben emészthetőek 

• nem tárolódnak el könnyen testzsírként 

• antimikrobiálisak és gombaölő hatásúak 

• kisebb méretűek, ezért a sejtek könnyebben áteresztik őket azonnali energiaforrásként 

• a máj dolgozza fel őket, ami azt jelenti, hogy egyből energiává alakulnak, ahelyett hogy 

testzsírként tárolódnának el 
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A kókuszolaj gazdag természetes telített zsírsavakban. A telített zsírsavak nem csupán az 

egészséges koleszterinszintet (HDL) növelik a testedben, de segítenek a "rossz" LDL 

koleszterint is jó koleszterinné alakítani. 

A test HDL-szintjének növelésével segítik a szív egészségének megőrzését, és csökkentik a 

szívbetegség kockázatát. 

A kókuszolaj az emésztést is javítja, azáltal, hogy segít testünknek feldolgoznia a zsírban oldódó 

vitaminokat, kalciumot és magnéziumot. 

Ha a kókuszolajat egyszerre fogyasztjuk omega-3 zsírsavakkal, megkétszerezheti azok hatását, 

mert előkészíti őket a megemésztődésre és a testben történő felhasználásra. 

A kókuszolaj segíthet a baktériumok és a belek egészségének javulásában is, a rossz 

baktériumok és a kandida elpusztításával. A kandida egyensúly megbomlása különösen 

csökkentheti a gyomorsavtermelést, ami gyulladást és rossz emésztést okoz. 

A kókuszolaj mellékhatásai ritkák. Esetenként okozhat allergiás tüneteket a kókuszra allergiás 

embereknél. A kókuszolajjal készült tisztítószerek is okozhatnak allergiát, de ez sem gyakori. 

Valójában a kókuszolaj ismert tulajdonsága, hogy számos gyógyszer mellékhatását csökkenti. 

Tanulmányok szerint csökkentette a rák kezelésének tüneteit és mellékhatásait is! 

Minden sütéshez és főzéshez kókuszolajat használhatunk belőle. 

A finomított vagy feldolgozott kókuszolajat kémiailag vagy túlhevítéssel is kezelhetik, hogy 

növeljék eltarthatóságát. A feldolgozás megváltoztatja az olaj kémiai alkotóelemeit és a benne 

lévő zsírok így többé nem lesznek számodra hasznosak! EHELYETT - vásárolj extra szűz 

kókuszolajat, hogy a lehető legjobban kiélvezhesd egészségügyi hatásait.  

Összefoglalva: diétás étrendben sütéshez használd bátran az oliva olajat és a kókusz olajat. 

Salátáidba, öntetekhez pedig az extra szűz oliva olaj a tökéletes választás! 
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Liszthelyettesítők… 

Vitathatatlan tény: az étkezés befolyásolja a testsúlyunkat, de legalább annyira fontos az 

élvezeti érték is emellett. Ennél fogva sokszor idegenkedünk a diéta szó hallatán, mert azonnal 

az jut eszünkbe, hogy salátán, fehér húson kívül nem is létezik élet a testsúlyreformban. Pedig 

ez nem így van. 

Az is egyértelmű, hogy a sikeres testsúlycsökkentéshez kell: 

• kalóriakontroll, 

• minőségi tápanyag, 

• tápanyagkontroll, 

• kísérletezés új ízek irányába. 

Ami testsúly gyarapodáshoz vezetett, azon bizonyosan változtatni kell, tehát a fehér kenyeres, 

a búza lisztes és a sütis/csokis dőzsölést meg kell reformálni egy olyan étkezési kultúrára, ahol 

NEM KELL LEMONDANI arról, ami finom. Csupán meg kell tanulni úgy elkészíteni az 

ételeket, hogy azok megfeleljenek az iménti felsorolásnak. 

Nem lehet büntetlenül falni a kalóriákat, de megvonni sem úgy kell őket, mint ahogy az sokak 

fejében él. A kalória csökkentett, fehér lisztmentes és cukormentes sütés kreativitást és 

mindenekfelett új élelmiszerek, ízek megismerését igényli.  

Kísérleteztem én is eleget a konyhában. Számomra mindaddig nem volt tökéletes egy finomság, 

míg meg nem felelt az igényeimnek: 

• ne kelljen drága lisztet vásárolni hozzá, 

• el tudjam érni könnyen az alapanyagokat hipermarketekben, 

• könnyen lehessen dolgozni az alapanyaggal, 

• ne tartalmazzon hozzáadott cukrot és szükségesnél több adalékanyagot. 

• egyszerre legyen igaz rá, hogy fehér liszt helyettestő, kevesebb kalóriát tartalmaz és 

viszonylag zsírszegényebb. 

5 kedvencem lett a sütéshez fehér liszt helyett: 

1. Darált magvak és maglisztek: Magam daráltam le aprítógépben vagy 

turmixgépben a mandulát, diót, kesudiót, tökmagot, mogyorót, de használni kezdtem 
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a chia magot, a kókuszreszeléket is. Ez nagyon jellegzetes ízvilágot ad a muffinokba, 

palacsintákba, pohárkrémekbe. Általában zabos süteményekhez használom, de saját 

granolát is szívesen készítek belőlük palacsintához, muffin belsejébe. 

2. Zabpehely vagy zabpehely liszt: akár nagy szemű, akár finom zabpehely van a 

szekrényben, bármilyen palacsinta, muffin, pite készítéséhez tökéletes. Magas 

rosttartalmú, összetett szénhidrát, amely lassú felszívódása miatt sokáig telít, laktat, 

mérsékeli az inzulinreakciót. A zabkása a legelterjedtebb formája, pedig ennél százszor 

sokoldalúbb! 

3. Protein por (vegántól a tejsavó fehérjéig): Én a kezdetektől nem shake formában 

használom. Meg tudnám számolni 1 kezemen, hányszor ittam fehérje turmixot. Már az 

ismerkedésünk elején ráeszméltem, mennyire jól ízesít és ezáltal finommá tesz 

bármilyen smoothiet, süteményt, zabkását, palacsintát, muffint, levest, házi joghurtot, 

házi fagyit, házi krémtúrót, házi krémeket, chia pudingot, stb. Két dologra érdemes 

figyelni: 1. mindenképp bele kell számolni a napi fehérje fogyasztásba, tehát ezt is 

mértékkel és ésszel kell használni. 2. A tejsavó jellegzetes tulajdonsága, hogy szárítja a 

tészta állagot, ezért sütibe például mindenképp érdemes hozzáadni gyümölcsöt (pld. 

banánt, reszelt almát) vagy épp joghurtot/túrót, ami lazítja és nedvességet kölcsönöz 

az édességnek. A vegán proteinek és a kazein proteinek nem szárítják a tésztát. Bármely 

sütemény 100 egységnyi lisztből 25-30% proteint igényel maximum, ezért ha pld. 70g 

zabot használunk, ahhoz maximum 25-30g protein por elégséges. De én pld. 15-20g-

mal is megelégszem. Ízesítek vele.  

4. Útifű maghéj: Szemcsés, ideális tojásos alapú tésztákhoz, de például tojáslepényhez 

is. Sűrítés a célja, így mártások, szószok ideális fehér lisztmentesítő sűrítőanyaga is 

egyben. Rost, hatalmas nedvszívó képességű, íztelen, pont ezért nem rontja el az étel 

ízlés szerinti fűszerezését. 

5. Zöldség a süteményekbe: Furán hangzik, de konyhai kísérleteim legnagyobb 

felfedezése a zöldségek ereje édességekhez. Pld. a cukkinis browniem első kóstolásra 

kedvenc lett. Bármilyen zöldség alkalmas arra, hogy helyettesítse a liszt vagy 

vaj/margarin egy részét. A zöldségek nedvességet is kölcsönöznek a tésztának, így 

kekszekbe, muffinokba, pitékbe, palacsintákba ideális alapanyagok. Saját kedvenc 

zöldségeim ilyen sütikbe: cukkini, cékla, répa. Általában kakaós pitékbe vagy 

palacsintákba teszem (natúr kakaóporral). 

 

 

 



 

 
144 

 

Az étrendet alkotó tápanyagok… 

Táplálkozásunk tápanyagai 

Táplálkozás alatt élelmiszerek és italok fogyasztását értjük, de tágabb értelemben ide tartozik 

az emésztés, a tápanyagok felszívódása és a szervezet anyagcseréje is. Az általunk fogyasztott 

ételek és italok tápanyagtartalma határozza meg azok biológiai értékét, vagyis azt, hogy 

mennyiben képesek testünk felépítését, szervezetünk életműködését biztosítani. 

Általánosságban véve a tökéletes étrend minden tápanyagból a megfelelő mennyiséget, 

emellett a lehető legkevesebb káros és felesleges összetevőt tartalmazza.  

A szervezetünkbe bevitt tápanyagok táplálékainkat alkotják. 

• Mikrotápanyagok: vitaminok, ásványi anyagok és nyomelemek. 

• Makrotápanyagok: fehérjék, szénhidrátok, zsírok. 

Az egyes tápanyagoknak speciális szerepe van a sejtek felépítésében. A tápanyagok részben 

helyettesíthetik egymást, vagy az egyes anyagcsere-folyamatoknál átalakulhatnak egymásba. A 

általunk elfogyasztott élelmiszerek tápértéke tápanyagtartalmuktól függ, biológiai értéke pedig 

attól, hogy mennyi bennük a szervezetünk működéséhez szükséges tápanyagok mennyisége. A 

szervezet számára szükségtelen vagy fel nem használható anyagokat a szervezet az emésztés és 

az anyagcsere során salakanyagként kiüríti, vagy elraktározza.  

Most a makrótápanyagokat szeretném kivesézni, de közvetetten érintjük azokat a 

mikrotápanyagokat is, amelyekkel egy-egy élelmiszer rendelkezik (benn található 

vitamintartalom okán pld.). 

Makrotápanyagok 

A makrotápanyagok energiát szolgáltatnak. A táplálékban óriásmolekulaként és vízben 

oldhatatlan formában fordulnak elő. 

Fehérjék. A fehérjék nélkülözhetetlen sejtépítő anyagok. Az energiaszolgáltatásban kevésbé, 

de a vér, szövetek, hormonok, enzimek élettani folyamatiban, az anyagcsere-működésben is 

részt vesznek. A fehérjék aminosavak hosszú láncaiból állnak. A húszféle aminosavból kilenc 

esszenciális, vagyis szervezetünk nem tudja előállítani, azokat a táplálékkal kell bevinni. Az 

aminosavak az izmok, ínak, ínszalagok, bőr, haj, csontok, fogak felépítésében és 

7. 
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karbantartásában jelentős szerepet játszanak. A szervezet kizárólag a táplálékkal bevitt fehérjét 

tudja hasznosítani testépítő folyamataihoz. A szervezetnek nincsenek fehérje tartalékai, kivéve 

az izmokat és a zsírmentes szövetet. Fehérjehiány esetén a szervezetben felborul a 

nitrogénegyensúly, a máj, a vese, a belek működése romlik, gyengül az immunműködés. A 

legjobb fehérje források a legeltetett állatok húsa, belsőségek, halak, tengeri 

herkentyűk, tojás, továbbá a kollagén típusú fehérjék (porcogó, bőrke, disznósajt) 

is. A növényi fehérjék, pld. a hüvelyesek (de én ezeket inkább a fehérjék közé sorolom magas 

fehérje tartalmuk miatt) fehérjéi hiányos aminosav tartalmúak, ezért nem teljes értékű 

fehérjék. Ide tartoznak a tejtermékek is. 

Szénhidrátok. A legvitatottabb makrotápanyag, amely célkeresztben van a két tábor között. 

A szénhidrátot egyesek mumusként száműzik, mások pedig kiállnak amellett, hogy igenis 

szükség van rájuk. Erre a makrótápanyagra ezért kicsit több gondolatot szentelek.  

A szénhidrátok szénből, hidrogénből és oxigénből állnak, legfontosabb feladatuk az 

energiaszolgáltatás. Csoportosításuk: 

1. Különféle cukrok: a) egyszerű cukrok (monoszacharidok): glükóz, fruktóz, galaktóz; b) 

diszacharidok: répacukor, nádcukor, laktóz (tejcukor), maltóz 

2. Keményítők (poliszacharidok): növények raktározott tápanyaga, glükózzá bomlanak. 

3. Étrendi rostok (növényi sejtek vázanyagának poliszacharidjai): cellulóz, pektin. 

Minden szénhidrát egyszerű cukorrá bomlik le a szervezetben. A cukrok a sejtek fő 

energiaforrásai, energiát szolgáltatnak, szerepet játszanak a szervezet felépítésében. 

Szénhidrátforrások a gabonafélék (kenyér és tésztafélék is), zöldségek, gyümölcsök, 

hüvelyesek (magas fehérje tartalmuk miatt én a fehérjék közé sorolom étrend tervezésnél), 

cukrok. A glükóz jó szénhidrát. Természetes szénhidrátbevitelnél a szervezet éppen annyi 

glükózt használ fel, amennyi szénhidrátból származó kalóriát fogyasztunk, tehát nem állít elő 

plusz glükózt, nem tárol feleslegeset sem. Alacsony szénhidrátbevitelnél a szervezet 

glükózfelhasználása magasabb, mint a táplálkozással bevitt mennyiség. Ilyenkor a szervezet 

fehérjéből állít elő glükózt. Ez a glükogenezis. Magas szénhidrátbevitelnél a szervezet 

glükózfelhasználása alacsonyabb a táplálkozással bevitt mennyiségnél. Ilyenkor a szervezet 

kezeli a felesleges glükózmennyiséget, pld. zsírrá alakítja. 

A szénhidrátokat az egészségre tett hatásuk alapján is osztályozzák. Megkülönböztetünk teljes 

értékű szénhidrátokat és finomított szénhidrátokat. Az utóbbi időben acelluláris szénhidrátnak 

is nevezik.  
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A teljes szénhidrátok feldolgozatlanok, tartalmaznak természetesen előforduló rostokat. Pld. 

zöldségek, gyümölcsök,  gumós növények, rezisztens keményítők. A finomított, 

feldolgozott vagy acelluláris szénhidrátok közé tartoznak a fehér lisztből készült 

élelmiszerek (péksütemények, tészták, kekszek), a gyümölcslevek, cukros 

üdítőitalok, a cukor, a csokoládé, a fagylalt, a méz, stb. Minden, amit lisztté őröltek, 

vagy ami oldott állapotban tartalmaz cukrot, acelluláris szénhidrát, illetve minden olyan 

élelmiszer is, amely túl gyorsan emeli meg a vércukorszintet. Pld. tört krumpli. Így akár 

egészségesnek mondott ételek is lehetnek acelluláris, ezáltal kerülendő szénhidrátok. A frissen 

préselt gyümölcslevek is idetartoznak vércukoremelő hatásuk miatt. Finomított szénhidrát 

a természetben nem fordul elő. A fehér lisztet, a finomított pékárut, a hántolt rizst, a 

finomított cukrot az ember találta ki, mert így finomabb. A finomított szénhidrátok többet 

között azért kerülnek tiltólistára, mert fogyasztásuk vércukorszint ugrást okoz, és egyre több 

szénhidráttartalmú étel kivált sóvárgást is. A finomított szénhidrátfogyasztást összefüggésbe 

hozzák anyagcsere betegségekkel. Ilyenek pld. a túlsúly, magas vérnyomás, 2. típusú 

cukorbetegség, zsírmáj, köszvény, pajzsmirigy-betegségek, bulimia, anorexia.  

A teljes szénhidrátok nem okoznak vércukorszint kiugrást és lezuhanást, tele vannak rostokkal 

és a szervezet számára hasznos tápanyagokkal, jót tesznek az emésztésnek, fogyasztásuk jobb 

anyagcseréhez vezet és csökkenti a betegségek kockázatát.  

Mit jelent, hogy a finomított szénhidrátok vércukorszint ugrást okoznak? A ideális 

vércukorszint tartománya 4,72-5,83 mmol/l között van. Szénhidrátfogyasztás után a 

vércukorszint megemelkedik 6,66-7,78 mmol/l értékre, majd pár óra múlva visszaesik. Az az 

ideális, ha mind az éhomi vércukorszint, mind az étkezés után 2 órával mért vércukorszint 4,5-

6 mmol/l alatt van. Az étkezések utáni állandósult 7,78 mmol/l feletti szint napról napra 

lappangó, súlyos problémákat okoz. A szénhidrátok ugyebár egyszerű cukrokká bomlanak le. 

Ezek a cukrok felszívódnak a véráramba, ami az ott keringő vércukor (glükóz) mennyiségének 

megemelkedéséhez vezet. A hasnyálmirigy bétasejtjei érzékelik a vércukorszint 

megemelkedését és inzulint bocsátanak a véráramba. Az inzulin hormont a hasnyálmirigy 

választja ki, elsősorban az elfogyasztott szénhidrátok hatására. Feladata elősegíteni a 

makrotápanyagok sejtekhez jutását azonnali vagy későbbi felhasználásra, vagyis a 

szénhidrátok, fehérjék és zsírok anyagcseréjének szabályozásában vesz részt. A szervezet sejtjei 

csak inzulin jelenlétében képesek felvenni a vérből glükózt. Azzal, hogy a cukrot a sejtbe 

juttatja, a vércukorszintet csökkenti: az inzulin arra utasítja a szervezet sejtjeit, hogy glükózt 

vonjanak ki és raktározzanak el a véráramból. Ennek hatására a vércukorszint visszasüllyed a 

normális, egészséges tartományba. A megemelkedett inzulinszint a jóllakottság érzését kelti, 

ezáltal csökken az éhségérzet. A hirtelen vércukorszint-emelkedés hatására a hasnyálmirigy 

nagy mennyiségű inzulin termelésére kényszerül, minek következtében a vércukorszint 
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hirtelen leesik. Ha hirtelen nagy mennyiségű glükóz kerül a véráramba, a szervezetnek a 

felesleget valahol tárolnia kell. A sejtek úgy próbálják magukat megvédeni a túltöltődéstől, 

hogy inzulinrezisztenssé válnak. Ez azt jelenti, hogy a hasnyálmirigynek az inzulinon keresztüli 

tápanyag-raktározásra utasító üzenetére a sejtek érzéketlenné válnak, így a vércukor szintje 

magas marad. Ekkor beszélünk hiperglikémiáról. A magas vércukorszint nagyon 

egészségtelen, a szervezet egyre sürgetőbben követeli a fölös energia elraktározását. Az 

inzulinrezisztencia miatt a hasnyálmirigy még több inzulint termel, hogy belekényszerítse a 

tápanyagokat a már dugig megtelt sejtekbe (ez a hiperinzulinémia). Ez oxidatív stresszt okoz, 

megemeli a zsír szintjét is a vérben, ami tovább rombolja a sejteket. Mindennek lesz a 

következménye, hogy a hasnyálmirigy bétasejtjei pusztulnak, szervezetszintű sejtkárosodás, 

szisztémás gyulladás alakul ki. A szervezet már képtelen elegendő inzulint termelni a 

vércukorszint kordában tartására. Az inzulinrezisztenciát felváltja a 2.típusú cukorbetegség, de 

más betegségek is jelentkeznek előbb vagy utóbb, halmozott formában. Elhízás, szív-és 

érrendszeri problémák, kopaszodás, zsírmáj, has körüli zsigeri zsír felhalmozódás, keringési 

zavarok, bőrproblémák, magas vérnyomás, depresszió. Ezért valóban meggondolandó, hogy a 

szénhidrátok mely formáját fogyasztjuk és milyen arányban tesszük ezt. Nem minden 

szénhidrát ellenség, de van olyan, amely bizonyosan ne szolgálja testsúlycsökkentő vágyainkat. 

Zsírok. A zsírok nélkülözhetetlenek a sejtépítéshez, de elsődleges szerepük az energia, illetve 

a zsírban oldódó vitaminok és egyes hormonok raktározása. Minden zsír különböző 

trigliceridek elegye. Ezek kémiai szempontból észterek, melyek glicerinből és különböző 

zsírsavakból keletkeznek víz kilépésével.  

A zsírsavak fajtái: a) telített zsírsavak: palmitinsav, sztearinsav, vajsav, laurinsav, mirisztinsav; 

b) telített zsírsavak: olajsav, linolsav, alfa-linolénsav, arachidonsav, eurakasav.  

A linolsav, alfa-linolénsav és arachidonsav esszenciális zsírsavak, ezeket csak táplálkozás útján 

tudjuk beszerezni. 

A telített zsírsavak zsírmolekulái egyszeres kötéssel kapcsolódnak egymáshoz. Jelentősen 

károsítják a szív- és keringési rendszert. Forrásai: főképp állati zsírok, húsok, tejtermékek, 

főzőolajok, margarinok. 

A telítetlen zsírok lehetnek: a) egyszeresen telítetlenek: kémiai kötései között legalább egy 

kettős kötést találunk, forrásai növények, növényekből készült olajok, omega 9 zsírsavak; b) 

többszörösen telítetlenek: kettő vagy még több kettős kötéssel rendelkeznek, omega 3 zsírsavak 

és omega 6 zsírsavak 

Zsírforrásaink: olajok és zsírok, olajos magvak, stb. 
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Miért fontos 3-4 (max. 5) óránként enni?  

Az egészséges táplálkozás egészségesen működő anyagcserével valósítható meg. 

Egészségtelen étel nincs, csak egészségtelen táplálkozási rendszer van. Amikor ételt eszel, 

akkor szénhidrátot, fehérjétek, zsírokat viszel be a szervezetedbe. Ha mozogsz, akkor kalóriát 

égetsz el - jó esetben a zsírraktárakat ürítve. Ha ebben az energiaellátási rendszerben probléma 

lép fel, azaz túl sokat eszel, vagy túl keveset eszel, a szervezeted bekapcsolja a TÚLÉLŐ 

PROGRAMJÁT. A szervezetünket felépítő és lebontó biokémiai folyamatok összességét 

jelentő anyagcserénk vészhelyzetben lelassul és a zsírraktározás irányába tolja a szervezetet.  

A túlélő program NÖVELI ÉS VÉDI a zsírraktárakat. Amikor az anyagcsere lassulás 

bekövetkezik és a túlélő üzemmód aktív, megbízhatatlanná válik az éhségérzetünk. Ez kettő 

végletbe csap át: vagy állandóan éhes vagy, ellenkező esetben soha nem érzed magad éhesnek. 

Az energiaellátási vészprogram eredménye pedig maga az ELHÍZÁS.  

A szervezeted egyetlen módon nyerhet energiát: TÁPLÁLKOZÁSSAL. ÉS!!! A sejtjeid egyetlen 

energiaforrásból jutnak energiához: SZÉNHIDRÁTOKBÓL! 

Ha olyan módszerrel próbálsz lefaragni a testsúlyodból, ahol a szénhidrátbevitelt csökkented 

számodra ideális szint alá, akkor beindul a TÚLÉLŐ PROGRAM, nekivágsz az 

eredményesnek tűnő LÁTSZAT FOGYÁSODNAK. Ezzel pedig fogyás helyett jo-jo 

effektusba keveredsz és a drasztikus tápanyag/energiamegvonás miatt nem zsírból, hanem 

izomból történik a kilók elvesztése, majd maximum fél, esetekben 1 éven belül visszajön a 

leadott súlyveszteség (vagy annál több is). Összkilóban ugyan azt látod, hogy fogysz, akár 

iszonyat mennyiségű, több tíz kilós fogyást is produkálhatsz látszat fogyás címén, mindeközben 

viszont a valóság az, hogy a zsírtömeged az sajnos nőni fog. VALÓS FOGYÁST úgy érhetsz 

el, hogy azt testzsír % méréssel folyamatosan vissza is tudod igazolni magad irányába, mert a 

helyes módszer alapján zsírból történő fogyással viszed véghez az elhatározást. 

Zsírból történő fogyásodat a genetika maximum 16%-ban korlátozhatja: 

• Ha mindkét felmenőd esetén előfordul jelentős mértékű túlsúly, ennek esélye 16%.  

• Ha csak az egyik felmenődben, akkor 8%.  

• Az viszont, hogy genetikai hajlamot örököltél, nem egyenesen arányos azzal, hogy TE 

IS ELHÍZOTT KELL LEGYÉL.  

8. 
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Rajtad múlik, hogy a genetikára hivatkozva teszel az egészségedért vagy pedig rossz 

táplálkozási beidegződésekkel belekergeted Önmagad az elhízás csapdájába. Mozgással 10%-

ban javíthatod a Téged nehezítő faktorokat. Ha betegséggel küzdesz (pld: IR, pajzsmirigy), 

azok orvos által történő kezelése vagy a helyes táplálkozás beiktatásával nehezítő 

körülményként kikerül a listádról.  

Összességében az mondható el, hogy maximum 30%-ban múlhat más körülményeken a 

fogyásod, TE Magad 70%-ban tudsz tenni az elhízás ellen és a fogyásod érdekében. Ez a 70% 

RAJTAD MÚLIK. 

Ha az étkezési gyakoriságunk nem megfelelő, akkor a fogyásunk megbukik. Erre az egy étkezési 

hibára igaz az, hogy amennyiben ez rendben zajlik, akkor a többi hiba ellenére nagyobb az 

esélyünk a fogyásra más hibák elkövetése esetén is. Átlag ébren töltött órák száma szerint kell 

figyelembe vennünk a 3-4 óránkénti étkezési gyakoriságot. 

Étkezést követően az inzulinszint a csúcsát 1 óra elteltével éri el. Ha nem elégítjük ki azt a 

folyamatot, hogy az inzulinszintünk ne maradjon túl sokáig étkezés után - teljesen normális 

folyamat keretében - lecsökkent állapotban, vagyis az étkezési gyakoriság eltér a 3-4 óránként 

közötti rendszerességtől, akkor életbe lép az, hogy a HORMONSZENZITÍV LIPÁZ NEM 

LESZ AKTÍV. Ez a hormon a zsírégető hormon, és nem lesz aktív akkor, ha az étkezésünk 

túl gyakori vagy túl ritka.  

A túl gyakori étkezés következménye tudományosan: Táplálkozást követően a szervezet az 

energia előállítása (glükóz égetése) mellett a raktározó folyamatokat helyezi előtérbe. 

Táplálkozáskor a hasnyálmirigy inzulin termelése fokozódik. Az ún. lipoproteinek zsírsavakat 

szállítanak a zsírszövetbe, amelyek a zsírsavakat trigliceridek formájában tárolják. A 

triglicerideket a zsírsejt nem tudja felvenni, ezért a zsírszövetben megtalálható lipoprotein-

lipáz (LPL) enzim előbb felszívható zsírsavakra és glicerinre bontja a triglicerideket. Az 

enzim működését az inzulin serkenti. Tehát az egész nap eszünk, nassolunk és folyamatosan 

sok az inzulin a szervezetben, akkor egészen biztosan nem tudunk a zsírégetés irányába 

kerülni. 

A túl kevés étkezés következménye tudományosan: Bekapcsol a túlélő üzemmód, mert a 

szervezet pánikol, tartalékolni kezd és nem ereszti el a zsírraktárakban található "kincseit".  

Ha elkövetjük azt a hibát, hogy TÚL SOKSZOR VAGY TÚL KEVÉSSZER ESZÜNK, akkor a 

LIPOPROTEIN LIPÁZ aktivizálódik. Ez a zsírraktározáskor aktív. Ha tehát a 

gyakoriságunk nem megfelelő, akkor a fogyásunk megbukik. Erre az egy étkezési hibára igaz 

az, hogy amennyiben ez rendben zajlik, akkor a többi hiba ellenére nagyobb az esélyünk a 
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fogyásra más hibák elkövetése esetén is. Átlag ébren töltött órák száma szerint kell figyelembe 

vennünk a 3-4 óránkénti étkezési gyakoriságot.  

 

A folyamatos evéssel arra kényszerítjük a szervezetet, hogy folyamatosan inzulint termeljen, a 

hasnyálmirigyet nem hagyjuk pihenni. Túl sok tápanyagot kell megemészteni. Állandóan 

dolgozik a gyomor, az epe, a vékonybél. És a magas inzulinszint akadályozza a zsírégetést. 

 

Ha pedig azt a hibát követjük el, hogy túl ritkán eszünk, a fent említett folyamatok 

következtében nem tud aktivizálódni a zsírbontásért felelős folyamat, a szervezet vészjósló 

üzemmódja bekapcsol, tartalékolni kezd és foggal-körömmel ragaszkodni fog a zsírraktárak 

tartalmához. 



 

 
151 

 

Az egész rendszert keretbe szervezi és elindítja, hogy ÉBREDÉS UTÁN 1 ÓRÁN BELÜL meg 

kell történnie az első étkezésnek. 

A 3-4 órás közönként megtörténő étkezések közötti időszakban EGYETLEN KALÓRIA 

FALATOT SEM FOGYASZTHATUNK. Minden, amiben kalória mértékegység 

meghatározható, legyen az egy kávé vagy cukros üdítő vagy kalóriát tartalmazó édesítőszeres 

üdítő is, inzulinválaszt vált ki. Ez miért nem jó? Az előbbiek során kifejtettem, hogy a túl 

gyakori étkezés nem aktivizálja a hormonszenzitív lipázt, azaz a zsírégető mechanizmus nem 

kapcsol be. A túl sok inzulin jelenléte tehát zsírégetést gátol. De az sem jó, ha éhezünk, mert 

akkor viszont pánik és vészüzemmód van. Ezért kell optimális, rendszeres, keretbe foglalt 

étkezési módszertant bevezetni. Nem koplalni, nem túlenni, hanem megfelelő 

rendszerességgel, előre tervezetten, nem tervezett nasik elkerülésével kell okosan étkezni. 

Sokan érvelnek a napi 5 étkezés ellen azzal, hogy pont emiatt túl sokszor késztetjük munkára a 

hasnyálmirigyünket az inzulintermelésre, ám az igazság az, hogy nem ez a 4-5 tudatosan 

megtervezett étkezés okoz problémát, hanem azok az ici-pici közbe ékelt csalások, amelyeket 

sokszor tudattalanul teszünk és bele sem számítjuk a napi étkezéseinkbe. Gyakorta fordul elő, 

hogy betartja valaki a 3-4 óránkénti előre megtervezett étkezést, de az étkezések között eltelt 

időben megiszik egy pohár kólát vagy szörpöt, bekap egy szőlőszemet, egy nyalókát, egy darab 

sajtot, stb. Ezzel pont azt érjük el, hogy az inzulintermelést folyamatosan előidézzük és túl 

gyakori étkezést produkálunk. 
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Fogyásod egészséges és valós pályára helyezésének legfontosabb feltételei: 

1. Kiszámolt alapanyagcsere és tényleges energiaszint között megállapított 

kalóriamennyiség alkalmazása, 

2. Megfelelően beállított makronutriens (szénhidrát, fehérje, zsír) arány, 

3. Ébredést követő 1 órán belüli reggeli elfogyasztása, 

4. Rendszeres étkezés 3-4-5 óránként, de nem többször. 

5. Előre megtervezett, tudatos menü fogyasztása, 

6. Étkezések közötti falatozás és kalóriatartalmú italok fogyasztásának megszüntetése, 

7. Koplalás és ritka étkezések megszüntetése, 

8. Genetikai tényezők (felmenők elhízásának megléte) esetén fokozott odafigyelés az 

egészséges rendszer kialakításában, 

9. Ismert betegségek vagy hormonális eltérések gyógyszeres kezelése szükség esetén, 

10. Ismert hormonális eltérések étrend specifikus protokolljának megteremtése 

11. Aktívabb életmód (gyaloglás; edzőtermi edzés; tornázás; stb.) 
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Étrend alkotás lépésről lépésre… 

Nagyon sok emléket hordozok magamban arról, amikor még azokkal a módszerekkel 

próbálkoztam, ahol az állandó megvonások miatt mindig éhes voltam. Az éhségtől pedig 

feszült, kiállhatatlan és ingerült. Akkor még nem tudtam, hogy miért nem tudok uralkodni a 

kitöréseimen.  

Azért leszünk idegesek az éhségtől (koplalástól), mert lecsökken a glükózszint a szervezetben, 

ami megnehezíti az érzelmeink kordában tartását.  

Ma már testközelből értem az éhség biológiáját.  

Mindenki pontosan ismeri a korgó gyomor fogalmát. Ez a fizikai éhség tünete, de egy érzés is 

egyben, ami a ghrelin nevű hormonnal kezdődik. Amikor testünk végzett az emésztéssel az 

utolsó étkezésből nyert energia felhasználása után, leesik az inzulin- és a vércukorszint. Erre 

válaszul ghrelin hormon termelődik a bélben, ez a vérrel az agyba jut és jelzi, hogy tápanyagra 

van szükség. Az agy ekkor parancsot indít egy másik hormon, az Y-neuropeptid termelésére.  

Az Y-neuropeptid hormon serkenti a szénhidrát felvételt és a táplálkozást (ez a legerősebb 

táplálékfelvételt fokozó molekula). A pajzsmirigyre hatva gátolja az energiafelhasználást. Az 

éhség mielőbbi legyűréséhez vezető falásrohamot is előidézhet, az éhség mellett a dühöt és az 

agressziót is szabályozza. 

Termelését fokozó kiváltó serkentő tényezői:  

• az éhezés,  

• szoptatás,  

• testmozgás, 

• alacsony leptin szint,  

• vércukorszint csökkenése,  

• alacsony inzulin szint.  

Vagyis, ha valaki nem vesz magához kellő tápanyagot (tartósan jóval alapanyagcsere alatt 

étkezik, léböjtkúrázik, szénhidrát megvonással él), éhezést idéz elő, ami serkenti a 

falásrohamokért felelős hormonok termelődését. Ez arra is igaz, ha túl régóta nem ettünk az 

előző étkezéshez képest.  

9. 
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Amikor azt látom különféle cikkekben, hogy a napi 5-szöri étkezés túl sok, akkor rögtön az jut 

eszembe, hogy ezt a cikket is olyan ember írta, akinek életében nem volt még jelentős túlsúlya 

és fogalma sincs arról, mi a valódi falásroham, zabaroham, éheztetés, állandó éhségérzet.  

Akik arra ösztönöznek súlyosan elhízott, 100+ kg feletti fogyni vágyókat, hogy egyenek 1000-

1300 kcal étrenden belüli makrókkal, vonják meg a szénhidrát minőségi forrásait arányaiban 

(legyen minimális a szénhidrát fogyasztás az étrenden belül), azok valójában pont abba 

sodorják a ducikat, hogy saját csapdájukba esve folytonosan ki legyenek téve örökös 

mumusaiknak. Ezek pedig valóban az evéskényszer, a túlevés, a falásroham, az édesség utáni 

vágy, a szénhidrát utáni szűnni nem akaró vágyakozás. 

Amikor az agy az étvágyfokozó hatású Y-neuropeptid hormon termelésének enged és eszünk, 

egyszer csak megérkezik a leptin hormon is, ez étvágycsökkentő hatást idéz elő, jóllakottá 

válunk és befejezzük az evést, ha tényleg jól laktunk. Ezután a gyomor hozzákezd az 

emésztéshez. Az itt lévő idegek érzékelik a gyomor feszülését (tele van), amit az agy felé is 

jeleznek. Az emésztőrendszer 3 hormonnal küldi az üzenetet az agynak: CCK-val, GLP-1-gyel 

és a PYY-nal.  

A CCK az emésztést javítja azzal, hogy lassítja a táplálék gyomorból vékonybélbe való ürülését, 

és serkenti a tápanyagok lebontásához szükséges molekulák termelését. 

A GLP-1 a hasnyálmirigyet utasítja az inzulintermelés fokozására, ezáltal csökkenti az étvágyat 

is. 

A PPY-t a vékonybél juttatja a vérbe evés után, ez a jóllakottságot kezdi jelezni. 

Az ételek megemésztése után a vércukorszint és az inzulinszint is lecsökken, majd újból ghrelin 

termelődik és így folytatódik az egész éhségi ciklus. Ez soha véget nem érő, de természetes 

folyamat, hiszen az emberi lét fenntartása a táplálkozással lehetséges. Ha nem ennénk, nem 

nyernénk energiát. Az evéstől az emésztésig tartó folyamat nem néhány perc, tehát hiába 

mondhatja azt bárki, hogy a gyomor kiürülése után ismét ghrelin termelődik és ezáltal újra 

éhesek leszünk, a szervezet önműködő folyamati révén a CCK gondoskodik arról, hogy ez a 

folyamat minél lassabb legyen (ne éhezzünk meg pár perccel evés után). Ennek nem csak az az 

oka, hogy ne együnk egész nap (ha túl gyorsan ürülne a gyomor, túl gyorsan kéne ismét 

gherlin), hanem azért is fontos biológiai szempontból, mert a tápanyagok lebontása során 

fontos vitaminok, ásványi anyagok, s maga a glükóz is megfelelő helyekre kerülve 

gondoskodnak az egészségesen működő szervezetről. Ehhez pedig időt ad a szervezet 

önmagának. 
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Ezzel tudom saját tapasztalataim alapján is elmagyarázni, hogy mennyire fontos a rendszeres, 

3-4 óránként történő táplálkozás 2 leggyakoribb típusba sorolható életmódváltó 

szempontjából is: 

1. Egy olyan életmódváltó számára, aki sokáig túlevéssel küzdött, mértéktelenül tudott 

korábban enni és szinte egész nap érezte, hogy éhes, a legrosszabb taktika hirtelen 

elvenni tőle az ételt és lecsökkenteni étkezései számát pld. időszakos böjttel, 

szénhidrátmegvonással, nagyon hirtelen lecsökkentett kalóriával. Semmi mást nem fog 

elérni, mint a fent említett folyamat révén az állandó éhség miatt jelentkezik majd az 

ingerültség, a fokozódó étvágy és végül a falásroham, vagy a vágyódásnak történő 

ismételt engedés - a diéta feladása. Míg, ha rendszeresen gondoskodunk a 

tápanyagbevitelről, akkor megelőzzük azt a folyamatot, amiben túlzottan lecsökken a 

glükóz- és inzulinszint és megjelennek az étvágyfokozó tényezők. 

2. Azok, akik rendszertelenül élnek, nem reggeliznek, napközben egy-egy falatot 

kapkodva esznek, majd este hazaérnek, borítékolhatóan feszültek, stresszesek és 

rendszerint jól bezabálnak nap végén. Az este elfogyasztott nagy mennyiségű étel (és 

rendszerint gyors felszívódású szénhidrát, egyszerű cukor, sok adalékanyag, stb.) éjjel 

kialvatlanságot, nyugtalanságot okoz és a zsírsejtek gyarapodását eredményezi. 

Az éhség biológiája nem hazudtolható meg. Az agy működése mindenki esetében hasonló, a 

hormonoknak rendeltetésszerű feladataik vannak, s ha túlságosan stresszes a fogyókúra, 

rendszertelen az életvitel, a stresszhormon jelenléte (kortizol) is növelheti az étvágyat, ami 

gyakori túlevésre késztetést idéz elő.  

Egy fogyókúra akkor stresszes, ha 

• túl sok a megvonás benne, 

• kevés az energiát szolgáltató tápanyag (kalória), 

• nem megfelelő a tápanyag arány (kevés a szénhidrát, túl sok a fehérje, stb.), 

• állandó (vagy időszakos) éhségérzettel jár, 

• az éhség okán folyton dolgoznak az étvágyfokozó hormonok, 

• rendszertelen az életvitel és össze-vissza eszünk, 

• estére összpontosítjuk a kiadós étkezést, 

• egyoldalú az étrend, 

• hiányos a vitamin- és ásványi anyag készlet az étrendben, 

• túl egyhangúak az ízek, 

• mindig kudarcba fullad. 
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Az életmódváltásra testsúlykontroll tekintetében azért van szükség, mert plusz kilókkal 

küzdünk. A nem kívánt kilókat túlevéssel értük el. A túlevés pedig származhatott több forrásból 

is. Lehet, hogy egyáltalán nem figyeltünk oda és elengedtük a gyeplőt. De az is lehet, hogy a 

hormonok vad játéka okozta ezt, mert túl rendszertelenül vagy túl ritkán, vagy túl keveset 

ettünk eddig. Bármi is a kiváltó ok az elhízásra, megoldása csak abban rejlik, ha: 

• kialakítunk egy saját életvitelünkre, demográfiai adatainkra passzoló étrendet, 

• megfelelő tápanyagarányokat állítunk be, 

• nem vonunk meg drasztikusan élelmiszercsoportokat, 

• minőségi tápanyagokat fogyasztunk (minél kevésbé feldolgozott élelmiszereket 

használunk), 

• finoman és változatosan főzünk, 

• jóllakottságok érünk el, 

• nem koplalunk, 

• nem hagyunk 3-4 óránál több időt 2 étkezés között, 

• felkelést követően 1 órán belül reggelizünk, 

• rendszert viszünk az étkezésünkbe, 

• tudatosságot építünk az étrendbe, 

• előre tervezünk és keretek között tartva kiegyensúlyozottan étkezünk.  

A minőségi étrend 3 főétkezésből és 1 vagy 2 kis étkezésből (snack) áll. A 3 főétkezés tartalmaz 

minden fontos tápanyagot fehérjéből, szénhidrátból, zsírból is. A kisebb étkezés(ek) pedig 

megnyugtatják a gyomrot és ellehetetlenítik a "fullasztó" biológiai éhség kialakulását, s 

energiát szolgáltatnak a főétkezések közötti időszak(ok)ra is.  

Reggelizés 

Nagyon sokan rohanós reggeleket élnek át nap mint nap. Ezért 2 falatot bekapnak vagy talán 

annyit sem. Vannak, akik teljesen jól érzik magukat ebédig egy falat nélkül. Ha testsúlykontroll 

a cél, akkor kiindulási alap még mindig az, hogy az egyén elhízott. Vagyis eddig 

energiatöbblettel élt.  

Jómagam is azok közé tartoztam sokáig, aki étel nélkül indult el a munkába, utaztam 45-50 

percet, majd mikor először nyúltam ételhez a nap folyamán, már javában a munkaidőben 

jártam, valahol délelőtt. Nagyon hibás rossz szokásom volt és erre akkor jöttem rá, amikor 

elkezdtem tudatosságot építeni az étkezésembe. 
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A legfontosabb érvem a reggeli mellett és ez kivetíthető a teljes napi étkezésre: a RENDSZER. 

Az a bizonyos tervezett, tudatos, előregondolt FELKÉSZÜLÉS, ami keretekbe 

szorítja a napi energiabevitelemet és energia ellátottságomat. 

A reggeli fontossága kiemelkedő, mert feltölti az energiaraktárakat, amelyek az éjszaka 

folyamán megüresedtek. Az emberi szervezet önműködő folyamatok révén akaratunktól 

függetlenül végzi a dolgát: lélegzünk, gondolkodunk, alszunk, beszélünk, mozgunk, dobog a 

szívünk, folyik a vér ereinkben. Ehhez energia kell a szervezetnek. Csak táplálkozás útján 

tudjuk ezt biztosítani, ezért nem kérdés: enni kell. Különös tekintettel egy nagyobb súllyal bíró 

embernél, hiszen nagyobb testet sokkal nagyobb energia és munka megdolgoztatni. 

A reggeli elhagyása egyáltalán nem javasolt túlsúlyosok számára. Sokan esküsznek az 

időszakos böjtre, amikor időablakokban étkeznek és ezt még irányzathoz sem kell kötni. Azok 

esetében, akiknek van egészségügyi problémájuk, pld. a cukor és/vagy inzulin értékek a 

normálistól eltérnek, ha magas vérnyomással küzd valaki, hormonális problémák nehezítik a 

mindennapokat, nem érdemes orvosi utasítás hiányában önszorgalomból olyan diétás 

módszereket beiktatni, amelyek vércukor leeséshez vezethetnek. Hosszú ideig tartó 

étkezésmentes időszak egy túlsúlyos ember számára nem célozott. De még egészséges 

embernél sem. 

A mai irányzatokkal az a baj, hogy létrejönnek. Aztán sokan indok nélkül követni kezdik azokat. 

Bennem mindig felmerült az a kérdés, mi jó abban, hogy valaki szánt szándékkal nem eszik 

délutánig. Ez persze magánvéleményem, de picit sem tartom jó tanácsnak egy elhízott test 

esetében, ahol energiahiány nélkül még nehezebb a létfunkciók ellátása.  

Miért jó a reggelizés? 

• Elkerülhető vele a falásroham későbbi időpontban. 

• Nem növeli ezáltal az éhségérzetet. 

• Nem késztet nassolásra, ha jól indul a reggel. 

• Rendszeres étkezési ritmusra tanít. 

• Javítja a vércukorszintet. 

• Csökkentheti a súlygyarapodás okozta problémák kockázatát. 

• Kiegyensúlyozottabb a kedélyállapot. 

• Javítja a szellemi tevékenységet, a koncentrációt, a hangulatot. 

• Megindítja a napot, stressz nélkül. Hiszen a koplalás stressz a szervezet számára. 

• Beindítja az anyagcserét. 
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Mindez akkor igaz, ha minőségi táplálékokat viszünk be: jó minőségű gabonát, 

friss zöldségeket/gyümölcsöket, joghurtot, növényi tejet, friss sajtot, tojást. 

Illetve kerüljük a hozzáadott cukrot, a búzalisztet és a cukros gyümölcsleveket, 

cukrozott tejitalokat. 

A mai táplálkozási kultúrában a reggeli gyakran áll kenyér, péksütemény kínálatából. Ez elhízás 

egyik kiváltó oka éppen ez. A sok búzalisztből, cukorból készült gőzölgő péksüti és kenyérféle. 

Ha így indul a reggel, akkor valóban nem azt a célt szolgálja, amiről a reggelinek kell szólnia: 

adjon megfelelő energiát a nap indításához. 

Sokat javíthat a diéta hangulatán, ha itt is kísérletezünk. Jó magam is gyakran próbálok ki új 

dolgokat a nagyon egyszerűtől az időigényesebbig. Ha fogyni kell, nem kell lemondani a finom 

ízekről, sőt. Ha gondoskodunk arról, hogy minél változatosabb, minél színesebb, minél 

ízletesebb, annál jobb kedvvel fogyasztjuk el és a reggel is jobban indulhat. 

 

Mutatok néhány nagyon egyszerű, de mégis ízeiben változatosabb reggeli ötletet, ami engem 

kicsalogatott a "szürke reggelik" világából. 

Pirítós, pirított gomba & kaliforniai paprika raguval, sajtkrémmel 

 

Szendvics, kicsit másképp! 

Ha szendvicset szeretnénk enni, azonnal az 

jut eszünkbe, hogy tegyünk rá 

vajat/vajkrémet/, valami sonkafélét, sajtot 

és némi zöldséget. Ez is kiváló választás 

lehet. De ha igazán mesteri reggelire 

vágyunk, akkor nagyjából 3-4 perc alatt a 

megszokottnál merészebb, tényleg fenséges 

reggelit tehetünk az asztalra.  
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Egy kis kanál kókusz olajon, oliva olajon vagy vajon pirítsunk apróra vágott barna csiperke 

gombát és kaliforniai paprikát. Fűszerezés: só, bors, fokhagyma, mustár. Addig pirítsuk a 

zöldségeket, míg már kellemes az illatuk és az állaguk is roppanós. Kb. 3-4 perc a serpenyőben. 

Dobjunk mellé egy szelet teljes kiőrlésű kenyeret, mindkét oldalát pirítsuk zsiradék nélkül. Ha 

elkészült, a pirítóst kenjük meg vékonyan natúr sajtkrémmel vagy cottage cheese-zel és 

halmozzuk a tetejére az elkészült zöldség ragut.  

Bármilyen zöldséggel ideális. Próbáltam: póréhagymával, erős paprikával, vörös hagymával, 

paradicsommal. Fűszerek esetén határ a csillagos ég, még a chili is jól áll neki a reggeli kávé 

előtt. Vega verzió: egy pici lime-os oliva olajat kenjünk a kenyérre. 

 

Tükörtojás cottage cheese-zel kent barna puffasztott rizzsel & friss zöldségekkel 

 

 

Aktuális kedvencem a barna puffasztott rizs. 

Sokkal ízletesebbnek találom, mint a 

hagyományos fehér rizsből készült verziót. 

Amikor még friss a zacskóban, igazán puhán 

omlik a fogaink között.  

Nagyon passzol hozzá a kicsit túrós jellegű 

cottage cheese, ahogyan a zsiradék nélkül 

készült tükörtojás is. Szinte mindenki 

gyerekkorából él a tükörtojás emléke, 

legalábbis nálunk gyakori volt vagy borsó 

főzelék feltétként vagy a reggeli tányéron 

friss kenyérrel. 

 

 

Ezen a tányéron minden van: egészséges, jó zsírok, friss zöldségek, szénhidrát. A cottage cheese 

miatt kifejezetten friss, kissé savanykás, de a tojásra szórt tengeri só ezt még jobban 

kihangsúlyozza. Készíthető úgy is, hogy a cottage cheese-t feldobjuk.  

Kedvenc saját készítő cottage cheese verzióim: 
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1. tökmagos - fokhagymás (apróra reszelt fokhagymát és tökmagokat keverek el benne) 

2. füstölt sajtos - paradicsomos (reszelt füstölt mozzarella sajtot és pici kockákra aprított 

paradicsomot keverek bele) 

3. pirított gombás - nagyon apróra vágott pirított gombát keverek bele 

Vega verzió: totuval készítsétek el! 

 

Szilvás zabpalacsinta 

 

Ha elővesszük a zabos üveget, nem csak 

kása kerülhet az asztalra.  

Inzulinrezisztensek arra figyeljenek, hogy a 

reggeli órákban csak lassú felszívódású 

szénhidrátot érdemes fogyasztaniuk, ezért a 

gyümölcsöt érdemes kihagyni belőle - de ha 

tízóraira készül, már nincs vele gond. 

 

 

Hozzávalók: zabpehely, tojás, protein por (vagy vegán protein vagy édesítő), szilva, fahéj, pici 

víz vagy kókusz tej. A gyümölcs igazán jó nedvességet kölcsönöz neki. Különösen finom még az 

almás verziója. Különlegesebb verziók készíthetők akkor, ha diót vagy mandulát és/vagy kakaó 

port is teszünk bele.  Az egészet aprítógépben összedolgozzuk, majd pici korongokat formázva 

kisütjük palacsinta serpenyőben. A szilva felét eldolgozzuk a masszába, a másik felét apróra 

vágjuk és fahéjjal picit megpároljuk egy serpenyőben. Ez fahéjas szilva mártássá is 

krémesíthető aprítógépben.  

 

Zabos gyümölcstorta 

Gyümölcskrémes kicsit másképpen. 

Hozzávalók: zab, tojás, zselatin, gyümölcs és protein (vagy édesítő) 
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A zabot, a tojást és a proteint aprító gépben összedolgozzuk. Hőálló edénybe kanalazzuk. A 

tésztát kisütjük. Megvárjuk, míg kihűl. 

 

Tetejére gyümölcsöket szeletelünk, majd a 

zselatint (forró vízben feloldás után, édesítő 

szerrel édesítve) ráöntjük. Hűtőben hűtsük 

le, így az igazi. 

Inzulinrezisztensek ezt tízóraira fogyasszák 

vagy a gyümölcsmentes verziót készítsék el. 

 

 

 

Készíthető kölesből is. Készíthető gyümölcs nélkül is. Gyümölcs helyett magvakat tehetünk a 

tetejére. Fel lehet tuningolni a tésztát egy kis darált dióval is. 

További reggeli ötletek: 

① Zabkása: zab, növényi tej vagy víz, protein por vagy fahéj + stevia/eritrit, pár szem mag 

(pld. mandula, dió, kesudió). Ha nem szereted a zabot, helyettesítsd basmati rizzsel és készíts 

tejberizst növényi tejjel, fahéjjal, steviaval/eritrittel. 

Ha nem vagy inzulinrezisztens, tehetsz hozzá banánt, erdei gyümölcsöt, meggyet, epret is, 

viszont, ha problémád van az inzulinértékeiddel, akkor a reggeli órákban kerüld el a 

gyümölcsöt, a cukrot és a tejterméket (növényi tejet használhatsz). 

② Tojás + pirítós + zöldség: tojás, rozskenyér/purpur kenyér/teljes kiőrlésű 

kenyér/jókenyér/szafi lisztből készült saját kenyerek, vaj, zöldség. 

Én magam mindig úgy készítem ízletesre a tojásrántottát, hogy vajon megpirítok póréhagymát, 

fokhagymát és/vagy vöröshagymát, szinte mindig teszek hozzá barna csiperkét és 

medvehagymát. A tojásokat felverem egy külön tálban, adok hozzá sót, borsot, kaprot, gyakran 

használok friss zöldfűszereket (pld, petrezselyem) és 1-2 kiskanál parmezánt vagy reszelt 

mozzarellát keverek bele. Ezt öntöm rá az előzőleg pirított zöldségekre, majd készre sütöm 

kevergetés mellett a tojást. Garantálom, hogy nincs szükséged semmilyen más ételízesítőre. 

Friss zöldségekből, fűszerekből és tojásból készítesz laktató reggelit. 
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Pirítóst az elkészült tojás után úgy készítek, hogy egy nagyon vékony csík vajat rádobok a tojás 

után maradt serpenyőbe és a kenyér mindkét oldalát ropogósra sütöm 1-2 perc alatt. A vajtól 

frissen ropogós és isteni finom pirítósod lesz, ami magába szívja az előzőleg sütött zöldségek 

ízét is. 

③ Szendvics: rozskenyér/purpur kenyér/teljes kiőrlésű kenyér/jókenyér/szafi lisztből 

készült saját kenyerek/abonett/finn cripps, zöldségek krémekkel, feltéttel 

Szendvics krémek: avokádó krém (avokádó, mustár, hagyma, lime, só), medvehagymás vaj 

(apríts fel egy levél medvehagymát 1 kiskanál olíva olajjal aprító gépben/turmix gépben, majd 

szoba hőmérsékletű vajjal keverd el és ezt kend a kenyérre egy kis sóval – ízorgia), 

póréhagymás vaj (póréhagymát vágj karikákra, majd 1 vékony vajon grillezd aranybarnára 

sóval, ha kész, keverd össze 1 kiskanál olíva olajjal és ezt kend a kenyérre), paprikás vaj (kápia 

paprikát vagy kaliforniai paprikát kis kockákra vágj fel és vajon vagy sütőben süsd meg, esetleg 

grillezd és miután elkészült krémesítsd egy kis vajjal, esetleg mustárral aprító gépben), olívás 

paradicsom (koktél paradicsomot apríts nagyon pici darabokra és sós olíva olajjal keverd el), 

tonhal krém (tonhal, mustár, lime, sajtkrém – ezeket krémesítsd össze), sima vaj (kicsit sózd 

meg, úgy finomabb) 

Szendvics feltétek: legalább 70% hústartalmú csirke, pulyka és sertés sonka, mozzarella, 

trappista, edami vagy bármilyen szeletelt sajt 

Zöldségek: minden szendvicsbe vagy mellé kötelező a zöldség: paprika, paradicsom, fehér 

hagyma, savanyú káposzta, gomba, retek, saláta levél, póréhagyma, újhagyma, zellerszár, kígyó 

uborka  

④ Smoothie: a határtalan lehetőségek tárháza, amelyben egyetlen szabály van: tegyél bele 

mindig zöldséget is, akkor is, ha gyümölcsös ízvilágot szeretnél érezni. Néhány finom ötlet: 

 Banán, kelkáposzta, vaníliás protein por, chia mag, növényi tej 

 Erdei gyümölcs, banán, növényi tej, fahéj, stevia 

 Áfonya, kelkáposzta, banán, növényi tej 

 Uborka, spenót, lime, kivi, alma, víz, stevia 

 Meggy, joghurt, zab, fahéj, zab, spenót 

⑤ Zabpalacsinta: zab, tojás, protein por/vagy banán és/vagy stevia (a tojást felvered a 

protein porral vagy steviával, majd egy turmix gépben krémesre kevered a zabbal, így kapsz 

palacsinta tészta állagot és ezt sütöd ki apró kerek palacsinta formákra). Ha nem vagy 

inzulinrezisztens, készíthetsz almás fahéjas mártást mellé úgy, hogy az almát lereszeled és 

fahéjjal egy serpenyőben készre párolod, majd krémesre turmixolod, így cukor nélküli édes 
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alma lekvárfélét kapsz. Ha nem szereted a zabot, használj zab helyet olajos magot 

sürítőanyagként. 

 

Ebéd 

Az ebéd egy jól összeállított étrendben a 2. vagy 3. étkezés a nap folyamán.  

Milyen egy jó ebéd? 

Legyen változatos a nyersanyag választás.  

Fogyassz széles körben élelmiszereket: zöldségeket, gyümölcsöket, jó gabonákat, egészséges 

fehérje forrásokat, egészséges zsírokat. Minél több félét mindenből. Ne csak azt, amit régóta 

szeretsz. Felnőttkorban az életmódváltás tökéletes időszak arra, hogy rálelj gyerekkorban még 

kifejezetten utált élelmiszerek finom ízére (legjellemzőbb, hogy ezeket régen kevésbé szerettük: 

spenót, tök, egyéb zöldségfélék). 

Legyen különféle az étel elkészítési módja. 

Nagyon nagy segítség az "unalom" elkerüléséhez, ha változtatod azt, ahogyan az ételeid 

készülnek. Érdemes a tervezésben erre is figyelni. Hagyatkozhatsz az épp aktuális kedvedhez 

is, de az is jó megoldás szokott lenni, ha a hetet felosztod néhány napos szakaszokra. Pld. hétfőn 

grillezel, kedden párolsz, szerdán levest készítesz desszerttel, hétvégén kicsit bonyolultabb és 

több elemes ételeket főzöl. Ne mindig ugyanazt edd. A fogyókúrák általában ezért dőlnek be. 

Legyen eltérő az ételek textúrája. 

Ezt legtöbbször a köretekkel tudjuk elérni. Ha pld. édesburgonyát szeretnénk készíteni, 

többféle módot is találhatunk erre: hasábokra vágva sütőben sütve, kockákra vágva párolva, 

más zöldségekkel vegyítve püréként (pld. sütőtökös édesburgonya püré), főzelékként, 

hajszálvékonyan sütve csipszként, megtöltve édesburgonyahajóként. 

Húsok esetén is nagyszerű példa, ha a megszokott párolt vagy sült hús helyett fasírtot 

készítünk, esetleg rakott ételbe tesszük. 

Gabonák esetén pedig rugaszkodjunk el a megszokásoktól. A zabpehelyből például 

tökéletes  palacsintát/tortilla tésztát lehet sütni. 
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Legyen eltérő az étrend jellege. 

Célszerű változtatni olykor a megszokott és kedvelt ételeken. Mindig azt javaslom az 

életvitelprogramban is, hogy azok, akiknek nincsenek hormonális problémáik vagy 

intoleranciáik, nem kell glutén és tejmentesen étkezzenek, de azzal nem ártanak, ha bizonyos 

napokon kiiktatják a golyvaképzőket. Ezért az sosem lehet hátrány, ha tartunk egy húsmentes 

napot, tojásmentes napot, glutén és tejmentes napot, esetleg egy teljesen vegán napot. Ezzel 

pihentetjük a bélrendszert és olyan ízeket is megtapasztalhatunk, amelyek eltérőek a 

megszokottól. 

A sokszínű étrendnek köszönhetően testünk hozzájuthat a szükséges fehérjékhez, 

zsiradékokhoz, szénhidrátokhoz, vitaminokhoz, ásványi anyagokhoz. 

Példa hétköznapi tervezéshez ebédre: 

Hétfő-kedd: grillezett hús/hal, gabona köret, grillezett/sült zöldség 

Kedvenceim:  

1) Grillezett csirkemájas tál: basmati rizs, kaliforniai paprikás, fokhagymás, paradicsomos 

ragu, csirkemáj, fokhagyma, hagyma. A csirkemájat serpenyőben egyben sütöm a hagymával, 

paprikával, paradicsommal és rengeteg zöld fűszerrel. A rizst külön főzöm, majd tálaláskor 

ráhelyezem a ragut. 

2) Cukkinis pulykafasírt sütőben sütött hagymás-fokhagymás édesburgonya 

kockákkal: pulyka, reszelt cukkini, tojás, fokhagyma, vöröshagyma, 2 kiskanál zabpehely. A 

cukkinit lereszelem, kinyomkodom a levét. Hozzáadom a darált pulykahúshoz, 1 tojást verek 

hozzá, felaprított hagymákkal és 2 kiskanál zabpehely liszttel egybe forgalom. Kis húsgolyókat 

vagy lapos korongokat készítek és sütőben kisütöm. Az édesburgonyát felkockázom, mellé 

fokhagymát és fehér hagymát karikákra vágok, jól összeforgatom sok zöldfűszerrel és tepsiben 

készre sütöm.  

Szerda-csütörtök: rakott ételek/hajók 

Kedvenceim: 

1) Erdélyi rakott káposzta: savanyú káposzta, darált pulykahús, főtt tojás, tejföl, babérlevél, 

pirospaprika, köles, mozzarella sajt. Először egy serpenyőben előkészítem a darált húst 

hagymán, fokhagymán, pirospaprikán, majd tepsibe helyezem, összeegyengetem több 
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rétegben rakott burgonya jellegűen az egészet az előre megfőzött és felkarikázott tojással, 

tetejére pedig tejföl és sajt kerül és sütőben alufólia alatt készre sütöm. 

2) Édesburgonyahajó: édesburgonya, darált hús, cukkini, vöröshagyma, kukorica, 

mozzarella. Az édesburgonyát félbe vágom hosszában és tepsiben kicsit elősütöm, hogy 

puhuljon. Ha már puhább, kiszedem, kikaparom óvatosan a közepét. Egy hajó formát hagyok. 

Beletöltöm az előre elkészített darált húst, az apró kockákra vágott cukkinit és hagymát, 

kukoricát. A tetejére sajtot szórok, visszateszem a sütőbe és egybe sütöm. A kiszedett 

édesburgonya belsőt felhasználom a vacsorához vagy uzsonnához. 

Péntek: hús, tejmentes nap 

Kedvenceim:  

1) Hamis rablóhús: barna csiperke, vöröshagyma, cukkini, paprika, ananász, paradicsom, 

kígyóuborka, zeller. A hurka pálcikára ráhúzom a rablóhús alapanyagait: barna csiperke, 

vöröshagyma, cukkini, paprika, ananász, zeller. Oliva olajjal és sóval fűszerezem, majd tepsibe 

helyezve készre sütöm. A kígyóuborkából és paradicsomból pár csepp oliva olajjal, lime-mal és 

bazsalikommal, oregánóval készítek görög salátát.  

2) Borsós gomba pörkölt durum tésztával: hagyma, barna csiperke, zöldborsó, piros 

paprika, mustár, oliva olaj, fokhagyma. Az olajon pörkölt alapot készítek a hagymával, 

pirospaprikával, mustárral, majd bele teszem az apróra vágott gombát és végül a zöldborsót, 

fokhagymát. Mustárral és kevés vízzel párolom. Ízesítésnek: fokhagyma, zöldfűszerek, só, bors 

mehet. A durum tésztát külön vízben főzöm, majd ráhalmozom a leszűrt tésztát a pörköltre. 

További ebéd ötletek: 

① Grillezett hús/hal + gabona köret + zöldség + zöldségmártás 

Variációk: 

Grillezett hús/hal + párolt rizs/quinea/köles/bulgur/hajdina/stb. + grillezett 

zöldség: ebben az esetben grill serpenyőben vagy tepsiben megsütöd a húst és vajon pirítasz 

mellé zöldségeket (pld. gombát, póréhagymát, paprikát, karalábét, cukkinit, céklát, stb.), külön 

pedig elkészíted hozzá a gabonát sós vízben köretnek. 
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Grillezett hús/hal + párolt rizs/quinea/köles/bulgur/hajdina/stb. + párolt 

zöldség: ebben az esetben grill serpenyőben vagy tepsiben megsütöd a húst és sós vízben főzöl 

mellé zöldségeket (pld. brokkoli, karfiol), külön pedig elkészíted hozzá a gabonát sós vízben 

köretnek 

 

Rabló hús + párolt rizs/quinea/köles/bulgur/hajdina/stb. + saláta: ebben az 

esetben egy hús pálcára fűzd fel egymás után a kedvenceidet: hús, szalonna, gomba, zöldségek 

egymás után véletlen sorrendben, tedd tepsibe a sütőben, mellé külön főzz gabona köretet és 

készíts egy kiadós olíva olajos, citromleves dresszing öntetes salátát vagy joghurtba tegyél 

fokhagymást és kaprot. 

 

Grillezett hús/hal + párolt rizs/quinea/köles/bulgur/hajdina/stb. + zöldség 

mártás: ebben az esetben grill serpenyőben vagy tepsiben megsütöd a húst és külön elkészíted 

hozzá a gabonát sós vízben köretnek és készítesz egy zöldséges mártást (mutatom hogyan): 

 

Zöldséges mártás ötletek adalékanyagok nélkül 

paradicsommártás: fokhagyma, póréhagyma, medvehagyma (vagy más fajta hagyma), 

paradicsom, oregánó, vaj, só, bors kerül a serpenyőbe és teljesen összefőzöd ezeket, majd az 

egészet turmixgépbe teszed és pépesre kevered – mindenféle ízfokozó, külön cukor, külön 

savanyúságot szabályozó nélkül készítettél egy friss paradicsommártást, ami garantáltan 

egészséges és a sok zöldségtől nagyon finom (plusz trükk egy pici kacsa zsír vagy libazsír bele, 

esetleg egy kis bacon) 

gombamártás: fokhagyma, póréhagyma, medvehagyma (vagy más fajta hagyma), gomba, 

bármilyen zöldfűszer, vaj, só, bors, mustár kerül a serpenyőbe és teljesen összefőzöd ezeket, 

majd az egészet turmixgépbe teszed és pépesre kevered (plusz trükk egy pici kacsa zsír vagy 

libazsír bele, esetleg egy kis bacon) 

paprikamártás: fokhagyma, póréhagyma, medvehagyma (vagy más fajta hagyma), paradicsom, 

oregánó, kápia paprika és/vagy kaliforniai paprika, sima zöldpaprika, vaj, só, bors kerül a 

serpenyőbe és teljesen összefőzöd ezeket, majd az egészet turmixgépbe teszed és pépesre 

kevered (plusz trükk egy pici kacsa zsír vagy libazsír bele, esetleg egy kis bacon) 

kapros sajtmártás: fokhagyma, póréhagyma, medvehagyma (vagy más fajta hagyma), kapor, 

vaj, só, bors és reszelt mozzarella kerül a serpenyőbe és teljesen összefőzöd ezeket, majd az 

egészet turmixgépbe teszed és pépesre kevered 

 

Kísérletezz! Bármilyen zöldséggel kipróbálhatod, amit szeretsz és készíts belőle adalékanyag 

mentes mártást a húsokra!  
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② Rakott zöldség: készíthető brokkolival, karfiollal, cukkinivel, gombával, savanyú 

káposztával, kelkáposztával olyan módon, mint egy rakott burgonya. Halmozd egy tepsibe a 

zöldségeket, karikázz rá elszórtan főtt tojást, só, bors, egy kis szalonna vagy bacon kerülhet rá, 

majd öntsd nyakon mártással (tejföl vagy rizstejszín és jó sok kapor vagy másfajta zöldfűszer), 

a tetejét szórd meg reszelt mozzarellával és süsd készre a sütőben. 

③ Főzelék + tojás feltét: készíthető brokkolival, karfiollal, vajbabbal, kelkáposztával, 

tökkel, spenóttal vagy bármilyen általad kedvelt zöldséggel. Adalékanyag és liszt nélkül úgy 

készítheted el, hogy először készítesz egy hagymás, fokhagymás vajas alapot, majd ezen pirítod 

meg a zöldségeket, ezután öntesz hozzá annyi vizet, hogy az ne legyen túl híg. Főzd össze 

bármilyen idény friss fűszerrel vagy zöldfűszerrel. Vedd ki a zöldség 1/3-át és turmix gépen 

készítsd el a főzelék betétet, vagyis önmagával fogod sűríteni, mert ezt a sűrű krémet vissza 

fogod önteni a serpenyőbe. Egy kis rizstejszínnel, pici tejföllel teheted ízesebbé, de ez 

elhagyható. Az alap lesz a lényeg, ami az ízét fogja megadni az elején, ehhez használj 

fokhagymást, póréhagymát, medvehagymát, vörös hagymát, fehér hagymát bátran! 

Feltét lehet: főtt tojás, tükörtojás 

④ Zöldség fasírt + köret + zöldség: készíthető cukkiniből, karfiolból, répából, brokkoliból 

és bármilyen zöldségből, amelyet le tudsz reszelni apróra. Ami kell hozzá: a zöldség (a levét ki 

kell nyomnod reszelés után), tojás, zöldfűszerek, bármilyen apróra vágott zöldség (paprika, 

gomba, répa, karalábé, cukkini), amit hozzá keversz, így lesz egy hangsúlyos fő zöldség és lesz 

mellette néhány ízesítő zöldség is. Kiemelten fontos itt is, hogy legyen benne hagyma, 

póréhagyma, fokhagyma és ezek bármilyen kombinációban jók lesznek sóval, borssal. Ez fogja 

adni az ízét. Egy pici reszelt sajtot is keverhetsz bele és kockára vágott bacont is. Muffin 

formába kanalazd és sütőben süsd meg muffin szerűen a fasírtokat. Ha úgy érzed, nem elég 

sűrű és nem áll össze, mehet bele darált zabpehely liszt vagy darált olajos mag – ez pikáns ízt 

ad neki. 

A köretnek bármilyen vízben főtt köret és párolt vagy grillezett zöldség megfelelő. 

⑤ Húsos ragu + gabona + zöldség: apróra vágott csirke vagy pulykamellet pörkölt alapon 

piríts meg, majd adj hozzá tetszés szerint mustárt, zöldfűszereket, vajat majd használd a már 

bemutatott zöldséges mártások egyikét ragu mártásnak. Köret lehet telkeskiőrlésű penne vagy 

bármilyen sós vízben főtt gabona és mindenképp grillezz mellé zöldséget (pld, gomba, cukkini, 

padlizsán, stb.) 
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Vacsora 

Az egész napi hajtásra koronaként helyezkedik el az esti vacsora. De talán nem is ez a legjobb 

megfogalmazás, mert ezt sokan inkább mumusként élik meg.  

Egész nap csatatéren harcolunk az élet körforgása alatt, reggeltől estig. A munka mellett 

számos dolog foglalkoztat bennünket és nekünk mindennel egyszerre kell megbirkózni: 

• Elromlott a mosógép, szerelőt kell hívni.  

• Az autót el kellene már vinni éves szervizbe.  

• A biztosító levelet küldött, hogy évforduló van, jó lenne átnézni, van-e olcsóbb casco.  

• Hívott anyu, hogy 2 hét múlva ünnepeljük meg húgom születésnapját.  

• Be kell vinni valami adatvédelmi nyilatkozatot a bankba.  

• Be kéne fizetni a csekkeket. 

• Mit főzzek hétvégén, jönnek "Pisti" szülei és az Anyósom annyira kritikus. 

• A Márti esküvőjére kellene egy normális ruha és cipő. 

• Leárazás lesz a drogériában, elfogyott a parfümöm. 

• Nincs egy normális harisnyám. 

• Céges csapatépítő lesz. Már megint. 

• A gáz számlát kétszer vonták le. Ezzel is foglalkoznom kell. 

• Azt sem tudom, mikor voltam fodrásznál utoljára. 

• A körmeimről már nem is beszélek. 

• Akció lesz a LIDL-ben, mindenképp be kell mennem hazafelé. 

• Aerobik lesz este. Betettem az edző cuccom? 

• Na megint itt a kedvenc ügyfelem, ma már csak ez hiányzott. 

• Nem érem el "Pistit". Még mindig nem tudom, mit főzzek hétvégén. Komolyan 

mondom, nem értem, miért némítja le állandóan a telefonját.  

• Mikor megyek nőgyógyászhoz? 

• A fogamnak is most kellett letörnie hátul. Pont most van időm meg pénzem a 

méregdrága fogdokimra. 

• De jó, vetítik már azt a filmet a mozikban. Álmodik a nyomor, úgy sincs időm megnézni, 

majd letöltöm és megnézem vasalás közben 3 hét múlva. 

• Már megint ez a dobozos kaja. Mennyivel jobban esne egy hatalmas, majonézes, 

ketchupos hamburger. Ahh... az a mekis fánk. Az is. Úristen de ennék egy olyat. 

Hazafelé be kéne menni. De akkor minek edzeni. Le kéne fogynom. De ez a nap nem 

mindegy? Egy nap. Majd holnap megeszem ezt a xar kaját. Nem. Fogyózok. Edd meg 

ezt a kaját. Ne kezdd már megint! Egyél. 
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Hány ilyen napon vagyok túl az utóbbi 14 év távlatában, amikor ennyi teendőm, ennyi 

gondolatom, ennyi minden van a fejemben? Nincs elég kezem ahhoz, hogy így hirtelen össze 

tudjam számolni. És ez még mindig csak a nap alatt zajló gondolathalmaz a fejünkben. Hol van 

még a sötétség leple, amikor kialakul az alapvető káosz?! 

 

Egész nap kitartunk az elhatározás mellett. Ott van dobozban minden előre készített ételünk. 

Ha elég határozottak voltunk, még az aerobik sem maradt ki és a mekibe sem mentünk el azért 

a bizonyos fánkért. Mert önmotivációnk nyert a nap folyamán. Jött a kísértés, de ellenálltunk. 

Kinyitjuk az ajtót, végre ledobhatjuk a szoros cipőt és letesszük a nehéz bevásárló szatyrokat a 

konyha pultra. Vége a napnak. Otthon, édes otthon. Nyugalom a munka után. Lehámozhatjuk 

magunkról a ruhát és Chilll-ezhetünk végre bugyiban, trikóban, piacos, kényelmes papucsban, 

míg nem csörög a mosógép szerelő, hogy érkezik. Az ajtón kívül hagytuk a világot. Bent, a 4 fal 

között a mi mennyországunk van, ahol csak mi vagyunk, ahol senki nem cseszeget már, ahol 

nincs főnök, nincs kolléga. Semmi. 

Aztán...  

...eljőő az este és előbújnak a mumusok... 
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Mindenki érzett már hasonlóan esténként. De ha igazán őszinték akarunk lenni magunkkal, 

szinte minden este ugyanilyen. Reggel még eltökélten és energiával tele kezdjük el ezt az 

életmódváltós napot is, de valahogy az erő elhagy minket estére. Az energiaszintünk is csökken. 

Legtöbben ezért abba a hibába esnek, hogy este feladják az egész napi küzdelmet és féktelen 

evésbe kezdenek. Amit találnak. Azt is teljes telítettségig. Ha nincs mögötte igazi tudatosság, 

mindig győz a "majd holnap". 

Az esti evés és vacsorakérdés nálam is mumus volt. Sőt, kifejezetten ártó napszaknak számított 

az életemben, mert én nem csak hogy elrontottam itt, de ténylegesen erre koncentrálódott az 

egész napi dőzsölésem. Ettem napközben is, de este tényleg fáradhatatlanul, mértéktelenül, 

gondolkodás nélkül, elborult elmével "zabáltam" a szénhidráttól kezdve a sok zsírt is. Hiszen 

egy este rendelt pizza, vagy egy mátrai borzas túlteng minden tápanyagban. A sült burgonya, a 

rántott hús, a ráolvasztott sajtok és a liszt szénhidrát és zsír is egyben, nem a jó fajtákból. S 

hiába teljes kiőrlésű egy pizza tészta, attól a rápakolt cukros paradicsomszósz, a rengeteg sajt, 

a többi kolbász vagy egyéb élelmiszer és persze a sok fűszer (amely tele van ízfokozóval és 

hozzáadott cukorral) mind-mind hozzájárulnak a villámgyors vércukor emelkedéshez, aminek 

következménye az inzulintermelés. Aztán lavina. Hiába tudtam, hogy esti zabálásaim után 

rémálmaim lesznek, nem érdekelt. Mert éhes voltam. Ma már tudom, hogy ENERGIA-

éhségem volt. Egyszerűen túlterhelt, kimerült, stresszes, fáradt voltam a munkától, az engem 

ért stressz faktoroktól. Hiszen a stressz nem csak fizikai, hanem szellemi, lelki síkon is mindig 

érint. Éppen ezért lehet fizikai, szellemi és érzelmi jellegű is. Nálam ez hatványozottan játszott 

szerepet. S a legtöbb emberre ez pontosan ugyanígy hat, csak épp nem nézünk mögé. 

Elfogadjuk. Élünk a mindennapi terhek alatt és döntéseink értelmében kialakult 

stresszhatásainkat a maga természetességével éljük meg.  

Ezért estére csúcsosodik az energiatornyunk hiánya. Mindegy mit, csak ehessünk. Mert energia 

kell. Tápanyag kell, amit mi tévesen éhségnek definiálunk.  
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Mit ehetünk hát este? 

A helyes táplálkozásban nagyon kell figyelni a megfelelő, stabil vércukorszint fenntartására. 

Kerülni kell a szervezetedet megterhelő ételeket, mint amilyenek a finomított szénhidrátok, 

édességek, túlzott tejtermékek, az adalékanyagokat tartalmazó ételek.  

A vacsora legyen könnyű, mégis tápanyagban dús! 

Nem csak a saláta lehet főszereplő. Nem kell kerülni a szénhidrátot. Nem kell este 18:00 óra 

után kopogó szemekkel étel nélkül lefeküdni. Ahogy a túlevés, úgy a koplalás és sanyargatás 

sem jó megoldás. Azt már megtanulhattátok tőlem, hogy kampányszerűen kiállok a 

szénhidrátok mellett. A jó szénhidrátok mellett. A zöldségek, az értékes gabonák, a friss 

gyümölcsök mellett. Ezek közül lehet eldönteni azt, hogy mi fér bele az adott napba. Kulcs 

ugyanis mindenképp abban rejlik, ahogy az adott nap energiamérlege mit enged meg este. 

Ezért elengedhetetlen a TERVEZÉS, ITT IS. Mint a teljes életmódváltás alatt. Ha azt eszel, amit 

találsz, minden esélyed meg lesz arra, hogy túleszed magad vagy nem megfelelő arányokat 

viszel be a makrókból. A szemmérték is nagyon csalóka. Ezért egy kezdő életmódváltó ne 

engedje meg magának azt, hogy mértékegység specialista szemre. Senki sem az. Én is 

használom a mérleget. Ahogy nagyanyáink is használták a pontos sütemény adagokhoz. Az 

ételekben lévő adagok nem véletlenül fontosak. Ha egy tudatos étrendtervezésben szeretnénk 

a számunkra szükséges kalória és makró arányokon belül mozogni, akkor napra előre kell 

tervezni és ebben kalkulálni a vacsorának is. Az egész napos étrend alkotásban én 3 fő étkezésre 

koncentrálok. És a maradék makrókra tervezem a kis étkezéseket. Sokan ezt ott rontják el, hogy 

reggeltől estig kezdenek el étkezésenként tervezni és így a vacsora már elhanyagolható 

mennyiséget kap, aminek következménye 2 óra múlva a "nem bííííírom...." érzés és a hűtő 

feltörése. Míg egy gondosan, előre tervezett vacsora, amiben minden fontos tápanyag megvan, 

ezt a lehetőséget kizárja.  

Ahhoz, hogy jóllakott legyél, csak egy tápláló, finom vacsora kell, amiben nem érzel hiányt és 

nem érzel éhséget. Legyen változatos, s arra figyelj, hogy lefekvés előtt 1,5-2 órával vacsorázz a 

pihentető alvás érdekében. Ne feküdj le szénhidrát nélkül. Persze az első napokban tanult 

tiltott alapanyagok itt is kerülendők. Én itt mindig azokról a szénhidrátokról beszélek, amelyek 

alapját képezik az egészségtudatos étrendnek. 

Kedvenc vacsoráim: 

Csirkemáj saláta pirítóssal, sajttal, aszalt szilvával: nyers salátákat használok (uborka, 

paradicsom, retek, káposzta, paprika, fejes saláta), amire magvakból és oliva olajból készítek 
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dresszinget lime-mal, fűszerekkel. Oliva olaj, lime, bazsalikom, fokhagyma, só. Sajtkockákat 

készítek (mozzarella, feta sajt). A csirkemájat fokhagymán megpirítom, apróra vágom. Néhány 

darab apróra vágott aszalt szilvát dobok hozzá fenyőmaggal, tökmaggal. Ebben a vacsorában 

minden van. Inzulinrezisztensek az aszalt szilvával óvatosan bánjanak. Pirítóst én mindig 

serpenyőben készítek zsiradék nélkül. Sokkal ropogósabb és ízletesebb így, mint 

kenyérpirítóban.  

Grill zöldség tál, mártogatósok: Cukkini, sárgarépa, vöröshagyma, fokhagyma, kaliforniai 

paprika, barna csiperke alkotja a grill tálat. Ezt egyenlő nagyságú kockákra/csíkokra vágom, 

tepsibe helyezem és zöldfűszerrel, sóval, oliva olajjal meghintem, megforgatom. Sütőben 

készre sütöm. Mártogatósok: kapros-limeos joghurt (kapor, lime vagy citrom, joghurt, só, 

bors), avokádó krém (avokádó, mustár, lime, fokhagyma, hagyma). 

Brokkoli püré, sült hal, baconös zöldbabbal: A brokkolit roppanósra főzöm, majd 

zöldfűszerekkel és sóval pürésítem. Ha van egy kis alaplé, egy pici mehet hozzá, de enélkül is 

finom. Halat serpenyőben szoktam citrommal és borssal megsütni (tonhal steak vagy lazac, 

esetleg harcsa vagy bármilyen tengeri hal jó lehet). A sült hal megmaradt szaftjába teszem az 

apró kockákra vágott bacont és a zöldbabot, s megpirítom együtt. A bacon itt leheletnyi 

mennyiségű, az ízek kedvéért. 

További vacsora ötletek: 

① Tojás + zöldsaláta + dresszing (+pirítós/abonett): a tojás lehet rántotta a már tanult 

formában vagy tükörtojás (csepp olajon sütve) egy nagy adag dresszinges salátával (zöldsaláta: 

lehet csomagolt vagy friss jégsaláta, kel, madársaláta, spenót, rukkola, kígyóuborka, stb.) 

Dresszingek 

Mustáros: 1 tk. dijoni mustár, 1 ek. borecet, 60ml extra szűz olíva olaj, Készíthető vörös- vagy 

fehérborecettel, balzsam-, alma-, málna-, maláta- vagy hasonló fűszeres ecettel is. Az ecetet 

citrom, zöldcitrom vagy narancs levével helyettesítheted. Használhatsz  különféle olajakat, dió, 

földimogyoró- és makadámdió-olajat, de a legmegfelelőbb az extra szűz olíva olaj. A dijoni 

mustárt egészmagos mustárral is cserélheted.  

Limeos/citromos: olíva olaj, só, fél lime/citrom leve 

 

Joghurtos: joghurt, kapor, só, fokhagyma 

Ha látsz pirítóst vagy abonettet, akkor azt is egyél kérlek a vacsorához, ha viszont nem látsz, 

akkor azt ne edd a saláta mellé. 
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② Grillezett hús/hal + zöldsaláta (sajttal): grillezz/párolj húst, halat sóval, borssal, 

fokhagymával és egyél mellé egy nagy adag zöldsalátát (ahol írtam, ott reszelt parmezánt vagy 

sajtot is tehetsz rá adott menü esetén) 

③ Tonhal saláta + tojás + dresszing: olíva olajos tonhalat használj és a levét a 

dresszinghez öntsd. A tonhal húsát darabold a saláta tetejére, majd karikázz rá főtt tojást. 

Dresszing: hal olíva olaja, citrom és só. 

Snack 

A nap három központi szerepet kapó étkezése a reggeli, ebéd, vacsora. Ezekre kell építeni egy 

olyan rendszert, amibe belefér egy-egy kis étkezés is.  A diéták leggyakrabban hiányolt ételei az 

édességek, ezért én is mindig igyekszem ezekre a kisebb falatozásokra olyan variációkat 

készíteni, amelyek ki tudják elégíteni az édesebb íz iránti vágyaimat. 

A vágy egyébként a helyes táplálkozási rendszer bevezetése után nagy mértékben csökken, s 

nem feltétlenül jelentkezik mindenkinél édes ízre. Bátran lehet édes vagy sós is egy-egy tízórai 

vagy uzsonna. 

Ha azt vesszük alapul, hogy az első és legfontosabb szabály a duci, fogyni vágyó test esetében, 

hogy felkelést követően 1 órán belül kezdjük meg az étkezéseket, akkor ez számít egy kiinduló 

menü órának. Vagyis innentől kezdve kell számolnunk azt, hogy ne teljen el kevesebb idő az 

egyes étkezések között, mint 2 óra, de ne is legyen több, mint 4, maximum 5 óra. Ebben aktív 

napjaink során a 3 étkezés kevés, illetve egy jól működő anyagcsere jelez is kb. 3-4 óránként 

éhségérzetet.  

A kisebb tízórai vagy uzsonna étkezések jelentősége: 

1. Segít abban, hogy ne teljen el túl sok idő a reggeli és ebéd között 

2. Kiküszöböli azt a veszélyt, hogy farkas éhesen menjünk ebédelni 

3. Érzelmileg jobban vagyunk és jobban is tudunk így teljesíteni 

4. Pici étel vágyainkat be tudjuk ide sűríteni (így lesz mértékletesen része az édesség is az 

étrendünknek) 
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Kedvenc, gyors, pofon egyszerű kis étkezéseim  

 

Mozzarella caprese barna puffasztott 

rizs chips-szel: mozzarella és 

koktélparadicsom némi oliva olajjal, friss 

kaporral. Pár falat puffasztott rizs vagy rizs 

chips falatot eszek mellé. 

 

 

 

Sült fahéjas alma görög joghurttal: az 

almát serpenyőbe karikázom és fahéjjal 

megszórva hagyom karamellizálódni, ettől 

édes lesz külön édesítőszer nélkül. Joghurtba 

adagolva isteni fahéjas-almás joghurt 

desszert. 

 

 

 

Grillezett ananász karikák: grill 

bordázott serpenyőben zsiradék nélkül 

készítem el. Néhány szem magot fogyasztok 

mellé a vércukorszint emelkedés enyhítése 

érdekében. 
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Néhány szem magot fogyasztok mellé a 

vércukorszint emelkedés enyhítése 

érdekében. 

Fügés tonhal saláta: tonhal, jégsaláta, 

madársaláta, füge, mandula. A hozzávalókat 

vegyítem egy tálban.  

 

További snack (tízórai, uzsonna) ötletek: 

① Gyümölcs + mag vagy gyümölcs + joghurt/növényi tej) vagy smoothie: bármilyen 

gyümölcsöt bármilyen olajos maggal használhatsz. A gyümölcsöket önmagában azért nem 

ajánlatos fogyasztani, mert gyorsabb vércukoremelkedést okoznak, ezért érdemes ezeknek a 

felszívódását lassítani magvakkal (olajos mag helyett joghurttal, növényi tejjel is készíthetsz 

krémet és ez is megteszi tízórainak), a gyümölcs+mag helyett egy smoothiet is betolhatsz. 

Ezekkel a nagyon gyorsan elkészíthető finomságokkal kibírjuk ebédig, vacsoráig és energiát is 

szolgáltatnak. Mindegyik dobozolható, könnyen magunkkal tudjuk vinni munkahelyre, 

iskolába, kirándulásra. 
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Étrend és tervezés… 

 

A tervezés hiánya könnyen bukással végződik. Az egészséges étkezésben való törekvéseid 

esetén ez nem közhely, hanem sajnos tényleg tény. Előre tervezés, tudatosság nélkül a célodat 

tartani nagyon nehéz.  

Megoldás a "meal prep", vagyis a dobozolás. Ez azért fontos, mert a kitűzött napi 

étrendedet magaddal tudod vinni, előre tudod porciózni, előre tudsz több adagot is megfőzni 

és pontosan tudni fogod, mikor mennyit ehetsz.  

 

 

 

10. 

Ez tulajdonképpen a konyhai 

előkészülés. Vegyél néhány jó 

minőségű tároló dobozt. A 

tervezés része a bevásárló lista 

összeállítása az étrendtervezés 

után. Akinek még nem megy hasra 

ütésre az életmódváltás, annak 

étrendet kell terveznie. Ez egy 

tudatos sorvezető, egy mankó, 

hogy tényleg azt és annyit egyél, 

ami segíti a fogyási céljaidat. Ha 

úgy indulsz el otthonról, hogy azt 

eszel, ami a helyi kifőzdében lesz 

és azt eszel, amit otthon találsz, 

nem lehetsz biztos abban, hogy a 

munkádnak lesz igazán haszna.  
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Hogyan számolunk a napi menükhöz makrókat? 

 

❶ Alapanyagcsere – tényleges energiaszint – fogyási kcal  
 

 
Mennyi lenne az ideális minimális energiaszükségleted az RMR képlet szerint, amelyet 

a szakértők java része használ, amennyiben nincs pontos alapanyagcsere mérésed? 

NYUGALMI ALAPNYAGCSERE KISZÁMÍTÁSA 

nő: kcal/nap = (9,99 x TT) + (6,25 x TM) - (4,92 x ÉK) - 161 

férfi: kcal/nap = (9,99 x TT) + (6,25 x TM) - (4,92 x ÉK) + 5 

TT = testtömeg kg, TM testmagasság, ÉK = életkor 

 

Példa: 38 éves nő vagy, 93 kg és 168 cm. 

Számítás: (9,99 X 93) + (6,25 X 168) - (4,92 X 38) - 161 = 929+1050-187-161 = 1631 –

kerekítve 1600 kcal 

 

Mennyi a tényleges energiaszinted a napi aktivitáshoz mérten? 

A nyugalmi alapanyagcsere ahhoz elegendő, hogy a szervezted a létfenntartáshoz 

szükséges energiát megkapja, hiszen azt elégeti a mindennapok alatt. Mivel 

felhasználja ezt, ezért ennél több energia kell. Ezért az alapanyagcserédet szorozd be 

1,3-mal. Példa: Tegyük fel, hogy 1700 kcal az alapanyagcseréd. 1700 x 1,3 = 2210 kcal. 

Mennyit kellene enned? A tényleges energiaszintből vond ki annak 15%-át, azaz 2210 

– 15% = 1878 kcal, kerekítve 1900 kcal. A számodra ideális kalória sáv: 1600-1900 kcal. 

DE! sokak számára nehezen megy elsőre az ideális kalóriafogyasztás. Ennek egyszerű 

oka van: minőségi szénhidrát mentes táplálkozásban (pld. gyorséttermi ételek, túl sok 

finomított szénhidrát, péksütik, tészták, pizzafélék, sütemények) egy napi 2000 

kalóriás étrend szinte észre sem vehető számunkra. Amint átváltunk egy rostokban, 

minőségi alapanyagokban gazdag táplálkozási forma alkalmazására, ahol jelen van a 

zöldség, a valóban hasznos tápanyag, a 2000 kcal ehetetlen mennyiségnek tűnhet. 

Ezért mindig azt javaslom, hogy kezdetnek elég az alapanyagcsere szerinti 
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kalória fogyasztása is. A fenti példa értelmében 1600 kcal a kiszámolt 

alapanyagcsere. Vagyis, ha erre bekalkuláljuk a szükséges makrókat, már jól jártunk.  

 

Van még egy számítási mód. Az ideális súlyra történő alapanyagcsere megállapítás. 

Ideális súly alatt a testmagasság mínusz 100 cm-t értjük, azaz pld. egy 165 cm-es hölgy 

ideális testsúlya kb. 65kg. Nézzük meg a példa értelmében, hogy 65 kg esetén mennyi 

lenne az RMR képlet alapanyagcsere számítása: 

 

Példa: 38 éves nő vagy, 93 kg és 168 cm. 

Számítás: (9,99 X 65) + (6,25 X 168) - (4,92 X 38) - 161 = 649+1050-187-161 = 1351 –

kerekítve 1400 kcal 

 

Mai, modern orvosi kutatások azt igazolják, hogy ha „nem etetjük” a túlsúlyt, azaz a 

példa szerinti 98 kg és 65 kg közötti súlytöbbletre nem számolunk fogyasztandó 

kalóriát, akkor megkapjuk az ideális súlyra vonatkozó minimális kalória sávot. Ez a 

példa szerint 1400 kcal. Ennek értelmében, ha a 38 éves hölgy 1400-1600 kcal között 

étkezik NEM TARTÓSAN, hanem a fogyás első néhány hónapjában, még nem okozunk 

vészüzemmódot a szervezetben. Ideális az, ha 1400 kcal – 1900 kcal közé esik a napi 

kalória fogyasztás. Ez nagyon tág, jogos a kérdésed, akkor most mennyit egyél 

pontosan? A kettő között félúton a legideálisabb. Jelen esetben 1600-1700 kcal.  

Mi a teljesen indokolatlan kalória választás?  

Ha 1000-1200 kcal diétákkal próbálkozik, az már komoly megvonás, egészségtelen, 

hosszú távon abszolút helytelen és veszélyes, szó szerint éhezés.  

Véleményem az, hogy 1400 kcal alatt senkinek nem érdemes étkeznie, függetlenül 

attól, hogy hány cm magas. Hangsúlyozom, felnőtt nőkről beszélünk, akiknek nincs 

olyan betegsége, testi elváltozása, amely ettől eltérő javaslatot indokol.  

 

❷ Ideális kalória szerinti makrók javasolt megosztása: 

Szénhidrát Fehérje Zsír 

45% 30% 25% 

 

Az étrend kb. 45%-a legen minőségi szénhidrát (pld. zöldség, jó gabona, gyümölcs), a 

maradék kb. 30%-a legyen jó fehérje (pld. minőségi húsok, tejtermékek, hüvelyes 
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zöldségek, tojás) és kb 25%-a legyen jó zsír (pld. oliva olaj, kókusz zsír, olajos magvak, 

vaj, stb.) forrásokat. A „jó” minőséget kifejtettem az első fejezetekben. Kerülni kell a 

finomított szénhidrátokat, a rossz zsírokat és minden fentebb felsorolt élelmiszert, 

amelyek nem szolgálják a testreformot.  

 

Hogyan számold ki egy napi kalória mennyiség makróit? 

A példa legyen 1600 kcal, 50% szénhidrát, 25% fehérje, 25% zsír. 

szénhidrát: 1600 kcal x 45% = 720 kcal = 175g CH 

fehérje: 1600 kcal x 30% = 480 kcal = 117g F 

zsír: 1600 kcal x 25% = 400 kcal = 43g ZS 

 

A makrók gramm értékét hogyan számold ki? 

szénhidrát fehérje zsír 

4,1 kcal/g 4,1 kcal/g 9,3 kcal/g 

 

Hogy könnyebb dolgod legyen, 1400 és 2000 kcal között levezettem az általam 

preferált makró megoszlás szerint a szükséges kalória és tápanyag adatokat! 

Napi kcal 

KCAL gramm 

CH F ZS CH F ZS 

45% 30% 25% 4,1kcal/g 4,1kcal/g 9,3kcal/g 

1400 630 420 350 154 102 38 

1500 675 450 375 165 110 40 

1600 720 480 400 176 117 43 

1700 765 510 425 187 124 46 

1800 810 540 450 198 132 48 

1900 855 570 475 209 139 51 

2000 900 600 500 220 146 54 

 

Mit tegyél, ha nagyon súlyos az elhízásod mértéke? 

Ha fogyni szeretnél és jelenleg alapanyagcseréd 2000 kcal felett van, a fogyás 

ütemének elégedettsége érdekében 2000 kcal-t válassz, túlsúlyod ebben az esetben 
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magas és könnyebben tudsz fogyni, ha tartod addig ezt a kalória sávot, míg fogyásod 

alapján be nem kerülsz ez alá aktuális testsúlyod szerinti alapanyagcserével. Magasabb 

kalória esetén lassabban indulsz meg és akinek 2000 kcal feletti anyagcseréje van, ott 

valóban súlyosabb az elhízás mértéke, tehát esetleges lassú fogyásból eredő 

motiválatlanságra nincs időd. Esetedben nincs sok számolni való, ne egyél kevesebbet, 

se többet, ez segít elindulni. 

 

Hogyan számold ki egy étel makróit? 

 
A pultodon pld. van:  

 150g csirkemell 

 50g kuszkusz 

 1 ek. (12g) olíva olaj 

Hány kalória, hány g fehérje, hány g zsír, hány g szénhidrát van ebben az ételben? 

A tápanyagtáblázatban mindig 100g-ra vetítve van meghatározva egy étel makró összetétele és 

kalória mennyisége. Számítsuk ki egyenként az értékeket! 

1. Csirkemell 

Név (100g)  
Kalória 
(kJ / kcal)  

Fehérje 
(g)  

Szénhidrát 
(g)  

Zsír 
(g)  

Rost 
(g)  

Csirke – csirkemell  440 / 110  24,7  0,5  1,0  0  

Tehát 100g csirkemellben van 24,7g fehérje, 0,5g szénhidrát, 1,0 g zsír. 

Ez matematikai számítás: vagy százalékot számolj vagy keresztbe szorzást végezhetsz. 

a.) 150g csirkemellben 24,7g x 1,5 = 37,0g fehérje van 

b.) Ha 100 g csirkemellben van 24,7g fehérje, akkor 
150 g csirkemellben van x fehérje! 100x = 24,7 x 150 
                                                                      x = (24,7 x 150)/100 = 37,0g 

 
 
Tehát a 150g csirke makrói: 
Fehérje: 27,4g x 1,5 = 37g  
Szénhidrát: 0,5g x 1,5 = 0,75g 
Zsír: 1g x 1,5 = 1,5g 
kcal: 110kcal x 1,5 = 165kcal 
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2. Kuszkusz 

Név (100g) 
Kalória 
(kJ / kcal) 

Fehérje 
(g) 

Szénhidrát 
(g) 

Zsír 
(g) 

Kuszkusz 1481 / 349 10,8 71,5 2,2 

50g kuszkuszban 10,8/2 = 5,4g fehérje, 71,5/2= 35,8g szénhidrát, 2,2/1= 1,1g zsír van 

kcal: 349/2 = 174,5 kcal 

 

3. Olíva olaj 

Név (100g) 
Kalória 
(kJ / kcal) 

Fehérje 
(g) 

Szénhidrát 
(g) 

Zsír 
(g) 

Rost 
(g) 

Olívaolaj (Extra szűz) 3367 / 819 0 0 91 0 

 

12g olíva olajban 91 x 12% = 10,9 g zsír van, kcal: 819 x 12% = 98 kcal 

 

 fehérje: 42,4g 

 szénhidrát: 36,5g                      Az ételed makró és kalória tartalma! 

 zsír: 13,5g 

 kcal: 438,5g 
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Alapvető szabályok az étrendtervezéshez! 

 

Egy fontos dolgot jegyezz meg: soha ne az étrended határozza meg az életedet, 

hanem mindig az életviteledbe építs be a számodra fenntartható étkezési ütemet. 

Ennél fogva érdemes azt szem előtt tartani a következő szabályokat, amelyeket szabj úgy 

magadra, hogy az ne teher legyen, hanem rendszer és támpont: 

✓ Reggel felkelést követően 1 órán belül reggelizz! 

✓ Innen induljon a 3-5 óránkénti étkezés! Példák: 

✓ 6:00 ✓ 10:00 ✓ 14:00 ✓ 17:00 ✓ 20:00 

✓ 7:00 ✓ 11:00 ✓ 14:00 ✓ 18:00 ✓ 21:00 

✓ 5:00 ✓ 9:00 ✓ 13:00 ✓ 17:00 ✓ 20:00 

✓ 10:00 ✓ 14:00 ✓ 17:00 ✓ 20:00 ✓ 23:00 

 

✓ Érdemes minden étkezésbe beiktatni mindhárom tápanyagból.  

✓ Ha az a típus vagy, aki reggel szeret jól belakmározni, tedd bátran! Ha viszont éppen 

csak pár falatra van gyomrod, akkor is reggelizz, de majd később, a tízórai vagy ebéd 

alkalmával pótold! 

✓ Soha ne hagyj ki étkezést, ne tarts 3-5 óránál nagyobb szünetet! 

✓ Délután 16 óráig bezárólag fogyaszd el a szénhidrát és kalória kitettség 60-70%-át! 

✓ Felejtsd el azt a buta intelmet, hogy este 18 után ne egyél! DE kötelező enni este 18 után! 

✓ Az is butaság, hogy este már ne egyél szénhidrátot! Egyél, csak itt már a napi kalória és 

szénhidrát mennyiség 30%-a maradjon maximum, tehát ne este időzítsd a 

leggazdagabb étkezésedet! 

✓ Soha ne feküdj le éhesen! 

✓ Lefekvés előtt 1,5-2 órával edd a vacsorádat! 

✓ Ha éjszakai műszakban is dolgozol, mindig arra figyelj, hogy az alváshoz igazítsd azt az 

elsődleges szabályt, hogy 1 órán belül étkezz, ha felébredtél. Ha sokkal többet vagy 

ébren, mint 16 óra, nyugodtan egyél, húzd szét az étkezések számát, ehetsz akár 6-7-8x 

is, hiszen adott esetben akár 24 órát is ébren vagy.  

✓ Mi van akkor, ha Te nem vagy éhes reggel? Szoktasd hozzá magad lassan, növekvő 

reggeli mennyiségekkel, mert ez az elsődleges és legfontosabb étkezés a nap folyamán! 

Ez egy hibásan rögzült cselekvés, amin tudatosan tudsz javítani! Nem normális, hogy 

reggel nem vagy éhes 5-6-8 óra alvás után, így ebbe ne nyugodj bele! 

11. 
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✓ A reggeli kávé nem reggeli! Hibás rutin! 

✓ Kávét mindig étkezés részeként igyál, pld. reggeli után, tízórai után, ebéd után! 

Uzsonnától már ne igyál, hibásan befolyásolja az alvási ritmusodat! 

✓ A 3-5 óránként étkezések mellett az a szabály is fontos, hogy 3 órán belül viszont ne 

egyél SEMMIT. Ne csipegess, ne igyál kalória tartalmú italt, tejeskávét, gyümölcslevet. 

Csak kalóriamentes vizet/teát igyál. Minden kalória tartalmú étel és ital inzulinválaszt 

vált ki. A fogyás egyik kulcsa, hogy ne egyél folyamatosan. Egy kocka sajt vagy szelet 

mandarin vagy egy pohár üdítő is probléma. Vigyél rendszert az étkezésbe! Akkor egyél, 

amikor tervezésed szerint enni szeretnél és ne akkor, amikor a kezed ügyébe kerül egy 

falat étel (ez a nassolás vagy folyamatos csipegetés csapdája)! 

✓ Folyadék: minimum 2-3L napi folyadékot igyál meg, de túlzásba sem kell vinni. Minél 

nagyobb a túlsúlyod, annál többet érdemes innod. A folyadék tiszta víz legyen, 

maximum napi 1 L teát igyál, a többi tényleg tiszta víz legyen, amibe csepegtethetsz 

némi friss citrom levet, lime levet, mentát is tehetsz bele. Zéró üdítő maximum a napi 

folyadék mennyiség 20%-a lehet. A folyadékba nem számít bele a kávé és a leves. Ha 

szereted a BCAA-t (tápkieg), használhatod – ha cukormentes. Szörpöt, édesítőszeres 

limonádét, cukrozott üdítőket ne igyál! 

✓ Ízesítés: tilos a gyorspác, a hozzáadott cukrot és ízfokozót tartalmazó mindenféle por 

alap, üveges mártás, leveskocka, cukrozott fűszerkeverék.! 

✓ Használj az ízesítéshez fokhagymát, póréhagymát, újhagymát (ezeket nem kell 

számolnod a makrókban) rengeteg zöldfűszert, citromlevet, limelevet, minél 

különlegesebb fűszereket, curryt, kurkumát, kaprot, fahéjat, stb. Pici mustár is mehet 

egy-egy raguba (dijoni a legjobb). Ami még jó praktika: savanyú káposzta vagy uborka 

leve a ragukba, illetve alaplé rengeteg velős csonttal, zöldséggel (leveskocka nélkül)! 

✓ Tilos a cukrozott majonéz, ketchup, húskrémek, stb! 

✓ Zsiradék: mehet oliva olaj, kókuszzsír, pici kacsazsír, libazsír, illetve vaj! De érdemes 

párolni, sütőben grillezni, hogy minél kevesebb hozzáadott zsiradék legyen egy ételben. 

✓ A fűszereket sosem kell számolni a makrókban! 

✓ Növényi tejek esetén cukormentes verziót válassz! 

✓ Ne dőlj be a bolti áruválasztéknak: gluténmentes, cukormentes, stb… nézd meg a 

csomagoláson feltüntetett címkét: fruktóz, glükóz, szirup bújtatva cukrot jelent, 

amiben szója van, kerüld el! 

✓ Puffasztott rizs, abonett, finn cipps, rise up pufi rizs csipsz az étrended része lehet! 

✓ Kenyérfélék: olyan válassz, ahol a felsorolásban nem búza az első. Ajánlom: pur-pur 

kenyér, ősi gabonás kenyerek, rozs alapú kenyerek (nem rozsos), szafi lisztekből készült 

kenyerek! 
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Adalékanyagok – mire figyelj oda vásárláskor?...  

 

Az E 100-tól kezdődő számok jelölik a színezékeket, E 200-tól a tartósítószereket, E 300-tól az 

antioxidánsokat, E 400-tól az emulgeálószereket, habképzőket, stabilizátorokat, zselésítőket, 

sűrítő- és szilárdító anyagokat, E 500-tól főként a különböző funkcióval rendelkező szervetlen 

sókat, E 600-tól az ízfokozókat és ízmódosítókat, E 900-tól az édesítőszereket, E 1000-től 

pedig a módosított keményítőket (nem tévesztendő össze a „natúr” keményítővel, amely 

élelmiszer összetevőnek számít) és egyéb technológiai hatású adalékanyagokat. 

1. Színezékek 

Ha a termék címkéjén az E jelzés után százzal kezdődő szám található, akkor az élelmiszer 

színezett. A színanyagok segítségével az áru tetszetőssé és étvágygerjesztővé válik. A 

színezékeket elsősorban az édességekhez, üdítőitalokhoz, szörpökhöz és égetett 

szeszesitalokhoz alkalmazzák. 

Az élelmiszer-színezékek lehetnek természetesek (élelmiszer nyersanyagokból kivonással 

előállított), természetes eredetűek (élelmiszer nyersanyagokból előállított) vagy mesterségesek 

(szintetikus úton előállított, a természetes anyagoktól eltérő kémiai szerkezetűek). A közösségi 

előírások ezt a megkülönböztetést nem alkalmazzák, tehát ezeket a megkülönböztetéseket az 

élelmiszerek jelölésén nem lehet feltüntetni. 

A természetes színezékek a növényi eredetű élelmiszerek szokásos alkotói [pl. a kurkumin (E 

100), a riboflavin (E 101), a klorofillok (E 140), a karotinok (E 160a), a lutein (E 161b), a 

célkavörös (E 162), az antociánok (E 163), stb.], amelyek a növények eredeti színét biztosítják. 

Előállításuk a színezőanyag kivonásával és az egyéb anyagoktól történő szelektív elválasztással 

történik. Felhasználásukat korlátozza, hogy gyakran magukban hordozzák az eredeti 

nyersanyag ízét, nem elég stabilak, valamint drágák. Újabban megkülönböztetik a színező-

élelmiszer fogalmat, ami olyan terméket jelent, mely a színező hatás mellett növeli az 

élelmiszer táplálkozásbiológiai értékét is, mivel ezekből a jelenlévő, nem színező hatású 

anyagokat nem távolították el. Ilyen például a spenót, sárgarépa, meggy, feketebodza lé. Ezek 

azonban nem adalékanyagok, hanem élelmiszerek!  

A természetes eredetű színezékek (E 150a karamell, E 153 növényi szén) állati vagy növényi 

eredetű nyersanyagokból készülnek, de ebben a formában természetes tartalomként nem 

fordulhatnak elő. 

12. 
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A mesterséges színezékek (E 102 tartrazin, E 104 kinolinsárga, E 122 azorubin, E 123 amarant, 

E 124 kosnilvörös A, E 151 Brilliánsfekete PN, E 180 litolrubin BK, stb.) szintetikus úton 

előállított, a természetes színezékektől alapvetően eltérő kémiai szerkezetű vegyületek. Az 

előzőeknél olcsóbbak, íztelenek, szagtalanok és jobb a színező hatásuk. Hátrányuk azonban, 

hogy legtöbbjük az emberi szervezet számára nem közömbösek, érzékeny embereknél nagyobb 

arányban váltanak ki élelmiszer-intoleranciát mint a természetes színezékek.  

2. Tartósítószerek 

A tartósítószerek (E 200 szorbinsav, E 210 benzoesav, E 220 kén-dioxid, E 221 nátrium-szulfit, 

E 249-250 nitritek, E 251-252 nitrátok, E 270 tejsav, E 280 propionsav, stb.) olyan kémiai 

anyagok, amelyek az élelmiszerekben jelenlévő mikroorganizmusok szaporodását 

megakadályozzák, vagy lassítják és ezzel növelik az élelmiszer eltarthatóságát. Zömében 

szintetikus úton elállított vegyületek, de pl. a benzoesav, propionsav és nizin a fermentált 

élelmiszerekben természetes úton is keletkezhetnek. Tartósítószert használnak a 

húskészítmények, haltermékek, üdítőitalok, tartós kenyerek és pékáruk, salátaöntetek, 

majonézek, mustárok, margarinok, szószok, bizonyos konzervek, szárított gyümölcsök és 

zöldségek, a citrus gyümölcsök stb. tartósításához. Az élelmiszerekben engedélyezett 

mennyiségben veszélytelenek – alkalmazásuk számos esetben kisebb kockázatot jelent, mint 

alkalmazásuk elmulasztása. Allergizáló, túlérzékenységet kiváltó hatásuk azonban lehetséges. 

3. Savanyúságot szabályozó anyagok 

A savanyúságot szabályozó anyagok (E 260 ecetsav, E 270 tejsav, E 296 almasav, E 297 

fumársav, E 330 citromsav, E 334 borkősav, E 574 glükonsav stb.) az élelmiszereknek kellemes 

savanykás ízt kölcsönöznek, megőrzik vagy kialakítják a savszintet, ezáltal tartósítanak is. 

Többnyire nincs számértékkel meghatározott megengedhető napi beviteli értékük (ADI), mert 

az élelmiszerekben alkalmazott mennyiségeiknek nincs egészségkárosító hatása, sőt az élvezeti 

érték növelésével, az ízharmónia révén, étvágygerjesztő, emésztést serkentő hatásuk lehet1. 

Édességekben, fagylaltban és üdítőitalokban használják elsősorban. 

4. Antioxidánsok 

Az E 300-as csoportba tartozó antioxidánsok (tokoferolok, gallátok, BHA, stb.) és antioxidáns 

szinergisták (E 300 aszkorbinsav, E 322 lecitinek, E 330 citomsav, E 331-333 citrátok, stb.) az 

élelmiszerekben végbemenő nem kívánatos oxidációs folyamatokat gátolják. A zsírok 

avasodását, a felszeletelt zöldségek és gyümölcsök enzimes barnulását késleltetik. 

Felhasználási területük: zsírok, olajok, süteményporok levesporok, rágcsálnivalók, rágógumi, 

stb. Oxigén-kötő antioxidáns az aszkorbinsav (E 300), amit elsősorban gyümölcskészítmények 

 
1 Ezért hizlal például ez az adalékanyag, mert hajlamos vagy az élvezeti értéke miatt többet fogyasztani belőle! 
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és italok oxigén hatására bekövetkező kedvezőtlen elváltozásainak késleltetésére használnak. 

Számszerűen előírt határérték nélkül, a kívánt hatás eléréséhez szükséges mennyiségben 

engedélyezett az élelmiszerekben. 

5. Tömegnövelő szerek, zselésítő anyagok, stabilizátorok, sűrítőanyagok… 

Az élelmiszerek megfelelő állományát kialakító adalékanyagok (E 400 alginsav, E 406 agar, E 

407 karragén, E 412 guargumi, E 414 gumiarábikum, E 440 pektinek, E 461 metil-cellulóz, E 

463 hidroxpropil-cellulóz stb.) többsége főleg növények szerkezeti anyagaiból készülnek, tehát 

jelentős részük természetes. Toxikológiai szempontból ártalmatlanok, az egészséget nem 

veszélyeztetik, határérték nélkül alkalmazhatók, allergiás tüneteket ritkán okoznak. Közülük 

sok egyáltalán nem, vagy csak részlegesen emészthető. Elsősorban lekvárokhoz, joghurtokhoz, 

tejitalokhoz, sajt és húskészítményekhez, édesipari készítményekhez alkalmazzák.  Megfelelő 

állagot alakítanak ki az élelmiszerekben, például nekik köszönhető a gumicukrok rághatósága. 

Megjelentek olyan állománymódosító növényi anyagok (szárítmányokból készült porok, 

növényirost kivonatok), amelyek a sűrítő hatás mellett táplálkozásbiológiai értékkel 

rendelkeznek. 

6. Ízfokozók 

Az ízfokozóknak (E 620 glutaminsav, E 621 nátrium-glutamát E 626 guanilsav, E 630 

inozinsav, E 640 glicin, stb.) önmagukban nincs vagy jelentéktelen az ízük, aromájuk, de az 

élelmiszerekhez hozzáadva már kis mennyiségben felerősítik vagy módosítják azok ízét, 

növelik az élvezeti értéket, de egyben túlfogyasztásra is ingerelhetnek2. Főleg fűszerekben, 

levesekben, szószokban, félkész- és készételekben alkalmazzák. A leggyakrabban használt 

ízfokozó a glutaminsav (az idegsejtek közötti ingerületátadás legfontosabb átvivője) és a 

nátrium-glutamát (E 621), amelyeket az úgynevezett „kínai étterem szindróma” allergiás 

tünetegyüttessel (hátfájdalom, piros foltok a mellkason, hányinger) hozták összefüggésbe, de 

ez nem nyert igazolást. 

7. Édesítőszerek 

Az édesítőszerek között egyaránt találhatunk természetes és mesterséges eredetű anyagokat is, 

amely csoportosítást a jelölésen nem lehet feltüntetni. Természetes eredetű édesítők például a 

cukoralkoholok (IV. csoport) (E 420 szorbitok, E 421 mannit, E 953 izomalt, E 965 maltitok, E 

966 laktit, E 967 xilit (nem nyírfacukor!), E 968 eritrit), energiatartalmuk a cukrokéval közel 

azonos [10 kJ/g (2,4 kcal/g), míg a cukroké 17 kJ/g (4 kcal/g)], de a felszívódásuk lassabban 

történik. Nagyobb mennyiségben fogyasztva hashajtó hatásúak, ezért figyelmeztető felirat 

feltüntetése szükséges az élelmiszeren. Cukorbetegek naponta csak meghatározott 

 
2 Ezért történik az, hogy újra és újra fogyasztasz az ezeket az adalékanyagokat tartalmazó ételekből! 
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mennyiséget fogyaszthatnak ezekből3. Élelmiszerek édesítésére egyre nagyobb arányban 

használnak intenzív édesítőszereket (E 950-aceszulfám K, E 951 aszpartám, E 952 ciklamátok, 

E 954 szacharinok, E 957 taumatin, E 959 neoheszperidin DC, stb.), elsősorban a csökkentett 

energiatartalmú („light”), illetve energiamentes termékek, valamint rágógumik ízesítésére. 

Ezek sokszor édesebbek a szacharóznál, az aszpartámtól és neotamtól eltekintve gyakorlatilag 

energiamentesek, gazdaságosak, valamint fogkárosító hatásuk nincs. Gyakran 

kombinációkban alkalmazzák őket, mivel növelik egymás édesítő erejét. Az aszpartám (E 951) 

fenilalanin forrás, így fogyasztása a fenilkentonuriában – egy ritka anyagcsere betegségben – 

szenvedők számára tilos, ezért az élelmiszeren figyelmeztető („fenil-alaninforrást tartalmaz”) 

feliratot kell feltüntetni. 

Sokat vitatott kérdés az édesítőszerek biztonsága. A fogyasztók egészségére gyakorolt hatás 

nem függ az édesítőszer eredetétől (természetes vagy mesterséges), hanem csak az ADI 

értékétől; lásd a szteviol glikozidok (E 960) édesítőszert, amely természetes eredetű, de az ADI 

értéke igen alacsony 4 mg/kg testtömeg/nap. 

8. Egyéb adalékanyagok 

Egyéb adalékanyagok például a fényezőanyagok (E 570 zsírsavak, E 901 méhviasz, E 904 

sellak), a csomósodást gátlók (E 552 kálcium-szilikát, E 533b talkum), a csomagoló- és 

hajtógázok (E  290 szén-dioxid, E 939 hélium, E 941 nitrogén) és a lisztjavító szerek (E 300 

aszkorbinsav, E 483  sztearil-tartarát, E 920 L-cisztein, E 921 L-cisztein). Ezek kis 

mennyiségben használatosak, ezért élelmezés-egészségügyi jelentőségük elhanyagolható. 

9. Élelmiszeraromák 

Az aroma összefoglalóan az aromaanyagokat (közöttük természetes aromaanyagokat), 

aromakészítményeket (kivonatokat), a hőkezeléssel előállított aromákat, aroma-

elővegyületeket, a füst aromákat, egyéb aromákat vagy ezek keverékeit jelenti. Az aromaanyag 

egy ízesítő tulajdonsággal rendelkező, meghatározott kémiai anyag (vegyület). A természetes 

aromaanyagokat emberi fogyasztásra alkalmas, nyers állapotú vagy feldolgozott növényi, állati 

vagy mikrobiológiai eredetű anyagokból állítják elő fizikai, enzimes vagy mikrobiológiai 

folyamatok segítségével. 

Az aromakészítmény (aromakivonat, -extrakt) olyan többkomponensű termék, mely aroma 

tulajdonságokkal rendelkezik, és amelyet élelmiszerből vagy élelmiszertől eltérő növényi, állati 

vagy mikrobiológiai eredetű anyagból, megfelelő fizikai eljárással vagy enzimes, illetve 

mikrobiológiai kezeléssel állítanak elő. 

 
3 Ha cukorbetegek, akkor inzulinrezisztenciával küzdők is oda kell figyeljenek erre! 
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Példák: 

✓ A menta kivonat egy aromakészítmény, míg a mentol aromaanyag. 

✓ A vanília kivonat egy aromakészítmény, míg a vanillin aromaanyag. 

✓ A narancs olaj vagy a fekete bors oleorezin aromakészítmény. 

A fejezet értelmében levonható a következtetés, miszerint az adalékanyagokkal nem az a 

probléma, hogy egészségünkre károsak lennének, hiszen a jogszabályi előírások biztonságos 

használatot követelnek meg. Nem eszünk ezekből olyan mértékben, amelyek komolyabb 

problémákat okozhatnának. Elhízás esetén és fogyási szándékunk érdekében minket az kell 

érdekeljen kizárólag, hogy ezek az adalékanyagok HOGYAN HATNAK AZ ÉTVÁGYUNKRA. 

Márpedig piros színű lábjegyzetben jelöltem a sorok közötti lényeget: az adalékanyagok 

bizonyos hányada hozzájárul ahhoz, hogy az ételnek élvezeti értéke legyen, finomabbnak 

érezzük és túlevésre hajlamosít bennünket. Amikor bárki legyint arra az intelmemre, hogy 

olyan ételt fogyasszon, amely ízfokozóktól, színezékektől, hozzáadott cukortól mentes, akkor 

nincs megfelelő információ birtokában arról, hogy a „mindent lehet, csak mértékkel” elmélet 

félreinformálja az emberek jelentős részét. Nem a mérték a lényeg ugyanis, hanem az, hogy AZ 

ADALÉKANYAG FELESLEGES ÉS OLYKOR ISMÉTLŐDŐ ÉTVÁGYAT GENERÁL, ezért ilyen 

adalékanyagokkal ellátott élelmiszer NAGY MÉRTÉKBEN HÁTRÁLTATJA A FOGYÓKÚRÁT 

és erről nem is mi tehetünk, hanem az adalékanyag teszi ellenállhatatlanná a finom ételeket. 

Láthatod a jogszabályi megfogalmazást. A legtöbb ilyen adalékanyag önmagában ízetlen, de 

együttesen használva az élelmiszerekben fokozott finomságot idéz elő. Ami finom, azt ugyebár 

kívánod. Idézem a két legfontosabb mondatot: „az élelmiszerekben alkalmazott 

mennyiségeiknek nincs egészségkárosító hatása, sőt az élvezeti érték növelésével, az 

ízharmónia révén, étvágygerjesztő, emésztést serkentő hatásuk lehet…”, illetve „…az 

ízfokozóknak önmagukban nincs vagy jelentéktelen az ízük, aromájuk, de az élelmiszerekhez 

hozzáadva már kis mennyiségben felerősítik vagy módosítják azok ízét, növelik az élvezeti 

értéket, de egyben túlfogyasztásra is ingerelhetnek”. 

 

 

Gondold végig a tananyag részeinek alapos átolvasása után, hogy alapvetően hogyan terveztél 

eddig étrendet? Hogyan állítottad össze napi étkezéseidet? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Mit gondolsz, eddig annyit és úgy ettél, ahogyan a módszertanban azt vázoltam? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Hányszor ettél eddig egy nap? És mit? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Szoktál reggelizni? Ha nem, miért nem? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Gyakran kávézol? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Nap közben szoktál nassolni, csipegetni? Mit? Miért? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 



 

 
190 

Kiszámoltad az alapanyagcserédet? Eddig vajon ehhez mérten hogyan táplálkoztál? Akár 

lazább, akár fogyókúrás időszakaidban? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Amikor fogyásra adtad a fejed korábban, mennyit ettél és miket? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Korábbi fogyási kísérleteid alatt a kalória fogyasztásod milyen volt? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Mi az, amin a tananyag olvasása után változtatnod kell – saját véleményed szerint? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Megijesztett a tananyag? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Ha igen, mitől félsz? Ha egyáltalán nem rémísztett meg, miért érzed magadban önbizalmat? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Izgatottan várod a fogyás elméletének további leckéit? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Készen vagy a nyolcadik leckével?    

 

Akkor hajrá, próbálj meg tervezni egy étrendet! Használd a lenti tervezőt a következő oldalon! 
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    Heti tervezőm 

     Tervezett étrendem 

 

Étrendembe tervezett menük ételei – hozzávalói erre a hétre 

H………………………………………………………………………………………………………………………

….………………………………………………………………………………………………………………………

….………………………………………………………………………………………………………………………

….………………………………………………………………………………………………………………………

….………………………………………………………………………………………………………………………

….………………………………………………………………………………………………………………………

….………………………………………………………………………………………………………………………

….………………………………………………………………………………………………………………………

K….……………………………………………………………………………………………………………………

…….……………………………………………………………………………………………………………………

…….……………………………………………………………………………………………………………………

…….……………………………………………………………………………………………………………………

…….……………………………………………………………………………………………………………………

…….……………………………………………………………………………………………………………………

…….……………………………………………………………………………………………………………………

…….……………………………………………………………………………………………………………………

Sz…….…………………………………………………………………………………………………………………

……….…………………………………………………………………………………………………………………

……….…………………………………………………………………………………………………………………

……….…………………………………………………………………………………………………………………

……….…………………………………………………………………………………………………………………

……….…………………………………………………………………………………………………………………

……….…………………………………………………………………………………………………………………

……….…………………………………………………………………………………………………………………

Cs……….………………………………………………………………………………………………………………

………….………………………………………………………………………………………………………………

………….………………………………………………………………………………………………………………

Makrók:  

……… ch   ……… f 

………. zs 

Kcal sávom: 

………… - ……….. 

Dátum: ……………………………………………… 
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………….………………………………………………………………………………………………………………

………….………………………………………………………………………………………………………………

………….………………………………………………………………………………………………………………

………….………………………………………………………………………………………………………………

………….………………………………………………………………………………………………………………

P………….……………………………………………………………………………………………………………

…………….……………………………………………………………………………………………………………

…………….……………………………………………………………………………………………………………

…………….……………………………………………………………………………………………………………

…………….……………………………………………………………………………………………………………

…………….……………………………………………………………………………………………………………

…………….……………………………………………………………………………………………………………

…………….……………………………………………………………………………………………………………

Sz…………….…………………………………………………………………………………………………………

……………….…………………………………………………………………………………………………………

……………….…………………………………………………………………………………………………………

……………….…………………………………………………………………………………………………………

……………….…………………………………………………………………………………………………………

……………….…………………………………………………………………………………………………………

……………….…………………………………………………………………………………………………………

……………….…………………………………………………………………………………………………………

V……………….………………………………………………………………………………………………………

………………….………………………………………………………………………………………………………

………………….………………………………………………………………………………………………………

………………….………………………………………………………………………………………………………

………………….………………………………………………………………………………………………………

………………….………………………………………………………………………………………………………

………………….………………………………………………………………………………………………………

………………….………………………………………………………………………………………………………

………………….……………………………………………………………………………………………………… 

Egyéb jegyzetek magadnak: 

………………….………………………………………………………………………………………………………

………………….………………………………………………………………………………………………………
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………………….………………………………………………………………………………………………………

………………….………………………………………………………………………………………………………

………………….………………………………………………………………………………………………………

………………….………………………………………………………………………………………………………

………………….………………………………………………………………………………………………………

………………….………………………………………………………………………………………………………

………………….………………………………………………………………………………………………………

………………….………………………………………………………………………………………………………

………………….………………………………………………………………………………………………………

………………….………………………………………………………………………………………………………

………………….………………………………………………………………………………………………………

………………….………………………………………………………………………………………………………

………………….………………………………………………………………………………………………………

………………….………………………………………………………………………………………………………

………………….………………………………………………………………………………………………………

………………….………………………………………………………………………………………………………

………………….………………………………………………………………………………………………………

………………….………………………………………………………………………………………………………

………………….………………………………………………………………………………………………………

………………….………………………………………………………………………………………………………

………………….………………………………………………………………………………………………………

………………….………………………………………………………………………………………………………

………………….………………………………………………………………………………………………………

………………….………………………………………………………………………………………………………

………………….………………………………………………………………………………………………………

………………….………………………………………………………………………………………………………

………………….………………………………………………………………………………………………………

………………….………………………………………………………………………………………………………

………………….………………………………………………………………………………………………………

………………….………………………………………………………………………………………………………

………………….………………………………………………………………………………………………………

………………….………………………………………………………………………………………………………

………………….………………………………………………………………………………………………………

………………….……………………………………………………………………………………………………… 



9. lecke

A táplálék útja és hatása
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A táplálék útja, hatása 

 

A szervezetünk önműködő folyamatait ismernünk kell ahhoz, hogy tisztában legyünk 

azzal, mi történik az alap tápanyagokkal emésztés során. Vagyis értenünk kell, hogy mi 

hogyan zajlik attól a pillanattól kezdve, hogy egy sajt darabot vagy akár egy banánt 

elmajszolunk.  

A fogyással és elhízással összefüggően már nagyon sokszor olvashattad az anyagcsere 

fogalmát. Erre épült a 8. lecke kalóriákra vonatkozó része is. Ássunk ennek jobban a 

mélyére! Az anyagcsere vagy metabolizmus az élő szervezetekben végbemenő anyag-, 

energia- és információáramlást jelenti. Az anyagcsere lehet építő (anabolizmus) vagy 

lebontó (katabolizms). A működésünkhöz energiát biztosító tápanyagokra van szükség, 

melyeket táplálékaink biztosítanak (fehérje, szénhidrát, zsír, vitaminok, ásványi 

anyagok, nyomelemek).  

A táplálék az emésztés során úgy alakul át, hogy a benne lévő tápanyagok 

felszívódhassanak. Ezek az építő folyamatok, melyek során az egyszerű anyagból 

összetett lesz, például az aminosavakból fehérjék (izmok és kötőszövetek) épülnek fel 

(ez a fehérjeszintézis). Valóban szó szerint azokból a táplálékokból épül fel a testünk, 

amit megeszünk. Innen ered a mondás: „az vagy, amit megeszel”.  

A lebontó folyamatokban a táplálékot alkotó molekulák vagy a tárolt tartalékok 

lebomlanak, miközben energia termelődik. Ez az energia átalakul munkavégzési- és 

tartalékenergiává, illetve egy részéből hőenergia szabadul fel.  

Az a jó, ha ezek a folyamatok egyensúlyban vannak egymással. Éhezéskor például a 

lebontó folyamatok dominálnak, ilyenkor fogyunk, míg az építő folyamatok 

dominálásával hízunk. Szervezetünk folyamatosan alkalmazkodik az őt érő ingerekhez 

és ameddig tudja, kompenzálja az egyensúly felborulását. Amennyiben azonban erre 

már nem képes, előjönnek a szervek vagy szervrendszerek zavarai és kialakulnak a 

hormonális vagy betegség eltérések.  
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Az emésztés alatt lezajló folyamatok 

Hogy még jobban átlássuk, mi minden zajlik a táplálkozásunk alatt, elkalauzollak az 

emésztőrendszer világába. A táplálék az emésztés során úgy alakul át, hogy a 

tápanyagok felszívódhassanak. A táplálékainkban lévő tápanyagok az anyagcsere-

folyamatok során a véráramon keresztül jutnak el a sejtjeinkhez. Az emésztés maga 

ennek a felszívódási folyamatnak az előkészítési fázisa: az emésztés során a tápanyagok 

lebontódnak, felszívódásra alkalmas állapotba kerülnek. Pld. oldódnak, emulgálódnak, 

hosszú kémiai láncokból álló tápanyagok elemi egységekre bomlanak. Ha például 

elkanalazunk egy fagylaltot, akkor annak cukortartalmát a szervezet egyszerű 

monoszacharidokká, a zsírtartalmát zsírsavakká és glicerinné, a fehérjetartalmát 

aminosavakká bontja. Mindez az emésztőrendszerben különböző enzimek segítségével 

és több szervrendszerünk összehangolt működésével megy végbe, melyet idegi és 

hormonális mechanizmusok irányítanak. Az enzimek olyan biokatalizátorok, amelyek 

gyorsítják a szervezetben zajló kémiai reakciók sebességét. Az emésztőrendszerünk 

feladata, hogy az elfogyasztott táplálékot hasznosítható tápanyagokra bontsa le. Ennek 

folyamata a következőképpen történik: 

A rágással és a nyállal való keveredéssel a táplálék feldolgozása és az emésztés már 

a szájban elkezdődik. A nyálnak enyhén lúgos a vegyhatása és a benne lévő enzimek a 

szénhidrátok lebontásában játszanak szerepet. Nagyon fontos, hogy a táplálékok 

felaprítása, a rágás megfelelő legyen, mert hamarosan a nyelőcsőn át a gyomorba 

kerülnek, ahol nem mindegy, hogy mekkora falatokkal kell tovább küzdeni. A táplálék 

tehát a nyelőcsőn át a gyomor felé tart. A gyomor üres állapotban erősen nyálkás és 

lúgos vegyhatású gyomornedvet termel a gyomornyálkahártya megvédése érdekében. 

Amikor a táplálék a szánkba kerül, a gyomorban is megindul a gyomorsav elválasztása 

és elkezdődik a gyomorfalak mozgása. A gyomormozgást a gyomor három irányú 

izomzata biztosítja. A gyomorsav sósav, amely fertőtleníti a gyomortartalmat és a 

gyomornedv enzimjeinek a működését segíti. A gyomorsav mennyisége úgy csökken, 

ahogy öregszünk, és sok tényező, például az étrendünk vagy a stressz is befolyásolja 

termelődését. A gyomor csak a kellően savanyú ételpépet üríti ki a megfelelő ütemben. 

A gyomornedv enzimjei a fehérjebontó pepszin, a tejfehérje bontását végző komozin, 

továbbá a zsírbontó lipáz. A gyomorban nem történik szénhidrát-emésztés, az gyorsan 

továbbjut a vékonybélbe. A szénhidrát bontását a patkóbélben az amiláz enzim végzi. 
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A gyomorban a zsírbontó lipáz enzim is kevéssé kezdi el bontani a zsírokat, mert 

döntően azok sem a gyomorban emésztődnek, hanem a vékonybélben. A gyomornedv 

mennyisége úgy is nőhet, hogy a gyomorsósav koncentrációja alacsony. Üres gyomorra 

elfogyasztott rostok (pld. egy alma) fogyasztása gyakorta vált ki gyomorégést, a 

nyelőcsőben kaparó érzést. Ennek háttere, hogy mivel a gyomorsav nem elég erős, 

elindul a nyelőcső felé irányuló, a természetessel ellentétes mozgás, az 

antiperisztaltika. Ez az oka a refluxnak is. Nagy szénhidráttartalmú és zsíros, 

húsos étkezésekkor a gyomor működését segíteni kell savanyúsággal. A 

gyomorban tartózkodó fehérje, pld. egy szép nagy hússzelet hosszú órákon keresztül 

emésztődik. Ha gyenge a gyomorsavunk és elégtelen a fehérjeemésztésünk, az 

emésztetlen fehérje rothadni kezd és főleg a vastagbélben önmérgezési folyamatot 

gerjeszt, ezzel is terhelve a májat. A gyenge gyomor oka lehet ülőmunka, stressz, de 

a folyamatos nassolás is, ha nem engedjük pihenni legalább 3-4 órát a gyomrunkat 

egy-egy étkezés között. Ezért is tartom kiemelten fontosnak a 90 napos haditerv 

étkezési ritmusának betartását, azaz egyél 3-5 óránként, de a „pihenő időben” egy 

falatot se! A kevés vagy gyenge gyomorsav következményei lehetnek a szervezetben 

elszaporodó baktériumok, autoimmun- és idegrendszeri betegségek, bélbetegségek is. 

A túl sok gyomorsav viszont az emésztőenzim kiválasztását gátolja. Fontos, hogy 

megtaláljuk az egyensúlyt a bélflóra és gyomor egészsége érdekében. Az igazi emésztés 

a vékonybélben kezdődik. A fehérjék, szénhidrátok, zsírok itt esnek szét vízben 

oldódó elemeikre (aminosavakra, egyszerű cukrokra, zsírsavakra, gliceinre) és itt 

szívódnak fel a bélfalon át, hogy a vér- és nyirokkeringésbe kerülve a sejtekhez 

jussanak. Normál körülmények között kizárólag hasznos tápanyagok kerülnek át a 

véráramba. Az itteni emésztési folyamatokhoz és a vékonybél kiürüléséhez legalább 

négy óra szükséges. A vékonybélben nagy tisztaság uralkodik, itt nincs széklet. A 

vékonybél parányi bolyhokkal borított bélfala teszi lehetővé a tápanyagok megfelelő 

felszívódását. Amennyiben a bélbolyhok a nem megfelelő táplálkozás miatt lekopnak, 

a tápanyag-felszívódás elégtelenné válik. Hiába fogyasztunk vitaminokat, 

nyomelemeket, azok nem jutnak el a sejtekhez. A vékonybél munkáját is akadályozza a 

túl gyakori evés. Nagyjából egy órával az emésztés után a vékonybél öntisztító 

mozgásba kezd, amely azonnal leáll, amint ismét enni kezdünk. A hús például 5-6 órát 

tölt a gyomorban, további ötöt a 6-7 méter hosszú vékonybélben. Az elfogyasztott 

tápláléktól függően azért is kell 3-4 órát hagyni két étkezés között, hogy mind a 

megfelelő emésztésre, mind a vékonybél öntisztító folyamatira elegendő időt hagyjunk. 
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A vékonybélnek azon a részén, ahol a tápanyagok lebomlanak és felszívódnak, 

nincsenek bélbaktériumok. A baktériumkoncentráció ott a legnagyobb, ahol az 

emésztés jórészt véget ért, és már csak az emésztetlen anyagokat szállítják tovább a 

vastagbélbe. A vékonybél munkáját követően a megemésztett táplálék után 

visszamaradó anyag a vékonybelet körbe ölelő vastagbélbe kerül. A körülbelül másfél 

méter hosszú vastagbél a bélflóra, vagyis a jó- és rossz bélbaktériumok otthona. 

Emésztés és felszívódás itt már lényegében nincs, viszont az emészthetetlen rostokkal 

itt munkálkodnak a bélbaktériumok, és itt termelődik a K- és a B-vitamin. A vékonybél 

állandó perisztaltikus mozgásával ellentétben a vastagbél csupán napi három-négy 

alkalommal tolja előre a benne lévő masszát, illetve víz visszaszívás is történik itt a 

széklet besűrítése érdekében. A salakanyagok a vastagbél utolsó szakaszán a végbélből 

ürülnek ki. A vastagbél teljes kiürüléséhez körülbelül 48 óra kell. A vastagbél 

nyálkahártyája erősen redőzött. A helytelen táplálkozás, a rossz emésztés esetén 

könnyen begyulladhat, emiatt székletmaradványok halmozódhatnak fel, amelyek 

mérgezik a szervezetet, hozzájárulnak a bélparaziták felszaporodásához, az egészséges 

bélflóra felborulásához. Az emésztés, az ürítés folyamata 8 órától akár napokig is 

eltarthat az elfogyasztott tápláléktól és az emésztőrendszer állapotától függően.  

A legtöbb bélpanasz a nem megfelelő táplálkozásra és életmódra vezethető vissza. A túl 

gyors evés, az állandó nassolás, a nem hasznos ételek fogyasztása, a stresszes és 

szorongó életmód aláássa emésztőrendszerünk egészségét. A szervezet kimerül, mind 

testileg, mind lelkileg egyre rosszabbul érezzük magunkat, egyre több panaszunk van, 

egyre többször vagyunk betegek. Ételintoleranciák, allergiák alakulnak ki, autoimmun 

folyamatok indulnak be.  

A máj – epe – hasnyálmirigy szerepe 

A máj az emberi szervezet legnagyobb mirigye, mely többek között a méregtelenítésért 

felelős. Szerepe nélkülözhetetlen az anyagcsere folyamatok normális működéséhez. A 

máj termeli a koleszterint, mely az epe fontos alkotórésze, tisztítja a beérkező vért, 

keményítőt tárol, valamint számos létfontosságú fehérjét és alvadási faktort termel. A, 

D és B12 vitaminokat raktározza. A toxikus anyagok lebontásában (a vérből kiszűri a 

méreganyagokat), a vas és réz anyagcserében, illetve a bilirubin anyagcserében is 

elsődleges szerepet játszik. A máj 1300-1500 gramm tömegű, mirigyes szerkezetű 

hámszerv. Nagyrészt a jobb bordaív alatt helyezkedik el, míg bal lebenye a gyomortájék 

területére nyúlik át. A májon megkülönböztetünk egymástól rekeszi felszínt és zsigeri 
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felszínt. Két lebennyel – a jobb lebeny jóval nagyobb, mint a bal – rendelkezik. Ezen 

belül 1-2 mm átmérőjű lebenykék találhatóak. A máj több tízmillió kis lebenykéből áll. 

Felszínének jelentős részét hashártya borítja, mely kettőzött lemezeivel a rekeszhez, 

valamint az elülső hasfalhoz rögzíti. Az epehólyag közvetlenül a máj alsó felszínéhez 

van hozzánőve.  A máj elengedhetetlen szerepet játszik az anyagcsere folyamatokban, 

a méregtelenítésben, illetve egyes vegyületek termelésében és tárolásában. A szervezet 

által termelt aminosavakból véralvadási faktorokat, szállítófehérjéket, valamint 

gyulladásos folyamatokban résztvevő fehérjéket termel. A zsíranyagcserében 

szabályozza a vérzsír szintet, a zsírok bontásán keresztül. A szénhidrát anyagcserében 

a vér cukortartalmát szabályozza. Képes a cukor előállítására, raktározására, valamint 

lebontására. Az emberi testben megtalálható koleszterin csaknem felét a máj állítja elő, 

míg a fennmaradó rész az elfogyasztott táplálékkal kerül a szervezetbe. A máj által 

termelt koleszterin az epe előállításához szükséges. A májban kiválasztódott epe addig 

raktározódik az epehólyagban, amíg az emésztéshez a szervezet fel nem használja. A 

májban raktározódó keményítő (glikogén), glükóz formájában kerül a véráramba. 

illetve emeli meg a vércukorszintet fokozott fizikai terhelés esetén. 

Az epe a vékonybél másik legfontosabb emésztőnedve, a májban termelődik, ahonnan 

vagy közvetlenül, vagy ha epehólyag is van, bizonyos tárolást követően, az epevezetőn 

keresztül jut az epésbélbe. Az epehólyag kicsi, izmosfalú zsák, amely az epe tárolására 

szolgál. Az epe zöldessárga, sűrű emésztőnedv, amelyet a máj termel. Az epe a jobb és 

a bal májvezetéken keresztül folyik ki a májból, amelyek aztán közös májvezetékké 

egyesülnek. Ez azután az epehólyagból érkező epehólyag-vezetékkel együtt alkotja a 

közös epevezetéket. Az epe körülbelül fele az étkezések között termelődik, mely az 

epehólyag-vezetéken keresztül az epehólyagba kerül. A többi része a közös 

epevezetéken keresztül közvetlenül a vékonybélbe ömlik. Étkezés alatt az epehólyag 

összehúzódik, a bélbe üríti az epét, ami segíti a zsírok és bizonyos vitaminok 

emésztését. Az epe epesókat, elektrolitokat, epefestéket, például bilirubint, koleszterint 

és másfajta zsírokat (lipidek) tartalmaz. Bizonyos adalékanyagoknak - különösen a 

szétesett vörösvértestekből származó festékanyagnak és a felesleges koleszterinnek - a 

szervezetből történő kiürítésére is szolgál, valamint közreműködik a zsírok 

emésztésében és felszívódásában. Az epesók a koleszterin, a zsírok és a zsíroldékony 

vitaminok vízoldékonyságának fokozásával azoknak a bélből történő felszívódását 

segítik elő.  
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A hasnyálmirigynek kettős feladata van, egyrészt az emésztés szempontjából 

legfontosabb enzimeket termeli, másrészt a cukoranyagcseréhez nélkülözhetetlen 

hormonokat is előállítja. A hashártyán kívül a hasüreg hátsó részében, a gyomor 

mögött helyezkedik el, körülbelül 12-15 centiméter hosszú, anatómiailag 3 részre 

osztható: a fej, a test és a farok. Egyszerre külső és belső elválasztású mirigy, működési 

zavara, gyulladása komoly, nehezen gyógyítható emésztési problémákat idézhet elő. A 

hasnyálmirigy működése: A hasnyálmirigy által termelt mintegy húszféle 

emésztőenzim pankreászvezetéken keresztül jut a vékonybélbe, ahol az ember által 

elfogyasztott tápanyagok kémiai lebontásának és felszívódásának döntő hányada 

zajlik. Mivel az emésztőenzimek savas közegben nem képesek a hatékony működésre, 

a hasnyálmirigy végzi a gyomorsav közömbösítését és a béltartalom lúgosítását (lúgos 

kémhatású emésztőnedv-termelésével), amely nem állandó feladat, legjobban a 

savanyú gyomortartalom bélbe kerülése fokozza. A napi elválasztás körülbelül 1500 ml. 

Legfontosabb alkotórészei a fehérje-, szénhidrát-, és zsírbontó enzimek.  

A hasnyálmirigy állományában elszórtan találhatók az úgynevezett Langerhans-

szigetek, amelyek viszont hormonokat, mindenekelőtt a cukoranyagcserében rendkívül 

fontos szerepet játszó inzulint termelik.  

Most már pontosan átlátod, evés után mi történik az emésztőrendszeredben! Összetett 

folyamatok zajlanak, minden mindennel összefügg és mindenre hatással van. 

 

A testünk egy energetikai rendszer 

A szervezet az életfolyamatok fenntartásához a táplálékkal energiát vesz fel, azt részben 

átalakítja életfenntartásra, munkavégzésre, a hőegyensúlyának a fenntartására 

hasznosítja és energiát ad le a környezetébe. A tápanyagok mint energiahordozók 

rendszerint nem közvetlenül szolgálják a szervezet energiaszükségletét, hanem 

bonyolult biokémiai átalakuláson keresztül a köztes anyagcsere folyamán átalakulva 

nagy energiatartalmú kémiai kötésekbe beépülve, tárolódva szolgálnak  a test külső és 

belső munkájának az „üzemanyagául”. Az élő szervezet felépítő és lebontó anyag- és 

energia átalakulási biokémiai  folyamatainak összességét szokás anyagcserének, más 

néven metabolizmusnak nevezni. 
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A tápanyagok útja a szervezetben 

Az anyagcsere tehát mindazon biokémiai folyamatok egysége, amelynek során a 

felszívódott tápanyagokból a szervezet a működéséhez szükséges saját fehérjéket, 

szénhidrátokat, zsírokat, hormonokat és enzimeket szintetizál, fenntartja a különböző 

szervezeti struktúrákat, funkciókat, és létrehozza a kiürítésre alkalmas végtermékeket. 

Az anyagcsere-folyamatok kémiai reakciók, amelyek az enzimek, a folyamatot 

szabályozó katalizáló vegyületek hatására zajlanak. Az enzimek teszik lehetővé, hogy a 

kémiai folyamatok az élő szervezetben viszonylag alacsony hőmérsékleten is végbe 

mehetnek. Minden egyes lépést külön enzim irányít, katalizál. A sejteken belül 

enzimrendszerek működnek. 

Az anyagcsere több fokozatban zajló, lépésenként szabályozott folyamat. A 

szabályozásban a hormonoknak, a rendelkezésre álló tápanyagoknak, a vitaminoknak, 

a környezetnek és a metabolikus folyamat során keletkező köztes termékeknek 

egyaránt szerepük van.  

 

Az alapanyagcsere 

Az alapanyagcsere energia szükséglete pihenéskor abszolút nyugalmi helyzetben, az 

ember számára optimális hőmérsékleten standard feltételek között mérhető. Magába 

foglalja a légzés, kiválasztás, vérkeringés, idegműködés, az életfontosságú szervek 

működését, valamivel több mint egynegyedét a nyugalomban lévő vázizomzat 

energiaforgalma befolyásolja.  

 

 

Tápanyagszükséglet és fogyás 

 

A tápanyagszükségletet alapvetően a szervezet sejtjeiben lejátszódó élettani 

folyamatok határozzák meg. Amennyiben a tápanyagokban bevitt energiamennyiség 

fedezi a szükségletet, a szervezet energiaegyensúlyban van. Ilyenkor nincs 

raktározás, a testtömeg, illetve a testzsír mennyisége nem változik. Erre mondjuk azt, 

hogy tartjuk a testsúlyunkat! 
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A szükségesnél nagyobb energiabevitel esetén raktározási folyamatok zajlanak le a 

szervezetben, ilyenkor pozitív az energiamérleg.  Az energiaforgalom 

szempontjából a növekedés is a raktározás egyik formája.  

 

A szükségesnél kisebb energiabevitel esetén a szervezet az energiaigényét a raktározott 

tápanyagok felhasználásával biztosítja. Ilyenkor az energiamérleg negatív. 

 

Ebből levezethető hogyan befolyásolja az energiabevitel a testsúlyunkat! 

 

Testsúlyunkra vetítve a felvett kalóriák mínusz leadott kalóriák képlete segít 

megérteni. A felvett kalória az ételből nyert energiával egyenlő. A leadott kalória az az 

energiamennyiség, amit a test működéséhez "elhasználunk", például légzéshez, 

sporthoz, beszédhez, házimunkához, stb. 

 

--> Ha ugyanannyi kalóriát viszel be, mint amennyit elégetsz (felvett kalória = leadott 

kalória), akkor a testsúly nem változik. → energiaegyensúly 

 

--> Ha sokkal több kalóriát viszel be, mint amennyit elégetsz (felvett kalória > leadott 

kalória), akkor ez egy pozitív energiamérleg, amely miatt az ételből nyert felesleges 

energiát a testünk későbbi felhasználásra elraktározza, így növekszik a zsír 

mennyisége, s ezzel a testsúly is. Ekkor hízol. → pozitív az energiamérleg 

 

--> Ha kevesebb kalóriát viszel be, mint amennyit elhasználsz (felvett kalóriák < 

leadott kalóriák), akkor pont másik irányba borul a mérleg nyelve. Ez a negatív 

energiamérleg, ami súly- és testzsírcsökkenéshez vezet. → negatív az 

energiamérleg  

 

Hogyan hízunk? 

A szervezet  zsírraktározása tulajdonképpen korlátlan. A feleslegben elfogyasztott zsír 

96-98%-a a zsírszövetbe kerül beépítésre. Túlevés esetén a szervezet által felvett 

felesleges energia - függetlenül az étrend összetételétől - elraktározódik a szervezet 

zsírraktáraiban. Tehát egyes felvetések, amelyek arra akarnak rábírni bennünket, hogy 

a túl sok szénhidrát fogyasztás a hízás oka, téves, mert nem elsősorban a makrók 

aránya miatt hízunk vagy fogyunk, hanem a bevitt és leadott kalória egyenletének 
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eredménye határozza meg az energiamérleget (egyensúly, pozitív, negatív mérleg). A 

feleslegben elfogyasztott zsír azonban sokkal nagyobb mértékben raktározódik, mint a 

szükségleten felül elfogyasztott szénhidrát, ezért a kis zsír – és nagy szénhidráttartamú 

étrend csökkenti az elhízás veszélyét. Hangsúlyozom, ez úgy helyes, hogy a „jó 

szénhidrátok” vannak túlsúlyban (nem pedig a „rossz szénhidrátok”, erről nem soká 

többet is írok).  

 

A szénhidrát-zsír arány mellett fontos tényező a táplálék szénhidrátjainak az 

összetétele. A szükségesnél nagyobb energiabevitel mellett a túlzott cukor és finomított 

szénhidrát fogyasztás elhízáshoz vezet. Más szavakkal, nincs közvetlen összefüggés a 

szénhidrát- ezen belül a cukorbevitel - és az elhízás között mindaddig, amíg a nagy 

cukortartalmú ételek fogyasztása következtében nem borul fel az energiaegyensúly. 

Tehát akkor hízol, ha többet eszel a kelleténél. 

 

A pozitív energiamérleg esetén a többlet energia kezdetben a májban raktározódik, 

majd a kötőszöveti állományban zsírszövet formájában deponálódik. 

 

A zsírszövetek képződésének a sorrendje a test különböző régióiban: 

• először a hasüregben és a hasat körülvevő szövetekben raktározódik a zsír, 

• majd a bőr alatti kötőszöveti állományban, 

• és végül az izomrostok között. 

 

A zsírsavakat nemcsak a táplálékkal kap a szervezet, hanem valamennyi szövetben 

képesek keletkezni. Ezt a folyamatot lipogenezisnek nevezik.  

 A zsírsejtekben raktározott zsírmolekulák, a trigliceridek lebontása hormonális 

szabályozás alatt áll. A folyamatot irányító hormonok a hasnyálmirígy Langerhans -

szigeteiben lévő béta sejtek által termelt vércukorszintet emelő hormonja a 

GLÜKAGON, az agyalapi mirigy növekedési hormonja és a mellékvesekéreg 

noradrenalin (katekolamin) hormonja. Ez a folyamat a szervezet megnövekedett 

energiaszükséglete esetén indul be és az eredményeként egy zsírbontó enzim az aktvált 

lipáz keletkezik. Ez az enzim  a háromértékű alkoholról, a glicerinmolekuláról sorban 

lehasítja a három zsírsavat. A glicerin a vérárammal a  májba kerül, ahol bekapcsolódik 

a szőlőcukor újra képződése a glükoneogenezisbe. A rövid szénláncú zsírsavak 

közvetlenül a különböző szervekbe jutnak, ahol energiatermelésre hasznosulnak. A 
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májban különösen intenzív zsírsavbontás folyik. A fogyásban a hasnyálmirigy glükagon 

hormonjának központi szerepe van. Kevesen tudják, hogy a hasnyálmirigy nem csupán 

a hizlaló, a fogyást gátló  inzulin hormon  termelésére képes, de ez bocsátja ki 

vetélytársát, a karcsúsító glükagont is. A glükagon fékezi az inzulin tevékenységét, 

megakadályozza, hogy rögtön az összes vércukor a sejtekbe jusson. Ez a hormon akkor 

lép akcióba, amikor a vércukorszint egy bizonyos érték alá esik. Miután tehát 

elfogyasztottunk egy szelet kenyeret vagy egy almát, és a vércukorszint természetes 

módon lecsökken, a hasnyálmirigy glükagont küld a vérbe. Ez aktivitásra sarkallja 

májat, újra feltölti a vércukorszintet, miközben kivonja a zsírt a zsírsejtekből, így 

formálva karcsúsítva az alakunkat. 

 

A zsírégető glükagonnak csak akkor van esélye, ha a" rossz szénhidrátokkal" nem 

hívjuk  elő állandóan az inzulint, ugyanis, amíg sok inzulin van a vérben , addig a 

glükagon nem tudja végezni a munkáját: a májban lévő cukorraktárak és a csípőn lévő 

zsírsejtek telve maradnak. Ezzel szemben a „jó szénhidrátok" csak enyhén emelik meg 

a vércukorszintet, így egy idő után is csak kis mértékben  csökken  az le.  

A „jó szénhidrátok” kategóriájába tartoznak a teljes kiőrlésű gabonatermékek, a rizs, 

a hüvelyesek, a friss zöldségek és a legtöbb gyümölcs. Ha sokat eszünk ezekből, esélyt 

adunk a fogyasztó hatású glükagon hasznos tevékenységének. 

 

Ahhoz tehát, hogy megfelelő mértékben termelődjön inzulin és glükagon, olyan 

élelmiszereket kell fogyasztanunk, melyek nem emelik meg túlzottan vércukorszintet.  

Ebben segít a glikémiás index. Ez egy számérték, mely a táplálékok besorolását 

jelenti egy 0-tól 100-ig terjedő skálán, a vércukorszintre gyakorolt hatásuk alapján. Az 

index megmutatja, hogy az adott élelmiszerben lévő szénhidrát milyen gyorsan 

szívódik fel a szervezetben, arról azonban nem tájékoztat, hogy mennyi szénhidrát van 

egy adott élelmiszerben. 

 

Minél alacsonyabb egy élelmiszer glikémiás indexe, a felszívódása során annál 

kevesebb glükózt juttat a szervezetünkbe és ennek köszönhetően kevesebb  inzulint kell 

termelnie a hasnyálmirigynek ahhoz, hogy a glükóz eljusson a sejtekbe. 

 

Az ételek magas GI-értéke gyorsan felszívódó szénhidrátokat takar, melyek a 

vércukorszintet és az inzulinszintet egyaránt gyorsan megemelik. A gyors emelkedést 
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gyors vércukorszint esés követ, amely éhségérzet formájában nyilvánul meg. A 

rendszeresen, nagy mennyiségben fogyasztott magas GI-értékű élelmiszerek magas 

vérnyomást, magas triglicerid szintet , magas koleszterinszintet okozhatnak és nem 

támogatják az előbb említett glükagon termelődését. 

 

Milyen élelmiszereket válassz tehát fogyás mellé? 

 

Az élelmiszereket magas GI (60-100), közepes GI (40-59) és alacsony GI (40 alatt) 

kategóriákba soroljuk. Arra kell leginkább figyelni, hogy lehetőség szerint minél több 

alacsony Gl indexű szénhidrát kerüljön az asztalunkra. Nem tiltott a magas GI indexű 

élelmiszer sem, de egy tudatosan tervezett étrendben bizonyosan nagyobb arányban 

kell szerepelnie azoknak az élelmiszereknek, amelyek nem fejtenek ki magas 

inzulinválaszt. 

 

Ha tudjuk egy adott élelmiszer glikémiás indexét, akkor tudjuk azt is, hogy az hogyan 

hat a vércukorszintünkre. Ennek fényében pedig eldönthetjük, hogy mennyit és mikor 

fogyasztunk az adott ételből. A magas GI esetén a szénhidrátokat már “gyors 

szénhidrátnak” mondjuk. Értelemszerűen minél magasabb a GI, annál gyorsabb 

szénhidrát az adott étel. Ezeket a gyors szénhidrátok fogyasztását jó ha csökkentjük, 

azonban a teljes megvonásra az egészséges szervezet esetében nincs szükség. A magas 

GI-jű ételek is jól jönnek egyes helyzetekben. Ilyen az edzést követő percek, amikor a 

szervezet elhasználta az így raktározott energiát, vagy a délelőtt folyamán, ha pl. a 

munkába sietünk, vagy fontos, hogy gyorsan járjon az agyunk. Azonban a túl gyakori 

magas GI bevitel komoly vércukor ingadozáshoz és elhízáshoz vezethet, ezért az ilyen 

helyzeteken kívül jól tesszük, ha alacsony GI-jű ételeket fogyasztunk. Fokozottan igaz 

ez a lefekvés előtti néhány órára. 

Honnan lehet általánosságban felismerni egy magas GI élelmiszert? Minél 

alaposabban feldolgozott egy étel annál magasabb GI-vel rendelkezik, azaz annál 

jobban „hizlal” és a vércukor ingadozáson keresztül rontja a közérzetet. Azonban 

minden gyorsan felszívódó szénhidrát felszívódását tudjuk hosszabbítani, ezért 

szoktam azt mondani, hogy pld. gyümölcsöt önmagában soha ne együnk, társítsunk 

mellé zsírokat, olajos magvakat, ezzel máris kevésbé lesz gyors hatása a vércukor 

emelkedésre. Nem lesz tőle a gyümölcs alacsony GI, de kevésbé lesz impulzív az 

emelkedés, ami már önmagában sokat segített.  
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Kép forrás: www.mydieton.com 

 

Részletes táblázat 

Glikémiás Index Élelmiszerek 

GI 
magas 
(70-100) 

• glükóz (szőlőcukor), kristálycukor 
• némely alkoholos ital (koktélok, hozzáadott cukorral 

készülő likőrök) 
• torták, sütemények, édességek, édes kekszek, ropogtatni 

valók 
• pékáruk (fehérlisztből) 
• tészták (fehérlisztből, jól átfőve) 
• kukoricatészta, rizstészta 
• gabonapehely, kukoricapehely, müzli, puffasztott 

gabonatermékek 
• burgonya (jól átfőtt/sült, püré), sütőtök, pasztinák, 

karórépa 
• görögdinnye, aszalt datolya 

GI 
közepes 
(56-69) 

• méz 
• müzli (natúr, édesítetlen), háztartási keksz 
• tészták (fehérlisztből, közepesen átfőve) 
• fehér rizs 
• üdítők, gyümölcslevek (hozzáadott cukorral) 
• ananász, sárgadinnye, aszalt gyümölcsök, befőttek, 

lekvárok 
• burgonya közepesen elkészítve (főtt, sütőben sült) 
• fehérrépa, cékla 
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GI 
alacsony 
(0-55) 

• pékáruk (teljes kiőrlésű lisztből, rozslisztből) 
• tészták (teljes kiőrlésű lisztből) 
• árpa, bulgur, hajdina, quinoa, barna rizs 
• bab, lencse, csicseriborsó 
• tej, joghurt, kefir, túró 
• diófélék és olajos magvak 
• gyümölcslevek (hozzáadott cukor nélkül) 
• gyümölcsök többsége (kivéve: dinnye, ananász, aszalt 

gyümölcsök) 
• zöldségek többsége (kivéve: pasztinák, karórépa, 

fehérrépa, sütőtök, cékla) 
• étcsokoládé (70%-nál magasabb kakaótartalmú) 
• fruktóz (gyümölcscukor) 

GI  
Rendkívül 
alacsony, 
akár 0 

• húsok, halak 
• gombák 
• sajtok 
• vajak 
• zsírok, olajok 
• tojás 

 

Hogyan érheted el a testsúlycsökkenéshez szükséges energiamérleget? 

Nagyon gyakori tévedés az, hogy ha kevesebbet eszel és többet sportolsz, akkor 

gyorsabban és hatékonyabban fogsz fogyni. A mérlegen ugyan láthatod a negatív 

energiamérleg látszat eredményét, de ez sajnos sok esetben nem zsírból történő fogyás 

hozadéka. Ha nem adod meg a testednek a szükséges energiát és tápanyagokat, akkor 

csak más folyamatok kárára tudja a test ellátni az alap funkciókat. Ez krónikus 

fáradtságot, ingerlékenységet okoz, legyengíti az immunrendszert, izmot vesztesz, 

csökkent hormontevékenységhez vezet, ez pedig egy idő után nehezíti a súlyvesztést és 

hormoneltéréseket eredményez. A hosszú távú fittség és egészség teljes körű 

életmódváltást követel, aminek része a helyes táplálkozás és a mozgás egyensúlyának 

kialakítása. Egyél 3-5 óránként, az étkezések között semmit ne fogyassz! Figyelj arra, 

hogy táplálkozásodat a jó szénhidrátok körében töltsd gyakrabban! Ne koplalj, ne egyél 

alapanyagcsere alatt (tartósan) és figyeld a testedet! Ahhoz, hogy fogyj, enned kell! 

Számodra megfelelő mennyiségű energiát kell bevinni, arra figyelve, hogy a mozgással 

és helyes táplálkozási módszerrel az energiamérleg fogyási irányba állítsa a 

szervezetedet. 
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Gondold végig eddigi táplálkozásodat! Milyen arányban fogyasztottál eddig magasabb 

GI indexű élelmiszereket? 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

Ha végig nézel a közepes vagy alacsony GI élelmiszereken, írd össze, melyeket eszed 

szívesen közülük! 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

Mely magasabb GI indexű élelmiszerek ritkább fogyasztása esne nehezedre? 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

Mely kulcsszavak ragadtak meg benned ebben a leckében? 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Az első hét feladatait maradéktalanul elvégezted? 

A második hét leckéit feldolgoztad teljesen? 

Készen vagy a 9. leckével?  

 

 

 

 



10. lecke

Indokolatlan félelmek a diétában
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Indokolatlan félelemek a diétában 

 

A téma számomra szívügy. Kegyelem nélkül szeretném megfogalmazni véleményemet 

az élelmiszeripar és a márka nagyhatalmak marketingfogásaira reagálva. 

Számtalan csoportban vagyok tag, amelyek irányzatok, élelmiszer márkák követőit 

gyűjtik össze. A tagok életmódváltók, akik nagy részt túlsúlyosok és megoldást 

keresnek a testsúlyuk helyreállítására. Legtöbbjük bármire hajlandó lenne, csak 

hogy lefogyjon! És itt állok meg, hogy ezt az önbecsapó kijelentést mélyen 

megcáfoljam! Csak azt gondolja a legtöbb fogyni vágyó, hogy bármire 

hajlandó lenne, mert legtöbbjük valójában a legkisebb erőfeszítésre sem 

hajlandó, de arra igen, hogy megvegyen a hagyományos kakaós csiga helyett egy 

cukormentes, szénhidrát csökkentett kakaós csigát, mert azt mondják erre, hogy ez 

majd segít (és belefér a diétába) vagy pedig megvegye egy másik nagyhatalom, egy 

táplálékkiegészítő birodalom zsírégetőjét, mert attól fog lefogyni. Ez a mai nagy 

valóság!  

Az életmódváltók jelentős része soha nem vált életmódot. Nem ismeri meg 

a helyes táplálkozás és étrendösszeállítás módszertanát. Alultápláltak, 

mert rengeteg „manipulált” élelmiszert fogyasztanak, miközben lépten 

nyomon azt olvassák, hogy a burgonya és a rizs ördögtől való. A 

burgonyával egyetlen egy komoly baj van: nem lehet rá logót nyomtatni. 

Ezért száműzetésre kerül szemben a logózott, cukormentes pudinggal vagy 

túró rudival. 

A csoportok kommunikációja rengeteg téves üzenetet hordoz: 

• Rossz a cukor, rossz a szénhidrát, sőt ellenség mind! Ez hazugság! Az agynak 

szüksége van ezekre, de természetesen nem a feldolgozott, finomított 

szénhidrátokra, tehát valóban nem a bolti kakaós csigára. Nem a mértéktelen 

kristály cukorra, ám egy lédús narancs tápanyag tartalmára annál inkább. 

• Nem kell számolni kalóriát, egyél szénhidrátmentesen és máris nyert ügyed van! 

Ez a legnagyobb félrevezetés, amit el lehet követni fogyni vágyók irányába! A 

fogyás biokémiai folyamat. Energiaegyensúlyi kérdés. A 9. leckében levezettem 
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az összefüggéseket. A cukornak és a szénhidrátnak effektíve nem sok köze van a 

hízáshoz, ha nem vagy kalóriapufferben. De a vércukorszint stabilizálás mellett 

élettani és lelki tényezők könnyítenek, ezért érdemes minimalizálni a cukrot és 

búzalisztet… míg a többi értékes szénhidrátot meg pont nem kellene kivenni az 

étrendből! Természetesen, ahol inzulin és glükóz eltéréssel járó anyagcsere 

betegségek már fennállnak, ott fokozottabban kell erre figyelni. 

• Helytelen elképzeléseket közvetítenek az életmódváltásról, mert azt sugallják, 

hogy a diétás kakaós csiga meg puding az a helyes étkezés része! Ezért érdemben 

nem történik életmódváltás, mert az egyébként rossz ételeket kiváltatják 

követőikkel saját márkás logóval ellátott rossz ételekre, amelyek a „diétában már 

igenis helyet kaphatónak” vannak eladva (mert cukormentes, mert -70% 

szénhidrát van benne). A helyes táplálkozás egy tápanyagban, vitaminban, 

ásványi anyagokban gazdag minta kellene legyen mindenki életében. Amit a 

legtöbb ember csinál, az nagyon távol áll ettől. 

• Helytelen információkat ültetnek életmódváltók fejébe, amelyet nekem éjjel-

nappal küldetésként kell nagy harcok árán „kiölnöm” másokból. Ezért gyakori 

kérdés felém, hogy biztos lehet-e krumplit enni, stb. Egy életmódváltó számára, 

aki azt hallja rengeteg helyen, hogy a krumpli hizlal, ez egy jogos kérdés lehet. 

Számomra viszont felfoghatatlan boszorkányüldözés a guru-nagyhatalmak 

miatt. 

• A szénhidrát csökkentett fogalom egy csodafegyver a társadalom szemszögéből. 

Hányszor olvastam azt kommentekben, hogy „jajj, de jó, hogy vannak ilyen 

termékek…”. Milyen termékek ezek? A szénhidrát csökkentettség azt jelenti, 

hogy a hiányzó szénhidrátot kitöltik, általában zsírral vagy más fehérjével (pld. 

szójával). De ezt már nem mondja el a gyártó, csak a szénhidrát csökkentett 

varázsigét használják! 

• Elhitetik, hogy a termékcsaládok, amelyek szénhidrát csökkentettek, 

egészségesek (egészségesebbek, mint a nem szénhidrát csökkentettek), ezért 

lehet ezeket fogyasztani bátran fogyáshoz (kakaós csiga, stb.), holott egy kakaós 

csiga tápértéke egyenlő a nullával… mégis azt gondolja a fogyasztó, hogy jó, mert 

hát ugye diétás. A diétás nem egyenlő azzal, hogy van tápértéke és hasznos 

tápanyagokat tud az emésztőrendszer kivonni belőle. Ami diétás, nem 

feltétlenül tápanyagban gazdag. Sőt. 
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• Félelmet keltenek természetes alapanyagokkal kapcsolatosan, üldözik a 

burgonyát, a rizst és ehelyett hirdetnek szénhidrátcsökkentett tésztát és hasonló 

termékeket, mondván, ezek viszont diétába illeszthetők, szemben a burgonyával 

és rizzsel. Borzalom, hogy egy zöldséget állít valaki szembe egy tápanyaggal nem 

rendelkező péksüteménnyel, mondván -70% a szénhidrát tartalma (Gondolok 

itt arra, hogy a -70% szénhidrát tartalmú kakaós csigát ajánlják fogyáshoz, a 

burgonyát viszont ellen javallják). Megértem az élelmiszer-gyártó láncokat. 

Manipulálniuk kell ételeket ahhoz, hogy felépítsenek saját márkás termékeket. 

Félre értés ne essék, vannak olyan nagyhatalmak, akik nagyon is a fogyasztók 

igényeik szolgálják. Ezért, ha a boltok polcain köles-tésztát vagy quiona-tésztát 

látok, akkor arra azt mondom: hasznos lehet a diétában. Ha egy manipulált 

diétás mogyorókrémet látok ugyanezen a polcon, akkor már azt kell mondanom: 

a mogyorót megehetnéd pirítva is, pálmazsír, 10 féle adalékanyag, 5 féle 

édesítőszer, 3 féle színezőanyag és stabilizátor nélkül is. Ez a manipulált 

élelmiszeripar. Amivel azt gondolja az életmódváltó, hogy ha a diétás, márkás 

logós mogyorókrém van a 70%-kal csökkentett kenyérre kenve, akkor az 

életmódváltás. Ki kell ábrándítsak mindenkit! Ez nem életmódváltás. Ez csupán 

a régi életmód tovább folytatásában egy élelmiszer-csere, amivel nem lett 

egészségesebb az üveges mogyorókrém. 

Miért van mégis annyi követő és életmódváltó abban a hitben és 

meggyőződésben, hogy igenis van helye ezeknek az életmódváltást 

„megkönnyítő” péksüteményeknek, süteményeknek, pudingoknak, 

szénhidrát csökkentett termékeknek a diétában és életmódváltásban? 

Nagyon egyszerű. Az emberek lusták. A lehető legkevesebb energia, lehető 

legkisebb fájdalom, lehető leggyorsabb eredmény kell nekik.  

Miért? Mert… 

• Sokkal egyszerűbb, ha nem kell megtanulni felelős döntést hozni az életmóddal 

kapcsolatosan. 

• Sokkal egyszerűbb megvenni egy szénhidrát csökkentett kakaós csigát, mint 

megtanulni a valódi életmódváltás alapjait. 

• Sokkal könnyebb egy pékségben/boltban megvenni a kész ételt vagy manipulált 

ételt (manipulált = módosított szénhidrát tartalom), mint étrendet összeállítani 
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természetes összetevőkkel, hiszen ez idő, ehhez tudás kell, ehhez türelem 

kellene és gyakorlat sem árt. 

• Sokkal nehezebb még meg is főzni az ételt, ha már mi magunk állítjuk össze az 

étrendet! 

• Sokkal nehezebb „meal prep”-elni, azaz tervezéssel dobozolni és bevinni a 

munkahelyünkre a megfőzött menünket. Sokkal egyszerűbb ehelyett rendelni 

egy szénhidrátcsökkentett nagyhatalom napi menüjét, amiben az édesítőszer, 

adalékanyag a tápérték minőségét csak rontja, 5 étkezésből 2 sütemény, a 

harmadik pedig gyakran, szintén édesítőszeres étel. 

• Sokkal kényelmesebb a jól megszokott, régi péksüteményeket lecserélni a 

diétásnak kiáltott szénhidrát csökkentett verzióra, mert finom és szükség van a 

finomra. Nem tudunk élni finom ízek nélkül. De, ami még rosszabb: nem is 

vagyunk hajlandóak megtanulni élni ezek nélkül. 

 

Hogy miért vagyok őszinte ezzel kapcsolatosan?  

 

Szögezzük le! Nem a különféle termékcsaládok által kínált termékeket bírálom, nem 

kifejezetten egy termékcsaládra gondolok, hanem az összesre, amely kínál „diétás” 

verziójú élelmiszereket. Nekem teljesen mindegy lenne, hogy egy étrendbe mit írok 

bele vagy mit ajánlok. Én nem élelmiszert vagy táplálékkiegészítőt forgalmazok, tehát 

pártatlanként, ha úgy vélném, hogy egy-egy termékcsalád beleillik az egészséges 

életmódba, akkor miért ne tenném bele? Beleteszem indokolt esetben pld. a 

gluténmentes lisztek elérhető fajtáit is, mert számos esetben indokolt diagnosztizált 

betegségek miatt. Nekem is könnyebb lenne azt mondanom, hogy reggelire az étrend 

„portfólióm” tartalmaz készen megvásárolható péksüteményeket, mert azzal nagyobb 

kedvet csinálnék az időmenedzsment tekintetében. Igen, beleírhatnám egyes márkák 

pudingját, túró rudiját, kenyér fajtáját, csokikat, üdítőket, mert azok nem cukorral 

készülnek vagy csökkentett a szénhidrát tartalmuk, ezáltal többet lehetne enni belőlük. 

Igaz? Hát nem igaz. Sajnos a legtöbb szénhidrát csökkentett termék kalóriaértéke nem 

kevesebb, néha még több is, mivel a hiányzó szénhidrátot pótolni kell az élelmiszerben 

más makronutrienssel. Ez zsír vagy fehérje. Legtöbbször zsír. Aminek kalória értéke 

még nagyobb is, mint a szénhidrátnak (ch és fehérje 4,1 kcal/g, zsír 9,3 kcal/g). Ezeket 
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az élelmiszereket és kínált félkész-kész termékeket azért nem írom bele az 

étrendjeimbe, mert azt gondolom, hogy tápértékben nem elégítik ki az egészséges 

táplálkozás fogalmát. Egy péksütemény soha nem lesz értékes tápanyagokban gazdag, 

ahogy egy puding sem. Egy márkafüggetlen narancs viszont az lesz. 

A nagyhatalmak a puffasztott rizs, az abonett, a zab, a rozskenyér, a teljes 

kiőrlésű kenyér, a burgonya, a gabonafélék (rizs, köles, hajdina, bulgur, 

stb.), a gyümölcsök teljes élelmiszer csoportját szembe állítják azzal a 

kijelentéssel, hogy a szénhidrát bűnös az elhízásért, ezért megoldás a 

szénhidrát csökkentése és/vagy a szénhidrát csökkentett termékek 

beillesztése. 

Nem! Nem a szénhidrát a bűnös. Azért vagy elhízva, mert sokat eszel. Nem azért, mert 

burgonyát, rizst vagy narancsot majszolsz, hanem azért, mert ezekből sokat eszel és 

összességében az étrended kalóriapuffert eredményez.  

A példa kedvéért szeretnék egymás mellé állítani néhány élelmiszert: burgonya, 

basmati rizs, narancs, update szénhidrát csökkentett kakós csiga, szénhidrát 

csökkentett tésztából update és szafi márka, purpur kenyér, update szénhidrát 

csökkentett kenyér, update puding. Teljesen véletlenszerűen választottam ki, nem a 

terméket fogom jellemezni, hanem a nyilvános, elérhető adatok alapján összevetem a 

tápértéket és az élelmiszer jellemzőit. Vizsgáljuk meg ezek tápértékét, összetevőit! 

Döntsük el, hogy egymás mellé helyezve ezeket, az élelmiszer milyen élettani 

hatásokkal bírhat és milyen tápanyagot nyer ezekből a szervezetünk! 

burgonya - zöldségféle 

A burgonya a tápanyagok közül szénhidrátot tartalmaz a legnagyobb mennyiségben, 

méghozzá keményítő formájában. Fehérjét csak minimálisan, zsírt pedig szinte 

egyáltalán nem (nyers és főtt formában) tartalmaz. Kiváló lizin és triptofán aminosav-

forrás, de C-vitamint is találhatunk benne. 180 g burgonya körülbelül 10 mg C-vitamint 

tartalmaz, mely egy felnőtt napi C-vitamin-szükségletének egynyolcadát fedezi. Az 

újburgonya ráadásul ennek a mennyiségnek a dupláját tartalmazza. Bár a C-vitamin hő 

hatására lebomlik, nem teljes mértékben. Bőven marad még benne akkora adag, mely 

szervezetünk számára megfelelő. Kiváló B1- és B6-vitamin, valamint folsavforrás. 

Jelentős mennyiségben tartalmaz káliumot, magnéziumot és vasat is, melynek 

felszívódását a benne lévő C-vitamin is segíti. Magas kálium- és alacsony 
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nátriumtartalmának köszönhetően kiválóan szabályozza a vérnyomást, így a 

vérnyomás problémákkal küszködők számára a burgonya remek alapanyag a 

konyhában. A burgonya kiváló rostforrás, hamar telítettségérzetet nyújt, de 

hozzájárul az egészséges emésztéshez is. A legtöbb rostanyagot a héjában főtt vagy sült 

burgonya tartalmazza. Alacsony kalóriatartalma, valamint magas telítőértéke 

miatt segít a diétában és a testsúly megtartásában is. De ügyelni kell az elkészítés 

módjára, hiszen az olajban sült változatok akár két-háromszoros energiatartalommal 

is bírhatnak. Így fogyókúra és diéta esetén elsősorban a főtt formát részesítsük 

előnyben. 

Tápértéke 100g-ban: 

ENERGIA FEHÉRJE ZSÍR SZÉNHIDRÁT 

77 2.1 0.1 15.4 

kcal gramm gramm gramm 

 

basmati rizs - gabonaféle 

A basmati rizs egy hosszú szemű, nem ragacsos, illatos, egészéges rizs fajta, amelynek 

őshazája a Himalája lábánál van. Különlegesen finom ízű és illatú, közepes glikémiás 

indexű, lassan felszívódó szénhidrát tartalmú, hosszú szemű diétás rizs köret 

fogyókúrázóknak, diétázóknak fehér rizs helyett. Rosttartalma jó hatással van a 

koleszterin- és a vércukorszintre (a basmati rizs háromszor több rostot tartalamaz, 

mint a fehér rizs), nagyon fontos B-vitaminokat tartalmaz, kedvezően befolyásolja az 

anyagcsere folyamatokat, segít a szív, az izmok és az idegrendszer normális működését, 

100 g basmati rizs 1 mg vasat tartalmaz, ami 5%-a a napi szükségletnek. A basmati rizs 

glikémiás indexe: 58 (A közepes szint alján, az alacsony glikémiás indexhez – ami max. 

55 – áll közelebb).  

Tápértéke 100g-ban: 

ENERGIA FEHÉRJE ZSÍR SZÉNHIDRÁT 

360 10 3 80 

kcal gramm gramm gramm 
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narancs – gyümölcs 

Csaknem közhely a citrusfélék magas vitamintartalma, s valóban: a narancs 

legfontosabb téli C-vitamin-forrásaink közé tartozik. A nagy adag C-vitamin elősegíti 

a növényi eredetű vas fölvételét. Természetes C-vitaminja hatásosabb, mint a 

tablettákban adagolt, feltehetőleg azért, mert bioflavonokkal együtt előfordulva hatása 

erősödik. A narancs A- és B-vitaminokat is nagy mennyiségben tartalmaz. Előbbi a 

látás épségéért és a bőr egészségéért is felel, míg utóbbi a szénhidrát- és 

zsíremésztésben fontos. Mindenesetre megfigyelték, hogy segíti a hasnyálmirigy 

működését, az emésztésben a felszívódást, s végső soron megszüntetheti az esetleg 

fennálló székrekedést. Antioxidánsai, a flavonok és a karotinok, az antociánok, 

valamint a limonén rákmegelőző és rákellenes hatásúak. Ruténtartalma a kapilláris 

erekre, az idegrendszerre és a szívre hat jótékonyan. A téli depresszió ellen is 

érdemes narancsot nassolni, sőt az illatos narancsolajok élénkítenek, jó kedvre 

derítenek. A narancs segíthet fertőzések alkalmával, mivel a benne lévő természetes 

antibiotikus hatású anyagok egyben fájdalomcsillapítók is. Aki szereti a narancsot, 

bizonyára észrevette, hogy vízhajtónak sem utolsó, s ennél fogva a veséknek jót 

tesz, továbbá csökkenti a vérnyomást. Kalcium-, magnézium- és káliumtartalmával 

immunrendszerünket erősíti, savas húsából különösen jól felszívódik kalciumja és 

káliumja. A narancs rosttartalma 100 gramm gyümölcsben mintegy 1,5-2,5 gramm. 

Tápértéke 100g-ban: 

ENERGIA FEHÉRJE ZSÍR SZÉNHIDRÁT 

62 1.2 0.1 12.3 

kcal gramm gramm gramm 

 

Norbi Update Keto kakaós csiga – péksütemény 

Kakaós töltelékkel készült élesztős, leveles péksütemény. 90 %-kal csökkentett 

szénhidráttartalom. Hozzáadott cukrot nem tartalmaz. Természetes módon előforduló 

cukrokat tartalmaz. Élelmi rostban gazdag. Fehérjében gazdag. Összetevők: Ivóvíz; 

Update leveles mix [szójafehérje izolátum, vitális búzaglutén, növényi rostok 

(cukornád, kukorica, alma), lóbabfehérje, teljeskiőrlésű rozsliszt, lisztkezelőszerek 

(guargumi, aszkorbinsav), emulgeálószerek (szójalecitin, zsírsavak mono-és 
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digliceridjei, zsírsavak mono-és digliceridjeinek diacetilborkősav észterei, nátrium-

sztearoil-2-laktilát), étkezési só, szárított búzakovász, savanyúságot szabályozó anyag 

(nátrium-diacetát), enzimek]; húzó margarin [finomított növényi olajok és zsírok 

(kókusz, napraforgó, pálma, repce változó arányban), ivóvíz, étkezési só, emulgeálószer 

(zsírsavak mono- és digliceridjei, lecitin, zsírsavak poliglicerin-észterei), savanyúságot 

szabályozó anyag (citromsav), tartósítószerek (szorbinsav, kálium-szorbát), aroma, 

színezék (karotinok)]; cukornád rost; élesztő; sütő margarin [finomított növényi olajok 

és zsírok (kókusz, napraforgó, pálma, repce változó arányban), ivóvíz, emulgeálószer 

(zsírsavak mono- és digliceridjei), étkezési só, tartósítószerek (szorbinsav, kálium-

szorbát), savanyúságot szabályozó anyag (citromsav), aroma, színezék (karotinok)]; 

ételecet. Kakaós töltelék édesítőszerrel 30%: Update kakaós töltelék mix édesítőszerrel 

[zsírszegény kakaópor 38%, növényi rost (cukornád), inulin, növényi zsírpor 

(kókuszzsírpor, maltodextrin, módosított keményítő), sűrítőanyag (nátrium-karboxi-

metil-cellulóz), édesítőszer (szukralóz)]; ivóvíz. Allergén információk: A termék 

glutént, szóját tartalmaz. Nyomokban tejet, tojást, szezámmagot, dióféléket, mustárt, 

kén-dioxidot és ezek származékait tartalmazhat. 

Tápértéke: 100g-ban: 

ENERGIA FEHÉRJE ZSÍR SZÉNHIDRÁT 

347 19 23 4.9 

kcal gramm gramm gramm 

Forrás: ww.updatelowcarb.com 

Norbi Update Keto Ultra Low Carb száraztészta Penne – tészta köret 

8 tojásos, csökkentett szénhidráttartalmú száraztészta. 80%-kal csökkentett 

szénhidráttartalom. Rostban gazdag. Fehérjében gazdag. Összetevők: Update 

Lowcarb száraztészta – lisztkeverék ( búzaglutén, növényi rostok (cukornád, kukorica), 

zsírtalanított szójaliszt, szójafehérje-izolátum, rezisztens keményítő, sűrítőanyag ( 

nátrium-karboximetil-cellulóz), enzimek, lisztkezelőszer (aszkorbinsav), teljes tojáslé, 

ivóvíz. Allergén információk: A termék glutént, szóját, tojást tartalmaz. 

Nyomokban tejet, szezámmagot tartalmazhat. 
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Tápértéke: 100g-ban: 

ENERGIA FEHÉRJE ZSÍR SZÉNHIDRÁT 

309 39.3 4.9 13.8 

kcal gramm gramm gramm 

Forrás: ww.updatelowcarb.com 

 

Szafi reform spagetti – tészta köret 

tojásos, csökkentett szénhidráttartalmú, gluténmentes száraztészta. 46%-kal 

csökkentett szénhidráttartalom. Rostban gazdag. Fehérjeforrás. Gluténmentes. 

Szójamentes. Összetevők: tápiókakeményítő, bambuszrost, teljes tojáslé, 

szezámmagliszt, útifűmaghéjliszt, ivóvíz, kókuszliszt, batátaliszt. Nyomokban 

zellert, mustármagot, dióféléket és szulfitokat tartalmazhat.  

Tápértéke 100g-ban: 

ENERGIA FEHÉRJE ZSÍR SZÉNHIDRÁT 

326 11 6.4 39 

kcal gramm gramm gramm 

Forrás: https://www.ehezesmentes-karcsusag-szafival-blog.hu/ 

pur-pur kenyér – kenyér féle 

A PurPur kenyeret teljes kiőrlésű purpurlisztből és teljes kiőrlésű rozsból állítják elő. 

Magas értékű összetevői, mint pl. az élelmi rostok és antociánok amiket a PurPur 

búzaszem külső rétege tartalmaz, belekerülnek a PurPur kenyérbe is. Ez 

megmutatkozik erős, ropogós héjában, szaftos bélzetében és hosszú frissességében. A 

PurPur búza erős, fűszeres íze a PurPur kenyérben többek között tökmaggal, 

napraforgómaggal és dióval egészül ki. Az eredmény: diós, szaftos, teljes íz, és 

rendkívül vonzó megjelenés. Összetevők: liszt (teljeskiőrlésű PurPur búzaliszt, 

teljeskiőrlésű rozsliszt, szárított rozskovász), ivóvíz, szójatöret, tökmag, 

napraforgómag, burgonyapehely, dió, cukor, étkezési só, élesztő, stabilizátor 

ENERGIA FEHÉRJE ZSÍR SZÉNHIDRÁT 

215 10.8 4.7 28.6 

kcal gramm gramm gramm 

Forrás: www.purpurkenyer.hu 



 

 
219 

Norbi update Fehér kenyér, szeletelt – 300 g  - kenyér féle 
 

Élelmi rostban és fehérjében gazdag új szeletelt fehér kenyerünk kiváló lehet 

mindennapi étkezésünk során. Csökkentett szénhidráttartalmú lisztből készült 

kenyerünket szeletelve kínáljuk, így előnyös lehet a reggeli sietésben. Fogyassza 

szendvicsként, vagy főétkezés alatt akár egy levés mellé. Hagyományos kenyér állagú 

és ízű kenyér. Élelmi rostban és fehérjében gazdag, csökkentett szénhidráttartalmú 

sütőipari termék. Összetevők: ivóvíz, Update sütőipari keverék {búzafehérje, 

bambusznádrost, zsírtalanított szójaliszt, szárított búzakovász ((búzaliszt, 

búzakovászmag (búzaliszt,ivóvíz)),étkezési só, tojásfehérjepor, emulgeálószerek 

(zsírsavak mono- és digliceridjeinek mono- és diacetil-borkősav észterei, zsírsavak 

mono- és digliceridjei, nátrium-sztearoil-2-laktilát), módosított burgonyakeményítő, 

maltodextrin, tartósítószerek (szorbinsav,,kálcium-propionát), lisztkezelőszer 

(aszkorbinsav), enzimek}, búzaliszt, növényi olajok és zsírok (repce, pálma változó 

arányban), sertészsír, emulgeálószerek [zsírsavak mono- és digliceridjei, lecitinek 

(napraforgó), zsírsavak mono- és digliceridjeinek diacetil borkősav észterei, nátrium 

sztearoil-2-laktilát], savanyúságot szabályozó anyag (citromsav), tartósítószer 

(kálium-szorbát), élesztő. Allergén információk: Glutént, szóját, tojást tartalmaz. 

Nyomokban szezámmagot, laktózt és tejszármazékokat tartalmazhat. 

Tápértéke 100g-ban: 

ENERGIA FEHÉRJE ZSÍR SZÉNHIDRÁT 

218 21.8 3.2 21.4 

kcal gramm gramm gramm 

Forrás: ww.updatelowcarb.com 

Update Vanília ízű puding tejszínhabbal és édesítőszerekkel - desszert 

Tízóraira vagy uzsonnára is fogyasztható tejdesszert, aminek egy dobozában csak 12 

gramm szénhidrát van! Krémes puding, finom, édes, hozzáadott cukortól mentes 

tejszínhabbal a tetején! Magas hőmérsékleten hőkezelt, vanília ízű puding 

édesítőszerekkel és tejszínhabbal. Zsírtartalom 5,5 %. Hozzáadott cukrot nem 

tartalmaz. Természetes módon előforduló cukrokat tartalmaz. Kizárólag a nátrium 

természetes jelenlétéből adódóan tartalmaz sót. Összetevők: Tej, tejszín (20%), 

permeátum ( tej), savófehérje-koncentrátum ( tej), módosított keményítő, 

stabilizátorok (karragén, guargumi), zselatin, édesítőszerek (ciklamátok, szacharinok), 
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emulgeálószerek (zsírsavak mono- és digliceridjei tejsavészterei, zsírsavak mono- és 

digliceridjei), savanyúságot szabályozó anyag (nátrium-karbonátok), aroma, színezék 

(karotinok). 

Tápértéke 100g-ban: 

ENERGIA FEHÉRJE ZSÍR SZÉNHIDRÁT 

96 2.5 5.5 9 

kcal gramm gramm gramm 

Forrás: ww.updatelowcarb.com 

 

Nézzük most csak a burgonya félelmeket más körettel, ami egy szénhidrát 

csökkentett penne: 

burgonya update penne 

 

KCAL F Z CH 

77 2.1 0.1 15.4 

kcal gramm gramm gramm 
 

KCAL F Z CH 

309 39.3 4.9 13.8 

kcal gramm gramm gramm 
 

 

A burgonya energiatartalma jóval alacsonyabb, szénhidrát tartalma közel azonos, zsír 

tartalma jóval kevesebb, fehérje tartalma (hiszen zöldség) értelemszerűen jóval 

kevesebb. Bennem csak az a kérdés merül fel, hogy mivel jobb egy szénhidrát 

csökkentett tészta egy burgonyához képest, ami miatt a burgonya ördögtől való. 

Lehet félelmekkel leélni egy életet és örökké attól rettegni, hogy nem 

ehetünk burgonyát, gyümölcsöt, rizsféléket, mert azok bűnös szénhidrát 

források. Azonban arról feledkezik meg a legtöbb diétázó, ami pont a 

lényeg lenne. A burgonya, a gyümölcs, a rizs, a köles, a bulgur, a zab és 

társai értékes tápanyagforrások, vitaminforrások, a szervezet belőlük 

hozzáadott extra adalékanyagok nélkül tud hasznosítani a sejtek számára 

létfontosságú elemeket.  
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Nézzünk meg egy pur-pur kenyeret és egy norbi update szénhidrát 

csökkentett fehér kenyeret: 

pur-pur kenyér update fehér kenyér 

 

KCAL F ZS CH 

215 10.8 4.7 28.6 

kcal gramm gramm gramm 
 

KCAL F ZS CH 

218 21.8 3.2 21.4 

kcal gramm gramm gramm 
 

 

A pur-pur kenyérben szinte ugyanannyi a kalória, mint az update kenyérben. Kicsivel 

több szénhidrátot tartalmaz, nagyjából annyival kevesebb fehérjét, mint amennyivel 

az update kenyér szénhidrát tartalmát fehérjére (szója) cserélték. Az egyik kenyeret, 

mint hagyományos kenyeret „üldözik”, a másik kenyeret, mint szénhidrát csökkentett 

kenyeret, diétába illőnek preferálják sokan. 

Végül hasonlítsunk össze tízóraira egy narancsot és egy pudingot: 

narancs update puding 

 

KCAL F ZS CH 

62 1.2 0.1 12.3 

kcal gramm gramm gramm 
 

KCAL F ZS CH 

96 2.5 5.5 9 

kcal gramm gramm gramm 
 

 

A narancs 100 grammjában 30%-kal kevesebb kalóriát tartalmaz. Zsír gyümölcs 

mivoltából adódóan szinte nincs bennne, szénhidrát tartalma 3%-kal nagyobb, 

számmal jelölve 3g-mal tartalmaz többet, mint a puding. Egy kis doboz puding 

egyébként 125g, egy közepes narancs szerintem közel hasonló. A narancsot üldözik, 

mert édes gyümölcs és a fogyókúra ellensége. A puding viszont egy desszert, ami belefér 

a diétába. Nincs ebben kis ellentmondás? 

Szembe állítottam néhány élelmiszert egymással, amelynek egyik tagjáról az terjeng, 

hogy nem illeszthető be diétába (burgonya, pur-pur kenyér, narancs), olyan szénhidrát 

csökkentett vagy alakbarát termékekkel, amelyek viszont segítenek a fogyásban a 

termékcsalád mivoltából adódóan (update kenyér, update tészta, update puding). 
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Ismét hangsúlyozom, mivel teljesen független vagyok bármilyen élelmiszeripari 

termékgyártástól, pusztán az interneten, nyilvánosan közzé tett adatokat egymás mellé 

illesztettem, hogy vizsgáljuk meg, tényleg rosszabb-e a gyümölcs, mint egy 

cukormentes puding, tényleg rosszabb-e a burgonya, mint egy szénhidrát csökkentett 

tészta és tényleg pokolra való-e egy teljes kiőrlésű kenyér szemben a szénhidrát 

csökkentett kenyércsaláddal.  

Nagyon egyszerű a lecke mondanivalója: Túl gondoljuk, túl bonyolítjuk, 

mert valós életmódváltás helyett élelmiszereket vonunk meg magunktól 

(burgonya, rizs, gyümölcs), hogy aztán magunkhoz vehessük a szénhidrát 

csökkentett, cukormentes termékeket (szénhidrát csökkentett tészta, 

szénhidrát csökkentett kenyér, cukormentes puding desszert), amelyek 

segítenek a fogyásban. Elhisszük, hogy a hiba a szénhidrátban rejlik, ezért 

azt le kell csökkenteni és máglyán kell elégetni. Ragaszkodunk az 

édességhez, megvesszük a cukormentes pudingot és sütit, de nem merünk 

venni narancsot vagy banánt, mert juj, a gyümölcs az hizlal. Irreális, 

logikátlan intelmek okán kiírjuk a vitaminban gazdag, természetes, 

feldolgozatlan élelmiszert (narancs), de bátran és nyugodt szívvel tesszük 

a hűtőn polcára a cukormentes, feldolgozott, vitamint nem tartalmazó 

pudingot. 

A megoldás viszont sokkal egyszerűbb: 

• Nézd meg a szervezeted számára szükséges energia igényt! 

• Számold ki, hogy a mai táplálkozástudomány által közvetített étkezési ajánlások 

alapján kb. 45-50% szénhidrát, kb. 30% fehérje, kb. 15% zsír mennyi kalóriát 

jelent az étrendedben. 

• Ez alapján gyűjtsd össze a leckékben már korábban felsorolt élelmiszerek közül 

azokat, amelyeket szeretsz és szívesen fogyasztasz, s tervezz hozzá étrendet! 

• Az étrendedben legyen zöldség (mindenféle gyökérzöldségek, zöld zöldségek, 

saláták, színesebbnél színesebbek), gyümölcs, olajos magvak, fehérje források 

(csirkehús, pulykahús, marhahús, sertéshús kevésbé zsíros részei, kacsahús, 

vadhús, halfélék, olajos halak), tejtermék források (sajtfélék, túró, natúr 

joghurt, kefir, növényi tejek), gabona források (zab, rizsfélék, köles, bulgur, 

hajdina, quiona, durum tészta), jó zsírok (oliva olaj, kókusz zsír, kacsa zsír, liba 

zsír, vaj), lisztek (zabliszt, növényi lisztek, teljes kiőrlésű liszt), kenyérfélék 
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(teljes kiőrlésű kenyér, pur-pur kenyér, rozskenyér), kenyér helyettesítők 

(abonett, puffasztott rizs, puffasztott rizs chips, quiona chips, köles chips), és 

alkosd meg úgy a menüdet, hogy abba nem kell semmiféle manipulált, 

szénhidrát csökkentett, cukormentes félkész-kész termék. 

• Ne félj az ételtől és életvitelszerűen változtasd meg az étkezésedet! 

• Tápláld a testedet! Értékes tápanyagforrásokkal, amelyek vitaminokkal, ásványi 

anyagokkal látják el a sejtjeidet (burgony kontra szénhidrát csökkentett tészta 

között tápanyagban nem kérdés, melyik a győztes). 

• Ne engedj a lustaságnak és ne kapaszkodj manipulált élelmiszerekbe, amelyek 

azt hitetik el, hogy egészségesen táplálkozol, miközben ez nem igaz. 

 

Mely kulcsszavak ragadtak meg benned ebben a leckében? 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

Eddig mit gondoltál a diétába illeszthető élelmiszerekről? Melyeket kerülted azért, 

mert azt olvastad, hallottad, hogy nem való diétába? 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

Milyen gondolatok szabadultak fel benned a mai leckét olvasva? 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

Mit gondoltál eddig a szénhidrát csökkentett vagy cukormentes termékekről? Gyakran 

fogyasztasz olyan terméket, amelyről azt gondolod, hogy diétába illő, mert rendelkezik 

ezekkel a tulajdonságokkal? 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

Logikusan gondold végig, mely táplálja jobban a szervezetedet: 

• burgonya vagy szénhidrát csökkentett tésztafélék 

• narancs vagy cukormentes tejdesszertek 

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

Lesd meg a kamrádat, konyhádat! Hánya olyan élelmiszert találsz, amelyet ebbe a 

kategóriába lehet sorolni a címkéjén: szénhidrát csökkentett, hozzáadott cukrot nem 

tartalmaz, cukormentes? 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Készen vagy a 10. leckével?  

 

 



Étrendtervezés
Akcióterv



11. lecke

Hatékony étrendtervezés
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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.  
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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/ 



 

 
245 

 

 

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?  



12. lecke

Éves és 90 napos akciótervezés
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90 napos tervezés | Az akcióterv 

 

Az eddigi fejezetekben a fogyás elméleti hátterét vizsgáltuk meg. Áttekintettük az 

elhízás alapvető tudnivalóit, a tudományos hátteret. Megmutattam a módszertant, 

amely egészséges, lassú, kiegyensúlyozott fogyást segít elő. Szembe néztél a Téged 

érintő kérdésekkel, a jelenlegi állapotoddal, felmérted a szükségesnek ítélt 

változtatásra vonatkozó lehetőségeidet. Nincs más hátra, mint a gyakorlatba is 

átültetni ezt egy mentálisan fókuszált haditervben. 

Sokszor éreztem azt korábbi fogyási terveim alatt, hogy egyszerűen képtelen vagyok 

megbirkózni ezzel a nehézséggel, mert minden kísérletem kudarcban végződik. Nagy 

lelkesedéssel neki látok, aztán mindig keresztbe húzza számításaimat az ételek iránti 

sóvárgás, a stressz, az időhiány és a motiváció dinamikus csökkenése. Persze, sokszor 

szembesültem azzal, hogy újabb sikertelen próbálkozás után lesütött szemmel kellett 

válaszolnom arra a kérdésemre: biztosan mindent megtettem-e a sikerért vagy csak 

most is feladtam, mint mindig. 

Alapvetően minden ember képes a fejlődésre. A fogyási törekvés folyamatában 

elkerülhetetlenül bekövetkez(het)nek megtorpanások, visszaesések, amelyet meg kell 

tanulni természetes módon kezelni és kitartóan kell folytatni a testsúlycsökkentésre 

való törekvést. 

Kulcsfontosságú egy (bizonyos esetekben extrém) túlsúly esetén, hogy különféle 

alapelveket sorakoztassunk fel a program végkimenetélig a közvetlen 

környezetünkben. Azt már tisztáztuk, hogy a közvetlen környezet állhat a velünk egy 

háztartásban élő személyekből, a távolabbi rokonokból, a barátokból, a kollégákból, az 

ismerősökből. Ide sorolható ezen kívül a szakmai támogatók köre is: edzők, orvosok 

táplálkozási tanácsadók, pszichológusok, coachok, akikkel a legtöbb fogyni vágyó 

hellyel-közzel találkozik is a programja során (nem egyedi eset, hogy akár 

mindegyikkel van vagy volt kapcsolata a súlykérdéssel töltött korszakokban). Nagyon 

szerencsés az a fogyni vágyó, aki minden felsorolt környezeti tényezőt vizsgálva pozitív 

közegben élhet. Nagyon ritka. Sőt, talán kijelenthetjük, hogy nem is igazán fordul elő 

ilyen. Mindig akad valaki körülöttünk, aki így-vagy úgy hátráltat, vagy legalábbis nem 

számunkra tetsző (jól eső) módon fejezi ki véleményét, kinevet, elbizonytalanít. 
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Miközben minden ember, aki testsúlyát szeretné rendezni, pont arra vágyik, hogy 

megértő fülekre leljen és támogatást élvezzen a törekvéseihez.  

Ideális esetben ezek az alapelvek kellene érvényesüljenek egy fogyási terv esetén: 

Barátságos környezet kialakítása: olyan közegben kellene találkozunk az 

orvosunkkal, edzőnkkel, szakmai támogatónkkal, amely nem hozza kellemetlen 

helyzetben a túlsúly problémával jelentkező embert. Sajnos, sok esetben számolnak be 

arról a csoportban tagok, hogy az orvosuk bántó módon reagált a túlsúllyal kapcsolatos 

nézetekre, lekezelő volt, nyers modorral reagált és szégyenérzetet váltott ki.  

Példa: Maga túl sokat eszik, egyen kevesebbet és fogyjon le! 

Megfelelő szóhasználat, szövegkörnyezet, pozitív kommunikáció: egy duci 

ember nem szívesen hall másoktól a súlyára vonatkozó negatív jelzőket, pedig sajnos 

gyakran érkezik ehhez hasonló vagy akár ennél rosszabb megfogalmazás még családon 

belül is.  

Példa: Olyan kövér vagy, hogy már rád se lehet ismerni! 

Aktív figyelem, empátia, előítéletmentesség: minden túlsúlyosnak vágya, hogy 

őszintén megfogalmazhassa elhízásával kapcsolatos problémáit, az evéssel összefüggő 

nehézségeit és olyan nyitott, hallgatóságra leljenek más emberek személyében, amely 

nem vált ki szégyenérzetet, lelki problémákat. Túlsúlya miatt nem skatulyázzák be, 

nem bántják a fogyási képtelenség okán.  

Példa: Úgy sem bírod ki 2 hétnél tovább, most betartod, aztán megint zabálni fogsz. 

Elsődlegesen arra kell törekedni, hogy ez a 3 alapelv domináljon a környezetünkben és 

ne az ellentétje. Ennek eszköze a már korábbi leckékben kifejtett környezetünkkel 

szemben felállított őszinte kommunikációs csatorna létrehozása. 

Biztatlak, hogy állj ki magadért, mert ez a hozzá állás a Te érdeked. Mit 

tehetsz a különféle környezeti becsapódások ellen? 

Szakértő (orvos, tanácsadó, pszichológus, coach): Amennyiben érzékelsz 

bármilyen irányú előítéletet, jogod van elmondani a véleményedet. Egy orvos, egy 

szakértő nem vonhat felelősségre a múltbéli hibáidért, nem okolhat Téged semmiért és 

nincs joga megszégyeníteni, kellemetlen helyzetbe hozni. Ha szemedbe mondja egy 

orvos, hogy zabálsz és ezért nem fogysz le, igenis adj hangot annak, hogy tisztában vagy 
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a kövérség kialakulásának okaival. Az egy dolog, hogy a túlsúlyod gyarapítása túlevés 

miatt történt, nyomatékosítsd, hogy nem dugod homokba a fejedet, ám azt is tisztázd, 

hogy komplex hormonális kivizsgálást szeretnél, amely egyértelműen kizárhatja 

fogyási nehézségeid biokémiai hátterét. Ha egy háziorvos nem fog írni a TSH-n kívül 

más laborra beutalót (nem fog, mert nem írhat) és azt mondja neked, hogy csak le kell 

fogynod és minden helyre jön, akkor igenis jogod van hangot adni annak, hogy ez nem 

elég, kérheted endokrinológus szakorvos vagy bármilyen egyéb hormonspecialista 

orvos bevonását. Azzal biztosan nem jutsz előrébb, ha egy háziorvos vagy akár 

szakirányú orvos legyint a kéréseidre és Te kisétálsz megalázva, tudás nélkül egy 

konzultációról. Ha nem jutsz dőlőre, válts orvost és addig menj, ameddig nem találsz 

segítő támaszt ebben. Ha nem működik a kémia beteg és orvos között, terápiás javaslat 

sem fog érdemben születni. Háziorvost is válthatsz, ha úgy gondolod, nem veszi 

komolyan orvosod a túlsúllyal kapcsolatos problémáidat. 

Család, barátok, kollégák: Sajnos az emberek még családon belül is gyakran önzőek 

saját maguk irányába. Ha szükség van a segítségedre, akkor elvárják, hogy azonnal 

ugorj, de ha neked lenne komoly támaszra szükséged, akkor sosem állnak ki melletted? 

Ez nincs rendjén. Ha bárki piszkál azért, mert fogyni szeretnél és ehhez 100%-os 

önfegyelmet, önuralmat, motivációt szeretnél, akkor felül kell kerekedned a Téged 

degradáló szavakon és tetteken és nyomatékosan kell mások tudtára adnod, hogy nincs 

joguk kinevetni, hátráltatni, az útról eltéríteni. Legyen az házastárs, szülő, testvér, 

kolléga vagy barát, ne engedd, hogy saját életed háttérbe szoruljon és bagatellizálható 

kérdéskör legyen a túlsúlyod. Az elhízás miatti kockázatok okán kulcsfontosságú, hogy 

egészséged stabil és lelki világod kiegyensúlyozott legyen, ezért ki kell állnod saját 

magadért bárkivel szemben. Akinek nem tetszik, hogy megváltoztatod a szokásaidat és 

a döntéseidet a fogyásod érdekében, azok nem állnak melletted és nem a javadat 

szolgálják. Bármilyen fájdalmas, ezektől az emberektől távolabb kell magadat tartani 

vagy ha ez nem lehetséges (pld. kolléga), akkor erőteljes kommunikációt kell 

lefolytatnod saját törekvéseid akadálymentesítése érdekében. Ha nem támogat a 

férjed, ülj le vele és mutasd meg neki, milyen negatív következményeket von maga után 

az elhízásod, vond be az egészségügyi kivizsgálások menetébe és tisztázd vele a 

rizikófaktoros betegségek következményeit a család életére kivetítve. Az étkezési 

szokásaid megváltoztatása elsődleges feladatod lesz és ha ebben folyamatos ellenállást 

tapasztalsz, akkor a kommunikáció és az érvelési technika nem nyomatékos eléggé vagy 

a másik fél önző módon saját kívánalmait helyezi előtérbe a Te egészségeddel, 
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jólléteddel szemben. Ezt pedig addig tudod elviselni, míg meg nem érkezik az első sokk 

egy komolyabb betegség jelentkezésekor. Ne akkor légy majd harsányabb magadért, 

amikor már komoly hormonális egyensúlytalanságok alakulnak ki nálad a 

nagymértékű elhízás következtében (pld. prediabétesz, diabétesz), hanem még a 

prevenciós időszakban, amikor még van lehetőséged súlyosabb lemondások nélkül 

visszafordulni egy egészségesebb élet felé. 

Ha ennek mentén az alapelvek érvényesülni tudnak az életedben, akkor jó eséllyel 

tudsz olyan akciótervet kidolgozni, amely számodra komfortos. Biztos környezeti 

háttér, segítő szakmai támogatás mellett fél sikered már megvan. Már „csak” Te kellesz 

hozzá, hogy az érem másik oldala is érvényesüljön. 

Az akciótervben, amelyet nevezhetünk testsúlycsökkentő terápiás programnak is, 6 

kiinduló szempont szerint kell meghatározni a kezdő feladatokat: 

1. Szocidemográfiai adatok, antropometriai adatok: nem, életkor, 

testsúly, testmagasság, BMI, körfogat eredmények, túlsúly aránya, 

munkavégzés, napi aktivitás, sportolás. 

2. Egészségügyi állapot: általános egészségügyi kórkép, hormonális és 

endokrin rendszer állapota, vércukor, inzulin, koleszterin, triglicerid, 

vérnyomás, pajzsmirigy állapota, ételallergiák, ételintoleranciák, állandó 

gyógyszerek, stb. 

3. Túlsúly-sztori: súlyfelesleg kialakulásának ideje, volumene, eddigi fogyási 

próbálkozások, hízás okai, hízás lelki háttere, módszerek, kudarcok, stb. 

4. Motiváció: álomsúly, fogyási vágy okai, jövőkép, élettani és lelki nehézségek, 

stb. 

5. Jelenlegi életmód áttekintése, evészavarok: evési szokások, evéssel 

összefüggő magatartás, érzelmi evés, függőségek (pld. koffein, cukor, stb.), 

hétköznapi és hétvégi evések közötti különbség, munkahelyi szokások, fizikai 

(in)aktivitás, szélsőséges súlyingadozások, zugevés, kompenzáció, bűntudat, 

stb. 

6. Pszichés tényezők: stressz-szint, hangulat ingadozások, önfegyelem, kitartás, 

stb. 
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Komplex akcióterv a teljes fogyási tervre 

Tisztában vagy vele, hogy a testsúlycsökkentő akcióterv egy hosszútávú elköteleződést 

követel szokásaid megváltoztatásával egyetemben. Ez a szó ijesztő lehet, hiszen hízni 

nagyon gyorsan és sajnos egyszerűen lehet, míg fogyni valóban csak megfelelő 

energiával, munkával és kitartást igénylő türelemmel sikerülhet. Ha egészében látod, 

mit miért szeretnél megtenni, akkor kis szakaszokra bontva már pofon egyszerűen 

tudsz 90 napos mini haditerveket gyártani. Azért 90 nap, azaz három hónap, azaz 

negyedév egy mini haditerv, mert ez az időszak egyszerre elég rövid, mégis elég tág, 

amiben időarányosan követheted nyomon a fejlődésedet, a magadon tapasztalt 

változásokat (testi és lelki értelemben is). Ez alatt az idő alatt megfigyelheted a testedet, 

az étrendre mutatott reakcióit. a saját lelki válaszaidat és egy összegzés után 

megfogalmazhatsz újabb elérendő célokat egy soron következő negyedéves időszakra. 

Azaz megfelelően tudsz tanulni, megfigyelni, fejlődni 90 napon keresztül, hogy ezután 

tény szerűen megvizsgálgass, mi mindent tudtál elérni, megváltoztatni, és ezeket a 

tapasztalatokat át tudod ültetni a következő időszakban kiegészítve, újra tervezve, 

megfontolva.  

Vallom, hogy csak akkor tudsz egy célra fókuszálni, ha a cél érdekében: 

 Folyamatosan „csekkolod”, naplózod, nyomon követed, 

dokumentálod, feljegyzed az egész munkát! 

 A tervezés találkozik a valós tény adatokkal időarányosan (hétről 

hétre)! 

 12 hétre megfogalmazol apró célokat, amelyekhez párosítasz 

feladatokat és eszközrendszert állítasz mögéjük! 

 Az eszközök használata mankóként szolgál, mentálisan az úton tart, 

nem ereszti le tekinteted a célról! 

Ha valaki egymást követő 2-ször 90 napos időszakban nem tud jelentős 

változást felmutatni, ott egyértelműen hiba van: 

 A cselekvés minden bizonnyal nem követi a célokat, fókuszvetés van. 

 Az eszközök használata nem folyamatos. 

 Nincs nyomon követés. 



 

 
254 

 

Az éves akcióterv felépítésének ❿ szakasza 

❶. Szakasz: Tények, motivációelemzés, önvizsgálat 

Fontos tudatosítani a tényszerű igazságokat. Az elhízás egy egész életen át tartó 

egészségügyi probléma, ezért mielőbb megoldod ezt a problémát és nem húzod-

halasztod az időt, annál gyorsabban tudod a személetedet megváltoztatni és az 

életmódodban gyökeres változásokat elérni.  

A testsúlycsökkentő elhatározás legfontosabb célja a megfelelő önkontroll 

megtanulása, hiszen eredendően a túlsúly azért alakult ki, mert folyamatos túlevés és 

önkontroll hiány mellett hosszú időn át gyarapítottad a kilókat. 

Ezekhez elengedhetetlen a motiváció megteremtése. Bármilyen fura lesz ezt hallani 

tőlem, de a legtöbb ember nincs tudatában annak, mi tudná kellőképpen motiválni a 

sikeres fogyásban. Ez egy leltár tulajdonképpen, amely felsorolja, mi mindent érhetnél 

el, ha megfelelő sebességgel és nagy szünetek nélkül jutnál el a célig. Nem gondolnánk, 

de a legjelentéktelenebb kis célok is nagy jelentőséggel bírnak egy olyan 

életszakaszban, amikor a nagy túlsúly már teher. Persze, azok, akik motiválatlanok, 

felszisszenhetnek, hogy ők együtt tudnak élni a túlsúllyal, ezért nem feltétlenül 

élhetetlen teher. Pont ebből adódik a kétely: mi lehetne motiváció valaki számára, aki 

lelkileg nem szenved attól, mert van rajta némi túlsúly. 

Elsőként mindenképp rá kell vezetned magad, neked milyen motivációid léteznek. 

Bármilyen dolgot felsorolhatsz, amelyeket lényegtelennek vagy mellékesnek tartasz. Az 

a fontos, hogy minél több indokot fel tudj sorolni! Ha későbbi időszakban csökkenne 

az elhatározásod, ez mindig segítségedre lesz, ezért a „fő akciótervet” időről időre 

érdemes újra áttekinteni. A gondolatok idővel elvesznek, de ha azokat egyszer papírra 

vetetted és később rájuk nézel, újra fellobbanhatnak azok az érzések, amelyeket akkor 

tudatosítottál, amikor papírra vésted azokat akár hónapokkal vagy évekkel korábban.  

Itt az idő, hogy a saját motivációs táblázatoddal szembe nézz: 
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Motivációm 

Azért veszek részt a 90 napos haditerv akcióterv készítésében és az egész 

testsúlycsökkentő programomban, mert: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gyökeres változást jelente, ha: 
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Találhatsz többféle motivációs elemet az életedben. A fogyással összefüggően felmerül 

majd benned, mind ahogy mindenki másban is, hogy miért válik előnyödre, ha lefogysz 

és milyen hátrányokat szenvedsz majd el miatta. A fogyni vágyók két táborra oszlanak. 

Van, aki szenved és csak előnyt lát benne. Van viszont, aki igenis fél a fogyás 

következtében bizonyos hátrányoktól is. Mire gondolok? 

Lehetséges előnyök és hátrányok példákkal: 

 

Fogyás előnyei: 

 

Vonzó leszek 

Fittebb, egészségesebb leszek 

Nem fogom magam szégyellni 

Magabiztos leszek 

Mások nem fognak ítélkezni felettem 

Végre elmehetek strandra fesztelenül 

Könnyebb lesz ismerkedni 

Bármilyen ruhát vehetek magamnak 

Fiatalosabb leszek 

 

Fogyás hátrányai: 

 

Rengeteg lemondással jár a fogyás 

Nem ehetem azt, amit szeretnék 

Állandóan kontrollálni kell magam 

Megnyúlik a bőröm 

Sok időt vesz el a főzés, sportolás 

Az örökös kudarctól még kevesebb 

önbizalmam lesz 

A párom így szeret, talán vékonyan nem 

fog 

 

Nem fogyás előnyei: 

 

Nem kell kontrollálni magam 

Azt ehetek, amit csak akarok 

Nem kell ezen stresszelne 

Nem lesz állandó sóvárgás 

Magam ura vagyok 

 

 

Nem fogyás hátrányai: 

 

Rizikófaktorokkal élek 

Állandóan takargatnom kell magam 

Nem tudom magam elfogadni 

Sikertelen párkapcsolataim vannak 

Nem érzem jól magam társaságban 

 

Ami neked előny, másnak hátrány. Ami neked fontos, másnak kevésbé. Ebből adódóan 

soha nem szabad másokra hagyatkozni, mindig azt kell szem előtt tartanod, ami a Te 

érzéseid, a Te tapasztalataid alapján előny és hátrány. Készíts saját táblázatot! 
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Mi történhet, ha lefogyok és mi történhet, ha nem fogyok le? 

 

Fogyás előnyei: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fogyás hátrányai: 

 

 

 

Nem fogyás előnyei: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nem fogyás hátrányai: 
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❷. Szakasz: Étkezéssel kapcsolatos önvizsgálat 

Ha eddig még soha nem monitoroztad az étkezéssel összefüggő érzéseidet, akkor itt az 

ideje! Rengeteg evéssel összefüggő cselekvésed van (nem csak maga az étkezés), amely 

kivált belőled érzelmeket, további cselekvéseket és ezeket természetesnek veszed, de 

nem nézel a mélyükre. Így alakul ki az, hogy rutin szerűen emeled le a zéró kólát a 

polcról vagy épp a dugi csokit rosszabb időkre, annak ellenére, hogy tisztában vagy vele, 

egyik sem tartozik a „diétás” listádhoz. Étkezési naplót már bizonyára láttál, talán 

töltöttél is ki, ahol azt vetted szemügyre, milyen élelmiszereket fogyasztottál, azoknak 

milyen kalória vagy tápanyagértéke volt. Evési naplót viszont az emberek jelentős része 

soha életében nem vezet. Pedig ez a gyökere a rossz étkezési szokásoknak és ebben kell 

nagyon nagyfokú önismeretre szert tenni.  

Az evési napló vezetése nélkülözhetetlen eszköz ahhoz, hogy a fogyás sikeres legyen. 

Ezek a magadról írt feljegyzések segítenek, hogy pontosan felismerd, hogyan viselkedsz 

tudatosan vagy tudattalanul és ezeket ez alapján képes leszel felismerni, azonosítani, 

majd megváltoztatni. Az étkezési szokások megváltoztatásnak gyökere abban rejlik, 

hogy mit érzel, amikor cselekszel. 

Egy étkezési napló szempontjai, elemei: 

Idő: amikor a nap folyamán eszel valamit. 

Elfogyasztott étel/ital: mit, mennyit ettél vagy ittál. Mindent részletesen, az utolsó 

falatig, egy korty cukros gyümölcsleven keresztül egy falat szőlőszemig is. 

Kalória: az elfogyasztott ételből pontosan hány kalóriát ettél, ezt akár bonthatod 

szénhidrát, fehérje, zsír értékekre is. 

 
Egy evési napló szempontjai, elemei: 

1. Érzéseim, cselekedeteim evést/ivást megelőzően! 

2. Miért eszem/iszom (mi az oka)? 

3. Hogyan eszem/iszom? 

4. Cselekvéseim evés/ivás alatt! 

5. Jóllakottság ellenére tovább eszem! 

6. Evés utáni érzéseim! 
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Megfigyeléseim az evésről és az ivásról példa: 

1 Érzéseim, cselekedeteim evést/ivást megelőzően 

öröm, jókedv, jól eső érzés? 

düh, feszültség, ingerültség? 

fáradékonyság, unalom? 

magány, letargia, szomorúság? 

kimerültség? 

bevásároltam és kész? 

láttam valamit, ami jó lesz kajáláshoz? 

felidegesített valaki (valami)? 

 

2 Miért eszem/iszom (mi az oka)? 

megszokásokból vettem valamit, ettem valamit? 

éhes voltam? 

étvágyam volt? 

csak beleharaptam, megkívántam 

most volt időm enni 

ma már mindegy, hiszen reggel is félre ettem 

kínálgattak és nem bírtam ellenállni 

 

3 Hogyan eszem/iszom? 

élvezem? 

felfaltam, még ettem is volna többet? 

olyan szépen volt ez tálalva, ezért ettem? 

nem ízlett annyira, de azért megettem és kész? 

 

4 Cselekvéseim evés/ivás alatt! 

az ízek mindenekfelett rabul ejtenek, csak erre figyelek? 

közben tv-zek? 

másokkal beszélgetek végig? 

dolgozom evés közben? 
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5 Jóllakottság ellenére tovább eszem! 

mert még volt a tányéron étel? 

mások még nem fejezték be? 

még mindig éhes maradtam? 

nem bírom abbahagyni, míg el nem fogy, ami előttem van? 

még kívánta a szemem, még egyszer szedtem? 

 

6 Evés utáni érzéseim 

kellemesen érzem magam? 

tele vagyok, mindjárt belepusztulok? 

bűntudat? 

még mindig ennék? 

 

Ha soha nem fókuszáltál még evés körüli élményekre, körülményekre, 

gondolatokra, tettekre, amik téged uralnak, itt az ideje, hogy megtedd és 

szemügyre vedd: 

 milyen behatások érnek, ami miatt eszel? 

 akkor eszel, amikor éhes vagy, esetleg akkor, amikor ér valamilyen hatás? 

 mit érzel étel választásakor, vásárláskor? 

 evés közben mire figyelsz? 

 evés közben milyen tevékenységet végzel? 

 meddig eszel, mennyit eszel? 

 evés után milyen gondolatok keringenek benned? 

 eufória vagy bűntudat jellemez kajcsi után? 

 nemet tudsz mondani kínálgatásra? 

 nemet tudsz mondani, ha a szemed megpillantja? 

 tudod, hogy nem kellene, mégis megveszed/megeszed? 

 amikor tudod, hogy többet eszel, mint kellene, miért teszed? 

 stb… 

Fontos, hogy soha ne befolyásoljon az, hogy épp vizsgálod magad, ezért csak abba 

vigyél tudatosságot, hogy az evés előtt, alatt és után feljegyzed, mi történt! 
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Készíts saját evési naplót hétköznap és hétvégén is! Ez ugyanis nagyon sokban 

különbözik egymástól! Nyugodtan használd a minta példákat is, ha nem tudod 

megfogalmazni, mit is érzel… de legjobb, ha tényleg ösztönből írod le, amit éppen akkor 

és ott érzel! 

1. Érzéseim, cselekedeteim evést/ivást megelőzően! 

 
 
 
 
 

2. Miért eszem/iszom (mi az oka)? 

 

 

 

 

3. Hogyan eszem/iszom? 

 

 

 

 

4. Cselekvéseim evés/ivás alatt! 

 

 

 

 

5. Jóllakottság ellenére tovább eszem! 

 

 

 

 

6. Evés utáni érzéseim! 
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❸. Szakasz: SMART célok étkezéssel kapcsolatosan 

SMART célokat már megfogalmaztál a teljes életmódváltással és életedre vonatkozó 

terveiddel kapcsolatosan. Ezt át lehet ültetni az evésbe is, sőt, kifejezetten hatékony 

módszer a vállalás-módszertana vagy eszközrendszere. A vállalás ugyanis nem 

kényszer, hanem saját magad által „vállalható” ígéretek, amelyekről azt érzed, tudod 

teljesíteni. Evési napló vezetésekor rádöbben az ember sok dologra. Feljegyezhető, 

mikor, mit, mennyit eszel és azt, hogy az étkezési szokásaidat milyen tényezők 

befolyásolják. Megállapíthatod, hogyan érzed magad az evés döntésekor, evés alatt, 

evés után. Láthatod, milyen indíttatás vezérel, milyen kísérő tevékenységek uralják az 

étkezést. Ennek a célja az, hogy meg tudd vizsgálni saját étkezési magatartásodat és 

meg tudd keresni azokat az okokat, amelyek hozzájárulnak a túlsúlyodhoz. Pont ezek 

pedig szerepet játszanak a testsúlycsökkentő tervekben is. 

A SMART célokat már ismered, de ismételjük át: 

S – konkrét, M – mérhető, A – elérhető, R – reális, T – határidős 

Tegyük fel, hogy életmódváltásod alatt problémát okoz a napi folyadékbevitel. Célul 

tűzöd ki, hogy meg szeretnél inni naponta 2liter tiszta vizet. SMART cél az, hogy 

mostantól minden reggel viszek magammal 2 literes flakonban vizet a munkába, 

munkaidő végére pedig megiszom. Ez egy Konkrét cél (S), mérhető, hiszen tudod, hogy 

2litert kell inni (M), elérhető, hiszen egész napra kell ezt elosztanod (A), reális, mert 

nem teljesíthetetlen mennységű vizet szeretnél meginni (R), határidős, mert nap 

végére szeretnéd ezt megvalósítani (T).  

Hasonló módon érdemes étkezéssel kapcsolatos vállalásokat is megfogalmazni! Azt az 

étkezési program taglalásait tartalmazó leckékben már megtanultad, hogy milyen 

módon érdemes táplálkozni. Ezekhez idomultan kell azt végig gondolnod, hogy mit 

tudsz megtenni az evési szokások pozitív értelemben vett megreformálásáért! 

Példák, amelyet akár Te is alkalmazhatsz, de meghozhatsz saját megfogalmazású 

vállalásokat is! 

• Naponta ötször fogok étkezni! 

• Lassan, ülve, asztalnál, más tevékenység végzése nélkül eszem, koncentrálva! 

• Annyit eszem, amelyet előre megterveztem, nem többet! 



 

 
263 

• Csak olyan élelmiszert vásárolok, amelyre szükségem van a diétámhoz! 

• A maradékra nem járok rá pár perccel később! 

• Nem csipegetek, ha megkívánok valamit! 

• Nemet mondok, ha megkínálnak és épp akkor nem kellene és nem is azt kellene 

ennem (pld. egy nagy cukros torta szelettel kínálnak éppen) 

• Nem eszem ingerültségből, dühből, unalomból, stressz miatt! 

• Stb. 

Vállalások, amelyeket meghatározhatsz az akciótervedben 

Vállalásaim a fejlődéshez! 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

 

❹. Szakasz: Örömet okozó tevékenységek 

A duci szívvel c. könyvemben több oldalról megvizsgáltam azt, amikor a kísértés 

megjelenésekor evést kiváltó cselekvést érdemes választani. Az evés kényszerrel élő 

emberek gyakran otthon esznek, kevésbé élnek sűrű szociális életet (persze ez nem 

mindenkire igaz) és van „terük” enni. Az aktívabban élő emberek között kevesebb 

evészavarral küzdő él, mert egyszerűen nem az evésre fordítják az unalmasabb perceket 

(pld. tv nézés közben munka után haza megy valaki és már ki sem mozdul, marad 

otthon, vacsorázik, tv-zik, gyerekkel tanul, fürdik, stb, aztán még egy kis nasi a gyerek 

elalvása után, stb). Mindenki, aki sokat dolgozik, arra hivatkozik, hogy nincs ideje és 

lehetősége napközben komoly tevékenységekre, sportra, stb. De mégis el vannak hízva, 

tehát evésre van idő. Szisszenhet bárki a mondataimra, ez így van. Tegye fel a kezét az 

a duci, aki azt állítja, hogy este ő nem „zabál”, helyette aktívan sportol, kikapcsolódik 

és mégsem fogy. Nem fogok sok kezet látni, mert az ilyen nem létezik. Aki nem fogy, az 

az ért nem fogy, mert még mindig túl sokat eszik olyan ételekből, amelyek a „tiltólistás” 
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vagy korlátozandó élelmiszerek között szerepel. Ha egészséges vacsora kerülne az 

asztalra olyan mennyiségben, amennyiben elég, akkor bármelyik duci képes lenne 

fogyni. A fogyási képtelenség, ha nem társul mellé kezeletlen hormonális betegség azért 

van, mert a táplálkozás nem megfelelő, az energiaegyensúly pufferben van (több a 

kalória felvétel, mint a kalória leadás). Ha este van időd hizlaló ételt enni, akkor neked 

igenis van időd, amit nem arra fordítasz, amit az egészséges életmód jegyében tenned 

kellene helyette.  

Nézzünk példákat örömet okozó cselekvésekre: túrázás, séta, városnézés, bicajozás, 

rejtvényfejtés, mozi, színház, tánc, opera, múzeum, koncert, szexuális élet, házimunka, 

kertészkedés, kutyával játszani, gyermekkel játszani, játszóház, pláza, gyógyfürdő, 

szaunázás, sportolás, olvasás, kreatív hobbi, masszázs, meditáció, tréning, esti iskola, 

tanfolyam, zene tanulás, hangszeren játszás, videó készítés, fotózás, stb. 

Sorold fel, milyen evést kiváltó cselekvéseket végeznél szívesen, mit próbálnál ki, amit 

eddig még nem, hogy ezáltal is eltávolodhass a régi esti evéstől: 

Evést kiváltó cselekvéseim lehetséges listája: 
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❺. Szakasz: Tudatos gondolatok megteremtése 

Az egészséges táplálkozás a fogyás kulcsa, ezt már ezerszer olvashattad és tudod is. A 

rossz szokások mellett érdemes figyelembe venni azokat a gondolati és érzelmi 

tényezőket is, amelyek általában összekapcsolódnak az evési problémákkal. Ezt 

nevezzük érzelmi evésnek. Az étkezéssel és fogyókúrával kapcsolatosan nagyfokúak az 

érzelmi torzítások. Érzelmileg megterhelő helyzetben (egy életmódváltás az) az ember 

hajlamos arra, hogy eltúlozza, katasztrofálisnak titulálja a saját helyzetét, azaz ne 

reálisan, hanem torzítva értelmezze az eseményeket. Ez negatív érzelmi 

hullámvölgyhöz vezet, amely aggodalomba, elkeseredettségben, frusztrációban 

nyilvánul meg.  

Azt kell tisztázni magadban, rád mi jellemző: 

• Általában csak a negatív dolgokat veszed észre? 

• A pozitív dolgokat figyelmen kívül szoktad hagyni? 

• Maximalista vagy és mindent vagy semmit alapon gondolkodsz? 

• Gyakran általánosítasz kísérő szavakkal, mint pld: mindig, soha, mindenki, 

senki, semmi? 

• Túlzásba szoktál esni helyzetek megélésében? 

• Kell és kellene neked és másoknak, ismerős? 

 

Ássunk ennek jobban a mélyére, hogy egyértelműen meg tudd állapítani, Téged  mi 

jellemez igazán! 

Negatív szűrés: Amikor az ember egy történésből egyetlen részletet emel ki, s ennek 

alapján mindent negatívan minősít. Pld. Hiába fogytam 10kg-ot, még mindig akkora 

vagyok, mint egy bálna. 

 Láthatod: a 10kg-mal kapcsolatos elismerés hiányzik, pedig számos pozitív 

hatás lengi körül, de Téged nem vigasztal, mert még mindig nem látod a 

változást! 

Pozitív dolgok figyelmen kívül hagyása: Ha pozitív tapasztalataidra legyintesz, 

mondván, azok nem számítanak, akkor az egyébként pozitív események is negatívnak 
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hatnak. Pld. Csak azért nem adtam még fel, mert most egész jó a helyzet a 

munkahelyemen, most normális a főnököm. 

 Láthatod: alap esetben azt gondolod magadról, hogy ez nem neked köszönhető, 

hanem csupán annak a véletlennek, hogy épp jó időszakát éli a főnököd, de arra 

számítasz, hogy ez bármikor változhat és akkor vele együtt a kitartásod is ugrik. 

Maximlista vagy, mindent vagy semmi alapon gondolkodsz: Ilyenkor az 

ember mindent csak feketén-fehéren lát. Pld. Nem fogytam a héten semmit, az 

egésznek semmi értelme… (miközben már fogytál 5kg-ot az elmúlt hetekben). 

 Láthatod: Sikeres a diéta. Fogytál már 5kg-ot, ami fellelkesített. De az első 

adandó stagnálás alkalmával azt érzed, már megint sehol nem tartasz. Pedig 

lehet, hogy a tested csak „rendezkedik”. Hajlamos vagy semmissé tenni minden 

eddigi eredményt. 

Gyakran általánosítasz kísérőszavakkal: Sokszor általánosítunk helytelenül, s 

egy véka alá veszünk mindent, holott csak épp valami nem sikerült vagy nem úgy, 

ahogy elterveztük. Pld. Mindenki más le tud fogyni, csak én nem, mert nekem soha 

semmi nem sikerül. 

 Láthatod: Mennyire el tudjuk ezt túlozni. Más is küzd hasonló gondokkal, nem 

igaz, hogy mindenki le tud fogyni könnyedén. Ahogy az sem igaz, hogy Neked 

SOHA semmi nem sikerül, hiszen életed számos területén értél már el pozitív 

sikereket. 

Kell és kellene állítások: Minden embernek határozott véleménye van arról, hogy 

másoknak mit KELL tennie, és ha ez meghiúsul, túlértékeljük a következményeket. Pld. 

Gyorsabban kellene fogynom, hiszen betartok mindent. 

 Láthatod: a fogyásod ütemét nem tartod megfelelőnek, ezért negatívan lehúzod 

a saját sikereidet, holott fogytál, csak számodra nem eleget. 

Nos? Magadra ismersz bizonyos torzításokban? Melyekben? 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

Negatív érzelmi hangulatban gyakran evéssel kapcsolatos gondolatok keringenek a 

fejünkben! Nálad is előfordulnak hasonlók? 

• Ha nem jutok a szokásos esti finomságaimhoz, úgy érzem, már semmi jó nem 

jut nekem az életben! 

• Nagyon nehéz napom volt, megérdemlek egy jó, nagy adag vacsorát! 

• Magányos vagyok, már csak az marad nekem, hogy ehessek végre, akkor semmi 

nem számít! 

• Tv-nézés? Csak evéssel jó! 

Sorolj fel hasonló, esetedben előforduló hangulatból eredő evés-gondolatokat! 

Hangulatból eredő evés-gondolataim: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Már megfigyelhetted az evés-naplóban és a fenti néhány pontban, hogy mikor mit érzel 

evés előtt, közben és utána. Világosan láthattad önmagad. Itt az idő, hogy kiválassz 

olyan evési, táplálkozási magatartásoddal összefüggő szempontot, amelyet szeretnél 

megváltoztatni, vagy amin finom hangolnál akár a gondolkodásodban! 

Azaz fogalmazd meg, hogy milyen kezdeti változtatásokat kellene ahhoz eszközölnöd, 

hogy motivált maradhass, ne szabotáld önmagad negatív érzelmekkel, stb. 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

❻. Szakasz: Mélypontok – vendégség, esemény, ahol étel van 

Hullámvölgyek fogják utadat ötvözni. Ezeket nem lehet elkerülni, mindenki beleséltál 

ebbe. Másoknak sem megy könnyebben. Nagyon fontos, hogy állandóan végig gondold, 

milyen örömszerzési lehetőségek állnak rendelkezésedre az evésen kívül. Életed mely 

területe járul hozzá leginkább a jó közérzetedhez?  

Általában kritikus pont az, amikor adott héten nem fogysz eleget vagy akár nem fogysz 

semmit, ne adj isten, valamiért többet mutat a mérleg, mint előző héten, pedig mindent 

megtettél! Tényleg mindent megtettél! Azt tudod Te is, hogy a gyors fogyást ígérő 

megoldások nem tartósak. Ha tényleg életmódot váltottál, akkor meg kell értened, hogy 

a lassú fogyás a te céljaidat szolgálja.  

A sikeres fogyás során tudatosan fel kell készülni azokra a helyzetekre, amelyek előre 

láthatóan a fogyásod akadályát jelentik. Ilyen pld. az, hogy a gyermek maradékot hagy 

a tányéron, az, hogy vendégségebe mész a barátokhoz, az, hogy túlóráztál a 

munkahelyeden, stb. Nem tudsz ezeken nem evéssel felül kerekedni, ha nem vagy 

problémamegoldó gondolkodású. 

A problémamegoldás vagy hatékony gondolkodás első fegyvere az, hogy elfogadd, a 

váratlanul fellépő akadályok és problémák az élet természetes velejárói és nem 

katasztrófák, hanem megoldhatók. 

Meg kell tudnod határozni pontosan, mi a probléma! A mindennapi élet nehézségei 

gyakran teljesen egyértelműek, mégis túlbonyolítjuk őket, vagy a váratlan 

érkezésükkör egyszerűen nem tudunk velük mit kezdeni, mert nem tervszerűek. Pont 

ezért nehéz velük megbirkózni. Az életmódváltás egy atombiztos terv és ha olyan 

feladat érkezik, ami nincs benne, akkor pánikhelyzetben érezheted magad. 
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Alternatív megoldásokat kell előre gyártanod, vagy megfontoltan, higgadtan kell 

vadonatújat tervezni. Egy vendégségbe invitálás, egy szülinap, egy esküvő gyakori 

program bárki életében. Ki tudsz dolgozni előre „válságmenedzsment” megoldásokat. 

Ha pedig egy teljesen idegen szituációval találkozol, akkor ismereteket kell szerezned, 

akár segítséget kérni, de nem pánikolni. 

Mindig mérlegelni kel: előnyök és hátrányok egy sziturációban vagy döntésben. Ha 

felkészült vagy és látod előre, hogy valamiből milyen hasznod esetleg hátrányod 

származik, akkor okosan tudsz dönteni. Ugyanakkor az is tudatosság kérdése, hogy egy 

véletlen elgyengülés ne bűntudattal párosuljon, hanem tudd azt mondani, megettem 

ezt a tábla csokit, de holnap emiatt 2 körrel többet sétálok a ház körül. Ez a 

válságmenedzselés. 

Megvalósítás után mindig számot kell vetni. Az egész akcióterv lényegében erről szól. 

Tervet készítesz, előnyöket és hátrányokat mérlegelsz, döntéseket hozol, cselekszel, 

majd végül eredményt értékelsz. Ha bármiben hibát észlelsz, akkor a tapasztalatok 

útján új stratégia készíthető. 

Érdemes az általad ismert „váratlanul” felbukkanó problémákra, eredeti terveid 

felborítása esetére válságmenedzselő vészterveket készítened. Ez felkészülés a nem 

várt eseményekre, amelyek korábban úgy végződtek, hogy feladtad a tervet és nem 

tartottál ki a céljaid mellett. Ez pedig lavina szerűen borította az egész fogyási 

projektedet. 

Lehetséges életmódváltást szabotáló eseményekre példák: 

 Lebetegszel, így változtatnod kell az étkezésen, mozgásprogramon. 

 Lebetegszik a gyerkőc, ezért nem tudsz elmenni a heti csoportos órára és többet 

kell vele foglalkoznod. 

 Családi ünnep van, meghívtak vasárnapi ebédre, ami nagy közös kajálással jár 

együtt. 

 A barátaid áthívtak szombat este egy iszogatós, pizzázós estére. 

 Esküvőre, lagzira vagy hivatalos. 

 Csapatépítőre kell menned. 

 Túlóráznod kell. 

 A párodnak el kell utaznia üzleti útra, ezért borul a heted. 

 Otthon hagytad az előre megfőzött egész napos menüdet. 
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 Kirándulni mentek a családdal. Mit egyél? 

Állítsd össze saját életedre vonatkozóan, milyen események sorozata állhat az utadban, 

ami gyakran okoz megtorpanást számodra! 

Nem várt akadályozó események lehetséges listája: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Készíts minden eshetőségre vésztervet! Miből álljon? 

 Ilyenkor milyen étkezési tervet készíthetsz, amely nem térít el nagyon a 

célodtól? 

 Ha nem tudod másképp megoldani, hogy vendégségben, rendezvényen, idegen 

helyen étkezz, milyen alternatívákat tudsz választani, ami legjobban megfelel a 

terveidhez? 

 Ha elcsábulnál, hogyan tudod másnap vagy a következő néhány napban ezt 

kompenzálni tudatosan? 

 Hogyan kommunikálj másokkal, hogy tiszteletben tartsák a saját céljaidat és 

egyértelmű legyen számukra, hogy ez részedről tudatosság és támogassanak? 

 Kitől tudsz tanácsot vagy segítséget kérni, ha tanácstalan vagy? 

 Milyen előnyök/hátrányok érhetnek a vész szituációban? 

 Milyen erősségeid vannak, amelyek segítenek az adott helyzetben józannak 

maradni? 

 Milyen gyengeségeid vagy veszélyforrások nehezíthetik az adott szituációkat? 
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Nézzünk egy minta vész-haditervet 6 lépésben (A-F)! 

A) Probléma azonosítása: Hétvégén átmegyünk a barátainkhoz ebédre! Nekem 

konkrét étkezési tervem van, ennek ellenére félek, hogy túl sokat fogok enni és nagyon 

eltérek a tervtől! 

B) Vészterv-stratégia, lehetséges döntéseim: 

1. Előre eldöntöm, hogy ha több étel van, csak egyfélét fogok enni. 

2. Elviszem azt, amit eredetileg főztem magamnak és azt fogom enni. 

3. Előre egyeztetek a barátaimmal, hogy legyen számomra is ehető étel. 

4. Ha nem szeretnék kimaradni a finom ízekből és kívülállónak érezni magam, és enni 

szeretnék az ételekből, akkor nem engedek a szememnek, hanem kiválasztom a 

számomra leginkább vonzó ételeket és azokból eszek (nem mindből). 

5. Mindenből eszek egy kisebb méretű tányéron, így elkerülöm, hogy túlegyem magam, 

mégsem érzem, hogy kimaradok a jóból. 

6. Átalakítom arra a napra az étkezési tervemet és úgy kalkulálok, hogy bármit ehessek 

náluk, a többi étkezésemben visszafogottan tervezem a makrókat. 

7. Eszem, nem leszek kívülálló, de bármilyen desszert is lesz, azt viszont kihagyom. 

C) Lehetséges megoldások értékelése: 

1. Előre eldöntöm, hogy ha több étel van, csak egyfélét fogok enni. 

 Előny: Tudom tartani a diétám, biztosan nem eszem túl magam. 

 Hátrány: Körülöttem mindenki jóízűen fog enni mindent, én meg csak ott 

nézem majd és alig tudom élvezni az egész délutánt. 

2. Elviszem azt, amit eredetileg főztem magamnak és azt fogom enni. 

 Előny: Itt nem hibázhatok! 

 Hátrány: Lehet, hogy kinevetnek, piszkálnak majd, esetleg megbántom a 

barátaimat, hogy kivonom magam ebből. 

3. Előre egyeztetek a barátaimmal, hogy legyen számomra is ehető étel. 

 Előny: Biztos lesz olyan, ami számomra is megfelelő. 
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 Hátrány: Mi van, ha nem bírok ellenállni a többi falatnak és tök hülyét csinálok 

magamból, hogy külön főzetek valamit, aztán meg nem abból eszek! 

4. Ha nem szeretnék kimaradni a finom ízekből és kívülállónak érezni magam, és enni 

szeretnék az ételekből, akkor nem engedek a szememnek, hanem kiválasztom a 

számomra leginkább vonzó ételt és abból eszek (nem mindből). 

 Előny: Élvezhetem az ízeket, mégsem eszek mindenből! 

 Hátrány: Félek, hogy ha megkóstolok egy-kettőt, akkor nem bírom majd 

abbahagyni. 

5. Mindenből eszek egy kisebb méretű tányéron, így elkerülöm, hogy túlegyem magam, 

mégsem érzem, hogy kimaradok a jóból. 

 Előny: Kis adagokat eszem, ezért nem fogom túllőni a napi keretem. 

 Hátrány: Félek, hogy nem fogok jóllakni, ezért szedek majd megint és így akár 

többet is ehetek, mint kellene. 

6. Átalakítom arra a napra az étkezési tervemet és úgy kalkulálok, hogy bármit ehessek 

náluk, a többi étkezésemben visszafogottan tervezem a makrókat. 

 Előny: Kompenzáltam a többi étkezéssel, ezért itt egy kicsit elengedhetem 

magam.  

 Hátrány: Pont azért nem fogom tudni visszafogni magam, mert úgy leszek vele, 

hogy ma még alig ettem. És nehezen fogom majd vissza magam. 

7. Eszem, nem leszek kívülálló, de bármilyen desszert is lesz, azt viszont kihagyom. 

 Előny: Nem kell kihagynom a finom főételeket. Desszertet majd csinálok otthon 

egészségesebb formában máskor. 

 Hátrány: Ha eszek mindenből, elszaladhat velem a gép és úgy érzem majd, most 

már úgyis mindegy és tuti eszek a süteményből is.  

D) Válasszunk ki egy lehetőséges megoldást és dolgozzuk ki lépésről 

lépésre! 

1. lépés: Kiválasztom a 7. variációt, azaz eszek mindenből, de desszertet majd nem 

kérek. Szeretnék enni, és úgy érzem, a desszert esetén meg tudom majd állni, hogy ne 

egyek, ha cserébe a többi finomságból majd néhányat megkóstolok. 



 

 
273 

2. lépés: Közben még ezen tudok változtatni. Ha eszem egy kis főételt, várok majd egy 

kicsit. Eldöntöm, hogy eszek még másból vagy inkább nem eszek többet és a 

desszertből egy fél adagot elfogyasztok. Így mindenből tudtam enni. 

3. lépés: Ha időközben úgy érzem, kezd elszaladni velem a vágy, akkor megállok. Iszom. 

Várok. Ha még mindig nem bírok ellenállni, arrébb megyek, ahol nem látom a 

süteményt. 

4. lépés: Ha mégis túlzásba estem, másnap reggel a szénhidrát adagomat el fogom 

hagyni. 

E) Később vagy másnap értékeld, hogyan jutottál túl a baráti 

összejövetelen. Sikerült tartani a kidolgozott tervet vagy eltértél tőle.  

F) Miben döntöttél jól? Miben cselekednél másképp legközelebb? 

 

Készítsd el SAJÁT Vész-haditervedet minden olyan eseményre, amellyel 

sűrűn találkozol! 

A) Azonosítsd, mi a probléma!  

………………………………………………………………………………………………………………………… 

B) Vészterv-stratégiád, lehetséges döntéseid: 

1 ……………………………………………………………………………………………………………………… 

2 ……………………………………………………………………………………………………………………… 

3 ……………………………………………………………………………………………………………………… 

4 ……………………………………………………………………………………………………………………… 

5 ……………………………………………………………………………………………………………………… 

6 ……………………………………………………………………………………………………………………… 

C) Lehetséges megoldások értékelése 

Megoldás   Előny                                                          Hátrány 

1                   …………………………………………..……...   ……………………………………………..…… 

2                  …………………………………………..……...   ……………………………………………..…… 
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3                  …………………………………………..……...   ……………………………………………..…… 

4                  …………………………………………..……...   ……………………………………………..…… 

5                  …………………………………………..……...   ……………………………………………..…… 

6                 …………………………………………..……...   ……………………………………………..…… 

D) Válassz ki egy megoldási tervet és dolgozd ki lépésről lépésre! 

1. lépés ……………………………………………………………………………………………………………… 

2. lépés  ……………………………………………………………………………………………………………… 

3. lépés  ……………………………………………………………………………………………………………… 

4. lépés  ……………………………………………………………………………………………………………… 

5. lépés  ……………………………………………………………………………………………………………… 

E) Később érdemes végig gondolni, a tervnél tudtál-e maradni vagy eltértél tőle! 

F) Ha nem tudtad megvalósítani a vésztervet, mi volt a hiba, gondold végig és 

legközelebb próbálj meg más lépéssorozatot! 

 

❼. Szakasz: Ha elmarad a fogyás - akadályok 

A pánik-listánk elején található az az aggály, hogy elmarad a fogyásunk vagy nem jó az 

üteme. Ekkor előjönnek a negatív jóslatok és a legtöbb fogyókúra véget is ér. Minek? 

alapon feladjuk, mert a belefektetett energia, a lemondások, a küzdelem nem 

látványos. 

Amennyiben tartósan nincs fogyás, végig kell gondolni, mi lehet az oka: 

1. Életmódváltási hiba 

2. Egészségügyi háttér – rejtett hormonális gond 

Amennyiben már a leckék elején feltérképezted azt, hogy van-e hormonális vagy 

egészségügyi oka a hízásodnak és túlsúlyodnak, akkor lényegében tisztában vagy azzal, 

hogy akadályoz-e ez a fogyásban. Ha nem jártál utána már az elején annak, hogy 

nehezíti-e utadat ilyen tényező, és nem fogysz huzamosabb idő óta annak ellenére, hogy 
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mindent betartasz, akkor elérkezett az idő egy alapos orvosi kivizsgálásra. Ennek 

hátterét az 1. és 2. lecke taglalja, ezért itt már nem térek ki rá.  

Ebben az akcióterv leckében azt kell megvizsgálni, hogy az életmódváltásodban van-e 

bármilyen hibafaktor, amit nem veszel észre vagy nem vallasz be magadnak. 

Legtöbbször az a helyzet, hogy még mindig nem 100%-os az eltökéltség, ezért az 

eredmények sem lesznek kielégítőek. Ám az ember természeténél fogva másban keresi 

a hibát, mintsem magában tartana jelentős önvizsgálatot. 

A fogyás akadályainak egy széles listája van, amelyet végig veszünk sorra! 

Tervezés 

 Minden hetedet megtervezed étkezésben, feladatokban ELŐRE? 

 Minden egyes napos azt teszed és úgy teszed, ahogy megtervezed és ahogyan 

kell? 

 Pontosan betartod az étrendet? 

 Minden adagot lemérsz grammra pontosan és nem csak szemmértékre eszel, 

ugye? 

 Megeszed azt a mennyiséget, amely alapanyagcseréd szerint kell? 

 Nem eszel túl kevés kalóriát? 

 Vezetsz naplót a tervezett étkezésekről? 

 Jók az arányok az étrendedben? Szénhidrát, fehérje, zsír… 

Őszinte önvizsgálat: 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Mérések 

 Maximum hetente egyszer, reggel éhgyomorra, wc után méred meg a súlyodat? 

 Ha naponta méred, heti átlagot nézel? 

 Nem menstruáltál a legutolsó mérésnél? 

 Fejlődést is vizsgálsz? 

 Eddig mennyit fogytál? 

 Heti 0,5-1kg az egészséges fogyás. Nem vársz irreálisan ennél többet ugye? 

Őszinte önvizsgálat: 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Étkezési rutinod 

 Terv szerint étkezel? 

 Betartod a 3-5 óránkénti étkezést minden nap? 

 Reggelizel ébredést követő 1 órán belül? 

 Kihagysz étkezéseket? 

 Eszel bármi mást azon kívül, mint ami az étrendedben van? 

 Iszol elég folyadékot? 

 Ismét gondold át: megfelelő kalóriasávban eszel alapanyagcsere felett? 

 Eszel megfelelő mennyiségű szénhidrátot? 

 Nem iszol nem megengedett üdítőket? 
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Őszinte önvizsgálat: 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

Evés-napló 

 Vizsgálod, miért és hogyan eszel? 

 Vannak stresszevéseid? 

 Eszel indulatból, haragból, dühből, unalomból? 

Őszinte önvizsgálat: 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 
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❽. Szakasz: Tervezés – ha csinálod, segít, ha nem csinálod, hátráltat 

Az egész életmódváltás a tervezésen alapul. Aki tervez, sokkal kisebb arányban hibázik, 

mert tudatosan és konkrétan tesz lépéseket. Aki enged annak, hogy akkor és ott dőljön 

el egy döntés, amikor éppen étkezni kell, számítson arra, hogy rengeteg esetben rosszul 

fog dönteni. A fent említett 7 pont erre tökéletes magyarázatot ad. Az érzelmeink 

vezérlése és életünk váratlan helyzetei mindig megingató szerepet fognak betölteni és 

aki ezekkel szemben nem „támadóállásban” áll, hanem felkészületlen, az jó eséllyel lesz 

hosszú távon sikertelen és jóval később fog célba érni. 

A tervezés idő, energia, amely egy idő után persze teherré is válhat. Bár, a sikeres 

életmódváltók pont ebben látják a mankót, ezért azok szoktak teherként tekinteni erre, 

akik gyakorta nem a terv szerint cselekednek. Ezért is lázadnak tudat alatt a tervezés 

ellen, mert nem szeretnek szembe nézni azzal, hogy képtelenek betartani saját maguk 

által hozott ígéreteket. 

A tervezés betartásának előnyei: A tervezés betartásának nehézségei: 

Hosszú távú eredményre vezet! Idő és energiaráfordítást igényel! 

Sikeres, tartós fogyást segít elő! Minden nap tudatosan kell figyelni rá és 

használni is! 

 

❾. Szakasz: Motiváció és elért eredmény fenntartási terv 

Számtalan okot fel tud sorolni egy túlsúlyos, aki jelentős eredményeket tudott elérni 

életmódváltásának köszönhetően arra, hogy miért nem szeretné az elért sikereket 

feláldozni! 

Okok, amelyek miatt senki nem akar visszahízni! 

 Nagyon keményen megküzdöttem, hogy a testsúlyomból leadjak és ezt 

egyáltalán nem szeretném újra végig csinálni! 

 Büszkeséggel tölt el, hogy elértem eredményt és nem engedem, hogy ezt 

leromboljam! 

 Büszke rám a családom és a környezetem is! 

 Mások is észrevették rajtam a változást és rengeteg dicséretet kapok! 

 Sokkal jobban érzem magam! 

 Csinosabban tudok öltözni! 
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Készítsd el saját listádat, amiért Te nem akarnál visszahízni! 

Fenntartási/motivációs lét okai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

❿. Szakasz: 90 napos tervezés és visszamérés – apró lépésekben haladj! 

90 naponta tervezni nagyon könnyű. Az év során mindenki tisztában van azzal, hogy 

mely évszakok milyen sajátosságokkal bírnak. Mikor vannak az évben ünnepek, 

születésnapok, évfordulók, nyaralások, fesztiválok, rendezvények. Fel lehet készülni 

nagyságrendileg arra, hogy 12 hét leforgása alatt milyen események várhatók, amelyek 

biztosan nehezítik majd a fogyási törekvést. 

Az akcióterv egy része arról szól, hogy ezeknek a szezonális sajátosságoknak helyet kell 

teremteni a tervezésben és fel kell vész-tervvel készülni a lehetséges kimenetelekre a 

fent már kifejtett módszerek segítségével. Ha felkészülsz előre, sokkal kisebb lesz a 

megbotlás ideje, a visszaesés mértéke és a helyre hozandó hibák száma is jóval 

alacsonyabbra tehető. 

Az akcióterv nem csak arról kell szóljon, hogy van pld. 40 kg felesleged és ezt le akarod 

adni, ezért heti 1kg fogyással 40 hét alatt lefogysz, hanem szokásokban, hozzá állásban, 
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kis lépésekben kell instrukciókat, célokat, feladatokat felsorolni SMART-elmélet 

alapján. Mindig csak olyan célok és változtatások érhetők el, amelyek tényleg reálisan 

elérhetők és megvalósíthatók 12 hét alatt. 

Egy 90 napos akcióterv minden olyan tényezőt tartalmazhat, amely számodra fontos 

és nem csak az életmódváltással kell összefüggésben legyen. Az életedre tervezel, 

amelynek része a fogyási törekvésed. 

 

A teljes akcióterv tehát térjen ki a 10 pontra és a teljes fogyásodra! Ez 

legyen a kiindulás! Ezt kell majd 90 napos blokkokra bontani, apró 

lépésekkel! 

❶. Szakasz: Tények, motivációelemzés, önvizsgálat 

❷. Szakasz: Étkezéssel kapcsolatos önvizsgálat 

❸. Szakasz: SMART célok étkezéssel kapcsolatosan 

❹. Szakasz: Örömet okozó tevékenységek 

❺. Szakasz: Tudatos gondolatok megteremtése 

❻. Szakasz: Mélypontok – vendégség, esemény, ahol étel van 

❼. Szakasz: Ha elmarad a fogyás - akadályok 

❽. Szakasz: Tervezés – ha csinálod, segít, ha nem csinálod, hátráltat 

❾. Szakasz: Motiváció és elért eredmény fenntartási terv 

❿. Szakasz: 90 napos tervezés és visszamérés – apró lépésekben haladj 

Amikor egészében látod, mi mindenben kell fejlődnöd, változnod és eredmény elérned, 

akkor ezt szakaszokra bontva 90 napos ütemekben tervezd meg. Ez lesz a 90 napos 

haditerved – a 90 napos akciótervezés! 

A 90 napos tervezés részei: 

 Célok 

 Feladatok, lépések 

 Vész-forgatókönyvek az időszak különleges eseményeihez 
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 Vállalások 

 Elért eredmények 

 Tapasztalatok és következtetések levonása a következő 90 nap elkészítéséhez 

 Csekklisták (mellékletben találod őket) 

A 90 napos haditerv nem csak a kilókról kell szóljon! Sőt! Azt kell benne megtervezned, 

hogy milyen gondolkodásbeli, szokásbeli változtatásokat tűzöl ki annak érdekében, 

hogy a fogyási terveidet támogatni tudd! 

A fogyási tervek eszközrendszere: 

 Megfelelő alapanyagcsere szerinti táplálkozás és makrók 

 Rendszeres, 3-5 óránként történő étkezés 

 Reggeli ébredést követő 1 órán belüli első étkezés 

 Megfelelő folyadékfogyasztás 

 Negatív gondolkodás, rosszabb szokások felismerése, kiiktatásukra terv 

 Új, szükséges szokások bevezetése, tesztelése 

 Evés-napló vezetése, tudatos étkezés 

 Tervezés 

 Csekklisták használata – mellékletben fogod találni! 

 

A 90 napos haditerv 3 részből áll 

 Akcióterv elkészítése 

 Csekklisták használata 

 Akcióterv 90 napos lezárása, átgondolása, tapasztalatok után újra tervezés 

Csekklisták – ToDo elmélet alapján! 

Egy tudatos ember a tervezésén túl emlékeztetőket, jegyzeteket, határidőnaplót is 

gyakran használ arra, hogy feladatait rendszerezze és átlássa. Ez egy fogyási 

akciótervben hatványozottan nagy segítség, ugyanis a tudatos lista vezetés 

hibafaktorokat csökkent. Ezt a módszertant minden olyan intézmény is használja, ahol 

bizonyos folyamatokhoz feltételeknek kell teljesülnie. Pld. egy banki hitelkérelem 

során az ügyfelek által teljesítendő feladatokat egy bankifóki dolgozó ilyen listákon 

keresztül ellenőrzi, amelyet a hitelbírálati osztályokon újabb kockázatokat feltáró 

listákkal pontról pontra monitoroznak. Hasonlóképpen kezdtem el én magam saját 
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életemben használni a listákat. Rájöttem, hogy ha konkretizálom az életmódváltásom 

lépéseit, akkor az egy sorvezető, amit nap elején és nap végén tudatosan ellenőrzök. Ha 

bármi hiányosságom vagy elmaradásom keletkezik, akkor annak újra tervezésében, 

pótlásában időben tudok cselekedni. Ez egy kontroll. Sajnos, hiába tudjuk azt, hogy mit 

kellene tennünk, gyakran mégsem tesszük. Mert eltelik úgy a nap, hogy minden más 

fontosabb volt, önmagunkra nem tudtunk elég időt, figyelmet szentelni és máris borul 

a 90 napos tervezés számtalan napja, amit ELVESZTEGETÜNK! 

Ha nem szeretnél egy napot sem elvesztegetni, de hajlamos vagy az életmódváltás 

felfüggesztésére, megtorpanásokra, fogyási nehézségre, akkor SAJÁT ÉRDEKED a 

ToDo listák használata egy ÖNKONTROLLként. Ha saját magad tervezését le tudod 

„csekkolni”, máris szembe tudod állítani a tervezésben tett vállalásaidat a tényszerűen 

megvalósult eredményekkel. 

Eredményre vezető csekklisták: 

Napi feladatok az életmódváltás lépéseihez 

 Napi ToDo lista 

 Heti ToDo lista 

Haladási napló a kg és cm adatokhoz 

 Fejlődési excel tábla a startvonaltól a 12. hónapig 

Akcióterv munkafüzet listái és táblái 

 Alap kiinduló tények rólad 

 Motivációm tábla 

 Fogyás előnyei és hátrányai tábla 

 Evési (érzelmi) napló 

 Vállalásaim a fejlődéshez 

 Evést kiváltó cselekvések lehetséges listája 

 Nem várt, akadályozó események listája 

 Vész-haditerv 6 lépésben tervező, amikor az étkezés borulhat 

 Fenntartási/motivációs lét okainak listája 

 Éves akcióterv – teljes fogyási tervezésed 

 90 napos haditervek negyedévente 
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Teljes, éves akcióterv 

Tervezés időszaka:………………………………………………. 

Tények és induló adatok önmagadról 

Jelenlegi testsúlyod:  ……………………..kg 

Jelenlegi túlsúlyod:   ………………………kg 

Álom testsúlyod:       ……………………….kg 

Testsúly problémáid mikor kezdődtek? 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

Hány fogyókúrán vagy már túl? 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

Mi az alapvető probléma, ami miatt túlsúllyal élsz? 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

Mit teszel azért, hogy túlsúlyod van? 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

Eddig milyen módszerekkel próbálkoztál? 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Mi volt a célod fogyási kísérleteid alkalmával? 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

Miért szeretnél lefogyni? 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

Mi volt eddigi próbálkozásaid sikertelenségének oka? 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

Mi az, amin a leckék alapján változtatnod kell? 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

Hajlandó vagy-e elkötelezetten tenni a fogyási céljaidért? 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Jelenleg (nem fogyási időszakban) napjaidon átlagosan hány kalóriát fogyasztasz? 
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…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

Milyen makronutriensek vannak az étrendedben túlnyomó részt (szénhidrát, fehérje, 

zsír)? 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

Melyek a kedvenc ételeid, amelyek nem kedveznek fogyókúra alatt? 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

Milyen az egészségi állapotod általánosságban? 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

Van-e kimutatott vagy vélelmezett hormonális egyensúlytalanságod? 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

A leckék alapján felmérted-e, hogy szükséges-e újabb egészségügyi szűréseken részt 

venned? 



 

 
286 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

Mikor voltál utoljára kivizsgálásokon? 

1. Labor, vizelet: Ideje…………………………………… 

Kiugró (csillagozott) eltérések a legutolsó vérképeden: 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. Endokrinológia: glükóz, inzulin, pajzsmirigy-panel: Ideje…………………………………… 

Kiugró eltérések a leleteken: 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. Vérnyomás mérés: Ideje…………………………………… 

Ébredés utáni vérnyomás értékeid: …………… / …………… 

Nyugalmi pulzusod: …………… 

4. EKG, szív ultrahang, hasi ultrahang, mellkas rtg, gyomortükrözés vizsgálatokon 

jártál-e valaha? 

Ideje: ………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

Volt-e bármilyen gond? ……………………………………………………………………………………… 
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5. Ételallergia, ételintolerancia: Ideje…………………………………… 

Van-e kimutatott, diagnosztizált gluténérzékenységed: …………………………………… 

Van-e kimutatott, diagnosztizált laktózérzékenységed: …………………………………… 

Van-e kimutatott, diagnosztizált tejfehérje érzékenységed: …………………………………… 

Van-e ételallergiád: …………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

Melyek azok a szokások, amelyeken változtatni szeretnél? 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

Melyek azok a szokások amelyeket szeretnél bevezetni az életedbe? 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

Milyen értéket számoltál alapanyagcserédnek? ………………….kcal 
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Melyek a kedvenc élelmiszereid, amelyeket szívesen fogyasztasz majd az étrendedben? 

Zöldségek: 

 

 

 

 

 

 

Gyümölcsök: 

Gabonák, lisztek és kenyérfélék: 

 

 

 

 

 

 

Tejtermékek: 

Húsok: 

 

 

 

 

 

 

Fűszerek: 

Olajos magvak, zsírforrások: 

 

 

 

 

 

 

Egyéb: 
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Tények, motivációelemzés, önvizsgálat 

Motivációm 

Azért veszek részt az akcióterv készítésében és az egész testsúlycsökkentő 

programomban, mert: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nagyon jót tenne nekem, ha: 
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Fogyás előnyei: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fogyás hátrányai: 

 

 

 

Nem fogyás előnyei: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nem fogyás hátrányai: 
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Étkezéssel kapcsolatos önvizsgálat 

1. Érzéseim, cselekedeteim evést/ivást megelőzően! 

 
 
 
 
 

2. Miért eszem/iszom (mi az oka)? 

 

 

 

 

3. Hogyan eszem/iszom? 

 

 

 

 

4. Cselekvéseim evés/ivás alatt! 

 

 

 

 

5. Jóllakottság ellenére tovább eszem! 

 

 

 

 

6. Evés utáni érzéseim! 
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SMART célok étkezéssel kapcsolatosan 

Vállalásaim a fejlődéshez! 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

 

Örömet okozó tevékenységek 

Evést kiváltó cselekvéseim lehetséges listája: 
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Tudatos gondolatok megteremtése 

Hangulatból eredő evés-gondolataim: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mélypontok – vendégség, esemény, ahol étel van 

Nem várt akadályozó események lehetséges listája: 
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Vész-haditerveid eseményekre 

A) Azonosítsd, mi a probléma!  

………………………………………………………………………………………………………………………… 

B) Vészterv-stratégiád, lehetséges döntéseid: 

1 ……………………………………………………………………………………………………………………… 

2 ……………………………………………………………………………………………………………………… 

3 ……………………………………………………………………………………………………………………… 

4 ……………………………………………………………………………………………………………………… 

5 ……………………………………………………………………………………………………………………… 

6 ……………………………………………………………………………………………………………………… 

C) Lehetséges megoldások értékelése 

Megoldás   Előny                                                          Hátrány 

1                   …………………………………………..……...   ……………………………………………..…… 

2                  …………………………………………..……...   ……………………………………………..…… 

3                  …………………………………………..……...   ……………………………………………..…… 

4                  …………………………………………..……...   ……………………………………………..…… 

5                  …………………………………………..……...   ……………………………………………..…… 

6                 …………………………………………..……...   ……………………………………………..…… 

D) Válassz ki egy megoldási tervet és dolgozd ki lépésről lépésre! 

1. lépés ……………………………………………………………………………………………………………… 

2. lépés  ……………………………………………………………………………………………………………… 

3. lépés  ……………………………………………………………………………………………………………… 

4. lépés  ……………………………………………………………………………………………………………… 

5. lépés  ……………………………………………………………………………………………………………… 

E) Később érdemes végig gondolni, a tervnél tudtál-e maradni vagy eltértél tőle! 
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F) Ha nem tudtad megvalósítani a vésztervet, mi volt a hiba, gondold végig és 

legközelebb próbálj meg más lépéssorozatot! 

Motiváció és elért eredmény fenntartási terv 

Fenntartási/motivációs lét okai 
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90 napos akcióterv 

Időszak:…………………………………………….. 

A negyedévre kitűzött terveid: 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

Vállalásaid, amelyeket reálisan tudsz teljesíteni: 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

Lépések, szokások, amelyeket be szeretnél vezetni: 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Változások, eredmények, amelyekkel elégedett lennél: 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

Ebben az időszakban reálisan várható fogyás: ………………kg 

Fogyás (majdani) eredmények hetekre bontva: 

1. hét 2. hét 3. hét 4. hét 

    

5. hét 6. hét 7. hét 8. hét 

    

9. hét 10. hét 11. hét 12. hét 

    

 

Kitűzött célok sikeressége, tények 90 nap elteltével: 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

Mivel vagy elégedett? Mit csinálsz majd másképp legközelebb? 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 
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To-Do lista hétköznapokra 

Napi feladatok Érzéseid, nehézségek, 

feljegyzések… 

Teljesült? 

Reggel – gondold át a 

napodat! 

 
 

 

Reggeli 1 órán belül 

 

 
 

 

2. étkezés 3-5 órán belül 

 

 
 

 

3. étkezés 3-5 órán belül 

 

 
 

 

4. étkezés 3-5 órán belül 

 

 
 

 

5. étkezés 3-5 órán belül 

 

 
 

Napi szükséges 

folyadékot 

elfogyasztottad? 

 
 

Következő napi menü 

tervezése kész? 

 
 

Következő napi étkezés 

összeállítva? 

 
 

 

Mozogtál, sportoltál ma? 

 

 
 

Tettél bármit a tervezett 

feladatokon kívül? 

 
 

 

Nap végi összegzés 
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To-Do lista hétvégékre 

Napi feladatok Érzéseid, nehézségek, 

feljegyzések… 

Teljesült? 

Reggel – gondold át a 

napodat! 

 
 

Reggeli 1 órán belül 

 

 
 

2. étkezés 3-5 órán belül 

 

 
 

3. étkezés 3-5 órán belül 

 

 
 

4. étkezés 3-5 órán belül 

 

 
 

5. étkezés 3-5 órán belül 

 

 
 

Napi szükséges 

folyadékot 

elfogyasztottad? 

 
 

Következő napi menü 

tervezése kész? 

 
 

Következő napi étkezés 

összeállítva? 

 
 

Következő heti menü 

tervezése kész? 

 
 

Szükséges heti bevásárlás 

megtörtént? 

 
 

Mozogtál, sportoltál ma?  
 

Tettél bármit a tervezett 

feladatokon kívül? 

 
 

 

Nap végi összegzés 
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Étrend tervező hétköznapra 

 Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek 

1      

2      

3      

4      

5      

 

Étrend tervező hétvégére 

 Szombat/én család Vasárnap/én család 

1     

2     

3     

4     

5     

 

Ezek a listák/táblák az én életembe gyökeres változást hoztak. Korábban legyintettem 

rájuk. Ma pedig már tudom, hogy végig vezettek egy tudatosabb élet felé vezető úton. 

Amíg nem vagy stabil életmódváltók, amíg előfordulnak kilengések és amíg 

megrekedsz, addig tedd le az egódat Te is és használj minden olyan eszközt, amely 

eredményre vezethet.  

Nem kötelező a munkafüzetet használni, bátran készíts színes-szagos táblákat a saját 

füzetedbe, élvezd, légy kreatív, határ a csillagos ég! 

Az akcióterv készítés nálam ma már rutin. Ahogy a céltábla alkotása is. Nem azért 

csinálom, mert ezek nélkül nem tudnám tartani a fókuszt, hanem azért, mert ezek 

nélkül már nem tudnám ennyire tudatosan, érhetően, átláthatóan megtervezni azt a 

kőkemény feladat-sorozatot, amely életem összes komoly célját összekapcsolja. Legyen 

az testkép, tanulmányok, életcélok, család, a tervezés egy biztos pont. Amíg tervezel, 

addig fókuszban tudod tartani a saját céljaid legfontosabb feladatrendszereit és ha 

bármilyen váratlan esemény jön közbe, sokkal könnyebben fogod tudni kezelni, mintha 

felkészületlen lennél. 
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Ne félj attól, ha el kell térned a tervtől. Csak attól kell tartanod, ha nem vagy elég 

tudatos, elég felkészült a saját testedről, annak jelzéseiről, a gondolataidról, a céljaidról 

és a szükséges feladataidról.  

Amikor elkezdesz valóban tudatosan ráhangolódni az érzéseidre, a tapasztalatokra, rá 

fogsz jönni, hogy Te vagy életed irányítója. Nem a munkahelyed, nem a családod, nem 

a körülmények uralkodnak feletted, hanem Te magad képes vagy első helyen menetelni 

a legvadabb álmok felé is! 

Tervezz, légy tudatos, légy következetes és amit vállalsz önmagaddal szemben, azt 

tartsd be! Magadnak csinálod, magadért küzdesz! 

 



Motiváció &
Kifogáskezelés



13. lecke

Az élet mindig közbeszól
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Az élet mindig közbe szól… 

 

Akciótervezés után az első kérdésed az lehet, hogyan tudd hosszú távon fenntartani a 

kitartásodat. Soha ne felejtsd el! Az egészséged a legfontosabb kincsed. Ha nem élsz 

egészséges életet, akkor céljaid megvalósítására való képességed súlyos hátrányokat 

szenved, csakúgy, mint lehetőségeid, hogy a lehető legtöbbet hozd ki életed minden 

egyes napjából. Minél több ideig halogatod az énképed elfogadásához szükséges 

feladatok megvalósítását, a fogyást és a fitt életviteli szokások bevezetését, annál több 

időt fogsz olyan testben és lelki harcban eltölteni, amely mondjuk ki: értelmetlen, 

stresszel teli, önmarcangoló. 

Gyakori, hogy azt gondoljuk, a motiváció hiányzik belőlünk ahhoz, hogy végig tudjunk 

csinálni egy életmódváltó tervet. Miközben számtalanszor azt állítod, hogy nem fér bele 

a napjaidba valamilyen testmozgás még ötperces szokásként sem, addig számtalan 

egyéb apróságot képes vagy megvalósítani korlátozott időn belül. Annak érdekében, 

hogy a szemellenzőt le tudd venni, azonosítani kell magadban/magadnak az egészséges 

életmóddal kapcsolatos különféle szokáselemeket, amelyek támogatnak majd hosszú 

távú céljaid, mint például a fogyás, az egészségesebb táplálkozás megvalósításában. 

Olyan támogató szokásokat fogok összeszedni, amelyek bevezetése, alkalmazása 

ellehetetleníti a fókuszban tartás kimerülését. Ez azt jelenti, hogy ha ezeket a 

szokásokat rendszeresen, ütem szerint végzed, akkor folyamatosan segíted a 

motivációd, a lelkesedésed és az életmódváltásra való figyelmed fenntartását. A kulcs 

talán ezen van: összpontosítani csak úgy lehet, hogy tényleg a célon van a szemed, 

miközben az ehhez szükséges lépéseket rendszeresen elvégzed, gyakorlod, ismétled, 

míg rutinná nem alakulnak. Egy rutin az már beépített tevékenység, egy olyan 

automatikus cselekvés, amit majdhogynem önkéntelenül végzel, mert így szoktad meg.  

A motiváció fenntartásának egyetlen igazi fegyvere pont ez. A rutin cselekvések 

önkéntelenül végzendő beépülése a mindennapokba. 

Ezzel az ember nem így születik, ehhez igenis kell egy kezdő lökés, kell eszközrendszer 

és kell gyakorlás. A kezdő lökés a célkitűzésed, a célod. Az eszközrendszer az akcióterv 

és az azon keresztül végzendő feladatok, listák, tudatos lépések megtétele. Ezt akarnod 
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kell. Ha nem csinálod, akkor TE nem akarod csinálni és saját magadat fosztod meg a 

szokásrendszer átalakításától. Ahhoz tehát, hogy beépüljön a mindennapok közé egy 

idő után, az első időszakban (hetekben, hónapokban) akarattal kell rávenni magad 

arra, hogy elvégezz mindent, amit kell. Ehhez az egót kell fogasra akasztani és ha 

megérted, hogy meg kell tanulnod életmódot váltani, akkor nyert ügyed van. 

Valamennyien küszködünk időnként, amikor szokások kialakítására kerül sor. Olvasol 

valami izgalmas módszerről életed minőségének javítására, aztán néhány nap elteltével 

egykettőre rádöbbensz, hogy megvalósítása sokkal keményebb meló, mint eredetileg 

gondoltad. Általában ilyenkor jön az, hogy frusztrált leszel és feladod, mert egyszerűen 

nem bírod tartani magad ahhoz a szokáshoz. 

Az  emberek  igen  gyakran  nem  azért adják fel, mert lusták, hanem mert nincs 

eszközrendszerük ahhoz, hogy túljussanak a nehézségeken.      

Az     élet     közbeszól,   kizökkentve     őket     a szokásaikból, és nem találják a 

visszautat, hogy újra felüljenek a lóra, amiről korábban leestek. Úgy vélem, hogy 

bármiféle szokásról essék is szó, a következetes kitartás titka az, hogy előre felkészülj 

azokra a valós eséllyel felbukkanó nehézségekre, amelyek megbolygathatják a 

rutinodat. Ebben a részben sorra veszek hat olyan tévhitet, ami esetlegesen visszatart 

a sikertől. 

1. „Nem érzek semmi motivációt, hogy egyáltalán belefogjak.” 

2. „Nincs is elég időm szokásblokkok kialakítására.” 

3. „Gyakran jön közbe valami, és megfeledkezem az egész szokásrendről.” 

4. „Jobb dolgokkal is el tudom tölteni az időmet.” 

5. „Túl könnyű kísértésbe esni, hogy kihagyjak valamit.” 

6. „Gyakran fordul elő, hogy az élet valami olyan eseményt 

produkál, ami teljesen kizökkent.” 

Ahogy lassacskán beleszövöd életed motívumaiba a szokások új elemeit, biztosan    

tapasztalsz    időnként    kihívásokat, amelyek megpróbáltatások elé tesznek. Nézzük 

ezeket szép sorban! 
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1. „Nem érzek semmi motivációt, hogy egyáltalán belefogjak” 

Ott van előtted a megtervezett szokásblokk, és mellette a kipipálásra váró 

ellenőrzőlista, ennek ellenére kicsit sem érzed a motivációt, hogy belekezdj. Igazából 

fel tudnál sorolni több tucatnyi egyéb dolgot, amit szívesen megtennél, csak épp a 

következő rutint ne kelljen. 

Megnyugtatlak, hogy ezzel nem vagy egyedül. Sokan küszködnek szokásrendjük 

betartásával. Ez érvényes még az olyan állandó rutintokra is, amit több ezerszer 

megcsináltál már. 

Ennek megoldása: miniszokások bevezetése! 

MINISZOKÁSOK: a megoldás, hogy nekilódulj! 

A miniszokások célja, hogy elmozdítson az ellenállás holtpontjáról, amikor arra kerül 

sor, hogy valami nehéz (vagy időigényes) feladatnak kell nekikezdeni. Könnyű egy 

tevékenységet betervezni a napirendedbe (ahogy egy óra futást is), de kemény ügy el is 

végezni, amikor nincs meg benned a kellő érdeklődés a feladat iránt. 

A miniszokások azért működőképesek, mert kihagyják a motiváció kérdését az egész 

képletből. Ahelyett, hogy rendkívüli kihívásokat tartogató hatalmas célokban 

gondolkodnál, olyan alacsonyra helyezed a mércét, amit szuperkönnyű megugrani. 

Fussunk át gyorsan egy lehetséges esetet az itt tárgyaltak bemutatására: 

Tegyük fel, kitűzted célként egy harmincperces tornagyakorlatsor elvégzését. Minden 

remekül megy az első héten. Beiratkozol egy edzőhelyre, részt veszel néhány órán, és 

élvezed a rendszeres testmozgás okozta endorfintermelődést. 

Egyik nap aztán a főnököd túlórázást kér tőled, ami miatt kénytelen vagy kihagyni az 

órát. Azzal nyugtatod meg magad, hogy „semmi vész, majd holnap”. De valahol a 

gondolataid mélyén felbukkan egy kérdőjel a rendszeres testmozgásra vonatkozó 

elhatározásoddal kapcsolatban. 

Ez a forgatókönyv még néhány alkalommal megismétlődik a hét során. Csak mindig 

más okból kifolyólag. A gyerekek lázasak. Nem pakoltad össze az edzőcuccodat. 

Havasak az utak. Le kell mosni az autót. És hirtelenjében ez a „harmincperces 

testmozgás” valami olyan feladattá válik, amit képtelenségnek tűnik következetesen 

megvalósítani. Ismerős? 
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A miniszokás-elméletet alkalmazva úgy előzheted meg egy ilyen forgatókönyv 

bekövetkezését, hogy kizárod a megvalósíthatatlanság érzésének kialakulását, amikor 

túlságosan nehéznek gondolod egy feladat elvégzését. 

Amikor   az   emberek   változni   szeretnének,   általában igyekeznek   „rágyúrni”   a   

változásra,   de   akárhogy   is próbálkoznak,    mégsem    jutnak    el    odáig.    Ahogy    

a motiváltság alábbhagy, pontosan ez történik a haladással is.   Nem motivációra van 

szükséged, hanem olyan stratégiára, ami a képességeidben rejlő lehetőségeket 

kiaknázva változtatja a jelenlegi énedet egy valóban jobb önmagaddá.   

Más szóval a tartós változás elérésének legegyszerűbb leghatékonyabb módja olyan 

célkitűzések megfogalmazása, ami majdhogynem túlságosan is könnyűnek tűnik, ám 

egészen biztos lehetsz benne, hogy következetesen megvalósítható számodra. 

PÉLDA: egy „guggolás-kihívás”. Bármi is történjen, minden nap csinálj meg egy 

guggolást. Legalább egyet. A kis dózisban adagolt napi testmozgás jóval erősebb hatást 

fejt ki, mint egyetlen intenzív, nagyobb edzés. Az első szokássá válik és elsöpör minden 

ellenállást az idő haladtával, míg az utóbbitól sajogsz néhány napig, és nagyjából ezzel 

vége is. Amikor a tornával szembeni ellenállásom szertefoszlott, elkezdtem jelenlegi 

szokásrendemet gyakorolni, ami azt jelenti, hogy hetente 3-6 alkalommal járok 

edzőterembe. A szokás elhanyagolása nélkül. Ha minden nap megcsinálsz egy 

fekvőtámaszt, előbb vagy utóbb magadtól fogod érezni azt, hogy ez könnyen megy, 

mehet több is. Még sincs benne erőszak. 

Öt ok, amiért a miniszokás megközelítési mód segíthet kitartani 

rendszerezett szokásblokkokból álló rutinjaid mellett: 

1. Az egyik területen elért sikered további sikereket hoz. Könnyű elbátortalanodni, 

amikor újra meg újra elbuksz. Ellenben a miniszokások izgatott várakozást teremtenek, 

mert biztosra mész, hogy megvalósítasz egy fontos napi célkitűzést. Amikor 

harmincnapos megszakítás nélküli eredményt könyvelhetsz el, könnyen jön a 

várakozással teli izgalom aznapi rutinod elkezdésére. 

2. Megszabadulsz a folyamatos bűntudattól. Jó érzéssel tölt el, amikor néhány egymást 

követő napon valami új dologban kitartó vagy. Pontosan ennek ellenkezője következik 

be egy vagy kétnapos kihagyásnál. Az égvilágon semmit nem nyersz túlságosan 

ambiciózus célok kitűzésével. Mindössze annyit érsz el velük, hogy negatív hozzáállás 
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alakul ki valami olyan tevékenységgel kapcsolatban, ami egyébként jó szórakozás is 

lehetne. 

3. Növekszik a vágyad a szokás kiépítésére. Könnyen köthetsz ki a halogatásnál, amikor 

tudod, hogy minden áldott nap hosszú órákat „kell” eltölteni egy adott feladattal. 

Valójában igen hamar kialakul a tevékenységgel szembeni ellenérzés. De ha 

megvalósítható, reális célkitűzéseket fogalmazol meg, akkor túljutsz a tehetetlenség 

holtpontján, és nekifogsz, mert a cél teljesen kivitelezhetőnek tűnik. 

4. Többet végzel el az előre tervezettnél. Furcsa dolog következik be, amikor túllendülsz 

a kezdeti tehetetlenségi holtponton, és belefogsz a tevékenységbe. Általában az 

történik, hogy szépen megbeszéled magaddal a dolog folytatását… még egy kicsit, aztán 

többet teljesítesz az előre eltervezettnél. Az önámítás trükkjének erejét használod fel az 

elindulásra. Ez megadja a kellő első lökést, és végül túlteljesíted napi célkitűzéseidet. 

5. A szokás bevésődik. A következetes kitartás jóval fontosabb eleme egy szokás 

begyakorlásának, mint bármiféle tervezett végcél elérése. Elsőként egy külső 

mozgatórugó késztet a rutinművelet elindítására, mint például a telefonod 

értesítőjelzése. De idővel emlékszel majd rá, hogy eljött a napnak az az időszaka, amit 

bizonyos tevékenységgel tervezel tölteni. Ez történik, amikor egy pozitív szokást építesz 

be hétköznapjaidba. 

HOGYAN ALKALMAZD A MINISZOKÁSOK MÓDSZERÉT A SZOKÁSBLOKKOKRA? 

Azt tanácsolom, hogy alakíts ki miniszokásokat olyan  helyzeteket teremtve, amivel 

megvalósíthatóvá válnak, bármit hozna is az élet. Mivel az emberek többsége 

botladozva araszol hatalmas erőfeszítésként megélve egy-egy rutin véghezvitelét, 

neked olyan elhatározást kell tenned, amivel észbontó egyszerűséggel látsz neki a 

szokásalkotásnak. 

Megfogadhatod egy olyan miniszokás elkezdését, hogy:  

• Eleinte  csak  a  kezdeti  lépést  jelentő  apró  tevékenységet hajtod végre 

• Megbeszéled magaddal, hogy csupán a szokás felét csinálod meg 

• Csökkentett időt szánsz  egy időigényesebb szokás egészének 

részleges véghezvitelére 

• Kihagysz egy olyan szokáselemet, amitől tényleg rettegsz Egyezséget kötsz 

magaddal, hogy abbahagyod, amikor megunod 
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Időnként, ha hiányzik a motiváció, akkor kell valami plusz csúzli,  ami  cselekvésre 

lendít. Egy miniszokás lehet ez a hajtóerő. Megelőzhetők segítségével  azok  a 

pillanatok,  amikor kihagyod a rutinod, mert túl soknak érzed. 

Kétségtelen, hogy lesznek napok, amikor nem tudod az egész 

szokásblokkot végig csinálni. Viszont ami lényeges (ahogy azt már 

számtalanszor említettem), az a következetes cselekvés minden egyes nap. 

Akkor csinálj kevesebbet, de soha ne tedd azt, hogy nem csinálsz semmit! 

2. „Nincs is elég időm szokásblokkok kialakítására” 

Időnként olyan szinten érzed elfoglaltnak magad, hogy képtelenségnek tűnik időt 

szánni valami új szokásra. Ez különösen igaz, ha estére tervezed be egy 

elfoglaltságokkal teli, stresszes nappal a hátad mögött. Nem hazudok a szemedbe és 

állítom, hogy mindig könnyű harminc percnyi időt teremteni valami újra, de létezik két 

használható „időtaláló” stratégia. 

ELSŐ: Mondj nemet bizonyos dolgokra 

Valószínűleg már most is akad néhány olyan tevékenység a programjaid között, amit le 

lehetne rövidíteni, vagy akár egészen elhagyni. Esetleg fél órával rövidebb ideig 

nézhetnél tévét. Vagy kitalálhatnál valami elmés módot arra, hogy kihagyd azt a 

bizonyos jelentéktelen megbeszélést, ami a munkád szempontjából nem oszt, nem 

szoroz.  

MÁSODSZOR: Kelj fel előbb 

Ha szeretnél egy pozitív szokásrendből álló rutint kialakítani, akkor érdemes felkelned 

reggel kicsit korábban, amikor még kevesebb a zavaró körülmény. Ez  nem jelenti azt, 

hogy kevesebbet is kell aludnod. Annyit jelent, hogy ha harminc perccel korábban mész 

aludni (mondjuk egy tévéműsort kihagyva), akkor ugyanannyi pihenés után kelsz a 

reggeli ébredéskor. 

Egy kis matek: Napi harminc perc plusz idő hetente kétszáztíz percre jön ki (ami három 

óra harminc perc). Egy év alatt ez 182 órát jelent, amit előre tervezett 

szokásgyakorlásra fordíthatsz. Biztosra veszem, hogy ez az apró változás bőségesen 

elegendő időt teremt elképesztő változásokat eredményező dolgok véghezvitelére. 
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Ne használd kifogásként, hogy kevés az időd pozitív szokások kialakítására. Ha van elég 

időd lustálkodni és órákat tölteni valamelyik médiaeszköz előtt, akkor egészen biztosan 

van időd a személyes fejlődéseden is dolgozni. 

3. „Gyakran jön közbe valami, és megfeledkezem az egész szokásrendről” 

Előfordul    időnként,    hogy    az    „élet”    közbeszól    személyes fejlődésedre  tett  

erőfeszítéseid  közben.  Rendben.  Mondjuk ki: nem időnként – leginkább állandóan. 

Valószínűleg úgy érzed, hogy szinte lehetetlen bármit is előre tervezni anélkül, hogy 

valami/valaki fel ne borítaná. Ezek a zavaró tényezők gyakran tűnnek 

elkerülhetetlennek, különösen azokban a pillanatokban, amikor az önfejlesztés 

megkezdése mellett döntesz. 

Ezek a tervromboló események: 

• A késztetések, hogy valami máson kezdj el dolgozni 

• A kísértések, hogy mobillal a kezedben lazíts, internetezz vagy tévét nézz 

• Figyelmedet követelő gyerekek vagy megbetegedés a családban 

• Zord időjárás  

• Munkahelyi gondok Párkapcsolati problémák  

• Nyaralás 

• Általános „minden összejött” helyzetek 

Nos, az a helyzet, hogy senki nem egy légüres térben munkálkodik pozitív szokásai 

kialakításán, különféle kötelességek és zavaró tényezők alól kapott felmentéssel. 

Ne képzeld, hogy majd mindenki hirtelenjében  kevesebbet  vár tőled attól a pillanattól 

kezdve, amint eldöntötted, hogy dolgod van magaddal is. Ám ha kellő leleményességgel 

szervezed a napjaidat, és fenntartod másokkal a nyílt kommunikációt, akkor nem olyan 

nehéz ezeket a potenciális zavarkeltő körülményeket menedzselni. 

Számos stratégiát alkalmazhatsz annak megelőzésére, hogy egy szokásrendszer 

kiépítésére irányuló erőfeszítéseid meghiúsuljanak. Most hét ilyen ötletet mutatok 

meg: 

1. Kelj fel korábban, mint a többiek, és legyen reggel az első dolgod a rutinod elvégzése. 

A legtöbben akkor még nem lesznek ébren, vagyis szó szerint kizárod annak 

lehetőségét, hogy mások megzavarjanak. 



 

 
309 

2. Legyél tisztában negatív tulajdonságaiddal, amelyek halogatásra késztetnek vagy 

motiválatlanná tesznek. Negatív szokásaid nyilvántartása segít beazonosítani a 

gyengeség pillanatait, amikor nagyobb a valószínűsége, hogy kihagyod a rutint. 

3. Készíts előre egy „amikor… akkor…” forgatókönyvet a legsúlyosabb tervromboló 

helyzetekre, hogy kész stratégiád legyen a bekövetkezését időben megelőzni vagy 

kedvezően alakítani. 

4. Otthonod olyan pontját válaszd rutinod elvégzésének helyszíneként, ahol 

legszívesebben vagy. 

5. Kerüld el a technika vívmányainak minden formáját a rutin megkezdését megelőző 

tizenöt percben (például a telefont, a laptopot és a tévét), mert ezzel megelőzhető a 

kísértés, hogy elkalandozzon vagy a munkahelyi projektre terelődjön a figyelmed. 

6. Tegyél fogadalmat, hogy „megjutalmazod magad” közvetlenül a szokásblokk 

elvégzése után, persze ne étellel. 

7. Tervezd be előre a naptáradba a szokásblokkok idejét ugyanúgy, mintha megbeszélés 

lenne. Add tudtára a barátaidnak, a családod tagjainak és munkatársaidnak is, hogy ez 

egy szent és sérthetetlen időszak, amikor nem szeretnéd, ha zavarnának, hacsak nincs 

vészhelyzetet. 

Ezek egyike sem működik százszázalékosan. Viszont, ha proaktívan viszonyulsz a 

felmerülő zavaró tényezőkhöz a szükséges következetességgel, akkor arra leszel 

figyelmes, hogy nem is olyan képtelen dolog lassacskán kiiktatni őket életedből. 

4. „Jobb dolgokkal is el tudom tölteni az időmet” 

Elismerem: a szokásrendhez tartani magunkat időnként olyan érzést kelt, mintha 

robotok lennénk. Felébredsz reggel azzal az érzéssel, hogy milliónyi teendő és 

ügyintézés vár rád, így a hátad közepére se kívánsz még valami olyan dolgot, amivel 

„vesződni” kell, pedig nincs közvetlen pozitív hatása, ilyen pld. a napi menü főzése is. 

Ezzel együtt, ha folyamatossá válik az az érzés, hogy csak pazarolod az időd azzal a 

vesződéssel, akkor javaslom, hogy folytass némi oknyomozást a mögöttes „miérttel” 

kapcsolatban, vagyis, hogy miért is vágysz egyáltalán az adott rutin elvégzésére. 

Az a dolog furcsasága, hogy a negatív érzések általában abból adódnak, hogy az egyes 

szokások nem illeszkednek egyetlen tényleges célodhoz sem. 
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Tanácsom egyszerű! Írd össze azt a prioritást élvező huszonöt dolgot, amit szeretnél 

megvalósítani a következő néhány évben Azonosítsd be az első öt-tíz helyen álló, 

jelenleg számodra legfontosabb dolgot. Azonosítsd be a másik tizenöt-húszat, mint 

olyan tényezőt, amelyek alááshatják öt-tíz elsődleges célkitűzésed megvalósulását, és 

fogadd meg magadnak, hogy mindenáron elkerülöd, hogy figyelmet szentelj ennek a 

tizenöt-húsz dolognak jelenleg. 

1……………………………………………………………………………………………………………………….. 

2……………………………………………………………………………………………………………………….. 

3……………………………………………………………………………………………………………………….. 

4……………………………………………………………………………………………………………………….. 

5……………………………………………………………………………………………………………………….. 

6……………………………………………………………………………………………………………………….. 

7……………………………………………………………………………………………………………………….. 

8………………………………………………………………………………………………………………………..  

9……………………………………………………………………………………………………………………….. 

10………………………………………………………………………………………………………………………. 

11……………………………………………………………………………………………………………………….. 

12………………………………………………………………………………………………………………………. 

13………………………………………………………………………………………………………………………. 

14………………………………………………………………………………………………………………………. 

15………………………………………………………………………………………………………………………. 

16………………………………………………………………………………………………………………………. 

17………………………………………………………………………………………………………………………. 

18………………………………………………………………………………………………………………………. 

19………………………………………………………………………………………………………………………. 

20………………………………………………………………………………………………………………………. 
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21………………………………………………………………………………………………………………………. 

22………………………………………………………………………………………………………………………. 

23………………………………………………………………………………………………………………………. 

24………………………………………………………………………………………………………………………. 

25………………………………………………………………………………………………………………………. 

Ha érdektelen számodra egy szokásrend, akkor alaposan vizsgáld meg minden egyes 

elemét, és ha nem kristálytiszta, hogy fontos-e az adott elem, akkor szabadulj meg tőle. 

Mindnyájan érezzük egyszer-egyszer, hogy hiányzik belőlünk a megszokott lelkesedés. 

Előfordul, hogy felmerül benned, mással is   tölthetnéd   az   idődet.   Ám   ha   minden   

egyes   szokáselem közvetlenül  kapcsolódik  a  fő  célkitűzéseid  egyikéhez,  akkor 

mindössze  annyit  kell  tenned,  hogy  emlékeztesd  magad:  a  te választásod   volt   e   

napi   tevékenység   rendszeres   elvégzése mellett dönteni. 

5. „Túl könnyű kísértésbe esni, hogy kihagyjak valamit” 

Az emberekkel gyakran megesik, hogy elodázzák (vagy elkerülik) egy olyan szokás 

gyakorlását, ami nem jár azonnali negatív következménnyel. Biztosan tudod jól, 

mennyire fontos az egészségi állapotod, anyagi helyzeted és emberi kapcsolataid 

javítása, de ezek sokszor nem tűnnek olyan sürgősnek, mint a soron következő feladat 

befejezése. 

Az az érzésem, hogy ez a kihívás egyenes következménye a beszámolási kötelezettség 

hiányának, vagyis, hogy rutinjaid elhanyagolását senki nem kéri számon rajtad. 

Szerencsére erre is van megoldás. Mindössze arra van szükség, hogy működj együtt egy 

szokásauditáló partnerrel. 

Egy beszámoltató együttműködés két (vagy több) ember kölcsönös megállapodása 

egymás támogatására bizonyos célkitűzéseik megvalósításában. A felek napi vagy heti 

rendszerességgel beszélnek egymással a sikereikről és az adott pillanatban leginkább 

kínzó kihívásaikról. Ez egyébként nagyon jól lefolytatható úgy is, ahogyan sokan teszik 

ezt a Duciforradalom csoportban. Napi beszámolót indítottak a csoport falai között. 

Máris nem egyedül önmaguknak mesélnek, hanem mások is várják tőlük a 

fejleményeket. 
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A rendszerezett szokásblokkok tekintetében a szokásauditáló partner segít sínen 

maradni, nehogy kihagyd a rutint. Aztán ha mégis megteszed, rajta múlik, mi módon 

igyekszik támogatni abban, hogy ez nehogy ismét bekövetkezzen. Gyakori, hogy a tagok 

hiányolnak is valakit, aki eziádig rendszeresen posztolt, majd eltűnt. Ez nagyon jó 

kölcsönös törődés és motiváció fenntartó is. 

Lehet azonban ez a partner a szerelmed vagy egy barátod is, akivel rendszeresen át 

tudod beszélni, éppen hol tartasz a fogyási projektben. Ezért úgy érezheted, van, aki 

meghallgasson. 

6. „Gyakran fordul elő, hogy az élet valami olyan eseményt produkál, ami 

teljesen kizökkent” 

Könnyű lepottyanni a szokásaink szekeréről. Kitartóan tolod néhány hétig, ám 

eltervezett menetrended eltűnik a süllyesztőben egy nyaralás, valami rendkívüli 

esemény vagy ünnepnap (például hálaadás vagy karácsony) miatt. Aztán arra eszmélsz, 

hogy ezek az események a szokások elhanyagolásával jellemezhető napok egész sorát 

hozzák. És még lehet fokozni, ha elkezdted az önmarcangolás játszmáját, amiben 

negatív belső monológot folytatsz, és dühös vagy magadra, amiért képtelen voltál 

kitartani egy új szokás mellett. 

Egyben   biztos   lehetsz:  ez   a   forgatókönyv   mindenkinél megtörténik. 

Szerencsére létezik két egyszerű stratégia, ami lángra lobbantja a szokásrendszer iránti 

elkötelezettséged parazsát. 

1) Először is, bocsáss meg magadnak. Értsd meg, hogy mindenkivel megesik időről 

időre az ilyesmi és senki sem követi százszázalékos tökéletességgel a rutinjait. 

Ha a néhány napos vagy akár hetes kihagyás miatt vádolod magad, az semmi jóra nem 

vezet. Tanácsom a következő: vállald fel a kisiklás miatti felelősséget, ugyanakkor 

bocsáss is meg magadnak. Nem jön el a világvége, csak mert előfordul egy kihagyott 

nap. 

2) A következő tanácsom az, hogy mássz vissza arra a bizonyos lóra a szokásrend 

újraindításával. A lányok gyakran használják ezt ilyen mondat környezetben: Korona 

igazít… A titok nyitja (ahogy valószínűleg tippelted is) a következetesség. Jobb egyetlen 

szokáselem megvalósított napjainak folytonos sora, mint tucatnyi szokás 

megvalósítása egy napon, aztán kihagyása a következőn. Összpontosíts a három kisebb  
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tevékenységre néhány napon keresztül, és csak azután kapcsolj a tartóssá vált rutinhoz 

új elemeket. 

 

Gondold végig, a Te mindennapjaid során hol vannak vakfoltok? Mi szokott téged 

legsűrűbben letéríteni az útról? Sorold fel ezeket! 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

Gondold végig, hogyan tudsz ezek ellen felkészülni? Alkosd meg saját stratégiádat arra, 

hogyan akadályozod meg a tartós „útletérést” és hogyan igyekszel visszatérni rá? 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Készen vagy a 13. leckével?  

 



14. lecke

A diéta és lélek harca
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A diéta és a lélek harca… 

 

Gondold végig, eddigi életed során hányszor kezdtél el diétázni és hányszor hagytad azt 

abba? Fel tudod idézni, mi volt az oka? 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Gondolkodtál már azon igazán mélységeiben, hogy egy kitűzött cél esetén miért fogy el 

a motivációnk, a lelkesedésünk és az akaratunk? Bevallom, én minden próbálkozásom 

esetén feltettem a kérdést magamnak: Miért vagyok ennyire gyenge? Elkezdtem, majd 

kisebb-nagyobb eredmények után mindig az lett a vége, hogy visszatáncoltam a rossz 

szokásokhoz, a mértéktelen evéshez, a minden mindegy felfogáshoz. Sokszor kerestem 

az igazi okokat. Miért történik ez az emberekkel? Nagyon akarnak valamit, de mégsem 

képesek érte célba érni a legöbben. Nem lehet, hogy minden ilyen egyén rosszul 

gondolkodik és céltalanul teszi azt, amit tesz. Más lehet a háttérben. A test és az elme 

közötti szoros kötelék valami megmagyarázhatatlan negatív attitűddel jellemezhető. Le 

akarunk fogyni, de nem tudjuk véghez vinni azt a nagyon egyszerű feladatfázist: ne 

térjünk le a megtervezett útról! Vajon ez evészavar lenne? Annyira ételfüggők, 

stresszfüggők és érzelmi evők vagyunk, hogy ez már-már betegség lenne? Vagy 

egyszerűen csak nem akarjuk eléggé? Ha komolyan szeretnénk megvizsgálni azt, hogy 

mi mindentől függ a kitartásunk, az akaraterőnk, a motivációnk, akkor több mint 30-

40 tényezőt is fel tudnánk sorolni. Csak néhány példát ragadok ki, amelyeket 

legfontosabbnak vélek: 

Önértékelés. Több könyvemben is említettem már. Azt értjük a szó jelentésén, hogy 

mennyire tartja valaki jónak, értékesnek, fontosnak önmagát a világában. Ennek egyik 

része a testkép, ezen belül a túlsúly és annak nem elfogadása. Az önértékelés a 

családban alakul ki, de befolyásolja életszakaszainkban a legtöbb ismerős is 
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(iskolatársak, kollégák, barátok). A táplálkozási zavarral küzdők önértékelése általában 

alacsony. Ez viszont nem ennyire egyszerű kérdéskor. Ha jobban kivesézem ezt, akkor 

azt kell mondanom, hogy inkább az önismeret, az énkép és a saját céljaink nem 

ismerése a gyökérok. Ezért tartom rendkívül fontosnak minden életmódváltásban a 

saját életünk feltérképezését. Gyakori, hogy ki nem mondott problémák miatt 

téveszmékkel élünk és azt gondoljuk, hogy mások nem értenek meg minket, miközben 

szimplán csak mi nem értetjük meg másokkal, mire vágyunk. 

Testkép. Nem mehetek el az önértékelést említve emellett. A testkép az a kép, amely 

bennünk él a testünkről. Ez mi gondoljuk. Az már egy tágabb értelmezés, hogy saját 

véleményünk erősebb vagy mások befolyásolással bírnak erre. Ha sokat halljuk azt, 

hogy nagy a fenekünk, egy idő után mi magunk is nagynak fogjuk látni. Egész 

gyerekkort élhetnek le úgy tinédzserek, hogy egy családi összejövetelen elejtett fél 

mondat a nagynéni szájából gyökeresen rávési a lelkükre a negatív gondolatokat. Ezért 

van óriási jelentősége annak, hogy szülőként mindig beszéljünk a gyermekünkkel a 

testről, a kövérségről és az egészséges életmódról, mert mielőbb tisztába kell tenni – 

különösen egy lány esetében – az egészséges önértékelés érdekében azt, hogy mit 

hogyan kell értelmezni a környezetünkben. Egy kissé duci kamasz lány esetén a 

legnagyobb hiba az, ha piszkáljuk őt a családban, mert ez felnőtt korára is kiható 

komoly evés zavarokat válthat ki és életre szóló túlsúlyba kergetheti a nőket.  

Érzelmek. Nagy szerepet játszanak az evésben. Azok, akik valamilyen étkezési 

zavarban szenvednek – legyen az túlevés, bulimia vagy anorexia – nehezen tudják 

érzelmeiket szabályozni, ettől pedig még inkább az evés zavaros világába menekülnek. 

Így lesz a legtöbb ember érzelmi evő. Öröm, bánat, stressz, trauma, megfelelési 

kényszer és még számtalan érzés leküzdéséhez vagy megéléséhez az ételt hívjuk 

segítségül. Ez séma, amelyet meg lehet változtatni, de nagyon nagy munka kell hozzá. 

Család és környezet. A kényszeresen evőkre jellemző, hogy vagy túl sokat hallanak 

a kövérségükről, vagy épp az ellenkezője érvényesül, keveset kommunikál a család az 

étkezésről, az életmódról. Bizonyos családokban a konfliktusok nincsenek kitárgyalva, 

sok az elfojtott érzelem. A családtagok között gyakran elmosódik a határ, a szülők 

védelmezik a gyerekeket. Ezért gyakran alkalmazzák a jutalmazást, amely gyerekkori 

elhízást is okoz és kutatások bizonyították, hogy ezt az agy felnőttkorban is emlékként 

őrzi. Az etetés és túletetés problémája egy egész életen át kihat a gyermek (majd később 

felnőtt) evéstudatára.  
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Iskola. Sajnos az oktatási rendszer nagy hiányossága az egészségre nevelés. A 

kisiskolások vagy középiskolások nem igen hallanak a táplálkozásról, az egészséges 

szervezet működéséről, ahogyan a tanárok sem. Nem ritka, hogy például testnevelő 

tanárok szégyenítenek meg kövérebb diákokat mások előtt. Ez olyan személyiségben 

előidézett problémákat szül, amelyet a tanár nem ismer. Ugyanakkor a diáktársak is 

alkalmazzák egymás között a csúfolódást, gúnyolódást, ami kiközösítéshez vezethet. A 

gyerekek ezt gyakran el is titkolják otthon, így kommunikáció nélkül, megoldásra várva 

jár végig egy-egy gyermek komoly mentális bántalmazással bíró időszakokat. 

Média. Számtalan posztomban beszéltem arról, hogy a mai nyomtatott és elektronikus 

sajtó milyen torz képest fest le az ideális szépségről, a boldog életről. Egy illúziót teremt 

a közösségi oldalak fotómegosztó szekcióiban és olyan bálványokat követnek fiatal nők 

(és férfiak is), amelyek csak photoshop végtermékek. 

Ez csak néhány szál, amelyen végig lehetne boncolgatni a testünk elfogadásának vagy 

el nem fogadásának érzelmi hátterét. Sokáig én magam sem értettem, de miután bele 

ástam magam a saját életem, a saját érzéseim, a saját értékeim és lehetőségeim 

felfedezésébe, beláttam, hogy a kövérségem mélyen elrejtett sebekre épült. 

Azért annyira nehéz elkezdeni és végi csinálni egy kitűzött diétás tervet, mert 

ellentmondásokra épül az egész témakör, amellyel nyakon önt bennünket a social 

média tengere. Egyre több az egészséges életmóddal foglalkozó vállalkozás, egyre 

szélesebb a paletta az élelmiszergyártók körében is minőségi ételek tekintetében, óriási 

az igényünk a formás és sovány test iránt, miközben mégis világméretű probléma a 

tartós és tömeges elhízás.  

Az evés iránti vágy és a fogyás iránti vágyakozás kéz a kézben járnak. Az evés iránti vágy 

nem ritkán falásrohamokkal jár, amely testidegen, nem előre megtervezett, rendkívül 

heves cselekvés, ami kikerüli a tudatos gondolkodást és a valós akaratunkat. Tudjuk, 

hogy nem kellene ennünk, de mégis zabálásban torkollik az esténk. Ez nagyon sok 

fogyókúrázó és visszaeső számára ismerős. Mintha elmenne az eszünk ilyenkor! 

Aki már sokszor próbálkozott fogyással, gyakran értetlenül áll a saját kudarcai előtt és 

be is csatlakoztak minduntalan a vádló, negatív gondolatok: „Nekem ez nem megy, 

nincs akaraterőm”. A sikeres életmódváltás egy összetett folyamat és nem egyszerűen 

úgy kezdődik, hogy eldöntöm és már csinálom is. Nagyon sokan rosszul kezdik el. 

Figyelmen kívül hagyják az érzelmi és gondolkodásbeli folyamat feltérképezését, ezért 
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a valódi életmódváltás el is marad. Ez a leckesorozat ebben segített, hogy a valódi 

diétázás előtt minden területet meg lehessen vizsgálni. Ahol változtatni kell, ott fel kell 

ismerni a hibákat és ahol pedig veszélyforrások rejlenek, megoldást kell találni és így 

tovább. 

A siker egyik tényezője a motiváció. Ez a hajlandóságunk a változásra. Ennek három 

eleme van: az iránya (mit szeretnénk elérni), az erőfeszítés (mekkora energiát vagyunk 

hajlandóak bele tenni), és a kitartás (mennyire tudunk hosszú távon elköteleződni). A 

motiváció nem kézzel fogható. Nincs olyan, hogy van vagy nincs. Ez egy folyamatosan 

változó tényező, amelyet számos külső és belső forrás befolyásol. Ezeket is alaposan 

kibeszéltük a leckékben. A motivációt előhívni a célok egyértelmű megfogalmazásával 

lehet, s az érkező ingereket pedig ezekkel lehet hárítani. 

Nagyon fontos az első lépés. Amikor eldöntöttük, hogy életmódot váltunk, akkor egy 

konkrét akciótervben kidolgozott lépéssorozat szükséges, amely lefekteti azt, mit 

akarunk, mit kell ehhez tenni, milyen segítséget kell kérni (ha kell), milyen módon 

fogjuk dokumentálni és mérni az eredményeket, hogyan reagáljunk nehéz 

helyzetekben, stb. Ehhez szorosan kapcsolódik az érzelmi felkészülés. Tudni kell, hogy 

állunk önmagunkkal, a környezetünkkel, az egészségünkkel, milyen vakfoltokkal 

élünk, milyen gyengepontokat kell kivizsgálni. 

Tévhit az, hogy ez terv esetén egyszerű. Az életmódváltás a változás iránti igény és a 

sikerbe vetett hit törékeny üvegpadlóján hozott mindennapos döntések sorozata. 

Mielőtt bármilyen akciótervet készítünk, tisztáznunk kell önmagunkkal a miérteket. 

Miért akarok változni? Én akarom-e vagy elvárás felém? Mi a cél? Miért annyi? Milyen 

előnye lesz, ha végig csinálom? Mi történik, ha nem sikerül? Ki támogat? Ki nem 

támogat? Mitől lesz más? Milyen nehézségekkel jár? 

Szorosan kapcsolódik ehhez a magunkba vetett hit. El kell hinnünk, hogy tudunk és 

akarunk is változtatni. Minden hibát ki kell vizsgálni (mi volt az oka), meg kell 

fogalmazni, hogyan lehet elkerülni legközelebb, és tudni kell megbocsátani, s tovább 

haladni. Feladni és a leejtőn elindulni semmiképp nem szabad. 

Ez kétségtelenül egy harc önmagunkkal és a körülöttünk élő világgal. De győztesei 

lehetünk, ha valóban saját magunkért tesszük és saját előnyeinket tekintjük 

mérvadónak. 
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Hogyan ne fald fel a hűtőt? 

 

A leckesorozat utolsó gondolatmenetéhez értünk, amely talán a legérdekesebb mind 

közül. Mert eddig azt taglaltam, mit és hogyan kell tenni. Ez a fejezet viszont arról szól, 

hogyan maradj az úton, ha már elkezdted és hogyan ne add fel, ha már elhatároztad 

magad. 

Tervet készítettél, végig vetted az összes leckét, minden kérdést megválaszoltál, fejben 

összeraktad az egészet.  A kezedben egy atombiztos haditerv, amelyet Te alkottál, 

hiszen Te boncolgattad saját belső gondolataidat, a testedet, a lelkedet. 

….Aztán jönnek a mumusok és minden erejükkel ki akarják szakítani a kezedből ezt a 

szuper és motivált akciótervet. Ne ringasd magad hiú ábrándokba, ez a pillanat egyszer 

(majd még többször is) el fog jönni. Nem úszod meg. Eddig se úsztad meg, valld be! 

Mit tegyél, hogy ellen tudj állni, ha hirtelen falásrohamod van és feladnád az egészet a 

„majd holnap” ígéretével? 

❶ Állj meg! Valami történt! Valami kiváltotta ezt a helyzetet! Azonosítsd be!  

• Mi a gyökérok? A párod? A főnököd? A bankod? A túlórázás? A kollégák? 

Stressz? Fáradtság? Nem jó az étrended? Nem ittál elég folyadékot? 

• Tisztában vagy vele, miért vagy frusztrált, ideges, ingerült, mitől lettél hirtelen 

ilyen, ami miatt azt érzed, enned kell és enni akar. 

❷ Ha beazonosítottad, ne engedd el az analizálást. Jöhetnek önmagadhoz a kérdések!  

• Miért akarsz ennek a problémának a hatására enni?  

• Miért akarod az eddig elért eredményeket elrontani? 

• Mit érsz el azzal, ha most alaposan félre kajálsz? 

• Mit fogsz ezzel megoldani? A problémát megoldja a falásroham? 

• Mit veszítesz azzal, ha most nem állsz ellen! Hány napot, hetet teszel tönkre? 

• Újabb kudarcként fogod megélni! Ez stressz forrás. Szeretnél ismét 

önmarcangolást? 
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❸ Már tudod, hogy mi váltotta ki az étvágyat! Megválaszoltad magadnak, mennyi 

mindent adnál fel egy evés kedvéért az eddigi eltökéltségedből, ha ismét félbe hagynád 

az egészséges életmódot. Vedd sorba, mi mindent nyersz azzal, ha nem hagyod abba az 

egészet! 

• Mit nyersz ezzel? 

• Milyen eddigi eredmények maradnak a tieid? 

• Milyen hatással van rád az, hogy le tudnád győzni a kísértést? 

• Idézd fel: mi a célod, miért csinálod, miért fontos ez neked? Fókuszálj újra a 

célkitűzésre! 

❹ Felismerted, milyen helyzet állította eléd a kisördögöt! Vedd szemügyre, ezt 

később hogyan tudod jobban kezelni, könnyedén leküzdeni, esetleg kezelni! 

A Duci szívvel könyvben beszéltem az evést kiváltó cselekvésekről. Ha jön az 

inger, evés helyett találj valamit, ami eltereli a figyelmed. Most állítsd fel a 

védekező stratégiádat.  

• Legközelebb mit tudsz tenni azonnal, hogy eltereld a gondolataidat az 

evésről? 

• Ha enni szeretnél mindenképp, milyen egészséges alternatívával tudod 

helyettesíteni a „csaló kaja orgiát”? Legyenek kiváltó étel ötleteid! 

Gyümölcs, magvak, egészséges nasi! Mindig legyen nálad! 

• Az az étel, amellyel csaltál volna, elkészíthető az életmódváltásodba 

illeszthető módon is? Ha nagyon azt kívánod, készítsd el diétásan még 

aznap vagy másnap! Tereld el a gondolataidat afelé, hogy MOST NEM, de 

még ma vagy holnap vagy hétvégén fogsz ilyet enni, csak jó összetevőkkel!  

❺ Ha sikeresen leküzdötted a falásroham vágyát, minden esetben írd le a diétás 

naplódba vagy jegyzet füzetedbe, hogy mi történt, hogyan oldottad meg! Muszáj azt 

látnod, hogy mikor, mi hatott rád. Ebből rengeteget tudsz tanulni! 

• Mit éreztél akkor, amikor NEMET mondtál? 

• Dicsérd meg magad, és ha szeretnéd, mondd el másoknak is, akik tudják, hogy 

mennyire fontos neked ez a küzdelem. Beszélj róla! Ne fojtsd magadba! 
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❻ Minden érkező zabálás roham előtt ugyanígy járj el: 

1. Azonosítsd azt, mi történik! 

2. Tudd, mi váltotta ki az érzést, hogy enned kell! 

3. Emlékeztesd magad, miért csinálod az egészet, mi a célod és mit 

veszíthetsz azzal, ha megint abba hagyod az egészet! 

4. Gondold végig, mit veszítesz, milyen eredményeket rontasz el és mennyi 

munkád van már ebben! 

5. Tereld el a gondolataidat, végezz valamilyen kiváltó cselekvést! 

6. Ha mindenképp enni szeretnél, egyél jó ételt, ne térj el az útról vagy pedig 

tervezz újra és építsd be a kívánt étel reform változatát még aznap, 

másnap, vagy a közeljövőben! 

7. Soha ne hagyd figyelmen kívül, hogy senki más nem képes ezt helyetted 

végig csinálni, ezért egyedül kell a döntéseket kezelned, ám ne félj 

barátokhoz vagy olyan emberekhez fordulni, akik támogatnak téged és kérj 

tőlük segítséget, ha nehezen megy a folyamat! 

8. Ha nem sikerült, kudarcot vallottál és épp túl vagy egy mindent elsöprő 

zabaparán, akkor rossz hírem van: lapozz vissza 321 oldalt és kezdjük a 

legelején! 

A lecke sorozat 6. #gondolata a gondolat-gyűjteményből, amit felépítünk:  

| Akarnod kell változni és változtatni. Akadályok mindig lesznek, de 

te döntöd el, hogy fel akarod-e velük venni a harcot. Ha egyszer 

megízleled a győzelem sikerét, soha többé nem akarsz majd kudarcot 

vallani. | 
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Rövid áttekintés 

 

321 oldal van mögötted. Rengeteg. Nem is ma kezdted, ezért úgy gondolom, hogy 

nem árt ezt kerek egészben vizualizálni rövid címszavakban! Miről is volt szó? 

Hogyan építsd fel lépésről lépésre a saját akciótervedet? 

• 0. lecke: Mit kell tudnod a haditervről? Mire figyelj? Hogyan használd a 

munkafüzetet és leckekönyvet? Ezzel elindultál az utadon. 

• 1-7. lecke: Sorba vettük az Anyahajó bázisodat.  Melyek ezek az elemek? 

❶tükörképed és elhízásod ténye (számokkal), ❷egészségügyi állapotod, 

❸környezeted támogatása, ❹berögzült rossz szokásaid, ❺életviteled, 

❻elhízásodért jelentősen okolható táplálkozási rutinod, ❼céljaid.  

• 8. lecke: Mindent megismertél a főzési eljárásokról, ízesítési praktikákról. 

Az összes élelmiszercsoportot kiveséztük. Minden étkezésre megmutattam, 

mit, miért, hogyan érdemes elkészíteni. Vázoltam a menü alkotás lépéseit. 

Megismerted, hogyan kell étrendet tervezni és neked milyen szükségleteid 

vannak. Minden szabályt lefektettünk, amit tudnod kell! 

• 9. lecke: Megérhetted, miért hízol és mi köze van a GI indexnek az egészhez! 

• 10. lecke: Példákkal levezettem, miért ne félj indokolatlanul a szénhidrátoktól! 

• 11. lecke: Együtt terveztünk étrendet! Bemutattam 2 teljes napi menüt 5 

étkezésre 1400-2000 kalória között. 

• 12. lecke: Levezettem az éves és 90 napos akcióterv készítés menetét! Előre 

felkészültünk a nem várt eseményekre egy megtervezett menü esetén. A fogyás 

akadályozó tényezőit közelről is megvizsgálhattad. 

• 13. lecke: Segítettem felismerni a szokásblokkok kialakításának hibáit! 

• 14. lecke: Megmutattam, mit tegyél, ha minden igyekezet ellenére az evés 

kényszeres kívánalma le akar győzni! 
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Kiragadott gondolatok a sorozatból 

• A közvetlen környezeted legjobb szándéka ellenére ki kell állnod magadért, és 

ki kell mondanod, mit vársz tőlük! 

• A Tudatosítsd, hogy mivel tartozol magadnak: jól akarod érezni magad, és ez 

a vágy sokkal többet nyom a latba, mint az a pillanatnyi jó érzés, amit az a 

bizonyos falat elfogyasztása okoz. Ezért ne félj kiállni a terved mellett, ne 

engedd, hogy bárki elbizonytalanítson. 

• Biztosan hosszú az önmagad számára meghatározható célok listája. Tisztában 

kell lenned azzal, hogy számodra mi a legfontosabb! 

• Soha nem könnyű megteremteni azt a közeget, ahol a saját gondolataid és 

törekvéseid előtérbe kerülhetnek a számodra fontos emberekkel való törődésed 

mellőzése nélkül! Jogod van elsőnek lenni az életedben, de legtöbbször mégis 

elhanyagolod saját magad érzéseit és vágyait! 

• Akarnod kell változni és változtatni. Akadályok mindig lesznek, de te döntöd 

el, hogy fel akarod-e velük venni a harcot. Ha egyszer megízleled a győzelem 

sikerét, soha többé nem akarsz majd kudarcot vallani. 
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Útravaló 

 

Ha egyedül nem megy, ne tedd tönkre a lelkedet kudarcok árán, kérj segítséget 

és csináld az egészet professzionális háttérrel! 

Ha egyedül is sikeresen átugrod az akadályokat, meg tudsz nyerni csatákat, akkor 

is arra ösztönözlek, hogy a leckékben található fejezeteket időről időre olvasd át! 

Érdemes egyes kérdéseket negyed évente újra megválaszolni, mert lehet, hogy 

teljesen másképp fogod látni önmagad néhány hét vagy hónap elteltével! 

 

Kívánom, hogy mielőbb Te is átéld a változás okozta örömet és sikerélményt. 

Gratulálok! 323 oldalon keresztül önmagaddal foglalkoztál!  

Most már csak el kell startolnod! 

Ö l e l é s :  D i a  



Személyre 
szabott

programok



 

 

 

Személyre szabott életvitelprogram 

https://www.duciforradalom.hu/duciszivvelprogram/ 

Amennyiben a 323 oldalon mutatott akcióterv tervezésben, étrendtervezésben, az 

evés lélektanában szorosabb kontrollra, mentorra és személyre szabott programra 

van szükséged, keresd a Duciforradalom Duci szívvel életvitelprogram által kínált 

lehetőségeket! 

Az életvitel program egy "akcióterv" a választott időtartamra, amely lépésről lépésre, 

szakaszokra bontva a kezedbe adja a teljes személyes programcsomagodat - 

megszüntetve ezzel azt, hogy kételyek gyötörjenek, mit tegyél fogyásod közben és 

hogyan reagálj az érkező ingerekre, amelyek gátolnak a sikeres életmódreformban. 

A teljes AKCIÓTERV a fogyásodat végig kísérő életmódprogram, mely megoldást kínál 

idő közben felmerülő problémákra és élethelyzetekre, pontos instrukciókat fog adni 

arra, mikor mit kell tenned, hogyan kell eljárnod. A fogyás ugyanis legtöbbször pont 

rosszkor kerül terítékre. Mindig történik valami, amiért épp most nem jó az időzítés. 

A személyes életvitelterv felépítése 

❶ Kezdő étrend ötlettár több száz élelmiszerre egy sávos keretben - bizonyos 

kalóriákon belül tudod a makrókat úgy alakítani, hogy kényelmes legyen számodra. Ez 

figyelembe veszi azt, hogy jóllakhass, de azt is, hogy ne edd túl magad. Erre megtanít a 

módszertan lépésről lépésre. Önállóan képes lesz úgy étrendet tervezni, hogy kedvenc 

ételeid helyet kaphassanak a fogyási terveidben. 

16 fix heti étrend és 6 hetes mozaikos étrend segít az indulásban, de a 400 féle 

élelmiszerre megalkotott lista és a megtanult módszertan segít az önálló 

étrendtervezésben és megtanulsz önállóan is mindent. 

❷ Súlycsökkenésedet nyomon követő étrend sávokat kapsz a második fázisra, ahol 

látni fogod, milyen súlycsökkenések elérésekor hogyan kell módosítanod a napi 

menüdön a további fogyás eléréséhez. 

❸ Súlytartó ötlettárat is előre kapsz, amiben azt fogod látni, célod elérést követően mi 

a számodra optimális étkezési sáv, amin belül maradva visszahízni nem fogsz - betartva 

a 80-20%-os arányt (80% tudatosság - 20% élet adta élvezetek). 



 

 

❹ Minden információt a saját online életvitelprogram felületeden profilod alatt érsz 

el: 

• étrendek, 

• e-book-ok, 

• edzéstervek, 

• frissülő tudástár, 

• hírlevelek, 

• fontos információk, 

• friss recept ötletek, 

• mindent elérsz egy helyen a tagságod aktív státusza alatt. 

❺ Havonta korlátlan számban fordulhatsz hozzám egyeztetésre online, ahol 

egyeztetünk elektronikus formában (e-mailben) az eredményeidről és átbeszéljük a 

nehézségeidet, az élményeidet, a kérdéseidet. 3 havonta igény esetén telefonos 

konzultációt tartunk - amennyiben szeretnél ezzel élni. 

❻ A Duci szívvel zárt csoportjában a program részvevőinek programját is nyomon 

követheted, lesheted recept ötleteiket, motiválhatnak a sikereik és beszélgethetsz 

velük. A csoport átlagon felüli aktivitással bír, havonta nagyjából 10-15.000 reakció 

érkezik hozzászólás, poszt, kérdés, vélemény, segítségnyújtás alapján a közel 400 

részvevő által. Itt nincs megválaszolatlan kérdés, amelyre ne kapnál választ. Jómagam 

naponta elérhető vagyok és folyamatosan segítelek a csoport falain belül. 

❼ A személyes felületed elérése tagságod alatt aktív. Nem étrendet kapsz, hanem 

közös munkát, amelyben együtt érjük el mentális egyensúlyodat és fogyási céljaiddal 

kapcsolatos vágyaidat. 

❽ Akcióterv néven ismerheted meg programod struktúráját, ahol velem együtt 

készíted el a heti menüdet és életviteltervedet sok hétre bontva. 

A receptekben fogok adni alternatív lehetőségeket arra, hogy egy-egy élelmiszert mire 

cserélhetsz ki. A menük saját makróidra vannak szabva. 

❾ Duci Elit Body néven találod az edzéskönyvet és a 3x8 hetes otthoni, kis eszközökkel 

és saját testsúlyoddal végezhető edzéstervet 8 hetente nehezedő, kezdő 6 hónapos 

programra. 



 

 

Az edzés könyv egy mindenre kiterjedő E-könyv, amely: 

• anatómiai képeken mutatja a gyakorlat kivitelezését, 

• pontos leírást ad a helyes végrehajtásról, a variálhatóságról és az 

izomcsoportokról, amelyekre éppen fókuszálni kell, 

• elmagyarázza, hogyan ne csináld, mire figyelj és mit kell érezned, 

• megtanít a helyes bemelegítésre, 

• megtanít a helyes nyújtásra és légzés gyakorlatokra, 

• útmutatót ad kardió jellegű mozgásformákhoz és a pulzusodhoz 

• bemutatja 3x8 hetes bontásban az edzésterv variációkat, amelyek 

izomcsoportonként megfelelő összeállításban adnak a kezedbe otthoni 

edzésblokkokat. 

❿ Az étrend és mozgás önmagában kevés a valódi változáshoz. Az életvitel program 

megtanítja számodra a céljaidhoz vezető utazás lépéseit. Önfejlesztő munkafüzet 

segítségével feltárod a folyton előbukkanó hibákat, megteremted az erősségeidet, 

leigázod a gyengeségeidet és megtanulsz kitartóan, motiváltan élni. 

Szorosan kapcsolódik ehhez minden tematikus e-könyv is, amely segít megérteni, mi 

történik a szervezetedben, ha hormonális problémáid vannak, esetleg intoleranciákkal 

küzdesz. Specifikus e-könyvek: inzulinrezisztencia, pajzsmirigy, emésztőrendszeri 

tudásanyag, gluténkérdés, tejkérdés, tojás kérdés, stb. 

Az életvitelprogram nem sablonos diétákat tartalmaz, hanem egy módszertan alapján 

szabadon állítható össze a tervezett menü korlátlan élelmiszercserével – ízlés szerint.  

Az alap és egyszerű étrendeken túl számos közkedvelt étel  személyre szabottan 

makrózova (adagolva) megtalálható a programban. Mutatom a legnépszerűbbeket: 

zabtallér almás gluténmentes zabsüti 

almás palacsinta almás protein palacsinta 

almás tócsni ananászos pulyka 

aszalt szilvás kacsamell saláta avokádós pufi 

bab krém babpástétom palacsintában 

baconös tál bácskai rizseshús 

banán turmix banános joghurt 

banános protein palacsinta banános smoothie 



 

 

bircher-müzli brassói aprópecsenye 

brokkolis penne brokkolis tészta 

brokkolis-baconös muffin browni 

bundás kenyér burgonyafőzelék 

céklás brownie céklás sajtkrém 

chia eperlekvár cukkinifasírt zöldborsóval 

cukkinis kölestorta cukkinis krém 

cukkinis palacsinta almaszósszal cukkinis, sütőtökös fasírt 

cukkinis-csokis zabsüti cukkinis-gombás frittata 

cukkinis-répás tócsni csirke chimichurri-mártással 

csirke kukoricás kuszkusszal csirkemáj saláta tartárral, aszalt szilvával 

csirkemáj sült zöldségekkel csirkemáj zöldborsóval 

csirkemájas padlizsán csirkemájkrém 

csőben sült csirke csőben sült szárnyas zöldborsó 

marhahúsos, répás rakott burgonya diókrém 

diós banánkenyér diós kocka 

diós muffin dubary csirke 

édesburgonya főzelék, fasírt édesburgonya krémleves 

édesburgonyakrém epres krémtúró 

erdei chia puding erdei smoothie 

fahéjas cukkinis zabtorta fahéjas tejberizs 

feta krém fetás tojáslepény 

fokhagymás cottage cheese fokhagymás sertéskaraj tál 

gomba paprikás, durum penne gomba pörkölt barna rizzsel 

gombás csirke gombás quiche 

gombás szendvics krém pirítóssal granola joghurttal, eperrel 

grill tál tzatzikivel grill tál zöldséggel, rizibizivel 

grillezett csirkemell, párolt rizs, ubisali  grillezett csirkemell, párolt zöldbab 

grillezett csirkemell, saláta grillezett hagymás zeller  

hagymás rostélyos hamis almás kijevi csirke, rizibizi 

hamis cordon bleu, kukoricás bulgur humusz 

jamaikai pulyka joghurtos-mákos kocka 

juhtúrós finn crips juhtúrós szendvics 



 

 

kakaós, spenótos zabpalacsinta kakós rizspuding 

kakós-kókuszos datolyagolyó kaliforniai kölestészta spenóttal 

kaliforniai tál kefíres brokkoli 

kókuszos görögjoghurt kókuszos rizskoch 

kókuszos tejberizs kókuszos, almás pohár 

köles puding kölesrudi 

kukoricalepény joghurt mártogatós lazac, brokkoli, édesburi 

lecsó lecsós csirkemell 

lecsós rizseshús lecsós rizzsel töltött cukkini 

legényfogó leves lencse főzelék, fasírt 

lencse humusz mackósajttal töltött csirkemell 

mákos tészta mákos-meggyes piskóta 

málnás joghurtos zab málnás kölestorta 

mandulás pulykafasírt, hamis görögsali mandulás túrógombóc, erdei gyümölcsös 

margarita csirke marokkói csirke 

mascarpone pohár mazsolás-fahéjas tejberizs 

meggy mascaprone öntettel meggyes kókuszfagyi 

meggyes krémtúró meggyes zabtorta 

meggymártás melegszendvics 

mexikói tál mexikói tonhal 

mexikói zöldség milánói 

mogyorós banánturmix olivás, répás parmezános penne 

paprikában sült tojás paprikás krumpli 

paradicsom leves sült zellerrel paradicsomos köles padlizsánnal 

párolt mexikói zöldség párolt sárgarépa 

protein turmix pulykamell csicseriborsóval 

pulykamell párolt lila káposztával quinoa palacsinta 

rakott burgonya rakott gombás burgonya pulykával 

rakott gombás zöldbab rakott kelkáposzta hamisan 

rakott milánói rakott padlizsán 

rakott zöldbab rántott csirkemell, petrezselymes buri 

répás, füstölt sajtos szendvics krém répatorta muffin 

reszelt alma+sárgarépa rózsaszín álom 



 

 

sajtos édesburgonya és zeller ropogós sajtos kelbimbó 

sajtos répa muffin sajtos-cukkinis omlett 

sárgabarackos, kakaós piskóta sárgarépás mogyorós rizs 

saslik serpenyős, hagymás krumpli 

sonkás tojás kosár sonkás tojáslepény 

spenótfőzelék spenótos quiche 

süld édesburgonya és zeller lime-

zöldborsó mártogatóssal 

sült almakrém 

sült burgonya tál sült csirkecomb, grill zöldségkeverék 

csirkecomb, grillezett csiperke, saláta sült csirkecomb, zöldséges ragu 

sült karaj, burgonyapüré sült körte 

sült paradicsomos pirítós sült zeller + édesburi 

sütőtökös egytál szafi vegán fasírt párolt zöldséggel 

szezámmagos csirke, párolt káposzta tejberizs 

tejszínes, ananászos csirke tejszínes-gombás csirke, kuszkusz 

temesvári szelet tofurántotta 

tojás rántotta tojáskrém 

tojásmuffin tojásos virsli saláta 

tonhal saláta tonhalkrém 

toros káposzta tökfőzelék 

tökmagos szelet töltött édesburgonya 

töltött gomba töltött paprika 

töltött zöldborsós cukkini trópusi smoothie 

túrós csusza tükör tojás, pirított gomba, saláta 

útifűpalacsinta vadas csirke 

vadas lencse vajas kelbimbó 

vajas pirítós vegán rakott burgonya 

vegán sajtos tepsis burgonya vegán túrógombóc 

zabpalacsinta zengővári csirke 

zöld vitaminbomba zöldbab saláta mogyorós mártással 

zöldbabos tepsis burgonya, uborkasaláta zöldborsófőzelék 

zöldborsókrém zöldborsós csirkemáj ragu 

 


