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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. 
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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 
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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.  
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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 

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 
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• 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. 

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. 
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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 

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.  
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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, 

• 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. 

 

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 
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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. 

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.  
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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.  

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? 



DUCIFORRADALOM – 90 NAPOS HADITERV – ÉTRENDTERVEZÉS ÉS FŐZÉSI TANANYAG 

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!!! 

 

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.  
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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 

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  



DUCIFORRADALOM – 90 NAPOS HADITERV – ÉTRENDTERVEZÉS ÉS FŐZÉSI TANANYAG 

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.  

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.  
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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 

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. 
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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! 

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. 
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• 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 

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 
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zöldségeim ilyen sütikbe: cukkini, cékla, répa. Általában kakaós pitékbe vagy 

palacsintákba teszem (natúr kakaóporral). 

 

 

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.  
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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.  

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 
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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. 

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, 
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• egyoldalú az étrend, 

• hiányos a vitamin- és ásványi anyag készlet az étrendben, 

• túl egyhangúak az ízek, 

• mindig kudarcba fullad. 

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.  
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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. 

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. 
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• 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. 

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 
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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.  

 

 

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 
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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: 

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 
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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) 

A zabot, a tojást és a proteint aprító gépben összedolgozzuk. Hőálló edénybe kanalazzuk. A 

tésztát kisütjük. Megvárjuk, míg kihűl. 
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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. 

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. 
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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 

alma lekvárfélét kapsz. Ha nem szereted a zabot, használj zab helyet olajos magot 

sürítőanyagként. 
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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. 

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 
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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 

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 
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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. 

 

 

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 
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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!  

 

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. 
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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.) 

 

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: 
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• 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. 

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?! 
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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. 

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.  
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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 

 

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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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 

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 
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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 

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? 
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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 

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? 
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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 

 

 

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 
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 fehérje: 42,4g 

 szénhidrát: 36,5g                      Az ételed makró és kalória tartalma! 

 zsír: 13,5g 

 kcal: 438,5g 

 

 

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 
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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! 

✓ 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! 
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✓ 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! 

 


