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Minden jog fenntartva! 

Az „Idén lefogyok mentorprogram” könyv szerzői jogi műnek minősül. A könyv használatával az alábbi feltételeket és 

nyilatkozatokat elfogadod. Tilos a könyvben lévő tartalmak vagy azok bármely részletének másolása, többszörösítése, 

újra nyilvánossághoz történő közvetítése, más módon való felhasználása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató 

előzetes, írásos hozzájárulása nélkül. A könyvből bármilyen anyagot átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak az adott 

weboldalra és könyvre való hivatkozással lehet. A szerző fenntartja minden jogát szellemi tulajdonának valamennyi 

elemére. 

A könyvben található tartalmak a Szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. számú törvény (továbbiakban: Szjt.) alapján 

szerzői jogi védelem alá esnek, mely törvényben foglalt szabályok megsértése esetén a felhasználót az Szjt. 94. §-94/D. 

§-ai szerint polgári jogi felelősség terheli. 

Amennyiben bármely személyes adatodat eljuttatod, azzal hozzájárulásodat adod ahhoz, hogy azt a könyv szerzője - az 

ügylet jellege által meghatározott célból és ideig - nyilvántartsa és kezelje.  

A könyv Tulajdonosa igyekszik a lehető legpontosabb információkat szolgáltatni. Az információk esetleges 

félreértéséből, vagy a helytelen következtetések levonásából eredő esetleges károkért a Tulajdonos nem vállalja a 

felelősséget.  

A könyvben szereplő információkat az olvasó kizárólag saját felelősségére használhatja fel. A könyvben található 

információk tájékoztató jellegűek és nem helyettesítik az alapos orvosi vizsgálatot, diagnózist. Az ennek elmaradásából 

származó egészségkárosodásért a szerző nem vállal felelősséget. Tartósan fennálló vagy akut tünetek esetében is kérem, 

keresd fel kezelőorvosodat! Minden egyéb kérdésben az Általános Szerződési Feltételek tartalma és hivatkozásai az 

irányadók. 

 

 



 

 

      

     Duciforradalom 

Üdvözöllek! 

 
Kovács Dia vagyok, a Duciforradalom 
megálmodója, írója, mentora. 

Mostantól a Te mentorod is! 

Célom az, hogy megmutassam Neked, hogyan lehet 
félelmek nélkül fogyni, étkezni, egészségesen 
változni. 

Egyúttal megtanítalak arra is, hogy a hibázás nem 
gyengeség, hanem önismereti tudás, amiből építkezni 
fogsz. 

Életmódváltónak lenni annyit tesz, hogy azt adod 
saját magadnak, amit megérdemelsz Önmagadtól! 
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Gyakorlati kivitelezés és megvalósítás 

Programeszközök, amelyeket olvasnod kell: 

• A program elméleti és gyakorlati tudnivalóit bemutató segédlet 

• Munkafüzet 

• Ételportfólió kétféle ételcsoportosítással: hormonális- és emésztőrendszeri gondok esetén alkalmazandó 

ételek, illetve normál étkezés ételötletei 

Hogyan érdemes haladnod a programban? 

Az Én-térképeddel kell kezdened. Határozott véleményem, tapasztalatom és hitem az, hogy a program akkor lesz 

sikeres, ha mentálisan aláaknázod az egészet a saját önismereti fegyvertáraddal. Ezek hiányában sérül a motivációd, a 

program ütemtervének betartása, a kitartásod, a következetes munkád, az egész mentorprogram maximalizálható 

eredményessége. Az én-térkép abban segít, hogy meghatározod a kiindulási paramétereket teljes egészében (testsúly, 

egészségügyi állapot, közvetlen környezettel való viszony, ételhez fűződő kapcsolat, gyenge pontok, vakfoktok, 

lehetőségek, magadról alkotott véleményed, céljaid, elvárásaid, stb.).  

A teljes program e-bookot el kell olvasnod elejétől a végéig - többször. A program egészében, a 3 x 90 nap alatt, 

többször fogok olyan munkafüzetelemeket beékelni a haladási naplódba, ami arra ösztönöz téged, hogy értsd, tudd, 

hogy mi, miért, hogyan történik. Ehhez elengedhetetlen az információk megértése, a kapott instrukciók 

áttanulmányozása. Az elmélet is. Akkor is, ha azt gondolod, ezeket te mind tudod már. Ne térítsen vakvágányra az sem, 

ha azt érzed: téged nem érdekel a miért és hogyan, csak eredményeket akarsz. Nagyon téves megközelítés abban az 

esetben, ha tényleg hosszú távú motivációra és lelkesedésre vágysz saját magadtól. Ezt ugyanis helyetted senki nem 

tudja végigvinni, csak TE. Le kell csupaszítani azt a gondolkodásmódot, hogy csak gépszerűen akarod csinálni. Azt 

szeretném, ha mindig tudnád, hogy mi miért van a programban úgy kialakítva, ahogyan látni fogod. 

A kapott munkafüzetet lapozd végig. Lásd, mi vár rád. DE! Soha ne dolgozz előre, mármint ne ugorj át olyan heteket, 

amiről azt gondolod, téged ez nem izgat. Felépítettem, akár egy egymásra halmozott dominóépítményt. Ne akard, hogy 

menet közben ez összedőljön, hiszen keményen dolgozol a céljaidért! Kövesd a füzetet hétről hétre, lépésről lépésre! 

A kapott ételportfóliót elejétől a végéig egyesével nézd át! A-tól Z-ig, az összeset. Ismerd az ételeket, a lehetőségeket, 

a bennük található alapanyagokat! Legyél tisztában azzal, melyik élelmiszert hol tudod beszerezni, melyik forgalmazó 

érhető el a környezetedben. Beszélj a helyi hentessel, a zöldségessel, vagy tájékozódj a hozzád közel eső 

szupermarketekben, mit hol találsz, mennyibe kerül. Nem kell felhalmozni mindenfélét. Csak azt, amit majd betervezel 

az éppen aktuális heti étrendedbe. Segíteni fogok abban, hogy melyek azok az élelmiszerek, amelyeket tartósan tudsz 

tárolni és melyek azok, amelyeket akkor kell vásárolnod, ha az étrendben szerepelni fog. 

Az ételportfólió alapján fogsz tervezni étrendet! Nem én fogom azt megmondani, hogy melyik napon mit egyél, de 

fogok arra utalni, ahogy haladunk előre a programban, miket próbálgass, mit hogyan lehet variálni és személyre szabni. 

Neked csak ételeket kell választani, s amennyiben élelmiszert cserélnél benne, azt kicserélni, de semmit nem kell 

számolnod. Tedd félre a kalória app-okat és a kalória alapú állandó adminisztrációt! Ezek az ételek be vannak 

"makrózva".  

Minden reggeli egy sávon belül mozogva tartalmazza a kalóriákat, minden ebéd egy sávon belül mozogva tartalmazza 

a kalóriákat, minden vacsora egy sávon belül mozogva tartalmazza a kalóriákat, minden snack egy sávon belül mozogva 

tartalmazza a kalóriákat. Egy-egy étkezéscsoport tehát azonos sávban található. Ezért akármelyiket választhatod, 

semmilyen variálást nem igényelnek, ha mégis, arra az ételben adok instrukciót.  

El fog jönni az az idő, amikor már rutinból menni fog az étrendalkotás szemmértékre is. A kalóriaalapú főzés addig 

szükséges, amíg meg nem érted, rá nem érzel, meg nem tanulod az egész rendszert és persze megingás nélkül tartod a 

célig. Egy életen át nem kell folyton kalóriát számolni, de ha te attól érzed magad biztonságban, hogy súlytartásra is a 

portfólió adagolást használod minden nap, akkor biztosan nem fogsz hibázni. 

Ha mindent áttanulmányoztál, akkor megkezdődik az aktív munka. Innentől a másik feled a program munkafüzete. 

Ebben fogod dokumentálni az eredményeket, az érzéseidet, a tapasztalataidat, bármit, amit fontosnak érzel. Ez nem 

nekem fontos, hanem neked lesz óriási segítség abban, hogy lásd, érezd, olvasd saját fejlődésedet, és meg tudd élni 

(ünnepelni) az eredményeket, a sikereket! 
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Minden eredmény siker, akár 10 dekát fogytál a héten, akár 0-t. Az önmagában dicséretet érdemel, ha tartod magad az 

ütemtervhez. Lesznek időszakok, amikor nehezebb lesz az egész és biztosan olyan pillanattal is szembesülsz majd, 

amikor a korábbiakhoz képest feladnád az egészet. Ekkor kell csak igazán a munkafüzethez ragaszkodnod, mert kiutat 

fog jelenteni ebből az ellenőrző kérdésekkel, a rávilágításokkal, a célok újraértelmezésével, az eddigi eredmények 

felidézésével, az érzéseid megélésével! 

Amennyiben megtörténik az, hogy éppen nincs jelentős változás kilóban (stagnálsz), akkor dől el, hogy mennyire vagy 

elkötelezett. A közérzeted, a bőröd, a hajad, a hangulatod, a laboreredményeid, a környezeted visszajelzései, a 

ruhaméreted, a tükörképed, az önbizalmad, a szexuális megéléseid, a mozgásban észlelt könnyebb kivitelezés, a jobb 

alvásminőség, a több energia, mind-mind uralkodó eredményként fognak jelentkezni. Meg kell tanulnod ezeket is 

megfelelően értékelni és nem csak a mérleggel azonosítani a fejlődésedet. 

Az életmódváltás nem egyenlő a fogyókúrával, ezért nem kezelhetjük időszakos megvonásnak. Következetes, aktív 

önfejlesztő és életvitelt megváltoztató folyamatok összessége tesz valakit szó szerint életmódváltóvá. 

Az életviteli változtatásokhoz a rendszer nagyon egyszerű: 

• önfejlesztőtechnikák és eszközök 

• táplálkozás 

• mozgás 

Ez a három alappillére a fogyáshoz vezető útnak. Ezek közül az önmagunkkal való törődés és a táplálkozás kéz a 

kézben járnak. A kettő egymás nélkül nem hoz sikert, illetve a mozgás önmagában nem helyettesíti ezeket a küldetés 

során. Kompenzálni nem tudunk több mozgással. Ahhoz, hogy helyes irányba mozduljon az egészségünk, a 

testsúlyunk, elsősorban az önmenedzselés és az étkezési rendszer kialakítása szükséges. Ezt támogatja az aktívabb 

mozgásformák bármelyike.  

A változáshoz gyökerestől kell feltépni a problémákat, amelyek elhízáshoz vezettek. A legnagyobb dilemmát az evés 

okozza. Ezen bukik el a legtöbb fogyásra elkötelezett túlsúlyos. Ennélfogva meg kell ismernünk önmagunk reakcióit 

különféle élethelyezetekben, amelyek egyfajta jutalmazó, örömfokozó, stresszoldó, bánatűző válaszként jelentkeznek. 

Rossz rutinok, észrevétlenül berögzült szokások irányítják az étkezési zavarokat. Ezeket legtöbben nem figyeljük, mert 

természetesnek vesszük, holott változtatni rajtuk nem nehéz. 

Alapvető vágyunk a fogyás, de sokszor kifogásokra, időhiányra hivatkozva könnyebb utakat választunk. A sikerért 

dolgozni kell, s az emberek hajlamosak hárítani, eltolni a felelősségvállalást saját életük irányítása helyett. 

A programban arra mutatok ötleteket, hogyan tudsz önmagadhoz közelebb kerülni, ezáltal megismerheted és 

megtanulhatod kezelni az érkező ingereket. A táplálkozási rendszerrel és a munkafüzettel az életedbe és konyhádba 

költözök, ezáltal lelkiismereted, akaratod, vágyaid mentora leszek. 
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„Higgy magadban, bízz bennem  
és  

együtt megváltoztatjuk az életedet!” 
 



 

 

      

Duciforradalom 

Hogyan fogyj le végleg? 
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Lefogyni, most tényleg! 

Többször hallottad már tőlem azt, hogy a döntés a tiéd. Ezt most is ki kell hangsúlyoznom, ám tévhit, hogy az 

életmódváltás ennek az egyetlen döntésnek az eredménye lesz. Aki már sokszor próbálkozott fogyással, gyakran 

értetlenül állt a saját kudarcai előtt, hiszen a kezdeti lelkesedés, a változni akarás nagyon erősen zakatolt. A sikeres 

életmódreform összetett folyamat, jóval több, mint amikor egyszerűen megszületik benned az elhatározás, hogy 

holnaptól elindulsz. Sokan figyelmen kívül hagyják, hogy az életmódváltással összefüggő cselekvést számos érzelmi, 

gondolkodásbeli folyamat előzi meg, melyeket nem lehet kispórolni a tervből. Ahhoz, hogy sikeresen változtass, 

egyrészt valóban akarnod kell, másrészt el kell hinned, hogy erre tényleg képes is vagy. 

Több tényező alkotja a sikerutadat. Az egyik ilyen a motiváció, amit úgy lehet meghatározni, hogy ez egyfajta 

hajlandóság a változni akarásra és annak valószínűsége, hogy belekezdünk, majd kitartóan követjük a változást előidéző 

viselkedést. Három oldalról lehet ezt megközelíteni. A motivációnak van egy iránya, ami kifejezi, hogy mit szeretnél 

elérni. Az erőfeszítésed tükrözi, hogy mekkora energiát fektetsz a cél elérésének érdekébe. A kitartás pedig 

visszaigazolja, mennyire tudsz hosszú távon elköteleződni a projekt mellett (tehát: irány, erőfeszítés, kitartás). 

A motiváció nem személyiségünk vonásjegyei által vezérelt, azaz nem úgy kell erre gondolni, hogy valakinek van, 

másnak meg nincs, hanem folyamatosan változó tényező, amelyet belső és külső hatások befolyásolnak. Gondolj csak 

mélyebben a Te vágyaidra. Hányszor mondhattad azt magadnak, hogy „de jó lenne lefogyni, nem meginogni”, 

miközben valódi erőt nem tudtál ehhez a vágyhoz párosítani. Ezért akármilyen tökéletesre formált étrendet vagy 

eszközrendszert kaptál a kezedbe, a motivációt nem tudtad megalapozni kellően. 

Váltakozó érzéseid vezérelnek nap mint nap. Hiába vágysz valamire, ha a szíved mélyén úgy érzed, ez úgysem fog 

sikerülni. Ha úgy véled, nem vagy rá képes, jóval kisebb mértékű erőfeszítést fogsz kifejteni. Ezért már az elején fontos 

tisztázni magadban, mennyire fontos számodra a változás, és hol szükséges magadat erősíteni, fejleszteni a 

viselkedésváltozáshoz. Kettős érzéseket válthat ki a változás is benned. Szeretnél fitt, karcsú, egészséges lenni, de a 

gyakorlatban számtalan akadály van, amivel nem tudsz megküzdeni a hétköznapokon: nincs elég időd, kedved, nem 

szeretnél lemondani ételekről, ízekről, szokásokról. 

Ahhoz, hogy minden nap következetes munkát tudj végezni, több pszichés tényezőt kell tudatosítani, megváltoztatni. 

Többször eldöntötted már az étkezési napló, a munkafüzet töltését, de valahogy mindig elfelejtődött. Ugyancsak 

előfordult talán Veled is, hogy vásároltál fitnesz bérletet, edzőruhát, ilyen-olyan sporteszközöket, de sosem használtad 

ezeket tartósan. Az első lépéshez tisztáznod kell magadban a legfontosabb kérdéseket: 

Miért akarsz változtatni?  

 Belső indíttatás vezérel vagy a környezeted erőlteti?  

 Mi a pontos cél?  

 Milyen előnyei lesznek az életedre nézve a változásnak?  

 Milyen akadályokkal fogsz találkozni?  

 Hol szoktál elvérezni hasonló esetekben?  

 Mitől lesz most más, hogyan fogsz a nehézségekkel megküzdeni?  

 Hogyan lesz több időd, kevesebb stresszélményed, motivációd? 

El kell hinned, hogy tudsz változtatni. Minden lépés fontos. Gyakori hiba, hogy a legkisebb apró kilengést is felnagyítva 

látjuk, például amikor kicsit eltérsz az étrendtől, és ezzel saját magadat hergeled azt ismételgetve: „Tudtam, hogy nincs 

akaraterőm!”. Ha reálisan és kerek egész rendszerben kezded el vizsgálni az életmódváltás hatalmas fegyvertárát, a 

lehetőségeidet, a feladataidat, az eredményeidet, sikeres lépésekkel erősíteni tudod magadat. 

Ehhez le kell tenned mindent, amiket Te magad akasztottál a válladra: pl. „Nekem ehhez nincs akaraterőm!”. Bizonyára 

Te magad is mérted már az akaraterődet vagy sikeredet úgy, hogy annak fokmérője számodra a testsúlyodban testesült 

meg. Pedig, ha kiszélesíted a látókörödet a teljes életedre, több területen is igazolhatod, hogy igenis van benne akaraterő 

és szorgalom. Mondtad már azt valaha, hogy mindent meg tudsz oldani, kivéve ezt a fogyás dolgot? :) Ugye... Tehát 

képes vagy az eredményességre! Csak itt is alkalmaznod kell életed más területein felhasznált tudásodat, 

gondolkodásodat, nézeteidet, erősségeidet. 

Érdemes megfogalmaznod, Neked miben testesül meg a motiváció. Mitől érzed magad motiváltnak? 
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Ha elég motivációt tudsz felsorakoztatni, úgy kell rá tekintened, mint a megvalósítandó tervedre. Lépésről lépésre 

haladhatsz előre, mindig CSAK a következő lépésre koncentrálva. Így lehet kis lépésekkel látványos eredményeket 

elérni. 

A cselekvés szakaszában számolni kell azzal, hogy a tervezés sosem lesz kőbevésett út. Többször fordult elő már Veled 

is bizonyosan, hogy megtervezted mit és mennyit fogsz enni, de nem számoltál azokkal a tényezőkkel, amelyek ezt 

befolyásolják. Újra és újra belefutottál abba, hogy akkor hagytad félbe a diétát, amikor rossz kedved volt, fáradt és 

stresszes állapot uralkodott el rajtad, de ezt sosem vizsgáltad mélyebben a következő próbálkozásnál. Pedig ez az egyik 

lényeges pont. Vagyis az, hogy érzelmeid által vezérelt az egész folyamat. Összességében az egészséges táplálkozás és 

a mögötte húzódó teljes életmódváltó rendszer mellett a sikeres fogyás pillére a pszichés tényezők kezelése. Nem 

hagyhatod figyelmen kívül, hogy a stressz, a negatívabb érzelmi állapotod, a helytelen problémakezelő képességeid 

meggátolják azt, hogy tartósan el tudj köteleződni az egészségtudatos élet mellett. 

Foglalkoznod kell tehát azzal, hogy mi a Te vakfoltod a fogyási próbálkozásaidban. Mi szokott ennek véget vetni? 

Milyen környezeti, magánéleti, lelki okokra hivatkozol? Mibe kapaszkodsz, amikor felmented magad az elhatározás 

alól? Fontos megszólítanod önmagadat: Mikor, miért, minek a hatására szoktad az egészet félbehagyni? 

Az eddig elemzett viselkedésmintákra ráépül azoknak a lelki okoknak a súlya, amit még magadban sem tudsz kellően 

megmagyarázni. A túlsúlyos emberek közel fele szenved a falásrohamoktól, vagyis akár naponta, de hetente többször 

biztosan jóval többet eszik, mint a vele egykorú, nemű, hasonló adottságú emberek. Ezek mögött feszültségkezelés 

zajlik, a megküzdéssel való képtelenség, a saját igények felismerésének problémája. Így alakul ki a zugevés is, akár már 

gyerekkorban. Amire még egy lapát a szülőtől az, ha például szembesíti gyermekét az eldugott csokipapírral. A 

szégyenérzet belekényszerít még depresszívebb állapotba, ahol a falás, mint magatartási probléma, csúcsokat dönt. 

Ez a kiindulópont egy életmódváltó terv esetén. Ez a néhány elsődleges terület: a motivációd, a vakfoltok, a 

viselkedésmintáid, a környezeted, a közösségi élményeid. Ha ezeket nem kezeled, az életmódváltás egy örökös 

fogyókúra lesz és soha nem ér véget. A programban ezeknek a területeknek a gyakorlati megoldásaira épül egy teljes 3 

hónapos szakasz. Ebből van kiút és a program szakaszaiban folyamatosan saját magadat fogod támogatni az idén 

lefogyok munkafüzet segítségével. Hogyan? 

 Fogalmazd meg a konkrét célt/célokat és rajzold fel "cél-matricáidat": azaz egyértelmű, mérhető módon 

állapítsd meg az elérendő céltervedet! 

 Állítsd fel a "vágy-matricáidat": azaz fejtsd ki a pozitív hozadékait, amire vágysz a céllal kapcsolatosan! 

Konkretizálj érzésekre, folyamatokra, tárgyakra, személyekre, bármire! 

 Nézz szembe a "jelen-matricáiddal": azaz képezz egy én-térképet önmagadról: most milyen az egészségügyi 

állapotod, az ételhez fűződő viszonyod, milyen rosszabb szokások irányítanak, milyen nehézségekkel indulsz! 

 Alkossuk meg együtt az "én-matricáidat": azaz térképezzük fel, mibe kapaszkodhatsz, mit kell 

megváltoztatnod, mit tudsz megtenni, mivel nem szabad foglalkoznod! 

 Listázd, kire van szükséged ehhez a küldetéshez, reálisan tüntesd fel "kapcsolat-matricáidat": azaz őszintén 

tárd fel, kire számíthatsz, ki hátráltat, kivel kell egyértelműen lefektetned a szabályokat, amelyek számodra 

fontosak és elengedhetetlenek az életmódváltáshoz! 

 Kezdd el gyűjteni a "tudás-matricáidat": azaz folytatólagosan bővítsd a program alatt azokat az új ismereteket, 

amelyek a megoldást adják majd neked (ezek lehetnek fogalmak, ételek, ételcsoportok, főzési technikák, 

ízesítési ötletek, életmódtippek, definíciók, emlékeztetők)! Ezt fogjuk az "én-térképedre" felrajzolni úti 

céloknak!  

 Kövesd nyomon az "idén mindent megteszek tevékenységlistádat": azaz őszinte utazásra invitállak azzal, hogy 

megkérlek, kövesd a programot hétről hétre! Ha hormonális eltérésekkel küzdesz: inzulinrezisztencia, 

pajzsmirigy-alulműködés, hashimoto, PCOS, hajhullás, emésztőrendszeri gondokkal összefüggő problémák, 

az én-térképeden a megfelelő utat fogod tudni kiválasztani, ami célba visz. Ha teljesen egészséges vagy és csak 

fogyás a célod, akkor sem árt megismerned az összes hormonális eltérés sajátosságait, mert életedben 

bármikor szükséged lehet arra, hogy tisztában legyél a hormonháztartás egyensúlyának feltételeivel. 

 Nyisd meg az "idén lefogyok naplódat": azaz kezdj neki az életmódváltásod dokumentálásának a 

munkafüzettel!  

 Írd le, majd zárd le a múlt hibáit alkotó "tiltó-listádat": azaz szedd össze az eddig használt kifogásaidat, s 

szögezd le, hogy ezek feketelistára kerülnek a következő hónapokban! 
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Tegyél egy lépést a célod felé! 

Ha mégsem ez a Te utad, legalább soha nem lesz 
benned "mi lett volna, ha" érzés! 



 

 

      

Duciforradalom 

Táplálkozás 
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Milyen étrend és táplálkozás a célravezető számodra? 

Fontosnak tartom kihangsúlyozni, hogy a program nem helyettesíti a kezelőorvosod diagnózisát, nem szolgál 

gyógyításra és túlsúly esetén saját érdeked azzal kezdeni, hogy egy teljes orvosi vizsgálaton részt veszel, ahol megismered 

jelenlegi egészségügyi állapotodat! Konzultálj kezelőorvosoddal, ha szükségesnek tartod. Orvosod terápiás javaslatait 

ne hagyd figyelmen kívül, rendszeres kontrollvizsgálatokkal ellenőriztesd egészségügyi értékeidet! 

Az étrend kiválasztásánál figyelembe kell venni a jelenleg ismert egészségügyi állapotodat, amelynek 4 variációját 

különböztetjük meg a programban 2 ételtípusra csoportosítva! 

 
 

Bármilyen egészségügyi alappal indulsz neki a programnak, azt mindenképp megállapíthatjuk, hogy túlsúllyal 

rendelkezel. Ez önmagában feltételez egy bélflóra-egyensúlytalanságot. Ha nincsenek emésztőrendszeri tüneteid (pl.: 

puffadás, gázosodás, ételek után diszkomfortérzet, száraz bőr, pattanásosabb bőr, ekcéma, bőrgyulladások, hajhullás, 

nehezebb vagy ritkább széklet, gyomorégés, reflux, fáradékonyság, kimerültség normális alvás ellenére), hormonális 

egyensúlyod teljesen rendben van (igazolhatóan nem vagy inzulinrezisztens, az anyagcsere-háztartásod rendben 

működik, a pajzsmirigyed állapota kielégítő), akkor is szükségesnek tartom az alapozást az étrendben. Azaz a bélflóra 

egyensúlyának javítását, az allergén, golyvaképző élelmiszercsoportok rövidebb (vagy hosszabb) ideig tartó mellőzését. 

Egy egészséges bélflóra mellett a fogyás sokkal könnyebb, ebből adódóan felborult bélflóra esetén viszont nehezített. 

Több, mint száz milliárd mikroorganizmussal élünk együtt. Ezeket összefoglaló néven mikrobiótának, mikrobiomnak 

nevezzük. Velünk, bennünk, rajtunk élnek, táplálnak, védenek, de ki is használnak bennünket. Az emberi szervezet 

sejtjei, az ezekből összeállt szövetek és szervek közös ökoszisztémát alkotnak a szervezetünkben élő mikrobákkal, 

mikrobiommal. Ezek baktériumok, vírusok, gombák, amelyeknek igen fontos szerepe van a szerves anyagok 

lebontásában. A mikrobioma méregtelenítő rendszerként működik, megakadályozza a fertőzéseket, segít megvédeni a 

beleket a veszélyes betolakodóktól, kórokozóktól, illetve a táplálékkal bejutott toxinokat semlegesíti a májjal karöltve. 

Létfontosságú enzimeket és egyéb anyagokat, valamint az agy működéséhez szükséges vitaminokat, ingerület-továbbító 

anyagokat termel. A bélrendszer a legnagyobb immunszervünk. Pontosan ezért kihat a hormonális rendszerre is és 

hasznos szerepe van a stressz kezelésében is. 

Elhízás szempontból jelentős információ, hogy a mikrobioma segít szabályozni a testsúlyt. Az emésztőrendszerben élő 

baktériumpopuláció egyik legnagyobb csoportja úgynevezett zsírkedvelő baktérium, amelyekben több, összetett 

szénhidrátokat lebontó enzim van, vagyis sokkal hatékonyabban alakítja kalóriává a táplálékot. A zsírfelszívódás 

növelésében is szerepet játszik. A kövérebb emberek bélflórájában sokkal több ilyen baktérium van, mint a 

soványakéban. 
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Egészségünk záloga a bélfal sejtjeinek megfelelő táplálása. Tekintettel arra, hogy a belek falát bélelő sejtek 

energiaszükségletét elsősorban a mikrobióta által szénhidrátokból előállított szerves savak elégítik ki, megfelelő 

táplálkozás hiányában a bélfal károsodik, nem képez valódi védőgátat a külvilág idegen, káros anyagaival szemben. A 

mikrobiótánkat több tényező határozza meg: a gazdaszervezet (azaz mi magunk), a környezet, az életkörülmények, az 

életünk során alkalmazott étrend. 

A bélflóra egyensúlyának csökkenése szoros kapcsolatot mutat a funkcionális bélbetegségekkel, az elhízással, a 

diabétesszel és a szív- és érrendszeri betegségekkel. A helytelen összetételű tartós étrend következtében   az   egészséges 

egyensúly felborul, ennek súlyos következménye lehet az elhízás, az inzulinrezisztencia, a cukorbetegség. Ha felborult 

az egészséges egyensúly, a cukor-, illetve a zsíranyagcsere zavara áll az elhízás hátterében, akkor életmód-változtatással 

lehet egészséges irányba terelni a kedvezőtlen változásokat. A bélflórahelyreállító szakaszban csak azokat a táplálékokat 

mellőzzük, amelyeket feltétlenül szükséges. Ennek pontos menetrendjét érthetően leírom majd Neked. 

Az 1. szakasz bélflóra-regeneráló „hadművelete” után útvonalat választasz attól függően, milyen célokkal indultál el.  

Hogyan tovább bélflóraregeneráló szakaszunk után? 

Ha inzulinrezisztenciával vagy pajzsmirigygondokkal nehezített az elhízásod, akkor az első szakasz után a 

hormonrendszer egyensúlyára kell fókuszálni. Ebben az esetben az (A-B) ételportfólióból választhatsz ételeket, a (B) 

ételeket egyelőre kerülnöd kell (vagy át kell alakítanod azokat) annak érdekében, hogy hormonális állapotodat ápolhasd. 

Külön instrukciókkal ellátlak IR és PM speciális tudnivalók terén is. 

Amennyiben teljesen egészséges vagy, nincs tudomásod hormonális eltérésről, a teljes étrendportfóliót használhatod a 

komplex fogyásodhoz: azaz a teljes ételportfólióból szabadon választhatsz az (A-B) és (B) ételek közül is. 

Emésztőrendszeri alaptünetekkel (puffadás, gázosodás, fáradékonyság, stb.), de ismert hormonális eltérések kizárása 

esetén kombináltan érdemes haladni a bélflórát támogató ételekkel és a teljesen vegyes táplálkozással is, tehát 

mindenképp javasolt vegyíteni az (A-B) és (B) ételeket. 

Kerüljük az indokolatlan szélsőségeket! 

A bélflóra-regenerálás vagy a hormonális problémák boncolgatásánál többször fogod azt látni azt, hogy mely 

élelmiszercsoportokat próbáljuk meg mellőzni. A vegyes táplálkozásban a magyar étrendben szerepel mindenféle 

finomság: sajtok, tejtermékek, húsok, panír, lisztfélék, tojás, zöldségek, gyümölcsök, fűszerek, olajak, magvak. Amikor 

az elhízás következtében kialakul egy hormonális egyensúlytalanság okozta anyagcserebetegség, esetleg 

emésztőrendszeri mellékhatások kezdenek bántani, akkor féket kell húzni annak érdekében, hogy a kapcsolódó tünetek 

és eltolódások enyhüljenek. Elsőre gyakori az ijedtség: "Hogyan fogsz Te ezek nélkül élni, miért kell kivonni bizonyos 

élelmiszereket és képtelen vagy elhinni, hogy ezt be fogod tudni tartani." Nyugi. :) Ez az első tanácsom! Nem kell 

aggódnod. 

Eleinte mindenki így gondolja, mert azt feltételezitek, hogy ezzel bajlódnod kell, ezen agyalnod kell, nehezen fogod 

tudni összeállítani és kivitelezhetetlen lesz az egész számodra. Megnyugtatlak. Sokkal nehezebbnek tűnik olvasva, mint 

amilyen valójában. Már csak azért is, mert részedről ez nem igényel számolást, ételmakrózást, ételötletelést, hiszen egy 

kész ételportfóliót fogsz találni az étrendedhez, amely úgy van összeállítva, hogy megfelel minden kritériumnak, amit 

elméletben mesélek róla. 

Tulajdonképpen semmi más dolgod nincs, mint egy egyszerű szabályt követve kiválasztani az általad elkészítendő 

ételeket, azokhoz bevásárolni, az adagokat a recept szerint kimérni, megfőzni, dobozolni és elfogyasztani. A 

számológépet, az "agyalást" kihagyhatod ebben a programban. Csak a választék lehet majd hirtelen sok. :) A szabadság 

élménye, hogy ennyi mindent ehetsz, hamar el fogja feledtetni veled, ha azt fogom javasolni néhány hónapra vagy egy 

bizonyos időre, hogy kerüld el a tehéntejből készült ételeket vagy épp reggelire ne egyél tejterméket és gyümölcsöt. 

Lesznek betartandó szabályok, amikre oda kell figyelned akkor, ha vendégségbe mész, ha étteremben eszel, de otthoni 

és családi étkezések alkalmával egy kész recepttár lesz a kezedben. 

Persze, ez nem fog mentesíteni az alól, hogy megkívánd azokat az ételeket, amiket eddig fogyasztottál. A változáshoz 

ugyanis változtatnod kell. Hosszú távban kell viszont gondolkodni. Most, a következő 9 hónapban állj úgy hozzá, hogy 

megteszel mindent, ami tőled telhető, de az egész fogyási terved mögött egy komplex életmódváltás húzódik, azaz az 

egészséges táplálkozást tartósan úgy fogod tudni kivitelezni, hogy ha célba értél, Te magad is nyugodtan ehetsz majd 

később egy "hétköznapi" pizzát, de tudni fogod a 80-20 / 70-30 szabály elveit, hogy hogyan tarthatod a súlyodat egy 
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életen át. Ne félj tehát attól, hogy most muszáj bizonyos új szokásokat beiktatnod. Ez az ára annak, hogy győztes lehess 

és később viszont tudatosan beilleszthess régi kedvenceket is. 

Nagyon fontos a két legijesztőbb szó esetében a hogyan és mit: tej & glutén. Alapelvünk: nem manipulált termékeket 

kell vásárolnod méregdrágán, amire az van írva pl.: gluténmentes, hanem eredendően glutén és/vagy tejmentes 

élelmiszereket fogunk összeválogatni olyan ételekbe, ahol azzal címkézem fel a portfóliót: glutén- és tejmentes. A 

manipulált élelmiszerekben a hiányzó láncszemet (pl. glutén) más fehérjékkel pótolják. Tehát manipulált az étel. Erre 

nekünk nincs szükségünk gluténmentes ételeknél. Rengeteg természeténél fogva glutént és tejet nem tartalmazó 

alapanyag kínálkozik a boltok polcain, amikből teljes értékű, finom és laktató ételkülönlegességeket lehet készíteni úgy, 

hogy talán meg sem érzed a "másságukat". Lesz ugyanis több trükköm helyettesítésekre. 

Tápanyagok és szerepük 

Táplálkozás alatt élelmiszerek és italok fogyasztását értjük, de tágabb értelemben ide tartozik az emésztés, a tápanyagok 

felszívódása és a szervezet anyagcseréje is. Az általunk fogyasztott ételek és italok tápanyagtartalma határozza meg azok 

biológiai értékét, vagyis azt, hogy mennyiben képesek testünk felépítését, szervezetünk életműködését biztosítani. 

Általánosságban véve a tökéletes étrend minden tápanyagból a megfelelő mennyiséget, emellett a lehető legkevesebb 

káros és felesleges összetevőt tartalmazza.  

A szervezetünkbe bevitt tápanyagok táplálékainkat alkotják: 

 Mikrotápanyagok: vitaminok, ásványi anyagok és nyomelemek. 

 Makrotápanyagok: fehérjék, szénhidrátok, zsírok. 

Az egyes tápanyagoknak speciális szerepe van a sejtek felépítésében. A tápanyagok részben helyettesíthetik egymást, 

vagy az egyes anyagcsere-folyamatoknál átalakulhatnak egymásba. Az általunk elfogyasztott élelmiszerek tápértéke 

tápanyagtartalmuktól függ, biológiai értéke pedig attól, hogy mennyi bennük a szervezetünk működéséhez szükséges 

tápanyagok mennyisége. A szervezet számára szükségtelen vagy fel nem használható anyagokat a szervezet az emésztés 

és az anyagcsere során salakanyagként kiüríti, vagy elraktározza. 

A tápanyagoknak a felszívódáshoz építőköveikre kell először bomlaniuk.  

A fehérjék és szénhidrátok esetén ez egy kétlépcsős folyamat, ahol az első lépcsőben a molekulák az 

emésztőcsatornában bomlanak az ide kiválasztott emésztőenzimeknek köszönhetően, majd a bélhámsejtek felszínéhez 

rögzült enzimek fejezik be az emésztést.  

A zsírok esetén ez egy egylépcsős folyamat, kizárólag a bélcsatornában zajlik. A lebontás a szájüregben kezdődik, a 

gyomorban folytatódik, és a vékonybélben fejeződik be. A tápanyagok felszívódása teljes egészében a vékonybélben 

történik. A lebontáshoz elengedhetetlen a tekintélyes mennyiségű, napi 6000-8000 ml emésztőenzim termelődése (nyál, 

gyomornedv, hasnyál, epe, vékonybélnedv). A szabályozó folyamatoknak köszönhetően a lebontás, felszívódás és 

bélmozgás olyan jól van összehangolva, hogy a bélnedv úgy termelődik, hogy nagyobb mennyiségű táplálék fogyasztása 

sem okoz olyan hirtelen nagy mennyiségű folyadékkiáramlást a bélbe, mely a szervezet számára túl nagy megterhelést 

jelentene, hiszen 1000 ml folyadék egyszerre való kiáramlása a keringésből, akár keringésmegingáshoz is vezethetne. 

A szervezet mindennapi feladatainak ellátásához energiát használ. Energiához úgy jut, hogy saját anyagait bontja le, 

melyeket később pótolni kell. A pótlás táplálékfelvétellel történik, mely során fehérjét, zsírt és szénhidrátot viszünk be 

a szervezetünkbe. Ezen makromolekulák lebontása során keletkezett energiát a szervezet a biokémiai folyamatokhoz 

felhasználja, a felesleges energia pedig zsírok formájában raktározódik. Ennek oka, hogy szervezetünkben a 

szénhidrátok (májban, glikogén formájában) és a fehérjék (izomszövetben) raktározása csak rendkívül korlátozott 

mértékben lehetséges. Normális körülmények között egy felnőtt szervezetben a lebontás és felépítés egymással 

egyensúlyban van, ami azt jelenti, hogy a mindennapokban felhasznált energia nagyjából megegyezik a táplálkozás során 

bevitt energia mennyiségével, így a testsúly hosszú távon változatlan marad. 

A táplálkozást szabályozó folyamatok leginkább az összenergia-bevitelt érintik, azonban a szervezet a bevitt táplálék 

minőségét (zsír/fehérje/szénhidrát) is szabályozza. Ha a bevitt táplálék mennyisége nem fedezi a szükségletet, akkor a 

testtömeg csökken (egy idő után az aktivitás is csökken). Ha az energia-bevitel több, mint az energiafelhasználás, akkor 

a testsúly nő. Mivel a szénhidrátok raktározása a májban és izomban korlátozott, továbbá a fehérje formájában való 

raktározás hormonális tényezőkhöz kötött, a raktározás formája a zsír.  
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A szervezet zsírtartalma az életkor előrehaladtával akkor is nő, ha a testsúly mindeközben változatlan marad. A 

táplálékfelvétel egy biológiailag nagyon összetett folyamat. Magát a táplálékfelvételt nem kizárólag a táplálék 

szükségessége, hanem egy csomó más tényező is befolyásolja, így pl.: a napi ritmus, sötétség/világosság, aktivitási szint, 

pszichoszociális faktorok. Ezek elmossák az alapvető élettani szabályozó mechanizmusokat. A táplálékfelvétel talán 

leglényegesebb központja a hypothalamus. Gyulladásos, vérellátási vagy daganatos sérülése esetén táplálkozási zavar 

alakul ki. Érdekes tény, hogy az agyban az egyes központok nem csupán a táplálkozás mennyiségét, hanem annak 

milyenségét is befolyásolják. Megfigyelhető például, hogy a szénhidrátok iránti éhség a reggeli órákban a legnagyobb, 

majd elenyészik.  

A rendszer hormonálisan is szabályozott a mellékvesekéreg kortizol nevű hormonja által. A kortizol hatása azokban az 

órákban a legkifejezettebb, amelyekben a szénhidrát iránti vágy a legerőteljesebb. A hypothalamus egy más része a zsír 

iránti vágyért felelős, mely a napi ciklus későbbi óráiban aktiválódik, csakúgy, mint a fehérje iránti vágy is. A zsír és 

fehérje iránti étvágy beállításában fontos szerepet játszik továbbá az ösztrogén nevű női nemi hormon. Feltételezhető, 

hogy az elhízás bizonyos eseteiben a magas ösztrogénszint játszik szerepet.  

A szervezet energiaszükségletét három főbb faktor határozza meg: 

 napi alapszükséglet 

 fizikai aktivitás energiaigénye 

 hőszabályozás energiaszükséglete 

A táplálékfelvétel iránti igény már akkor jelentkezik, amikor a raktárak még fedezni tudják az energiaszükségletet, ennek 

értelmében a táplálékfelvétel nem a szövetek aktuális energiaigényének fedezésére szolgál, sokkal inkább az 

energiaraktárak állandó szinten tartására. A táplálékfelvétel egészséges körülmények között pontosan alkalmazkodik az 

energiaigényhez. Az energiaigény változását a közvetítő molekulák felszabadulása jelzi és indítja be a táplálékkereső 

magatartást. Ismert tény, hogy az emberben a táplálkozás megszokott ideje, továbbá az ahhoz kapcsolódó illatok, a 

látvány is megindítja a táplálékkeresést. Ez azonban csak akkor hatásos, ha a központba nem fut be olyan ingerület, 

miszerint előzőleg nagyobb mennyiségű táplálékfelvétel történt.  

A táplálkozás szabályozásában két sarkalatos szabályozópont van:    

(1) annak megindítása és  

(2) annak leállítása.  

Máig nem teljesen feltérképezett terület az első, miszerint milyen faktorok indítják be a táplálkozást. Ismert, hogy 

szerepet játszik benne az alacsony vércukorszint, az üres gyomor ún. éhség összehúzódásai, de a pontos mechanizmus 

máig feltérképezetlen maradt. Több ismerettel rendelkezünk a táplálkozás leállításával kapcsolatosan. A táplálékfelvétel 

egy idő után akkor is abbamarad, ha az egyén előtt található még táplálék. Ezt hívják jóllakottságnak. 

A szervezet hosszú távú energiaraktára a zsírszövet, mely akkor funkcionál megfelelően, ha mennyisége se nem túl 

nagy, se nem túl kicsi. Ennek szabályozásában játszik elengedhetetlen szerepet a zsírból felszabaduló leptin. Ha megnő 

a vér leptin szintje, a táplálékfelvétel megáll, míg az alacsony leptin szint a táplálékkereső magatartást indítja be. Vagyis 

ez az éhséghormonunk. 

Víz 

A tápanyagok közé sorolom a vizet is. A víz valamennyi élő szervezet fő alkotórésze és az emberi test legnagyobb 

mennyiségben előforduló összetevője. Legnagyobb koncentrációban az izomban és a zsigerek sejtjeiben fordul elő. A 

csontváz sejtjeiben mennyisége kevesebb, a zsírsejtekben pedig gyakorlatilag nincs. A víz valamennyi szövetben jelen 

van és valamennyi biokémiai folyamatban szerepet játszik, beleértve a nagy energiájú kötések (pl.: ATP molekulában) 

bomlása révén felszabaduló energiaképződést is. A víz: 

 biztosítja valamennyi testfolyadék, nyák folyékony közegét, úgymint a vér, a nyirok, a vizelet és a verejték, 

 tápanyagokat szállít a sejtekhez és elszállítja a salakanyagokat, 

 közvetítőanyag a salakanyagok testből való eltávolításához, 

 az ételek emésztésében részt vesz úgy, hogy beépül a molekulákba, melyek ennek révén hasadnak 

építőköveikre (hidrolízis), 

 szabályozza a testhőmérsékletet a bőrből való „kipárolgás” (nem egyenlő a verejtékezéssel) segítségével, 

 fenntartja a testfolyadékok, mint pl.: a vér és a nyirok fizikai és kémiai állandóságát, 

 valamennyi sejt felépítésében szerkezeti anyagként szolgál. 
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A víz energiát nem tartalmaz, emésztést nem igényel. Az energiát szolgáltató tápanyagok lebontásának végterméke. 

Egy felnőtt ember testtömegének 50-60%-a víz. A szervezetben a víz úgynevezett folyadékterekben található. Egy 

átlagos, 70 kg súlyú ember szervezetében körülbelül 40 liter víz van. Ezek a folyadékterek a következők: sejteken belül 

(főleg az izomszövetben), a sejteken kívül (erekben, szövetekben). Nagyjából napi 7-9 liter folyadék választódik ki az 

emésztőszervrendszerbe az emésztés során, mely a felszívódása alkalmával maga is visszaszívódik és normális 

körülmények között csak töredéke távozik a széklettel. 

Bővebben a makrotápanyagokról - szénhidrátok, zsírok, fehérjék: 

Szénhidrátok: A szénhidrátok szénből, hidrogénből és oxigénből álló alapvető tápanyagok. Táplálékaink igen jelentős 

részét képezik. Legfontosabb feladatuk az energiaszolgáltatás.  

Csoportosításuk: 

 Különféle cukrok: a) egyszerű cukrok (monoszacharidok): glükóz, fruktóz, galaktóz; b) diszacharidok: 

répacukor, nádcukor, laktóz (tejcukor), maltóz 

 Keményítők (poliszacharidok): növények raktározott tápanyaga, glükózzá bomlanak 

 Étrendi rostok (növényi sejtek vázanyagának poliszacharidjai): cellulóz, pektin 

Minden szénhidrát egyszerű cukorrá bomlik le a szervezetben. A cukrok a sejtek fő energiaforrásai, energiát 

szolgáltatnak, szerepet játszanak a szervezet felépítésében. Szénhidrátforrások a gabonafélék, zöldségek, gyümölcsök, 

hüvelyesek, cukrok. A glükóz jó szénhidrát. Természetes szénhidrátbevitelnél a szervezet éppen annyi glükózt használ 

fel, amennyi szénhidrátból származó kalóriát fogyasztunk, tehát nem állít elő plusz glükózt, nem tárol feleslegeset sem. 

Zsírok: A zsiradékokat az alapján, hogy szobahőmérsékleten folyékony vagy szilárd halmazállapotúak, hívjuk zsíroknak 

vagy olajoknak. Eredetük alapján beszélhetünk növényi zsírokról és olajokról, valamit állati zsírokról és olajokról. A 

zsiradékok 94-98%-ban trigliceridekből állnak, melyek kémiailag a glicerinnek nagy szénatomszámú telített vagy 

telítetlen zsírsavakkal alkotott észterei. Telítetlen azt jelenti, hogy kettős kötéseket tartalmaz. A telítetlen zsírsavakat 

tartalmazó zsiradékok alacsonyabb olvadáspontúak, mint a telítettek, valamint hőhatásra sokkal inkább bomlanak. 

Megkülönböztetünk növényi és állati eredetű zsírokat.  Az egészséges zsírok a telítetlen formájú zsírsavak. Állati eredetű 

például a halak csoportja, növényi eredetű például a napraforgó, olívaolaj, lenmagolaj. A telített zsírsavakban gazdag 

táplálkozás fokozott kockázatot jelent az érelmeszesedés kialakulására. Ide tartozik például a disznózsír.  

Fehérjék: Az élő sejtek legfontosabb alkotóelemei. Az emberi szervezetben 20 különféle aminosav jelenti az 

építőköveiket. A bevitt fehérjéket a szervezet aminosavakra bontja. 20 aminosav vesz részt a folyamatban, amelyből 9 

esszenciális, ami azt jelenti, hogy a szervezet nem képes előállítani önmagmától. A fehérjék lehetnek elsőrendű vagy 

komplett fehérjék, melyek az esszenciális aminosavakat megfelelő mennyiségben tartalmazzák (hús, tej, tojás, hal) és 

másodrendű fehérjék, melyek bizonyos esszenciális aminosavakban hiányosak (növényi fehérjék). Az 

energiaszolgáltatásban kevésbé, de a vér, szövetek, hormonok, enzimek élettani folyamatiban, az anyagcsere-

működésben is részt vesznek. Az aminosavak az izmok, inak, ínszalagok, bőr, haj, csontok, fogak felépítésében és 

karbantartásában jelentős szerepet játszanak. A szervezet kizárólag a táplálékkal bevitt fehérjét tudja hasznosítani 

testépítő folyamataihoz. A szervezetnek nincsenek fehérjetartalékai, kivéve az izmokat és a zsírmentes szövetet. A 

legjobb fehérjeforrások a legeltetett állatok húsa, belsőségek, halak, tengeri herkentyűk, tojás, továbbá a kollagén típusú 

fehérjék (porcogó, bőrke, disznósajt) is. A növényi fehérjék, pl. a hüvelyesek fehérjéi hiányos aminosav-tartalmúak, 

ezért nem teljes értékű fehérjék. 

Energia-egyensúly 

Az energia legáltalánosabb értelemben változtató képességet jelent. Testünk növekedése, fejlődése és működése az 

élet alapvető és létfontosságú változásai közé tartozik. Ezek a folyamatok nem önmaguktól mennek végbe. A 

folyamatok magyarázatához figyelembe kell vennünk az energia szerepét is. Az élethez, illetve az ahhoz kapcsolt 

folytonos változásokhoz szükséges üzemanyag ugyanis energiaátalakulások függvénye. Ezt az energiát (amelyet jelen 

esetben kémiai energiának hívunk) ételeink biztosítják számunkra, amelyet szervezetünk napközben felhasznál. Ezt az 

energiamennyiséget mérni lehet, ezáltal számokkal kifejezhető.  

Az ételeinkben fellelhető energiamennyiséget kalóriában (cal) és joule-ban (J) mérik. Gyakorlatilag 1 kalória az az 

energiamennyiség, amely 1 gramm víz 1 Celsius fokkal történő felmelegítéséhez szükséges. Ételeink energiatartalmánál 

a kilokalóriával (kcal), mint mértékegységgel találkozhatunk. Az energiamennyiség mérésére használatos másik 

mértékegység a joule (J). 1 joule annak az energiának a mennyisége, amely 1 newton erő kifejtéséhez szükséges 1 méter 

távolságon. A joule mértékegység átváltható kalóriára, illetve kilokalóriára is. Ez esetben szintén, egy kilojoule (kJ) 1000 
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joule-nak felel meg. Az ételekben és italokban található, vagy egy bizonyos tevékenység során felhasznált 

energiamennyiség kilokalóriában és kilojoule-ban is kifejezhető: 

A kilokalória és a kilojoule közötti váltószám: 1 kcal = 4,184 kJ. Az aktuális szabályozások előírják, hogy az adott 

élelmiszeren az élelmiszer címkézésnél mindkét mértékegységet fel kell tüntetni. 

Energiaszükségletünk legnagyobb része életfolyamataink fenntartásához szükséges. Ide tartoznak, többek 

között: 

 állandó testhőmérséklet 

 szervezet saját anyagainak felépítése (anabolizmus) 

 kiválasztás 

 növekedés 

 izommunka kifejtése 

 terhesség, szoptatás 

Az energia felhasználása igen sokrétű szervezetünkön belül. A táplálékkal elfogyasztott, bevitt energia legnagyobb része 

pusztán életfolyamataink fenntartására fordítódik. Ezt az energiamennyiséget alapanyagcserének nevezzük (angolul: 

Basal Metabolic Rate = BMR).  

Az alapanyagcsere úgy értelmezhető, hogy ha szervezetünket 24 órára teljes nyugalomba helyeznénk, mindenfajta 

fizikai megterhelés nélkül, akkor is igényel energiabevitelt, mégpedig az alapvető élettani funkciók működtetéséhez 

(légzés, szívverés, izzadás, testhőmérséklet fenntartása, kiválasztás stb.). 

Ez az alapanyagcsere könnyen kiszámítható az alábbi képletek segítségével: 

nők esetében: ((9,99 x testsúly kg) + (6,25 x testmagasság cm)) - (4,92 x életkor év) - 161 

férfiak esetében: ((9,99 x testsúly kg) + (6,25 x testmagasság cm)) - (4,92 x életkor év) +5 

A szervezetünkbe bevitt energiamennyiség és a felhasznált energiamennyiség között alapvető, mindenki számára 

evidens összefüggések írhatók le: 

 egyensúly esetén energiabevitel = energiaveszteség  

 ha pozitív: raktározás zajlik 

 ha negatív: a raktárak felélése történik 

Értelmezzük ezeket az egyszerű összefüggéseket:  

 Amennyiben szervezetünkbe több energiát viszünk be, mint amennyi energiát elveszítünk (fizikai aktivitással, 

alapanyagcsere fenntartásával), akkor az a bevitt energiatöbblet raktáraiban tárolódik – zsírszövetet képez.  

 Amennyiben kevesebb energiát viszünk be, mint amennyit szervezetünk igényel, akkor szervezetünk a 

tartalékait felélve egyenlíti ki az energiahiányból adódó különbséget - zsírszövetet (is) bont. 

Ezek a folyamatok szervezetünkben jól szabályozott hormonális rendszerek befolyása alatt állnak. Evolúcióbiológiai 

szempontból is kielemezve, az emberi szervezet a több milliárd éves törzsfejlődése során elsősorban az energia 

raktározására vált alkalmasabbá. Az evolúció folyamata éppen a tápanyagokért folyó küzdelem apropóján munkálta ki 

az egyre rátermettebb – jelen esetben a rendelkezésre álló energiát hatékonyabban felhasználó – egyedeket, illetve a 

rájuk jellemző energiaspóroló tulajdonságokat.  

Ami egykoron tehát előnyt jelentett, a mai modern, energiabevitel szempontjából gyakorlatilag korlátlan lehetőségekkel 

rendelkező civilizációs társadalomban, éppen hogy hátrány. Nem kétséges, hogy az elhízás, és a hozzá kapcsolódó 

betegségek korunk egyik legnagyobb mérvű egészségügyi problémájává nőtték ki magukat pusztán a túlzott 

energiabevitelnek köszönhetően. 

Kalóra és egyéni energiaigény 

Az energia legáltalánosabb értelemben változtató képességet jelent. Testünk növekedése, fejlődése és működése az élet 

alapvető és létfontosságú változásai közé tartozik.  
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Sokszor merült fel bennem az évek alatt és bizonyára benned is sok ezzel kapcsolatos kérdés:  

 Életünk végéig kalóriákat kell ahhoz számolgatni, vizsgálva a szénhidrát-, fehérje-, zsír arányokat, hogy a 

súlyreformban hatékonyak lehessünk?  

 Mindenképp ez szükséges a fogyáshoz, a helyes életvitelhez és az elért eredmények megőrzéséhez? 

1) Mit mond a tudomány? 

"A tudomány mai állása alapján a kalóriadeficit az egyetlen megoldás a tartós súlycsökkenéshez."  

Mit jelent ez? Az előbb már tisztáztuk, hogy kalóriadeficit alakul ki, ha az az energia mennyiség, amit beviszel, kevesebb 

annál, mint amennyit leadsz. A bevitt energiát megesszük (tápanyagok formájában) és az ezekben lévő kémiai kötések 

lebontásával átalakítja azt a szervezet az élettani folyamatainkhoz (létszükséglethez: légzés, keringés, emésztés, látás, 

stb.). Ha a bevitt energiából több van, mint amennyire szükség van, akkor zsír formájában átalakulva hízásnak indul a 

"test". Ha pedig a bevitt energiából kevesebb van, akkor a zsírraktár csökkenni kezd, azaz fogyunk. (Súlytartásnál 

kalóriaegyensúlyban vagyunk, azaz megközelítőleg annyit eszünk, mint amennyit le is adunk, így nincs testsúlyváltozás).  

2) Hétköznapi ember szemszögéből hogyan nézzük ezt? 

"Ha valaki súlytöbblettel él és fogalma sincs arról, hogy egy nap milyen energiabevitel szerint táplálkozik, akkor nagy 

eséllyel nincs egyensúlyban a táplálkozása, szinte egészen biztosan kalóriapufferben étkezik, azaz jóval többet visz be, 

mint amennyi energiát elhasznál a nap folyamán." 

Irdatlan mennyiségű kalória halmozható fel látszólag kevés étkezéssel. A finomított szénhidrátok (péksütemények, 

gyorséttermi hamburgerek, stb.) olyan makrókkal rendelkeznek, ami miatt egy-egy gyorsétterem vagy pékség látogatása 

utáni falatozás olykor kitesz egy egész napi menüt egy-egy étkezésen belül (és hol van még a nap többi étkezése...?). 

Egy hamburger 8-900 kcal. Egy menü 1000-1500 kcal között is lehet és tegye fel a kezét az, aki mondjuk egy ilyen 

gyorsétteremben jóllakik egyetlen hamburgertől, nem vesz mellé legalább egy üdítőt vagy sült burgonyát majonézzel?! 

3) Van más módunk arra, hogy tudjuk, milyen a táplálkozási magatartásunk? 

 "A kalóriaszámlálás az egyetlen olyan eszköz, amivel azt tudod mérni, hogy mennyi energiát viszel be. A mérés egyben 

kontroll is annak érdekében, hogy egyrészt ne egyél a szükségesnél kevesebbet és ne egyél a szükségesnél többet sem."  

A hangsúly nem a kalória számolásán van, hanem azon, hogy PONTOSAN TISZTÁBAN LEGYÉL azzal, adott 

napon mit eszel, mennyit eszel, mit teszel, miért teszed és hogyan érzed ettől magadat. 

A kalóriánál fontosabb az alapanyagcserénk meghatározása a mai tudomány által elfogadható számolási módszerek 

alapján. Van több is, én azt használom, amit a dietetikusok is tanulnak. Kétlépcsős a napi energiaszükséglet számolása. 

Levezetem egy példán keresztül, hogy egyértelműen lásd. Ha mentorálással kérted a programot, személyes 

akciótervedben ezt rád szabva megrajzolom! 

a) Alapanyagcsere: ismétlésképpen újra a képlet, de számokkal is illusztrálom 

 nők esetében: ((9,99 x testsúly kg) + (6,25 x testmagasság cm)) - (4,92 x életkor év) - 161 

 férfiak esetében: ((9,99 x testsúly kg) + (6,25 x testmagasság cm)) - (4,92 x életkor év) +5 

 példa 37 éves, 165 cm magas, 90 kg-os nő esetén: ((9,99 x 90) + (6,25 x 165)) - (4,92 x 37) - 161 = (899 + 

1031) - 182 - 161 = 1587 | ebben az esetben az alapanyagcsere tehát 1587 kcal. 

b) Tényleges aktivitás szorzója 

 ha teljesen inaktív, sport nélküli az életed: 1,3 

 ha hetente többször óvatosan edzel: 1,4 

 ha nagyon intenzíven edzel többször: 1,5-1,6 

 példánál maradva a 37 éves nő nem sportol, szorzója 1,3 --> 1587 x 1,3 = 2063 

c) Fogyást segítő kalóriasáv kiszámolása 

 a példánál említett 2063 kcal az a tényleges energiaszint, ami ahhoz kell, hogy a hölgy megtartsa a súlyát, de 

ha fogyni szeretne, akkor 2 sáv közé kell szorítania a táplálkozást 

 a sáv: az alapanyagcsere és a tényleges energiaszint 15%-kal csökkentett értéke között van 
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 jelen esetben a 2063 kcal 15%-a 309 kcal, azaz 2063 - 309 = 1754 kcal 

 a 37 éves, 165 cm, 90 kilós hölgy kalóriasávja fogyáshoz: 1587 - 1754 kcal között mozog 

 azaz ahhoz, hogy fogyjon, nem ehet kevesebbet mint ~1500-1600 kcal és nem ehet többet, mint ~ 1800 kcal, 

tehát sávja: 1500-1800 kcal között van 

Amikor azt írtam, hogy sokan félreértelmezik ezt a számolást, akkor erre gondoltam. Precízen ragaszkodunk ahhoz, 

hogy 1587 kalóriát kell enni és ezt összehozni nagyon nehéz. Persze, sőt, minden nap lehetetlen, ha csak nem esszük 

ugyanazt minden egyes napon. 

d) Mi a célravezető kalória ezen értékek közül? 

DE! És itt a de! Ami nagyon fontos. Nagyon sokan alapanyagcseréhez közel szorítják a kalóriát, ami a fogyás elején 

nem szerencsés feltétlenül. Ha engem kérdez a példában lévő hölgy, hogy szerintem mennyit kellene egyen, akkor azt 

mondanám neki: kezdje 1800 kalóriával. Minőségi változás lesz az életében az étrendtervezés, a kevésbé hasznos 

élelmiszerek elhagyása és bizonyosan kalóriacsökkenést fog elérni, ha korábban finomított szénhidrátokkal és zsírokkal 

gazdagított étrendet folytatott. Nem kell minden nap hajszál pontosan 1800 kcal, csak törekedjen annak elérésére. 

e) Ez a kalória a fogyás teljes időszakára igaz lesz? 

Abban hiszek, hogy a fogyást nyomon kell kövesse a kalóriasáv felső határa (de az alapanyagcsere a testsúly 

csökkenésével is redukálódni fog). 

Mivel kisebb súlyról indul a példában szereplő hölgy (100 kg alatt), ezért számára az ideális az, ha 10 kg fogyásonként 

csökkenti a felső határt, azaz 80 kg testsúly elérése után 1700 kcal, 70 kg testsúly elérése után 1600 kcal az irányadó. 

Testmagasságához nézve 60-67 kg között van az ideális súlya, így ha azt el szeretné érni, 1500-1600 kcal közötti 

étrenddel és aktivitással ez kivitelezhető fenntartósávként. 

f) Mennyi idő alatt lehet lefogyni 90 kg-ról 65 kg-ra a példánál maradva? 

Ha egészséges fogyásról beszélünk, azaz kellő makrókat alkalmazunk, akkor heti 0,5-1-1,5 kg az ideális (az elején ez 

lehet több is, de idővel csökkenni fog a heti fogyás, viszont az sem kizárt, hogy az első pár hétben még nincs 

súlycsökkenés, ez attól függ, kinek milyen a korábbi táplálkozási szokása).  

Feltételezzük azt, hogy a fogyás elindul azonnal, 25 kg fogyás tehát 4-6-12 hónap alatt egészségesen megtörténhet. Aki 

1-2 hónap alatt fogy ennyit, ott a kalória túl alacsony, a fogyás nem zsírból történik, hanem főleg izomveszteség 

tapasztalható, mert a szervezet sanyargatva érzi magát és pánikol (zsírt tart vissza a túléléshez). Minden olyan fogyás, 

ahol 2-3 hónap alatt történik 20-30 kg súlyvesztés, az látszatfogyás, vissza fog jönni a leadott súly idejénél akár 

hamarabb is.  

Ha bárki 4, 6 vagy 12 hónap alatt éri ezt el, teljesen jó! Nem szabad sem siettetni, sem türelmetlenkedni. Minél lassabb 

a fogyás, annál egészségesebb, mert bármennyire is hasznos ez a test számára, a szervezet sokként éli meg. Ambivalens, 

de így van. 

g) Mit tartok helyes makróarányoknak? 

Az étkezés 40-45%-a minimum legyen szénhidrát, a maradék nagyobb hányada fehérje, legkisebb hányada zsír. Ám, 

nincs semmi probléma, ha ez nem minden nap van pont ugyanígy. A minőségi táplálkozásban minőségi alapanyagokkal 

mindent lehet enni. Azt nem tartom célravezetőnek, ha eltolódik egy-egy makronutriens, azaz túl sok a zsír, túl sok a 

fehérje, túl sok a szénhidrát. Egyenes arányban jobb minden, ez a kiegyensúlyozott, vegyes táplálkozás egyik alapelve. 

h) Mikor nem hibázol? 

Ha úgy érzed, kezded érteni azt, mi a legjobb kalóriasáv, de nagyon sok infót látsz hirtelen, most röviden összefoglalom, 

hogy biztosan ne értsük félre egymást.  

Alapanyagcsere alá soha ne menj, legalább ennyit mindenképp érdemes megenned azokon a napokon is, amikor nem 

tudsz kellően odafigyelni, amikor háttérbe szorul a küldetésed. 

Ez nem azt jelenti, hogy az alapanyagcsere szerinti étkezés elégséges ahhoz, hogy a szervezeted megkapjon minden 

szükséges tápanyagot és energiát, azaz ahhoz, hogy ne kapcsoljon pánik üzemmódba, ne kezdjen el tartalékolni minden 

"bevitt kalóriát", a tényleges energiaigény 15%-kal csökkentett értékéhez közelítsd az induló kalóriádat. Ez legyen a 

kezdő kalória megközelítőleg. Ha pl. 1885 kcal jön ki, 50-100 kalóriás lépésközökben gondolkodj, tehát nyugodtan 



Duciforradalom | Idén lefogyok mentorprogram                                                                              Táplálkozás 

22 
 

egyél 1800-1900 kcal között. Nem kell minden nap azonos kalóriát fogyasztanod. A kapott étrendekben ezzel 

foglalkoznod sem kell igazán, hiszen az ételek kalóriára kiszámoltak, és azt az élettani sajátosságot követik, hogy 

megközelítőleg hasonló kalóriasávban mozognak. Van olyan ebéd, ami 415 kcal, van olyan ebéd, ami 440 kcal. Ez így 

életszerű. És mindig erre is tanítalak. Soha ne "kockaaggyal” gondolkodj. Amit és ahogyan teszel, az legyen élhető, 

fenntartható, kivitelezhető és ne stresszelj ezeken. Sávokban mozogsz, nem kell precízen betartani az 1885 kcal-t, mert 

ez viszont tényleg az őrületbe kergetne. 

A fogyásodat nyomon kell kövesse a kalória, így tudja arányosan követni a testsúlycsökkenés az igényelt tápanyagszükségletet, 

ezzel a módszerrel lesz folyamatosan inaktív pánik üzemmódba kapcsolva a fogyási egyenleted. Sávok: 2000 kcal, 2000-

1900 kcal között, 1900-1800 kcal között, 1800-1700 kcal között, 1700-1600 kcal között, 1600-1500 kcal között. Egy 

felnőtt, egészséges nő teljes napi energiaigénye nem lehet kevesebb, mint 1500 kcal, mert az már komoly hormonális 

egyensúlytalanságot tud előidézni. 

Okos étkezés 

Hogyan valósítható meg a tudatos, okos étkezés mindenkire nézve? Összefoglalom 12 pontban! 

1. Az okos alapétkezés élelmiszerei - teljes életre egészséges szervezetet feltételezve (a hormonális és 

emésztőrendszeri problémákhoz később szűkítjük a listát): 

Ezeket az élelmiszereket tartom „okosnak”: 

 Zöldségek és gyümölcsök (friss és fagyasztott)  

 Tojás 

 Nyers halak (lazac, pisztráng, harcsa) konzerves halak (tonhal, makréla, szardínia, lazac), füstölt halak (füstölt 

lazac, makréla, stb.)  

 Húsok: csirke, pulyka, csirkemáj, kacsamell, kacsacomb, karaj, marha, bacon 

 Magas hústartalmú húskészítmények, sonkafélék, virsli (min.70% hústartalom) 

 Gabonák és álgabonák: basmati rizs, vadrizs, barna rizs, köles, hajdina, bulgur, kuszkusz, quinoa, cirok, teff, 

zabpehely, rizspehely, kölespehely, hajdinapehely, durumtészták, teljes kiőrlésű tészták 

 Álgabona tészták: kölestészta, hajdinatészta, quinoa-tészta, stb. 

 Hüvelyesek: zöldbab, zöldborsó, vörösbab, fehérbab, lencse, kukorica 

 Magas keményítő tartalmú zöldségek: édesburgonya, burgonya 

 Növényi tejtermékek: kókusztej, mandulatej, kesudiótej, rizstej, kókuszjoghurt, kókusztejszín, rizstejszín, 

totu, növényi sajtok (pl. violife), növényi tejföl (pl. Dr. Oetker) 

 Tejtermékek: görög joghurt, natúr joghurt, túró, kefir, tejföl, sajtok, cottage cheese 

 Olajos magvak: chiamag, mandula, dió, kesudió, szezámmag, tökmag, pekándió és egyéb diófélék 

 Növényi lisztek: édesburgonyaliszt, kókuszliszt, mandulaliszt, hajdinaliszt, kölesliszt, stb. 

 Olajak/zsírok: olivaolaj, kókuszzsír, vaj, kacsazsír, libazsír, avokádóolaj, szezámolaj, dióolaj és ehhez hasonló 

olajok 

 Ropogósok: abonett, puffasztott rizs, wasa, finn crisp és ehhez hasonlók 

 Zöldfűszerek: friss vagy szárított (cukormentes) 

 Cukormentes vagy minimális cukorral dúsított proteinporok 

 Cukormentes kencék: majonéz, mustár, ketchup, növényi kenceficék (pl. Aldi/Lidl/DM kínál ilyen verzióból 

több alternatívát) 

 Teljes kiőrlésű tortilla/pita/pizza/hamburger/réteslapok 

 Ehető kenyérfélék: teljes kiőrlésű, pur-pur, rozs, ősgabonás, gesztenyelisztes, hajdinalisztes 

 Szafi lisztből készült pékáruk, tészták, desszertek 

 Természetes édesítők: stevia, eritrit, xilit, ezerédes 

 Cukorfélék, amelyek esetén a mérték nagyon fontos: nádcukor, barna cukor, nyírfacukor, almacukor 

 Proteinporok (lehetőleg kollagén, növényi proteinporok) 

 Pici élvezet: szójaszósz, vörösborecet, almaecet, balzsamecet, fehérborecet, ecet 
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2. Részesítsd előnyben a minőségi élelmiszereket: 

Minőségi, „jó” szénhidrátok többnyire a teljes értékű gabonák, zöldségek, a gyümölcsök, egyes alternatív lisztek esetleg 

(pl. kölesliszt, zabpehelyliszt, hajdinaliszt, kókuszliszt, mandulaliszt, édesburgonyaliszt, zöldbanán-liszt). 

Fehérje alatt általában leginkább az állati fehérjéket értjük, hiszen ezek teljes értékűek (megtalálható bennük az összes 

esszenciális aminosav, ráadásul megfelelő arányban). Ha fogyasztod, akkor ezeket: csirke, pulyka, kacsa, marha, liba, 

belsőségek, tojás, halak. A fehérjeport – ha jó minőségű - nyugodtan használd akár reggelinél is, vagy pl. egy smoothie, 

vagy egy fehérjeszelet formájában. Amit ajánlok: myprotein hidrolizált kollagén peptid. A fehérjeszeletek becsapósak, 

mindig olvasd a címkéjüket. 

Jó zsírok: mit kell megjegyezned? A telített zsírok a „mumusok” a jelen közvélekedés szerint, hiszen azt tartják róluk, 

hogy megemelik a koleszterinszintet, és szívbetegséget okoznak. Sok telített zsírt tartalmaznak többek között a húsok, 

a sertészsír, a teljes tejből készült tejtermékek (mint pl. a vaj és a tejszín), a kókuszdió, a kókuszolaj, a pálmaolaj és a 

keserű csokoládé. Egyszeresen telítetlen zsírsavakat tartalmaznak többnyire a növényi olajok (olívaolaj, napraforgóolaj, 

kukoricaolaj stb.), az avokádó, a csonthéjasok, stb. A többnyire telített zsírokat tartalmazó olajokkal kiválóan lehet 

sütni, mert - mivel nem tartalmaznak kettős kötéseket -, jól ellenállnak a magas hőmérséklet okozta károsodásnak. 

Ezzel szemben a többszörösen telítetlen zsírok hőhatásra könnyen oxidálódnak, azokat ne nagyon hevítsük! A 

kókuszolajról: a kókuszzsír jellegzetessége, hogy az MCT (közepes szénláncú zsírsav) miatt nem telített zsírként 

viselkedik. (Viszont bírja a hőt, a szerkezete egyáltalán nem változik meg a sütés során!). Ezért ajánlom sütéshez 

leginkább ezt. 

3. Fogyassz sok-sok zöldséget: 

Ezekből is elsősorban a zöldleveleseket, mint pl. spenót, rukkola, madársaláta, jégsaláta, uborka, brokkoli, cékla, spárga, 

hiszen ezek rosttartalma ideális, kalóriatartalma többnyire alacsony/elenyésző, szinte nem is számoljuk. 

Folyadéktartalmuk mellett értékes, élő tápanyag- illetve ásványianyag-források, és klorofilltartalmuknak köszönhetően 

pótolhatatlan jelentőségűek a szervezet számára. Minden főétkezéshez kellene legalább egy maréknyi zöldség. 

Salátaként, főve, grillezve, párolva, turmixnak, főzeléknek. Szinte mindegy, hogy hogyan, csak legyen jelen! A zöldségek 

rostjai (itt már tágabb értelemben is véve a zöldségeket) egyenletessé teszik a szénhidrát felszívódását, csökkentik a 

szervezetbe jutó méreganyagok mennyiségét. Kondícióban tartják a bélrendszert, hozzájárulva ezzel az immunrendszer 

erősítéséhez. 

4. A vízfogyasztás fontossága: 

Nem lehet eleget beszélni erről, mégis kevesen visznek be megfelelő mennyiségű folyadékot. Azonban ahogy a kevés 

folyadék sem jó, úgy a túl sok sem, megterhelő lehet a vese számára. Természetesen nem szabad félvállról venni a 

vízpótlást, hiszen a nyáltermelés, az emésztőnedvek termelése, az anyagcsere-folyamatok, a szerveink működése, a 

sejtszintű folyamatok mind-mind „vízigényesek”, emellett a hőháztartásunk, az izzadás is jócskán befolyásolja a kényes 

„víz-egyensúlyt” szervezetünkben. Kb. napi 2 litert kellene fogyasztanod, amihez pl. edzés során 0,5 liter pluszban 

hozzá jöhet! Ha unod a vizet, dobd fel citrommal, uborkával, mentával. Az emberi szervezetnek a legjobb, a 

legoptimálisabb, a legtermészetesebb az, ha vizet iszol. A változatosság kedvéért készíthetsz persze teákat is, amiket én 

ajánlok az a fehér, fekete és a zöld tea (élénkít, segíti a salakanyagok kiürülését, magas antioxidáns tartalommal 

rendelkezik), a csalántea (segíti a salakanyagok kiürülését, gyorsítja az anyagcserét, vízhajtó – feleslegesen megkötött 

víz esetén van haszna), és a borsmenta tea (segíti az emésztést, szabályozza az étvágyat). Nem érdemes velük túlzásba 

esni, elég, ha napi 1-4 csészével fogyasztasz valamelyikből, illetve további – általad preferált - teák is beilleszthetők 

természetesen, de ügyelj a koffeintartalomra, a gyógyhatásukra, valamint, hogy ne édesítsd őket fehér cukorral. Amiket 

mindenképp kerülj a „folyadékpótlás” címszó alatt: cukros üdítők, bolti gyümölcslevek (felesleges kalóriák, színezékek 

és adalékanyagok), szénsavas cukorral dúsított italok, alkohol (dehidratál). 

5. Alkalmazd a reform főzés aranyszabályait: 

 Süss tepsiben! Fasírtokat, zöldségeket, süteményeket, piríts magvakat, zsiradékot igénylő palacsinták helyett 

többször készíts szilikonos formákban muffinokat, süteményeket, minél kevesebb zsiradék hozzáadásával 

készülnek az ételeid, annál magasabb keret jut az értékes tápanyagoknak! Persze, ne keverjük össze a jó 

zsírokat ezzel. Jó zsír van a chiamagban, az avokádóban, az olívaolaj is idesorolandó. A sütéshez leginkább 

általánosan használt olajokról beszélek: napraforgóolaj, stb. 

 Használj sütőzacskót és tegyél bele friss zöldfűszereket, ízeket! 

 Főzeléket, levest sűríts önmagukkal (például egy sütőtökkrémlevesbe csempéssz egy kisebb darab 

édesburgonyát / burgonyát és liszt hozzáadása nélkül krémesítsd az ételt, ha lehet)! 
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 Használj grillezős serpenyőt! Már szinte minden áruházláncban kapható fedővel is. 

 Vásárolj olayspray-t, amivel csak be kell fújni a serpenyőt, így mindenhová jut belőle, sokkal 

kalóriatakarékosabb. 

 Spray mellett az ecsetet is javaslom, amivel ki tudod kenni a serpenyőt, ha például kókuszzsírt használsz! 

 A zöldségeket inkább pirítsd fokhagymán, hagymán, mintsem párolnád. Roppanósságuk mellett több 

tápanyagot is megőriznek. 

 Készíts friss zöldség és gyümölcs alapú smoothie-különlegességeket, ez nagyban segíti a napi nyersélelmiszer-

fogyasztásodat. 

 Süteményekbe is tegyél zöldséget! Most talán furcsán nézel a betűkre, de egy spenótos vagy céklás brownie 

isteni finom, meg fogod látni a receptek között! Ezzel is segíted a rostfogyasztást, a megfelelő jó szénhidrátok 

és zöldségek napi mennyiségének felhasználását. 

 Használj az ételeidhez alaplevet, amihez legjobb választás a terápiás húsleves, melynek receptjét is meg fogod 

találni a programban! Apró tégelyekben 2 dl-enként porciózd ki, majd ezt használd levesekhez, főzelékekhez, 

mártásokhoz! Ki tudod váltani vele az ízesítést, így nagyon könnyű elhagyni a gyorspácokat, ételízesítőket. 

Fagyaszd le, így könnyedén tudod felhasználni bármikor ételekben. 

 Készíts saját mártásokat és krémeket, amelyekben nincs feleslegesen hozzáadott tartósítószer. A program 

megtanít pesztó, mártás, pirítós krémek, mártogatósok alternatíváira. 

 Használd a zöldségek széles variációit minden arra jó ételhez: bármilyen zöldség használható fasírtokhoz, 

smoothie-khoz, lepényekhez, tojásos omlettekhez, muffinokhoz, zabsüteményekhez, mártásokhoz (nem csak 

a paradicsommártás, hanem a brokkoli, a gomba, a répa, a kukorica és sok más zöldség is). 

 Használj az ízesítéshez fokhagymát, póréhagymát, újhagymát, (ezeket nem kell számolnod a makrókban) 

rengeteg zöldfűszert, citromlevet, lime-levet, minél különlegesebb fűszereket, curryt, kurkumát, kaprot, 

fahéjat, stb. Pici mustár is mehet egy-egy raguba (dijoni a legjobb). Ami még jó praktika: savanyú káposzta, 

csemegeuborka vagy kovászos uborka leve a ragukba/mártásokba, illetve a már említett alaplé rengeteg velős 

csonttal, zöldséggel (leveskocka nélkül). 

 Zsiradék: mehet oliva olaj, kókuszzsír, pici kacsazsír, libazsír, illetve vaj! De érdemes párolni, sütőben grillezni, 

hogy minél kevesebb hozzáadott zsiradék legyen egy ételben. Ha engem kérdezel: olívaolaj és kókuszzsír. Ez 

a kettő a favorit. 

 A fűszereket sosem kell számolni a makrókban. 

 Ízesítés: tilos a gyorspác, a hozzáadott cukrot és ízfokozót tartalmazó mindenféle poralap, üveges mártás, 

leveskocka, cukrozott fűszerkeverék. 

 Mindig mindent nyersen mérünk a receptekhez, amikor étrendet tervezünk. 

 Az ananászt, görögdinnyét és az ehhez hasonló kemény héjú gyümölcsöket természetesen hámozás után 

mérd, de pl. a banán is mehet héjastól. Jegyezd meg így: élhetően mérünk! :) 

 Kenyérfélék: olyat válassz, ahol a felsorolásban nem búza az első. Ajánlom: pur-pur kenyér, ősi gabonás 

kenyerek, rozs alapú kenyerek (nem rozsos), Szafi lisztekből készült kenyerek, Jókenyér. 

 Növényi tejek: nézd meg a csomagoláson, hogy hozzáadott cukortól mentes verziót válassz, mert ma már 

többféle kapható cukrozott formában is.  

 Ha egy termékre az van írva, hogy gluténmentes, akkor először győződj meg róla, mit tartalmaz. Gyakran 

szójafehérjével pótolják a glutént, amit ezen formájában nem javaslok fogyasztani. Ugyancsak gyakori a 

gluténmentes lisztek között a kukoricaalapú liszt, ami bizonyos hormonális gondok esetén nem hasznos.  

 A süteményekhez, palacsintákhoz, gofrikhoz, muffinokhoz, főzelékek rántásához, a levesek behabarásához, 

fasírtokhoz, mártások sűrítéséhez, húsok panírozásához véleményem szerint a zabliszt a legjobb alternatíva. 

Jól viselkedik minden főzési, sütési eljárás alatt, szemben több gluténmentes liszttel, mind pl. a rizsliszt, 

kókuszliszt. A hiedelmemmel ellentétben a zab gluténmentes. Ha az van ráírva, hogy gluténmentes zabpehely 

vagy gluténmentes zabliszt, az azt jelenti, hogy gluténmentes alapanyagokat feldolgozó üzemben készült, de 

alapjáraton a zabban nem található glutén. Ne vegyél drágábban ilyen minőségében zabpelyhet és zablisztet, 

ne tévesszen meg a megfogalmazás – kivéve, ha súlyos cöloákiában szenvedsz és orvosi utasításra kell 

gluténmentes zab feliratú terméket vásárolnod. 

 
6. Érdemes minden étkezésbe beiktatni mindhárom tápanyagból: 

Nem tartottam soha célravezetőnek azt, ha egy makronutriens irányába eltolódik az étrend. Ennek oka az emberi 

természetben rejlik: komoly és szélsőséges megvonásokkal a motivációnk hamar hanyatlani kezd, mert képtelenek 

vagyunk tartósan beiktatni olyan megszorításokat, amelyek erőfeszítést igényelnek és amelyek megvonják eddigi 
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szokásaink jelentős hányadát! Tökéletes példa erre egy gyümölcsös snack. Önmagában nem javaslom a gyümölcsöket. 

Ha elmajszolsz melléjük fél marék magot, máris elmondhatod, hogy az ételedben szénhidrát, fehérje és zsír is található, 

amelyek részben egymást kiegészítve lassítják a felszívódást, másrészt telítenek és laktatnak is. 

7. 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 uzsonna alkalmával pótold a 

bőségesebb (elégséges) reggeli alapanyagait / ételeit: 

Reggel néha jólesik csak egy turmix. Nem gond, készíts egy finom banános-spenótos-kókusztejes smoothie-t, s tízórai 

és/vagy uzsonna alkalmával egy szilárdabb étel tökéletes lesz, pl. szendvics vagy akár muffin, de végtelen sok variációt 

találsz majd ezekre az étrendben. 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. 

8. Soha ne hagyj ki étkezést, ne tarts 3-5 óránál nagyobb szünetet: 

Mindenképp kezdd úgy a napodat, hogy felkelést követő 1 órán belül fogyaszd el az első étkezést. Innen számítjuk a 

3-5 óránkénti étkezési ritmust. Egy egészséges napi étkezés (3)-4-7 étkezés között van. Azért tettem zárójelbe a 3 db 

étkezést, mert ezt bevallom, hosszú távon kevésnek tartom, de vannak olyan időszakok, amikor ez is érvényesülhet. 

9. A 3-5 óránként étkezések mellett az a szabály is fontos, hogy 3 órán belül viszont ne egyél SEMMIT: 

Ne csipegess, ne igyál kalóriatartalmú italt, tejeskávét, gyümölcslevet. Csak kalóriamentes vizet/teát igyál. Minden 

kalóriatartalmú 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)! Természetesen ebbe nem tartozik bele a víz (és a citromos víz is mehet cukor nélkül). Ha olyan cukormentes 

üdítőt iszol, amely kalóriamentes (pl. zéró kóla - néha), azt étkezés részeként fogyaszd el és ne két étkezés között, mert 

az édesítőszerre is inzulinreakció születik. Zéró üdítő maximum a napi folyadékmennyiség 20%-a lehet. A folyadékba 

nem számít bele a kávé és a leves. Ha szereted a BCAA-t (tápkieg.), használhatod – ha cukormentes, de itt is érvényesül, 

hogy ne kortyolgasd folyamatosan - inkább edzés közben csak vagy étkezés után. Szörpöt, cukrozott üdítőket ne igyál, 

az alkalomadtán előforduló eseteket kezeld úgy, hogy az életmódod 80-20%-os velejárói, az egyensúly mindig afelé 

billenjen, hogy tartod magad a tervhez, fogyás alatt saját magadat hátráltatod! Fogyásod után ez az életed része lesz, 

hiszen nem kell lemondani ezekről egy teljes éltre. De ameddig a változás a célod, addig a legnagyobb tudatossággal 

gondolj erre! 

10. Délután 16 óráig bezárólag fogyaszd el a szénhidrát- és kalória kitettség 60-70%-át: 

Ez leegyszerűsítve azt jelenti, hogy a reggeli, tízórai és az ebéd étkezéseire szánt ételeket már igyekezz elfogyasztani 

eddig az időpontig. Azaz, ezután már csak uzsonna, vacsora és esetleg pótvacsora maradjon. Nem szerencsés a nap 

hátralévő részében megterhelni 2 főétkezéssel a testedet. Az ebéd és vacsora között az az ideális, ha eltelik 5-6-8 óra. 

11. Be kell tartani ideális napi étkezési ritmust: 

Az első étkezésed felkelést követően 1 órán belül történjen meg, ezt már tisztáztuk! Innen számít a 3-5 óránként történő 

étkezési ritmus. 

Példák: 

 5 db étkezés: ✓ 6:00 ✓ 10:00 ✓ 14:00 ✓ 17:00 ✓ 20:00 

 5 db étkezés: ✓ 7:00 ✓ 11:00 ✓ 14:00 ✓ 18:00 ✓ 21:00 

 5 db étkezés: ✓ 5:00 ✓ 9:00 ✓ 13:00 ✓ 17:00 ✓ 20:00 

 5 db étkezés: ✓ 10:00 ✓ 14:00 ✓ 17:00 ✓ 20:00 ✓ 23:00 

 4 db étkezés: ✓ 7:00 ✓ 12:00 ✓ 17:00 ✓ 21:00 

Ez egyéni mindenkinél és nem kell állandó legyen, azaz nem kell görcsösen ragaszkodni a pontos időpontokhoz. A 

példa azt mutatja, hogy nagyjából ilyen megoszlással könnyedén tartható a napi 4-5 étkezés. Ha éjszakai műszakban is 

dolgozol, mindig arra figyelj, hogy az alváshoz igazítsd azt az elsődleges szabályt, hogy 1 órán belül étkezz, ha 

felébredtél. Ha sokkal többet vagy ébren, mint 16 óra, nyugodtan egyél, húzd szét az étkezések számát akár 6-7-8-ra is, 

hiszen adott esetben akár 24 órán át is ébren vagy. 
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12. Felejtsd el azt a buta intelmet, hogy este 18 után ne egyél. DE kötelező enni este 18 után. Lefekvés 

előtt 1,5-2 órával edd a vacsorádat vagy utóvacsorádat. Soha ne feküdj le éhesen. 

Mentesítsünk 

Mi az, amit kerülnöd kell az egészséges táplálkozásban? 

 Fehér cukor, amiket én használok mértékkel ehelyett: nádcukor, barna cukor, nyírfacukor, méz (de tényleg 

nem sokat) 

 Fehér liszt - helyette mehet teljes kiőrlésű liszt, zabpehelyliszt, alternatív lisztek 

 Hozzáadott fehér cukor, glükózszirup, fruktóz 

 Ízfokozók, adalékanyagok 

 Nem okos snack-ek (cukros csokik, kekszek, sós csipszek, cukorral édesített tejdesszertek, cukros jégkrémek) 

 Főzési kellékek 1.: leveskockák (kivéve a garantáltan ízfokozó és cukormentes verziók), gyorspácok, 

poralapok, cukrozott őrlőfejes fűszerek, cukrozott/ízfokozott fűszerkeverékek, félkész zacskós sütést 

könnyítő habok/süteményalapok/panírok 

 Főzési kellékek 2.: üveges mártások, üveges tejalapú öntetek, tubusos kencék (ketchup, krémek, stb.), előre 

pácolt húskészítmények, majonézes saláták, hozzáadott cukorral ízesített vagy cukros lében áztatott 

gyümölcskonzervek 

 Fagyasztott félkész ételek: sütemények, süteményalapok, torták, jégkrémtorták, tészták, péksütemények, 

panírozott húsok/halak/pizzák 

 Bolti péksütemények 

 Fehér cukorral, fehér liszttel készült cukrászsütemények, cukrozott fagylaltok 

 Cukrozott öntettel kínált saláták 

 Gyorséttermi ételek (kivéve az öntet nélküli saláták) 

 Szója - ebben lesz kivétel később 

 Alacsony (70% alatti) hústartalmú sonkafélék, párizsifélék, zsírosabb felvágottak, virslik  

 Túl sok mesterséges édesítőszer. Módjával mehet, de inkább természetes formákat részesítsd előnyben. 

A te konyhádban ezek közül melyik lelhető fel? 
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Gluténmentesség – ki, miért, mit igen, mit ne? 
 
 
Gluténtartalmú, KERÜLENDŐ élelmiszerek: 
 

 búza, tönköly, bulgur, kuszkusz, árpa, rozs, és a belőlük készült pehely, dara, csíra, korpa, morzsa, 
tészta, müzli, stb. 

 álgabonák: kuszkusz 

 húsipari készítmények: felvágottak, májkrémek, stb. 

 instant kakaóporok, instant kávék 

 zöldalma, gyorsfagyasztott burgonya – sikértartalmú állományjavítóval borítják be 

 sütemények, kekszek, csokoládék, cukorkák, rágógumi (ha van bennünk glutén) 

 levesporok, leveskockák, mártásporok, fűszerkeverékek 

 holland és roquefort sajtok 

 vodka, whiskey, sör, gin 

 fogyókúrás porok (kivéve, amely kifejezetten gluténmentes) 

 amit figyelj az élelmiszer csomagoláson az összetevők között, mert glutént takar: ételízesítők, 
stabilizátorok, karamell, citromsav, dextrin, mono- és diglicerid, maláta, maltodextrin, maltóz, sütőpor 

 szójaitalok, szójaszószok 
 
 
 
Glutént NEM TARTALMAZÓ, FOGYASZTHATÓ élelmiszerek: 
 

✓ minden gyümölcs és zöldség, kivéve a zöldalma és a félkész mirelit burgonya 

✓ juhtej, kecsketej, tejtermékek 

✓ tojás 

✓ hal 

✓ szárnyasok, sertés, marha, borjú, vadételek 

✓ olajos magvak, diófélék 

✓ quinoa, amaránt, hajdina, köles, cirok, teff, rizs és a belőlük készült puffasztott, extrudált termékek 

✓ burgonya, édesburgonya (nem mirelit) 

✓ lisztek: rizsliszt, burgonyaliszt, tápiókaliszt, kölesliszt, hajdinaliszt, sárgaborsóliszt, csicseriborsóliszt, 
amarántliszt és minden olyan liszt, amely garantáltan gluténmentesnek van nyilvánítva 

✓ hüvelyesek: csicseriborsó, zöldborsó, vörös lencse, bab, sárgaborsó, stb. 

✓ Szafi termékek: lisztek, kásák, poralapok, fűszerek, tészták 
 
 
Kinek fontos a glutén elhagyása rövidebb vagy hosszabb (esetleg életre szóló) időszakra? 
 

 pajzsmirigybetegségek esetén: alulműködés, túlműködés, hashimoto 

 inzulinrezisztencia esetén akkor, ha emésztőrendszeri problémák is fennállnak 

 PCO(S) esetén, ha emésztőrendszeri problémák is fennállnak 

 kombináltan inzulinrezisztencia (és/vagy PCO(S) és pajzsmirigygondok esetén 

 emésztőrendszeri gondok esetén 

 bélflóra egyensúlyának felborulása esetén 

 kimutatott gluténintolerancia esetén 
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Tehéntejmentesség - ki, miért, mit igen, mit ne? 
 
 
Tehéntejet, tehéntejszármazékot tartalmazó, KERÜLENDŐ élelmiszerek: 
 

 tehéntej, tejpor, tejszín 

 tejföl, joghurt, kefir, sajt, túró, író, tejsavó – kivéve, ha tejcukormentes 

 panírozott, fagyasztott húskészítmények, halkészítmények 

 húsipari termékek: felvágottak, májkrémek, húskrémek, kolbász- és szalámifélék, virsli 

 sütőipari termékek: tejes, vajas, sós kiflik, briós, batyuk, kakaós csiga, bukták, kalács, szeletelt kenyerek 

 fűszerek, ízesítők: majonéz, mustár, ketchup, leveskockák, fűszerkeverékek, pácok 

 instant készítmények: levesporok, tészták, szószok, mártások, salátaöntetek, kávé- és kakaóporok 

 hidegkonyhai készítmények: kaszinótojás, tojáskrém, majonézes saláták 

 zsírok: sertés-, kacsa-, libazsír 

 tejsavó proteinporok 

 tehéntejből készült tejdesszertek 
 
Tehéntejet, tehéntejszármazékot NEM tartalmazó, FOGYASZTHATÓ élelmiszerek: 
 

✓ kecsketej, kecskesajt, juhtej, juhsajt, juhtúró, feta sajt - ezeknél kifejezetten ellenőrizni kell az összetevőket, 
mert számos termékbe kevernek tehéntejet is  

✓ gyümölcs, zöldség 

✓ szárnyasok, sertés, marha, borjú, vadételek 

✓ halak, halkonzervek 

✓ tojás 

✓ olajos magvak, diófélék 

✓ quinoa, amaránt, hajdina, köles, cirok, teff, rizs és a belőlük készült puffasztott, extrudált termékek, 
kuszkusz, bulgur 

✓ lisztek: zabliszt, rizsliszt, burgonyaliszt, tápiókaliszt, kölesliszt, hajdinaliszt, sárgaborsóliszt, 
csicseriborsóliszt, amarántliszt  

✓ hüvelyesek: csicseriborsó, zöldborsó, vöröslencse, bab, sárgaborsó, stb. 

✓ Szafi termékek: lisztek, kásák, poralapok, fűszerek, tészták 

✓ kókusztej, mandulatej, kesudiótej, zabtej, rizstej, kókusztejszín, kókuszjoghurt 

✓ totu, tofu 

✓ kávé 
 
 
Kinek fontos a tehéntej elhagyása rövidebb vagy hosszabb (esetleg életre szóló) időszakra? 
 

 pajzsmirigybetegségek esetén: alulműködés, túlműködés, hashimoto 

 inzulinrezisztencia esetén akkor, ha emésztőrendszeri problémák is fennállnak 

 PCO(S) esetén, ha emésztőrendszeri problémák is fennállnak 

 kombináltan inzulinrezisztencia (és/vagy PCO(S) és pajzsmirigygondok esetén 

 emésztőrendszeri gondok esetén 

 bélflóra egyensúlyának felborulása esetén 

 kimutatott tejintolerancia esetén 
 
A tej- és gluténmentes táplálkozás elsőre ijesztőnek, szélsőségesnek tűnhet. Mindenki így gondol rá legelőször. 
Másodszorra azokat a termékeket kezdjük el keresgélni, amelyekre ez van ráírva: gluténmentes, tejmentes. Ne ess 
abba a csapdába, hogy a manipulált, átalakított élelmiszerekre fókuszálsz. 
 
Úgy kell kialakítani az ételeket, hogy azok az élelmiszerek legyenek túlsúlyban, amelyek eredetüknél fogva 
tejmentesek, gluténmentesek és nem úgy válnak azzá, hogy kivonják belőlük pl. gluténmentesség esetén a 
gluténfehérjét. Ezt az ételben pótolni kell. Legtöbbször szójafehérjével teszik. 
 
Az a legjobb megoldás, ha azon élelmiszerek listájáról válogatsz, amelyek természetüknél fogva mentesek ezektől az 
alapanyagoktól. 

 



 

 

      

Duciforradalom 

Bélflóra-regenerálás 
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Bélflóra-regenerálás 

Az emésztőrendszer indokolatlanul kevés hangsúlyt kap az egészséges életmódot illetően.  A nem megfelelő táplálkozás 

gyakran rányomja a bélyegét az emésztőrendszer állapotára. Nem csak az olyan tipikus tüneteken mutatkozik ez 

azonban meg, mint a sokakat érintő hasi fájdalmak, hasmenés, székrekedés, puffadás és a reflux. Mivel az 

emésztőrendszer szoros kapcsolatban áll az idegrendszer optimális működésével, így bizonyos hangulatingadozó 

viselkedési formák, vagy például a depresszió is visszavezethetőek a bélflóra betegségeire. A különféle ételintoleranciák, 

az evészavarok hátterében szintén állhat a bélflórával összefüggő probléma, de a migrénes panaszok és akár a 

pattanásos bőr is lehetnek következményei ennek. 

Egészségünk záloga a bélfal sejtjeinek megfelelő táplálása. Tekintettel arra, hogy a belek falát bélelő sejtek 

energiaszükségletét elsősorban a mikrobióta által szénhidrátokból előállított szerves savak elégítik ki, megfelelő 

táplálkozás hiányában a bélfal károsodik, nem képez valódi védőgátat a külvilág idegen, káros anyagaival szemben. A 

mikrobiótánkat több tényező határozza meg: a gazdaszervezet (azaz mi magunk), a környezet, az életkörülmények, az 

életünk során alkalmazott antibiotikumok és jelentős mértékben a táplálkozás, vagyis az, amit megeszünk. Itt hozom 

szóba először azt, hogy az elfogyasztott étel összetevőit is figyelembe kell venni a helyes táplálkozásnál, mert az ételek 

makroösszetétele alapján a mikrobiomunk megváltozik, ami a szervezetünkre nézve eltérő viszontválaszt eredményez.  

Az ételeink elkészítése során figyelembe kell venni úgy az alapanyagok kiválasztását és az elkészítési módok 

megválasztását, mint azok hatását az emésztési folyamatokban szintén részt vevő és jelentős szerepet játszó 

bélrendszeri mikroorganizmusok életfunkcióira. A különböző ételek más-más mikroorganizmusok számára jelentenek 

tápanyagot, melyek más-más anyagcseretermékek képződését eredményezik, és azok kedvező vagy kedvezőtlen hatást 

fejtenek ki ránk. A bélflóra diverzitása (sokfajta mikroorganizmus egyidejű, hálózatban működő rendszere) 

meghatározó szerepet játszik az egészségünk fenntartásában. A mikrobióta diverz összetevőinek különböző 

tápanyagigényérére való tekintettel érthető, hogy a táplálkozási szakemberek által javasolt kiegyensúlyozott, vegyes 

táplálkozás a mikrobióta diverzitásának elengedhetetlen feltétele. Az optimális mennyiségű fehérje, szénhidrát és 

zsiradék elfogyasztása – vagyis a makrotápanyagok helyes aránya – továbbra is kulcsfontosságú. 

A mikrobiom tehát az emberi szervezetben élő, dinamikusan változó baktériumok, vírusok, gombák összessége. Egy 

felnőtt bélrendszerében változatos baktériumflóra él, amelynek tagjai részt vesznek az anyagcsere-folyamatokban, a 

szénhidrátok lebontásában, serkentik több ásványi anyag - kálcium, magnéznium, vas - felszívódását, továbbá B-

vitaminokat, K-vitamint és egyéb védőanyagokat termelnek a szervezet számára. A bélflóra olyan, mint az ujjlenyomat: 

minden ember bélrendszerében egyedi összetételű, rá jellemző baktériumtörzsekből álló mikrobanépesség, mikrobium 

él. A szimbiózisban élő több ezer baktériumcsaládnak több mint 100-szor több génje van, mint szervezetünk összes 

sejtének. A mikrobiomnak nemcsak a bélrendszer normális működésében van meghatározó szerepe, hanem az immun- 

és endokrinrendszerre is hat. A bélflóra egyensúlyának csökkenése szoros kapcsolatot mutat a funkcionális 

bélbetegségekkel, az elhízással, a diabétesszel és a szív- és érrendszeri betegségekkel. Ha a bélflórát alkotó baktériumok 

jótékony diverzitása károsodik, bizonyos törzsek elszaporodnak, az immunrendszer számára antigén triggert alakítanak 

ki, és ez másodlagosan a gyulladásos aktivitás mentén a bélflóra károsodásához is vezet. 

A helytelen összetételű tartós étrend következtében az egészséges egyensúly felborul, ennek súlyos következménye 

lehet az elhízás, az inzulinrezisztencia, a cukorbetegség. A bélrendszer belső felszíne mintegy kétszázszor nagyobb, 

mint a test felszíne. A bélrendszer károsodásakor olyan makromolekulák juthatnak a bélből a keringésbe, amelyek 

helyileg kialakuló gyulladásokat, hasmenést, székrekedést, fájdalmat, fokozott gázképződést eredményeznek. Obesitas 

(elhízás) esetén csökken a mikrobiom sokfélesége, ezzel a külső környezettel szembeni védekezőképessége is. A 

mikrobiom annál hatékonyabb, minél változatosabb, ez azonban nemcsak ország-, családfüggő, hanem az egyénre 

mindig jellemzően módosuló változó. A kedvező bélbaktériumok és a káros bélbaktériumok érzékeny egyensúlyát 

elsődlegesen az elfogyasztott táplálékok határozzák meg. Ha a bélben lévő baktériumok bejutnak a szervezetbe, vagyis 

átjutnak a bélfalon, akkor szöveti károsodást, illetve immunválaszt provokál(hat)nak. Az immunrendszerünk szoros 

kapcsolatban áll a mikrobiommal. Ha felborult az egészséges egyensúly, a cukor-, illetve a zsíranyagcsere zavara áll az 

elhízás hátterében, akkor életmód-változtatással lehet egészséges irányba terelni a kedvezőtlen változásokat. 

Jó hír! A bélben lévő baktériumtömeg kóros irányú elváltozása megváltoztatható, megfordítható. Az egészséges 

egyensúly helyreállítható, bár nem könnyű, mert az egészségtelen összetételű bélflóra befolyásolja az étrend 

megválasztását is: olyan ételeket kívánsz, amelyek a káros baktériumokat táplálják. A nagy zsír-, kevés rosttartalmú 

„nyugati” étrend elősegíti a bélben a negatív kórokozók elszaporodását. Ez a testsúlyt növeli, és emelkedett 

vércukorértékkel, hyperinsulinaemiával jár. 
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Az obezitás (elhízás) olyan metabolikus állapot, melyet inzulinrezisztencia és alacsony fokozatú gyulladás jellemez. 

Ehhez a genetikus hajlam, környezeti tényezők, a táplálék minősége és mennyisége a bélmikrobióta közvetítésével, 

közösen járulnak hozzá. A bélmikrobióta összetétele változik sovány, illetve túlsúlyos egyénekben. Feltételezik, hogy 

az „obezus mikrobióma” hozzájárulhat a diétából származó energia fokozott hasznosításához, és ez végül is elhízáshoz 

vezethet. Az elhízás nem esztétikai kérdés, hanem immunrendszerünk helyszínéül szolgáló bélflóránk 

egyensúlytalanságával hozható összefüggésbe. Hogy egyértelműen is kimondjam: az elhízás ok-okozati összefüggésben 

vizsgálható a mikrobium baktérium-állománnyal, romlik a jó baktériumok előfordulásának száma és növekszik a 

kevésbé jó baktériumok előfordulása, s ennek egyenes következménye a rossz emésztési közérzet, hangulat.  

Az emésztőrendszeri problémákra sokan egyáltalán nem tekintenek betegségként, tünetként. Mindannyian termelünk 

gázokat, mindannyiunknak ég néha a gyomra, mindannyiunknak volt már szorulása vagy épp indokolatlan és váratlanul 

fellépő hasmenése, hányása. Valljuk be, nem vizsgálgatjuk a székletünket minden egyes wc-használat után, együtt 

tudunk élni rengeteg olyan tünettel, amely mögé nem nézünk és nem is helyezünk ezek mellé további kérdéskört. 

Ahogyan az elhízással sem párosítjuk egyik emésztőrendszeri nehézséget sem. Nem vizsgáljuk meg e tekintetben, hogy 

miért is vagyunk elhízottak?! Van-e összefüggés az emésztőrendszerünk és a túlsúlyunk között? Statisztikai adatok 

nélkül is mind tudjuk, hogy egyre több az elhízott, túlsúlyos ember, sőt gyermek is. Egyre több betegség, mint az 

emésztési problémák, inzulinrezisztencia, cukorbetegség, autoimmun- és pajzsmirigy-, szív- és érrendszeri betegségek, 

bőrproblémák, hormongondok, étkezési zavarok, pszichés kórképek egyre több embert érintenek. Állandóan fáradtak, 

enerváltak vagyunk. Könyörtelenek vagyunk magunkkal szemben a tekintetben, hogy legkevésbé sem figyelünk arra, 

mi a szervezetünk számára az ideális állapot. Nem azért eszünk, hogy tápláljuk a testünket, hanem az étkezések 

elsődleges szempontja az, hogy kedvünkre való legyen az étel, s nem vagyunk tekintettel arra, hogy ezzel mit okozunk. 

Te, aki ezt az irományt tartod a kezedben, már felelősségteljesen informálódsz és tanulsz a saját testedről. Te már tudod 

az alapvető tényeket, alapelveket a tudomány mai álláspontjáról. Az emésztőrendszer indokolatlanul kevés hangsúlyt 

kap az egészséges életmódot illetően. 

Bélflóránk állapota nagymértékben rányomja a bélyegét az immunrendszerre 

A bélflóra építését szolgáló diéta nem csak a puffadás és a különböző emésztéssel összefüggő panaszok esetén nyújthat 

segítséget, hanem megfelelő alapot ad az egészséges fogyáshoz:  

A szervezetünk működését, a teljesítményünket, a hangulatunkat nagymértékben befolyásolja, hogy hogyan 

táplálkozunk. Mindenki számára mást jelent az optimális táplálkozás, hiszen eltérő genetikánk, anyagcserénk, sejtszintű 

működésünk, életkorunk, testsúlyunk, testmagasságunk, aktivitásunk befolyásolják azt, mennyit és hogyan kellene 

ennünk ahhoz, hogy tökéletes legyen a diétánk. 

A diéta legtöbbször testsúlycsökkentő étrendet jelent, és nem a különféle egészségi állapotváltozások során javasolt 

étkezést. A szó görög eredetű, tágabb értelemben szabályozott életmódot, szűkebb értelemben szabályozott 

táplálkozást, gyógyélelmezést, vagyis a szervezet megváltozott állapotához igazodó táplálkozást jelent. Szervezetünkben 

az ételek elfogyasztását követően enzimek által vezérelt kémiai folyamatok egész sora zajlik le. A főzés tudományának 

molekuláris szintű megértése mellett csak az emésztési folyamatok molekuláris hátterének ismeretében tudunk 

megfelelő ételt készíteni, és a test normál vagy megváltozott állapotához igazodó módon táplálkozni, illetve diétázni. 

A gasztroenterológia és a gasztronómia, a molekuláris gasztronómia így alkot teljes skálát, amely segít megérteni az 

ételek összetevőit, a felhasznált alapanyagokban a folyamat során bekövetkező változásokat, valamint azok hatását a 

szervezetünkre és velünk együtt élő organizmusokra. Ez a program abban segít neked, hogy a bélrendszert is körüljárva 

mindez értelmet nyerjen és a táplálkozási elvek könnyebben alkalmazhatóak legyenek számodra akkor, ha egészséges 

vagy, akkor is, ha hormonális problémád van és akkor is, ha bármilyen emésztőrendszeri gonddal nézel farkasszemet. 

Amikor elindítod az étrended napi szintű alkalmazását, tapasztalni fogod, hogy több energiát érzel magadban. 

Hogyan függ össze a bélbaktérium és az energiaszintünk? 

A bélbaktériumok az egészség megőrzése mellett fontosak a magas energiaszint elérésében is. Többek között segítenek 

a zsírsavak előállításában, amelyek tüzelőanyagok a sejtek számára és erős gyulladásgátlók is. Segíthetnek a fogyásban 

is. A jól működő bélrendszer tehát a kiindulópont a jó egészség és így a magas energiaszint eléréséhez. Egészséges 

bélrendszer nélkül nem lehet magas az energiaszintünk, és nem lehetünk mi sem egészségesek.  

Fontos megértened azt is, testünk hogyan állítja elő az energiát. A testünk kétféle módon képes erre: van egy gyors és 

egy lassú módszer. A gyorsabb módszer mindenkinek jobban tetszik, de ennek hátránya, hogy hatása többnyire csak 

egy óráig tart, utána energiaszintünk visszaesik a kiindulópontra.  
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A lassú módszer előnye, hogy hosszú távon gondoskodik a magas energiaszintről. Nem csak egy órára, hanem életünk 

teljes fennmaradó részére, és abban is segít, hogy elérjük és meg is tartsuk az egészséges testsúlyunkat. 

Nézzük az egy órára elegendő energiát: nyomjuk fel a vér glükózszintjét. Amikor a táplálék a testünkbe jut, minden, 

amit megeszünk, testidegen és szervezetünknek át kell alakítani ahhoz, hogy hasznosítani tudja. A szájon át, a 

nyelőcsövön keresztül a gyomorba, majd végül a vékonybélbe kerül, útközben összetett emésztési folyamatok mennek 

végbe. A vékonybélben a megemésztett táplálékmasszából a bélfalon keresztül a vérbe kerülnek a táplálékmolekulák, 

majd a májon át a testi sejtekbe jutnak. A sejtekben egyes táplálékmolekulák energiává alakulnak át: ezek a 

tüzelőanyagok. 

Az energianyerés gyors módszerét már ismered: olyat kell enned, amitől gyorsan megemelkedik a vér glükózszintje. 

Egyél meg egy finom muffint, a cukor és a liszt a bélrendszerben glükózzá alakul. A glükóz a leggyorsabb tüzelőanyag 

a szervezet számára, mely a gyomorfalon keresztül közvetlenül a vérbe kerül. Amíg a glükóz a vérben van, addig a 

szervezetünk nem tudja felhasználni, előbb a sejtekbe kell jutnia, mivel csak ott lehet belőle energiát termelni. Ezért 

lendül akcióba a hasnyálmirigyünk, amely az inzulinhormont termeli. Az inzulin szállítja a glükózt a sejtekhez, és 

egyidejűleg arról is gondoskodik, hogy a sejtek fel tudják venni. Amikor a sejtekbe megérkezik a glükóz, energiává 

alakul. Egész sokféle módon lehet gyorsan megemelni a vér glükózszintjét. A legismertebbek az édességevés, a kávéivás, 

de a szénhidrátok, a tejcukrok, a keményítők, a gabonák, az alkohol, az üdítők, a gyümölcslevek és a light termékek egy 

része, valamint a táplálékokban található különböző toxikus anyagok is gyorsan megemelik. Sőt, a stressznek is 

ugyanilyen hatása van. Inkább vérglükózról beszélünk, nem pedig vércukorról, mert nemcsak a cukor és az édesség 

emeli meg a glükózszintet a vérben, hanem sokkal több tényezőnek lehet ilyen hatása. A toxikus anyagok a test számára 

egyfajta stresszt jelentenek. Pont úgy, mint amikor mentális és érzelmi stressz esetén a szervezet adrenalin- és 

kortizolhormont termel, amelyek többletenergiát biztosítanak a stressz kezeléséhez. A cukorhoz hasonlóan ezek a 

hormonok is megemelik a vérglükózszintet. A toxikus anyagok olyan mérgező, vegyi anyagok, amelyek megtalálhatóak 

az ételeinkben, a kozmetikumokban, a háztartási termékekben. 

A gyors energiatermelés nem mindig a legjobb megoldás. Testünk naponta akár 6-8-10-szer is kér enni.  Sok ember 

ezzel a módszerrel próbál hozzájutni a napi energiamennyiséghez.  Ha fáradtak vagyunk, több energiára vágyunk, 

logikus, hogy hajlamosak vagyunk mindent megenni, amiből a szervezetünk rövid távon energiát nyerhet.  Azokat, akik 

az energiát mindig glükózból nyerik, glükózégetőknek nevezzük. 

Minden, ami a vér glükózszintjét gyors módszerrel emeli meg, hosszú távon felemészt. Végül nagyon fáradtak leszünk, 

ráadásul jó eséllyel hízunk meg. A testünk viszont nem úgy van felépítve, hogy mindig csak glükózból jusson 

energiához. A glükózból csak akkor lesz energia, ha a testi sejtekben lévő energiaközpontokba kerül. Ezeket 

mitokondriumoknak hívjuk. Ez hihetetlenül összetett folyamat, a sejtlégzés segítségével egyes táplálékmolekulák a 

mitokondriumokban oxigén felhasználásával energiává alakulnak. Ebben fontos szerepet játszanak különböző 

vitaminok, ásványi anyagok és enzimek.  

A mitokondriumok legfontosabb funkciója az energiatermelés. Ezt az energiát ATP-nek (adenozin-trifoszfát) hívjuk. 

Szervezetünkben megszámlálhatatlanul sok mitokondrium van. Szívünk 50 százalékát is mitokondrium teszi ki. Az 

nagyon jó, hogy sok miktokondriummal rendelkezünk, mert szervezetünknek nem csak ahhoz van szüksége energiára, 

hogy például sportoljunk, vagy hatékonyan éljük túl a stresszt. A testünk egész nap azzal van elfoglalva, hogy életben 

tartson minket. Anélkül, hogy foglalkoznod kéne vele, a szervezet gondoskodik az emésztésről, szívverésről, 

vérkeringésről, hormontermelésről, vérnyomásról, a sejtek regenerálásáról, stb. Éjjel-nappal zajlik ez a folyamat. Már a 

testünk életben tartása is jelentős mennyiséget felemészt abból az energiából, amit termel. Ha egészségesek vagyunk, a 

mitokondriumok által termelt energia kb. 70 százalékát arra használjuk fel, hogy a testünkben minden folyamat 

megfelelően működjön. Mindig ez élvez elsőbbséget. Kb. 30 százalék marad arra, hogy a napunk jól induljon.  

A fáradtság a testünk első jelzése, hogy valami nincs rendben. A napi energiaszintünk az egészségünk legfőbb 

fokmérője. A panaszok a legjobb segítőink. Figyelmeztetnek, hogy valami nincs rendben a szervezetünkben és 

segítségre lenne szükségünk ahhoz, hogy ismét megfelelően működjön. A megoldás kulcsa gyakran a 

mitokondriumoknál keresendő. A testünkben lejátszódó minden folyamat során melléktermék képződik, így az 

energiatermelésnél is. 

A mitokondriumokban az energiatermelés során képződő melléktermékek a szabad gyökök: ezek olyan atomok, 

molekulák, amelyekből hiányzik az elektron, ezért ezt keresni kezdik. Azért, hogy ehhez a hiányzó elektronhoz 

hozzájussanak, egészséges sejtekből „lopnak” egyet, amely emiatt megsérül. Ha a mitokondriumok nem működnek 

megfelelően, akkor túlzott szabadgyök-képződésre kerül sor, amely tönkreteszi az egészséges sejteket. Ez gyulladáshoz 

vezet, amely sok krónikus betegség alapja. Ha azonban a mitokondriumok egészségesen működnek, akkor olyan 

speciális enzimeket termelnek, amelyek a szabad gyököket semlegesítő antioxidánsokat állítanak elő, és leküzdik a 
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gyulladást. Az optimálisan működő mitokondriumok jelentik az egészségünk alapját és gondoskodnak a magas 

energiaszintről. Rossz hír, hogy az életkor előrehaladtával számuk csökken. 30 és 70 éves kor között mitokondriumaink 

száma felére csökken. 

Jó hír, hogy jelentősen van erre ráhatásunk. Rengeteg ember küzd energiahiánnyal, ez általános probléma, ami sajnos 

a bélrendszer állapotából is ered. Mi magunk jelentősen tudjuk befolyásolni a sejtekben lévő mitokondriumok számát 

és erejét. Befolyásunk annak köszönhető, hogy a mitokondriumok lényegében ősi baktériumok. A baktériumok és a 

mitokondriumok nem saját testi sejtek, hanem a testünkben lévő idegen lények, amelyekkel együtt élünk. Ezek a 

mitokondriumok képesek szaporodni. 

Hogyan? Bőségesen táplálni kell őket és ettől jól működnek. Igaz rájuk az is ugyanakkor, hogy ha olyan anyagokkal 

ingereljük őket, amikre érzékenyek, akkor legyengülnek és elpusztulnak. Kényeztethetjük őket bőséges, egészséges 

táplálékkal, de irritálhatjuk is őket. A szem, az agy, a szív, a máj mérete nem növelhető, de az izomtömeg mennyisége 

igen.  

Minél több izommal rendelkezünk, annál több a mitokondriumunk. Rendkívül fontos tehát az izmainkkal törődni. Ez 

az egyik oka annak, hogy elengedhetetlen a mozgásban gazdag élet az energiában bővelkedő érzethez. Az izomban lévő 

mitokondrium nem jelenti azt, hogy ebből csak az izmok profitálnak. Az egész testünk energiához jut belőle, mivel a 

testen belül minden összehangoltan működik. Ha túl fáradt vagy, sok a stressz vagy jelentős túlsúlyod van, nagyon 

nehéz a mozgásra rávenni magad, ezért ez egy ördögi kör. A sportolástól és mozgástól energiához jutsz, de magához a 

mozgáshoz is kell energia és neked valószínűleg pont ebből van kevés. Pontosan ezért kell megértened azt, hogy a 

táplálkozással tudsz legkönnyebben rendet tenni a szervezetedben, a bélrendszerben, a hormonrendszerben. A 

bélrendszerünkben lévő 1,5 kilónyi baktérium nem csak a mitokondriumok számára tüzelőanyagot jelentő zsírsavakat 

állítja elő, hanem olyan létfontosságú tápanyagokat is, mint pl. a B7-vitamin, B12-vitamin, K-vitamin.  

A bélbaktériumaink támogatják az immunrendszerünket, és hatással vannak a hormonokra, többek között az 

éhségérzetért vagy teltségérzetért felelősekre is. Ráadásul jelentősen befolyásolják az agyat, ezáltal nem csak a 

hangulatunkat, hanem az éberségünket, a koncentrációs képességünket is: az agyunk és a bélrendszerünk folyamatosan 

kommunikál egymással. Az immunrendszerünk 80 százaléka a bélrendszerben található. Az immunrendszernek nem 

csak arról kell gondoskodnia, hogy akkor is egészségesek maradjunk, amikor körülöttünk mindenki influenzás, ennél 

sokkal több a feladat. A legfontosabb, hogy a bélrendszerünk az anyagcserét, ezáltal az energiaszintünket befolyásolja. 

Ha optimálisan működik az anyagcsere, akkor a mitokondriumaink hozzájutnak a szükséges tüzelő- és tápanyagokhoz, 

és megtapasztaljuk a magas energiaszintet.  

A bélflóra tehát az anyagcsere kulcsa.  A bélrendszeri egyensúly hiánya ezenkívül szorosan összefügg a krónikus, rejtett 

gyulladásokkal. A bélbaktériumok nagymértékben befolyásolják testsúlyunkat. A túlsúly sok energiát emészt fel. Ezért 

túlsúlyosok körében gyakoribb az emésztőrendszeri problémák köre. 

Bélflórát helyreállító és támogató étrendi sajátosságok 

Kerülni kell a bélflórát helyreállító és támogató étrendben: 

 A feldolgozott szénhidrátokat, fehér cukrokat (fehér cukor, szirupok: fruktóz-glükóz szirup), ezt a témát 

mindjárt kifejtem jobban 

 Búzalisztet (fehér liszt) – kivétel a pur-pur kenyér 

 Tartósítószereket / adalékanyagokat (amelyek teljességgel haszontalanok, ill. károsak a szervezetre, helytelen 

táplálkozás esetén elég sokat visz be az ember belőle, így lerakódik a zsírsejtekben, amelynek köszönhetően 

– többek között – aztán a narancsbőr is szépen kialakul) 

 Cukros szénsavas üdítőket, bolti gyümölcsleveket 

 Érdemes a koffeint kiiktatni (koffeines kávé, kóla, koffeines teák) 

 Alkoholt (magas kalóriatartalma mellett nagyobb ellenérv az, hogy a szervezet méregként kezeli, és míg 

elérünk akár csak a „becsiccsentett” állapotig, májunk elég nagy küzdelmet folytat) 

 Tejfehérjét 

 Glutént 

 Szóját – kivéve a tofu és a szójalecitint tartalmazó élelmiszerek (pl. szójaszósz, de ez csak gluténmentes 

verzióban igaz) 
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Néhány szó a finomított és teljes értékű szénhidrátokról 

A szénhidrátokat az egészségre tett hatásuk alapján is osztályozzák. Megkülönböztetünk teljes értékű szénhidrátokat 

és finomított (acelluláris) szénhidrátokat.  

 A teljes szénhidrátok feldolgozatlanok, tartalmaznak természetesen előforduló rostokat. Pl. zöldségek, 

gyümölcsök, diófélék, olajos magvak, gumós növények, rezisztens keményítők. A teljes szénhidrátok nem 

okoznak vércukorszint-kiugrást és -lezuhanást, tele vannak rostokkal és a szervezet számára hasznos 

tápanyagokkal, jót tesznek az emésztésnek, fogyasztásuk jobb anyagcseréhez vezet és csökkenti a betegségek 

kockázatát. 

 A finomított, feldolgozott vagy acelluláris szénhidrátok közé tartoznak a fehér lisztből készült élelmiszerek 

(péksütemények, tészták, kekszek), a gyümölcslevek, cukros üdítőitalok, a cukor, a csokoládé, a fagylalt, a 

méz, stb. Minden, amit lisztté őröltek, vagy ami oldott állapotban tartalmaz cukrot, acelluláris szénhidrát, 

illetve minden olyan élelmiszer is, amely túl gyorsan emeli meg a vércukorszintet.  Finomított szénhidrát a 

természetben nem fordul elő. A fehér lisztet, a finomított pékárut, a hántolt rizst, a finomított cukrot az ember 

találta ki, mert így finomabb. A finomított szénhidrátok többet között azért kerülnek tiltólistára, mert 

fogyasztásuk vércukorszintugrást okoz, és egyre több szénhidráttartalmú étel kivált sóvárgást is. A finomított 

szénhidrátfogyasztást összefüggésbe hozzák anyagcsere-betegségekkel. Ilyenek pl. a túlsúly, magas 

vérnyomás, 2-es típusú cukorbetegség, zsírmáj, köszvény, pajzsmirigybetegségek, bulimia, anorexia. 

Mit jelent az, hogy a finomított szénhidrátok vércukorszintugrást okoznak?  

Az ideális vércukorszint tartománya 4,72-5,83 mmol/l között van. Szénhidrátfogyasztás után a vércukorszint 

megemelkedik 6,66-7,78 mmol/l értékre, majd pár óra múlva visszaesik. Az az ideális, ha mind az éhhomi 

vércukorszint, mind az étkezés után 2 órával mért vércukorszint 4,5-6 mmol/l alatt van. Az étkezések utáni állandósult 

7,78 mmol/l feletti szint napról napra lappangó, súlyos problémákat okoz.  

A szénhidrátok egyszerű cukrokká bomlanak le. Ezek a cukrok felszívódnak a véráramba, ami az ott keringő vércukor 

(glükóz) mennyiségének megemelkedéséhez vezet. 

A hasnyálmirigy bétasejtjei érzékelik a vércukorszint megemelkedését és inzulint bocsátanak a véráramba. Az 

inzulinhormont a hasnyálmirigy választja ki, elsősorban az elfogyasztott szénhidrátok hatására. Feladata elősegíteni a 

makrotápanyagok sejtekhez jutását azonnali vagy későbbi felhasználásra, vagyis a szénhidrátok, fehérjék és zsírok 

anyagcseréjének   szabályozásában vesz részt.  A szervezet sejtjei   csak   inzulin jelenlétében képesek felvenni a vérből 

a glükózt. Azzal, hogy a cukrot a sejtbe juttatja, a vércukorszintet csökkenti: az inzulin arra utasítja a szervezet sejtjeit, 

hogy glükózt vonjanak ki és raktározzanak el a véráramból.   

Ennek hatására a vércukorszint visszasüllyed a normális, egészséges tartományba. A megemelkedett inzulinszint a 

jóllakottság érzését kelti, ezáltal csökken az éhségérzet. A hirtelen vércukorszint emelkedés hatására a hasnyálmirigy 

nagy mennyiségű inzulin termelésére kényszerül, minek következtében a vércukorszint hirtelen leesik. Ha hirtelen nagy 

mennyiségű glükóz kerül a véráramba, a szervezetnek a felesleget valahol tárolnia kell. A sejtek úgy próbálják magukat 

megvédeni a túltöltődéstől, hogy inzulinrezisztenssé válnak. Ez azt jelenti, hogy a hasnyálmirigynek az inzulinon 

keresztüli tápanyag-raktározásra utasító üzenetére a sejtek érzéketlenné válnak, így a vércukor szintje magas marad. 

Ekkor beszélünk hiperglikémiáról. A magas vércukorszint nagyon egészségtelen, a szervezet egyre sürgetőbben követeli 

a fölös energia elraktározását. Az inzulinrezisztencia miatt a hasnyálmirigy még több inzulint termel, hogy 

belekényszerítse a tápanyagokat a már dugig megtelt sejtekbe (ez a hiperinzulinémia). Ez oxidatív stresszt okoz, 

megemeli a zsír szintjét is a vérben, ami tovább rombolja a sejteket. Mindennek lesz a következménye, hogy a 

hasnyálmirigy bétasejtjei pusztulnak, szervezetszintű sejtkárosodás, szisztémás gyulladás alakul ki. A szervezet már 

képtelen elegendő inzulint termelni a vércukorszint kordában tartására. Az inzulinrezisztenciát felváltja a 2-es típusú 

cukorbetegség, de más betegségek is jelentkeznek előbb vagy utóbb, halmozott formában. Elhízás, szív- és érrendszeri 

problémák, kopaszodás, zsírmáj, has körüli zsigerizsír-felhalmozódás, keringési zavarok, bőrproblémák, magas 

vérnyomás, depresszió. 

Álljunk meg a zsigeri zsír hallatán, mesélek erről is! 

A viszcelláris vagy zsigeri zsír felhalmozódása, ami ma már szinte mindenkit érint, nagyon veszélyes. Ez a fajta 

zsírszövet a belső szerveinket, a májat, a veséket és a hasnyálmirigyet borítja be a hasüregben, védelmi funkciója miatt 

szüksége van rá. Ezen kívül az izmokban is megtalálható. Ezek a zsírok aktív szerepet játszanak az anyagcserében: 

hormonokat és más anyagokat termelnek, amelyeknek negatív hatásai vannak az egészségünkre. Gyulladási anyagokat 

is termel, amelyek a vastagbél és az artériák falának gyulladását okozzák. A felhalmozódott zsigeri zsír jelentős kockázati 
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tényező a szív- és cukorbetegség, valamint a daganatok tekintetében, de hatással van a hangulatunkra is. Már 5-6 kg 

felesleg is kockázatos, ezért a vékony, de hastájékon elhízottak is veszélyeztetettek, hiszen ők is zsigerizsír-elhízottak. 

Mi köze van a zsigeri zsírnak az acelluláris szénhidrátokhoz? Megpróbálom részletesen, lépésről lépésre levezetni. Az 

inzulin a zsíranyagcsere fő szabályozója. Az inzulinszintet a szénhidrátfogyasztás határozza meg. A véráramban a 

lipoproteinek szálltják a zsírsavakat, amelyeket triglicerid formában tárolnak, de ezeket a zsírsejt ebben a formában 

nem tudja felvenni. A lipoprotein-lipáz enzim ezért glicerinre és zsírsavakra bontja a triglicerideket, csak ezután 

szívódhatnak fel a szírsavak. A lipoprotein-lipáz enzim működését az inzulin serkenti. Amikor nő az inzulinszint, akkor 

zsírt tárolunk, amikor csökken, akkor zsírt égetünk. A zsír folyamatosan ki-be áramlik a sejtekből. A zsírtárolás 

triglicerid formában történik, ami növeli a zsírsejtek méretét. A tárolt zsír okozza a hízást. 

A finomított szénhidrátok emésztőrendszeri problémákat is okoznak. Fogyasztásuk hozzájárul az egészséges bélflóra 

felborulásához, a bélgombák elszaporodásához, a bélgyulladás kialakulásához. A refluxot nagyon sokan a túl sok 

gyomorsavnak tulajdonítják, holott annak épp az ellenkezője igaz. A túl sok finomított szénhidrát indít be egy erjedési 

folyamatot, amelynek következtében visszafordul a gyomor perisztaltikája. A gyomor záróizma akkor nyílik, ha a 

gyomor kémhatása megváltozik. Amikor felböfögjük a táplálékot, az a nyelőcsőbe jut, ahol a benne elkeveredett 

gyomorsavval égő érzést okoz. A refluxra szedett savlekötők csak tovább súlyosbítják a problémát. 

Természetes szénhidrátbevitelnél a szervezet éppen annyi glükózt használ fel, amennyi szénhidrátból származó kalóriát 

fogyasztunk, tehát nem állít elő plusz glükózt, nem kell tárolnia feleslegesen. Amikor a szervezet glükóz felhasználása 

magasabb, mint a táplálkozással bevitt mennyiség, a szervezet fehérjéből állít elő glükózt. Ha viszont a szervezet 

glükózfelhasználása alacsonyabb a táplálkozással bevitt mennyiségnél, a szervezet kezeli a fölösleget, zsírrá alakítja. 

Optimális szénhidrátbevitel a kalóriabevitel 30-50%-a között mozog. Ha teljes értékű szénhidrátot fogyasztunk, abból 

jóval többet ehetünk, mint a finomított formájukból. 

Itt kerül említésre a glikémiás index, amely olyan 1 és 100 közötti érték, amely azt mutatja, hogy egy adott élelmiszer 

milyen gyorsan és mennyire tartósan emeli meg a vércukorszintet. Az alacsony GI ételek csak minimálisan emelik meg, 

míg a magas GI ételek a glükózszint jelentős emelkedését váltják ki és fokozott inzulinreakciót vonnak maguk után. A 

glikémiás terhelés az elfogyasztott mennyiséget is figyelembe veszi, és azt mutatja meg, hogy az adott élelmiszernek 

mekkora az inzulinkiválasztó hatása.  

Önmagában a szénhidrátfogyasztással nincs baj, ha a megfelelő, természetben előforduló, teljes értékű szénhidrátokat 

fogyasztjuk inkább, azaz az egész gyümölcsöt, hántolatlan gabonát, zöldséget eszed és mellőzöd a finomított, acelluláris 

szénhidrátokat. Vagy a tört burgonyát valamilyen zsiradékkal kevered, a gyümölcs turmixodat olajos magvakkal 

társítod. Tehát lassítod a glikémiás terhelést. Sajnos a búzaliszt, a péksütik, a fagyi, a csokoládé, a cukor glikémiás 

terhelése nem lassítható. 

Mi a helyzet a cukorral? 

Az édes íz imádata genetikailag kódolt bennünk. A probléma azzal van, hogy túl sok édességet fogyasztunk és azt is 

kevésbé jó formában. A természetben előforduló növények cukortartalma lényegesen alacsonyabb, mint a bolti fehér 

cukoré. A cukorrépa cukortartalma 18%, a finomított cukoré 95% és nincsenek benne azok a vitaminok, rostok, 

amelyek a cukorrépában még benne voltak. A cukor nem más, mint üres kalória, mert nem tartalmaz semmit, amit a 

szervezet hasznosítani tudna belőle. Viszont óriási problémát is hordoz magával abban, hogy megemésztéséhez, 

kiválasztásához vitaminokat, ásványi anyagokat von el a szervezetből, az rossz hatással van az agyműködésre. A 

szervezetünk nem tud mit kezdeni vele, nem tudjuk megemészteni, a felesleges cukor megerjed a belekben. A cukor 

megterheli a hasnyálmirigyet, hozzájárul az inzulintermelő béta-sejtek pusztulásához, az elhízáshoz, magas 

vérnyomáshoz, inzulinrezisztenciához, PCOS-hez.  

Fruktóz - ez is cukor! 

A fruktóz forrásai a gyümölcs, bogyók, cukros zöldségek (répa, cékla, sütőtök), a méz, de természetesen édesítőszerek, 

édesített élelmiszeripari termékek, üdítők alapanyag is lehet. Kétélű fegyver. A szervezetben glükózzá és zsírrá alakul. 

Élelmi rostok 

Az élelmi rostok a növényi sejtek vázanyagát alkotják, többféle cukormolekulából épülnek fel. Ezeket nem tudjuk 

megemészteni, de a bélbaktériumok felhasználják őket. Vannak vízben oldódó rostok, mint pl. a pektin, vagy a növényi 

gumik és vízben nem oldódók is. Ilyenek a cellulóz, a hemicellulóz, a lignin. Az élelmi rostok a bélben vizet vesznek 

fel, ezáltal megduzzadnak és teltségérzetet keltenek. Megkötik a káros anyagokat és lelassítják a szénhidrátok 

emésztését. Optimális esetben a megfelelő rostbevitel érdekében naponta 0,5-1 kg növényi táplálékot kellene 
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fogyasztani. Ha megfelelő az étkezésünk, nincs szükség külön rostbevitelre. Legjobb rostforrások a zabpehely, alma, 

banán, cékla, tökfélék és a gyökérzöldségek. 

Szelektív rostforrások, azaz prebiotikumok 

A prebiotikum megfogalmazás azt jelenti, hogy az elfogyasztott rostok a barátságos, más néven prebiotikus 

bélbaktériumokat táplálják, azaz a szervezetünkre kedvező hatású baktériumok szaporodását segítik elő. Ezek a 

baktériumok támogatják az emésztés folyamatát, elősegítik a tápanyagok felszabadulását a nehezen emészthető 

ételekből, illetve ők maguk is előállítanak fontos tápanyagokat (B- és K-vitaminok). Ezeken túl védik a beleket 

veszélyesebbnek tekinthető, úgynevezett patogén kórokozóktól, ezáltal támogatva immunrendszerünk működését. 

Néhány példa ételekben található prebiotikumokból: 

 inulin és oligofruktózok: hagymafélék, csicsóka 

 pektin: áfonya, almafélék, citrusfélék, répafélék 

 rezisztens keményítők: visszahűtött rizs; más főzés után lehűtött, keményítőtartalmú gumós étel vagy éretlen 

banán, kesudió 

 cellulóz egyes forrásai: tökfélék, szárzöldségek, néhány káposztaféle 

Fermentált zöldségek - fontos elemek a bélflóra szempontjából 

A fermentált zöldségek funkcionális élelmiszerek, amelyek támogatják a szervezetben lezajló folyamatokat. Nem 

gyógyítanak, de hasznos a fogyasztásuk. A fermentálás egy hagyományos erjesztési eljárás, amellyel vitaminokban, 

enzimekben és ásványi anyagokban gazdag étel jön létre. A káposzta savanyítása vagy az uborka kovászolása is 

fermentálás. Az ipari savanyúságok pasztörizálása miatt a késztermék elveszíti a jó baktériumokat, vitaminokat, 

rengeteg hozzáadott adalékanyagot tartalmaz. A fermentált zöldségek erjesztéséhez nem használnak ecetet, hanem a 

fermentáció során keletkező szerves savak adják a savanyúságát. A fermentált zöldségek az étkezés előtt fogyasztva 

támogatják a gyomorműködést. Probiotikus terméknek számítanak, tehát támogatják az egészséges bélflórát. Nem 

szabad nagy mennyiséggel kezdeni a fogyasztásukat, mert puffadást, hasi göcsöket okozhatnak. Fokozatosan kell 

hozzászoktatni az emésztőrendszert és hosszú időn keresztül alkalmazva fejtik ki áldásos hatásukat. 

Hogyan kell fermentálni, mi a folyamat lényege? 

A fermentálás, vagyis erjedés folyamata során a szénhidrátok vagy alkohollá és szén-dioxiddá, vagy szerves savakká 

alakulnak.  A probiotikus élelmiszerek fermentációjának módja a tejsavas erjesztés. A hasznos baktériumok a cukrot 

tejsavvá alakítják, miközben szaporodnak és elburjánzanak. Ebben a savas közegben a káros baktériumokat megöli. 

A legfontosabb erjesztett élelmiszerek: élőflórás joghurt, kefir, kombucha tea, kimcsi, savanyú káposzta, kovászos 

uborka, savanyított zöldségek és gyümölcsök, mártások, szószok, de fermentálhatsz húst, halat és tojást is. 

Ha készen vásárolsz fermentált élelmiszereket, ügyelj arra, hogy hozzáadott cukrot, mesterséges tartósítószert, 

színezőanyagot ne tartalmazzon a termék. Ha nincs problémád a joghurttal, kefirrel, mindenképpen jó minőségben 

vásárold meg. Savanyú káposztához is könnyen hozzájutsz. A fermentálást ezek alapján az alapinformációk alapján te 

magad is elkezdheted.  

A különlegesebb fermentált ételekhez íme egy-két recept: 

Alappáclé készítése: 1 liter hideg desztillált vizet és 3 evőkanál finom tengeri sót tégy egy szorosan záródó tiszta 

(steril) üvegbe és keverd, rázd addig, amíg a só feloldódik. Hűtőszekrénybe téve tárold, bármeddig eltartható. 

Desztillált víz helyett úgy is készítheted, hogy felforralod a vizet, beleteszed a sót, majd lehűtöd. Desztillált vizet a 

patikában vásárolhatsz. 

Fűszeres páclevet is készíthetsz: bármilyen szárított fűszert tehetsz az alappáclébe, például babérlevelet, fekete 

borsot, borókabogyót, koriandert, mustármagot, szegfűborsot, szárított pirospaprikát, szárított csilipaprikát. 

Kefirsavó készítése: 2,5 dl kefirsavóhoz szükséges 5 dl natúr (jó minőségű) kefir. Egy sűrű szövésű, vegyszermentes 

vászonszalvétát helyezz egy apró lyukú szitába. Ezt tedd egy üveg, vagy rozsdamentes edényre úgy, hogy maradjon hely 

az edény alja és a szita között. Öntsd a kefirt a szűrőbe. Fedd le fóliával és tedd hűtőbe éjszakára. A kefirből kicsöpög 

a folyadék (a savó), míg a szitában lévő kefir besűrűsödik. A savót egy hónapig eltarthatod a hűtőben, a szitában 

visszamaradt kefirt krémként fogyaszthatod. A kefirsavó helyett baktérium-kapszulát (probiotikum vagy mezofil 

kultúra) is használhatsz. 
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Fermentált spárga 

Hozzávalók: 

 10-12 db spárga 

 5 gerezd fokhagyma 

 5-6 dl fűszeres páclé 

 gyorszáras műanyagzacskó (kicsi)  

Elkészítés: Tisztítsd meg a spárgákat, a fás végeket törd le, és vágd darabokra (kicsit hosszabbra, mint a zöldbabot 

szokás). A hámozott fokhagymagerezdeket szeleteld vékonyra. Keverd össze a spárgadarabokat és a 

fokhagymaszeleteket. Tedd a keveréket tiszta, steril befőttesüvegbe. Önts rá annyi fűszeres páclevet, hogy teljesen 

ellepje (hagyj 1-2 ujjnyi helyet a spárga és az üveg teteje között a térfogat- növekedésnek). A gyorszáras műanyagzacskót 

töltsd meg hideg vízzel, és nyomd ki belőle az összes levegőt, zárd be a zacskót, tedd a spárga tetejére (ez a súly tartja 

majd a páclé alatt a spárgát). Zárd le az üveget, majd tedd hűvös, sötét helyre. Időnként ellenőrizd, hogy a páclé teljesen 

ellepi-e a spárgát, ha nem, pótold a levet. Egy hét elteltével fogyasztható, de két hét erjedés után az igazi. Előétel, 

felvágott, töpörtő mellé, salátába nagyon finom. 

Fermentált édesburgonya 

Hozzávalók: 

 2-3 db édesburgonya 

 1 db nagy narancs 

 néhány szál friss kapor 

 egy csokor friss menta 

Elkészítés: Alaposan mosd meg a narancsot és tedd egy percre forrásban lévő vízbe (blansírozás), töröld szárazra, 

hagyd kihűlni. Hámozd le a narancs héját úgy, hogy a fehér hártyát teljesen vágd le a héj belső felszínéről. Az 

édesburgonyát hámozd meg és vágd 2 cm-es kockákra. A narancshéj felét tedd tiszta, steril befőttesüvegekbe, majd 

rétegezve tedd rá az édesburgonyát, a kaprot és a mentát is, amíg tart a hozzávalókból – legfelülre édesburgonya 

kerüljön. Öntsd fel az alappáclével úgy, hogy kétujjnyi hely legyen a zöldségek és az üveg teteje között. Nehezéknek 

tegyél vízzel teli zacskót, vagy faspatulát az édesburgonyára a spárga receptjénél leírtak szerint. Szorosan zárd le az 

üveget és 3 napra tedd szobahőmérsékletű, sötét helyre. Naponta ellenőrizd, hogy az édesburgonyát ellepi-e a páclé, ha 

nem, töltsd fel. Három nap után nyisd ki az üveget és vedd ki a zacskót és a fűszernövényeket, nyomd vissza az 

édesburgonyát, tedd vissza a zacskót és zárd vissza az üveget naponta ellenőrizd az ízt és az állagot. Körülbelül 10 nap 

elteltével lehet fogyasztani. Hűtőben tárold, 6 hétig eláll. Ha nem akarsz a fűszernövények kiszedegetésével pepecselni, 

fűszeres páclével készítsd el az édesburgonyát (babérlevél, koriander, fekete bors, stb.). 

Terápiás húsleves - a bélflóra levese 

A terápiás csontleves gyulladáscsökkentő, tápanyag-felszívódást segítő csontleves-alaplé.  

Az alaplevesek fontos tulajdonsága az emésztőrendszerre gyakorolt pozitív hatásuk. A csontleves meglehetősen gazdag 

ásványi anyagokban. A hosszú időn át főzött levekben a csontokból kiválnak az ásványi anyagok és a levest gazdagítják. 

Ha szárazföldi állatok csontját használjuk levesnek, a lé kalciumban, magnéziumban, káliumban és foszforban is gazdag 

lesz. Ha halak csontjait használjuk, akkor a lé jódban lesz gazdag. Mindenfajta alaplé tápláló, de a velőscsonttal készült 

leves még több, az egészségre gyakorolt pozitív hatással bír. A velő belsőség, és ezért meglehetősen gazdag forrása 

bizonyos tápanyagoknak.  

A leves levét egész nap lehet iszogatni, de ha betéttel együtt (hús, zöldség) fogyasztjuk, akkor kiválthatunk vele egy 

ebédet. Ez akkor igaz, ha tényleg tartalmas, nagy tál leveset eszünk finom főtt hússal, akár belsőségekkel, főtt répával, 

bármilyen egyéb főtt zöldséggel. Tehát ne úgy gondoljunk rá, mint előételre, hanem főételként. A levének egész napos 

iszogatása makrón kívül mehet. 

Hozzávalók: 

 hús: legjobb a marha és a borjú, de birkát, bárányt, sertést, baromfit és halat is lehet használni, akár keverve 

 csont: szegyporc, kuglicsont, marhalábszár-csont (velős csont), ritkacsont, gerinccsont (orja), lapockacsont, 

kacsa-liba-csirkeláb, farhát, (pulyka)szárny, bőrös comb, marhafarok, aprólék, nyak, inak 
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 porc: porcos, bőrös részek 

 zöldségek: répa, petrezselyemgyökér, zeller, karalábé, stb. 

 fűszerek: borsikafű, szerecsendió, bors, só 

Elkészítés: 

 A húst, csontokat, porcot tisztítás és darabolás után egy nagy fazékban hideg vízben tedd fel főni. 

 Amikor felforrt, szedd le a habját. 

 A tisztított, nagyobb darabokra vágott zöldségeket add hozzá. 

 Fűszerezd. 

 Hosszú ideig (akár egész éjszakán át) lassan főzd. 

 Szűrd át a levest. Ha hosszú ideig főzted, a hús és a zöldségek szétfőttek. Ezekből pürésítés után készíthetsz 

zöldséges húskrémet egy kis mustár és fűszerek hozzáadásával. 

 A levét le tudod fagyasztani és krémlevesekhez, mártásokhoz felhasználhatod, de gluténmentes gabonát, rizst, 

zöldségeket is főzhetsz benne. 

 Csak azt az adagot sózd be, amelyiket azonnal felhasználod. Amit elteszel, sózás nélkül tárold. 

 A levet naponta iszogathatod. Nagyon jó gyomor- és bélregeneráló hatása van a benne található sok kollagén 

miatt. 

Bélflóra-regenárálás - a megvalósítás 

Miért vonjuk ki azt, amit kivonásra javasolok? A szervezet minden életfunkciója az őt felépítő sejtek közreműködését 

igényli, és maguk a sejtek is képesek önálló anyagcserére, mozgásra, növekedésre, osztódásra, ingerelhetők és el is 

pusztulnak. Minden, amit megeszel, üzenetet hordoz a szervezeted számára. Valamennyi táplálékoddal vagy 

hozzájárulsz a sejtjeid egészséges működéséhez, vagy ennek ellenében hatsz. A táplálkozás az egyik legerőteljesebb 

meghatározója annak, ahogyan érzed magad. Az általad elfogyasztott élelmiszerek rengeteg üzenetet közvetítenek a 

szervezetednek. Attól függően, hogy mit eszel, vagy egészségesek maradnak a sejtjeid, vagy megbetegíted őket. 

Genetikailag mindenki különbözik mindenkitől. Csak ránk jellemző specifikus génkészlettel rendelkezünk, ugyanakkor 

az is igaz, hogy a gének és a sejtek szintjén nagyon hasonlóak vagyunk. A DNS-ünk nem csak az öröklött 

tulajdonságaink tárolását végzi. Génjeink szabályozzák a szervezet enzimtermelését, a csontjaink és izmaink 

kialakulását, befolyásolják hormonjaink mennyiségét, anyagcserénk jellemzőit is. Mindez egy csak ránk jellemző egyedi 

módon fejeződik ki. Az élelmiszerek nem csupán üzemanyagok, hanem több biológiai folyamat beindításával állandó 

kölcsönhatásban vannak a DNS-ünkkel: vagy biztosítják, hogy egészségesek maradjunk, vagy segítik a betegségek 

kialakulását. A szervezetünk nem alkalmas arra, hogy megbirkózzon az élelmiszeripar mai késztermékeivel. A 

táplálékaink makro- és mikrotápanyagokból épülnek fel. Ezek a tápanyagok az anyagcsere-folyamatok során a 

véráramon keresztül minden egyes sejtünkhöz eljutnak. Minden sejtünk önálló anyagcserére képes, vagyis a számára 

megfelelő tápanyagokat hasznosítani tudja, abból energiát nyer. Ilyenkor a sejtműködés optimális, a szervezet 

egészséges. Amikor viszont nem megfelelő tápanyagokkal látjuk el a sejtjeinket, azok nem is tudnak megfelelően 

működni. A szervezet gyulladással védekezik az agresszorok ellen. Minden betegség és autoimmun állapot mögött 

valamilyen krónikus gyulladás áll. Ilyenkor a szervezet anyagcsere folyamatai és energiatermelése lelassulnak. Bármilyen 

beteg állapoton javíthatunk megfelelő táplálkozással. Minél inkább a saját speciális genetikai és biokémiai jellemzőink 

szerint táplálkozunk, ez annál inkább így van. A helyes táplálkozás általános elveinek az egyéni érzékenységek, allergiák, 

emésztőrendszeri sajátosságok alapján történő személyre alakítása nem csak a szervezetben meglévő 

egyensúlytalanságok felszámolására, hanem hosszú távon a betegségek megelőzésére is alkalmas. Ezért egy ilyen 

mikrobiomhelyreállító-kúra elengedhetetlen, akár évente az emberi szervezet számára, ezzel elősegítve, hogy időnként 

kiürítsük a felhalmozódott mérgeket. 

A program ezen szakaszában a szervezet méregtelenítése és az intenzív gyulladáscsökkentés a célunk, ezért nem 

fogyaszthatsz olyan táplálékokat, amelyek károsak lehetnek a sejtjeid működésére.  

Hormonális okokból melyek a legfontosabb „tiltólistás” és kevésbé ajánlott élelmiszerek? 

 Kávé, koffein 

 Glutén, tehát a búza is 

 Tej, tejtermék 

 Szója – kivéve tofu és szójalecitint tartalmazó élelmiszerek (pl. gm szójaszósz) 

 Fehér cukor 

 Finomított szénhidrátok 
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Tehát fontos lenne elsősorban a glutén- és tejmentes étkezés. Ha néha ennél 1-1 olyan terméket, amiben van egy 

minimális kis tejfehérje, akkor nyilván nem fog összedőlni a világ, de nagyon fontos lenne ezeket elhagyni az elején. 

Hormonális okokból melyek a javasolt élelmiszerek és ételek? 

✓ zöldségek nyersen, párolva, sütve, smoothie-ban, levesben, főzelékben, köretekben 

✓ gyümölcsök nyersen, párolva, sütve, smoothie-ban, levesben, főzelékben, köreteknél 

✓ fermentált termékek bármilyen ételhez 

✓ terápiás húsleves naponta kortyolgatva vagy alapléként felhasználva főzelékekben, ragukban, mártásokban, 

levesekben 

✓ csirkemell, pulykamell, kacsahús, marhahús, halfélék 

✓ halkonzervek: tonhal, lazac 

✓ füstölt halak: tonhal, lazac, tengeri halak 

✓ tej helyettesítésére növényi tejforrások (kókusztej, mandulatej, kesudiótej, zabtej 

✓ zabpehely, zabpehelyliszt 

✓ kókuszliszt 

✓ kókuszzsír, olívaolaj, avokádóolaj, szőlőmagolaj, szezámolaj, tökmagolaj 

✓ ecet, almaecet, fehérborecet, vörösborecet 

✓ gluténmentes gabonák és tészták 

✓ olajos magvak (szezámmag, fenyőmag, tökmag, dió, mandula, pisztácia, chiamag, kesudió, makadámia dió, 

mogyoró, stb.) 

 

Gluténmentességet tekintve: 
 
NEM MEHET (vagy csak ritkán): 
 

 búza 

 rozs 

 tönköly 

 árpa 

 bulgur 

 kuszkusz 

 gersli és értelemszerűen az ezekből készült lisztek/ tészták / pékáruk sem 
 
MEHET: 
 

✓ rizs 

✓ zabpehely és zabliszt 

✓ köles 

✓ amaránt 

✓ tápiókagyöngy 

✓ quinoa 

✓ cirok 

✓ hajdina 

✓ hajdinapehely 

✓ kölespehely 

✓ puffasztott rizs 

✓ kivételt képez a gluténmentesség alól a jó minőségű, hosszú kovászolási eljárással készülő rozskenyér 
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Tejmentességet tekintve: 
 
NEM MEHET (vagy csak ritkán): 
 

 tej 

 joghurt 

 tejföl 

 kefir 

 pudingok 

 túró 

 sajtok (kivéve kecskesajt, juhsajt, parmezán) 

 vaj (kivéve ghee vaj) 

 tejalapú fehérjék, így az összes tejsavófehérje, kivéve a hidrolizált kollagén peptid (pl. myprotein) 
 
MEHET: 
 

✓ növényi tejek (de nem szója) 

✓ rizstejszín 

✓ Aroy-D kókusztej 

✓ kókuszjoghurt (pl. JOYA márka) 

✓ növényi sajtok/krémsajtok (pl. Violife) 

✓ all in natural food (régebbi nevükön Hideg Nyalat) termékei (itt vannak tejmentes, cukormentes fagyik is) 

✓ ghee (tisztított) vaj is 

✓ kivételt képez a tejmentesség alól a jó minőségű kemény kecskesajt, juhsajt, parmezán 

✓ Dr. Oetker növényi tejföl 

✓ tojásfehérje rúd 

✓ totu (növényi túró) 
 

Szójamentességet tekintve: 
 
NEM MEHET (vagy csak ritkán): 
 

 szójabab 

 szójaliszt 

 szójafasírt 

 szójatej 
 
MEHET: 
 

✓ tofu (ritkán) 

✓ olyan ételek, amiben szójalecitin van, azokat nem szükséges kerülni, pl. gm szójaszósz, gm halszósz (keleti 
szószok) 

 
 

Édesítőszerek: 

Ha édesítőszert használsz, én a folyékony steviát, illetve az eritritet ajánlom (de utóbbit csak ritkábban), 

illetve ezek mixeléséből keletkező egyéb alternatívát. Néha használok barna cukrot és nádcukrot, de ezt nem 

szabad túlzásba vinni. Ami még jó: myprotein vagy biotech ízcseppek. 

 

Zsírok: 

avokádóolaj, kókuszolaj (ebben lehet sütni is), olívaolaj, tökmagolaj, egyéb, hidegen sajtolt olajok mehetnek 

(pl. salátára), avokádó 

 



 

 

      

Duciforradalom 

Útvonalak 



Duciforradalom | Idén lefogyok mentorprogram                                     Útvonalak | IR | PCOS | PM | EM 

42 
 

A fejezetben az inzulinrezisztencia (és 2-es típusú diabétesz), a policisztás petefészek szindróma, pajzsmirigyproblémák, 
az endometriózis témájával foglalkozunk. Egyes esetekben rövidítéseket olvashatsz: IR (inzulinrezisztencia), PCOS 
(policisztás petefészek szindróma), PM (pajzsmirigyprobléma), EM (endometriózis). 
 

Inzulinrezisztencia, 2-es típusú diabétesz és policisztás petefészek szindróma 

A hormonok testünkön belül különböző pontokon termelődnek. Hírvivőként dolgoznak szervezetünk autópálya-szerű 

hálózatában a véráramon keresztül, eljutnak mindenhová, ahol utasításokat adnak a sejteknek, hogy pontosan mit kell 

tenniük. Miután küldetésük teljesült, már nincs rájuk szükség, ezért a bélrendszerben és a májban lebontásra, 

kiválasztásra kerülnek. 

Fogyás szempontjából a hormonegyensúly különösen fontos és több száz hormonunk közül néhány jelentős 

magyarázatot ad arra, miért nehezített a fogyás vagy épp miért vagyunk teljesen egészségesek. A hormonháztartás 

dominóelv szerint működik. Ha valami elromlik, akkor máshol is problémát okoz(hat), ezért fontos minden 

egyensúlytalanságot helyére tenni. A test pontosan tudja, hogyan érheti el az egyensúlyt, hiszen mindig a túlélésre játszik 

és számára az az ideális, ha minden a helyén van. Minden pillanatban történik valami, ami miatt akármikor felborulhat 

az egyensúly, a következő pillanatban pedig már dolgozik is nagyon sok hormon, hogy ezt helyre tudja állítani. Ha 

bármilyen vészhelyzet áll fenn, a szervezet extra energiához jut, hogy megbirkózhassunk a feladattal, így tudunk veszély 

esetén gyorsan futni, ha melegünk van, ezért izzadunk és ha bármilyen étel illatát érezzük, ezért termelődik nyál a 

szájban. Ezek egészséges egyensúlytalanságok. A test reagál és ismét egyensúly lesz.  

A probléma akkor kezdődik szervezetünkön belül, ha az aktív hormonokból sokáig van túl sok vagy túl kevés a 

testünkben, mert ez egészségtelen állapot. A test úgy próbálja ezt megelőzni, hogy megfelelő mennyiségű aktív hormont 

termeljen, másrészt lebontja, kiválasztja a szükségtelen hormonokat. Ha viszont hosszabb ideig van jelen egy-egy aktív 

hormon, akkor már fennáll a nem egészséges egyensúlytalanság. Amikor azt mondjuk, hogy túl sokáig van jelen egy 

hormon, akkor a szervezet többféle módon igyekszik ezt ellensúlyozni. Többet bont le az adott hormonból, átalakítja 

azt másik hormonná, a hormonok egy részét likvidálja vagy érzéketlenné teszi a sejteket a hormon hatása iránt, hogy 

több kárt már ne tudjon okozni. Ezért igaz az, hogy ha egy hormon működése felborul, bizonyosan magával ránt még 

néhányat. A hormonok előállítása mellett a lebontásuk és eltávolításuk is ugyanolyan fontos. Ebben a folyamatban 

rengeteg hibafaktor léphet fel. Szervezetünk mindent megtesz, hogy a dolgát végzett hormonokat kiválassza, de ha ez 

nem sikerül, akkor ezeket egy ideiglenes raktárba csoportosítja elkerülve a még nagyobb bajt. 

A hízás és nehezített fogyás oka tökéletesen levezethető hormonjaink működésének megértésével. A hormonok 

dolgoznak a testünkön belül, akkor lépnek működésbe, amikor reakciót kapnak és feladatot kell teljesíteniük. Az az 

ideális állapot, ha minden hormon jól működik, azaz elegendő mennyiségben van jelen (nincs hiány és nincs többlet 

sem) és pont azt a munkát látja el, ami eredendően a küldetése. 

Ha a testünk túl keveset termel valamiből, akkor más hormonok is tudják helyettesíteni. A hormonokat termelő szervek 

is képesek egymás munkáját ellátni. Amellett, hogy előállít a szervezet hormonokat, a felesleget le is kell bontsa vagy el 

kell raktározza. Ki gondolná, de sajnos így van, a zsírszövet az egyik legbiztonságosabb tárolóhely, kifejezetten a sok 

ösztrogénnek. A túl sok ösztrogén pedig igencsak súlyos problémákat tud okozni, ezért igyekszik a szervezet a felesleget 

belőle eltárolni a zsírsejtekben. Minél több az ösztrogén, annál többet kell inaktívvá tenni, tehát sok helyre van szükség. 

Erre megoldás az, hogy a meglévő zsírsejtek megduzzadnak, de a testünk önkényesen úgy is dönthet, hogy inkább új 

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

A hormonzavar általában több hormon együttes tévútját jelenti. Ha például túl sok az inzulin a vérben, a melatonin 

nevű alváshormon is hiányos lehet. Ettől nem tudunk jól aludni. Ha túl kevés a melatonin, akkor reggelre kevés kortizol 

termelődik, ami miatt egész nap fáradtságérzet gyötör bennünket. 

A melatonin hatással van a leptinre is, amelynek az lenne a feladata, hogy a telítettségünket jelezze. Ha pedig túl kevés 

a kortizol és a leptin, akkor máris veszélybe kerül a fogyókúrában mindig fontos kitartásunk, mert egész nap csak olyan 

ételekre fogunk vágyni, amelyektől gyors energiát nyerhet a szervezet, pld: édességek. Ha sok édességet veszünk 

magunkhoz, még több inzulin termelődik és máris újra odajutunk, hogy a túl sok inzulin kevés melatoninhoz vezet. A 

kör újra és újra ismétlődik ezáltal. 

Hormonegyensúlyra kell tehát törekednünk. 

A hormonrendszer egészségéhez: 

 a megfelelő életmód,  
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 a táplálkozás és a testedzés,  

 az elegendő mennyiségű folyadékfogyasztás szükséges.  

A hormonrendszerrel kapcsolatosan megállapítható, hogy minden mindennel összefügg. Ha egy homokszem kerül a 

gépezetbe, máris borulhat a teljes hormonháztartásunk. Az életmódunk tehát a hormonrendszerre jelentős hatással bír. 

Inzulinrezisztencia esetén ismerned kell a legfontosabb hormonokat! 

Inzulin 

Az inzulin egy raktározó hormon! A túlzott energiabevitel hatására a szénhidrátokat zsírrá alakítja és eltárolja. A 

hasnyálmirigyben termelődik, annak úgynevezett Langerhans-szigeteinek béta-sejtjei termelik. Az inzulin célja a 

vércukorszint folyamatos visszacsökkentése, ezért a vérkeringésben lévő cukrokat a sejtekbe tereli. A hormon egyfajta 

üzenet a sejteknek, hogyan kellene működniük. Ez az üzenet receptorok segítségével jut el a testünkben lévő sejtekhez. 

Glükagon 

Az inzulinnal ellentétes hormon. Szintén a hasnyálmirigyben termelődik. Ez a másik csoportjából a Langerhans szigetek 

alfa sejtjeiből képződik. Hatásmechanizmusa az inzulinnal ellentétes, a zsírégetésért felelős hormonunk. Ez a hormon 

bontja a testzsírt, és ebből állítja elő a szervezetünk számára szükséges energiát. Amikor az inzulin szintje emelkedik, a 

glükagoné csökken. Ezt a helyzetet kell megfordítanunk ahhoz, hogy a zsírtároló üzemmódból a zsírégetőbe lépjünk. 

Azaz az inzulinszintünket kellően alacsonyan kellene tartanunk. Mivel a glükagon hormon akkor indul be, amikor a 

vércukor egy bizonyos határérték alá esik, ilyenkor a hasnyálmirigy glükagont bocsát ki. Ez a májba küldött üzenettel, 

aktivizálja annak működését, hogy megemelje a vércukorszintünket és a májunk elkezdje a zsírsavainkat felhasználni 

ahhoz, hogy cukrot állítson elő. Ez a hormon viszont akkor tud beindulni, ha nem bocsát ki inzulint a hasnyálmirigy. 

Amikor a szervezetben a glikogénraktárak (tárolt energia) kiürülnek, azaz amikor nem viszünk be szénhidrátot és a 

fehérjéket is felhasználta a szervezetünk, akkor a glükagon hormon a zsírraktárakat célozza meg és zsírsavakat szabadít 

fel, vagyis beindul a zsírégetés. 

Kortizol 

A mellékvese termeli. Folyamatos stresszes életmód, túlhajszoltság hatására a mellékvesék kifáradnak és a kortizolszint 

lecsökken a szervezetben. Ennek a hormonnak a hiánya miatt fáradt leszel, levertség gyötörhet. Ébredés után nehéznek 

érzed magadat, a nap folyamán pedig jellemző lehet rád a hangulatingadozás. Az egészséges életmód egyik kulcsszerepe 

nem véletlenül a stressz lehető legalacsonyabb szinten való tartása. 

Ghrelin 

Ez az úgynevezett éhséghormon. Ha éhes vagy, akkor ez a hormonszint magas. Ilyenkor szokott az ember olyan 

szénhidrátokat kívánni, amelyek gyorsan felszívódva sos energiát biztosítnak, például a cukros péksütemények. Ezek 

hirtelen erőt adnak számodra, de csak nagyon rövid időre.  

Ezt követően farkaséhes leszel a teljes nap folyamán és újra kívánni fogod a cukros ételeket. A ghrelinszint 

folyamatosan alacsonyan tartása kulcsfontosságú a fogyás elérésében, a testmozgás egyébként pozitívan befolyásolja. 

Az éhséghormon bizony nem játszik a kezünkre, amikor le akarnánk fogyni, mert az ő feladata pont az, hogy 

megőrizzük a súlyunkat, még akkor is, ha túlsúlyosak vagyunk. Az életmódváltók java része visszahízza a leadott kilókat 

1 éven belül rossz módszer választása estén. Ennek az az oka, hogy a szervezet étvágya és a testsúlyszabályozó 

hormonok megpróbálják megtartani és elvesztés esetén visszaszerezni a zsírt. Ráadásul fogyókúra alatt a ghrelin 

hormon szintje emelkedik, ami fokozza az éhséget, ezzel pedig nehezíti a küldetésünket. A szervezet a túlélésért küzd, 

igyekszik visszaszerezni azt, amit mi kemény munkával lead(t)unk. A különféle sztárdiéták és koplalások esetén ez az 

egyszerű magyarázat arra, hogy a leadott súly miért jön vissza nagyon hamar. Bekapcsol a túlélési mechanizmus, 

törekszik a szervezet arra, hogy amit elvettünk, azt visszanyerje. Ha a gyomrunk üres, a hormon kiválasztódik, a 

véráramon keresztül az agyba jutva élelem után kutat. Ez az érzés az, amikor 10-szer kinyitod a hűtőt, majd becsukod, 

és folyamatosan ételt keresel. Ha a gyomrunk megtelt, akkor a ghrelinszint lecsökken. Koplalni és alacsony kalóriát 

bevinni tehát ellentétes hatást fejt ki, mint azt mi gondolnánk. A szervezet nem enged minket hosszú távon éhezni, az 

anyagcserét lecsökkenti a túl sokáig folytatott kalóriamegvonás, így egyszerűen nem győzhetünk a hormonok 

működésével szemben. 

A ghrelin tehát egy nagyon fontos éhséghormon. Nagy hatással van a sikeres súlyleadásban és súlymegőrzésben. Egy 

fenntartható és élvezetes étrenddel elkerülhető a jojóeffektust, ami nagy súlyváltozásokat eredményez, és negatívan hat 

a hormonokra. A ghrelinszinttel szemben rosszul választott fogyókúrák mellett eleve vesztesként indulunk neki a 
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harcnak. Itt fontos megemlítenem, hogy fogyásomat ennek köszönhetem, azaz rájöttem, hogy az alacsony 

kalóriabevitel és a CH megvonás mellett soha nem leszek ÖRÖKKÉ vékony. Egy ideig lehetek, de egy éhségtermelő 

hormonnal szemben esélytelen vagyok még 50 évig koplalni. Én nem akarok többé harcolni, ezért a ghrelinszintet 

megtanultam befolyásolni. Hogyan? Úgy, hogy befejeztem a koplalást. 

Leptin 

A ghrelin és a leptin hormonok összetartoznak, egyensúlyban kell lenniük. Egészséges testben akkor működnek, amikor 

szükség van rájuk. A ghrelin a gyomorban termelődik, éhségérzetet kelt, vagyis étvágyért felel. A leptin ennek ellentétes 

hormonja, a zsírsejtek termelik, telítettségért felel, ez jelez, hogy már eleget ettünk. Alapesetben az lenne a helyes állítás, 

hogy a túlsúlyosabb emberek hamarabb laknak jól, hiszen több zsírsejtjük van, amelyekben több leptin termelődik. Ha 

azonban a két hormon működése felborul, akkor ez máris csak hiú ábránd. Azon nők esetében, akiknek leptinhiányuk 

van, a testük tehát hosszabb ideig több leptint termel a túlsúly miatt, a sejtek érzéketlenné válnak rá. Ugyanúgy, mint 

az inzulin esetében. Ezt hívjuk leptinrezisztenciának. 

Mi az inzulinrezisztencia? 

Testünk saját működéséhez egész nap energianyerésért küzd. A legáltalánosabb energiatermelő funkció az evés. Az 

ételekben lévő energia a bélrendszeren keresztül a vérbe kerül, ami miatt a vércukorszint megemelkedik. A magas 

vércukorszint nem jó a szervezet számára, ezért szervezetünk alapvető feladata, hogy ezt mielőbb megfelelő szintre 

húzza vissza. Eközben az energia eljut az agyunkba és az izmokhoz. Amint megemelkedik a vércukorszint, a 

hasnyálmirigy vészcsengője bekapcsol és inzulint termel.  

Az inzulin elszállítja a glükózt – vagyis a cukrot – a sejtekhez, és segít a sejteknek felvenni azt. Az inzulin egyfajta kód 

tehát, amely segít megnyitni a sejteket a feladatban. Ha túl gyakran kell túl sok inzulint termelni, előbb vagy utóbb eljön 

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

csökkenteni szeretné a vércukorszintjét, tehát még több inzulint termel. Az extra adag inzulin miatt a sejtek hirtelen 

felveszik a glükózt, de így a vércukorszint drasztikus mélyrepülésbe kezd. Ilyenkor érzünk például szédülést, fejfájást, 

kellemetlen közérzetet. A magas vércukorszint hirtelen csökkenése előidézi azt, hogy ismét energiára vágyik a szervezet, 

tehát ennivalóért fog kiáltani. Ez az állapot nagyon fárasztó. Nagy kajálások után ezért tudunk jó nagyokat aludni, mert 

borzasztóan kimerítő a szervezet számára az egész folyamat. Ha a sejtek túl sokáig érzéketlenek, állandósul a magas 

inzulinszint annak ellenére, hogy a vércukorszint normális. 

Ez az inzulinrezisztencia állapota.  Mi történik a szervezetben inzulinrezisztencia esetén? 

Az inzulin legfontosabb tulajdonsága, hogy az elfogyasztott szénhidrátokat glükózzá (cukorrá) alakítja, mely a 

bélfalakon keresztül felszívódva a véráramba jut, és energiával látja el az egész szervezetet. Az inzulin egyes sejtek (az 

izomszövetek, a zsírszövetek, a máj sejtjei) inzulinreceptoraihoz képes kötődni. A folyamat révén apró pórusok nyílnak 

az érintett szövet sejtjeinek membránján, amely ezeken a kis pórusokon keresztül képes glükózt felvenni. Miután a 

sejtek ezeken az apró kis "lyukakon" keresztül felvették a glükózt, energiaként használják fel, vagy éppen glikogént 

építenek belőle. Tehát az inzulin mit csinál az elfogyasztott szénhidrátokkal? Glükózzá bontja őket, és táplálja bizonyos 

szövetek (pl. az izmok) sejtjeit. 

Alapigazság, hogy minél több és minél egyszerűbb szénhidrátot fogyasztunk, a hasnyálmirigyünk annál több inzulint 

bocsát ki, hogy a vérből a vércukor "a megfelelő helyre jusson". A magas inzulinszint mindig kedvez a 

zsírraktározásnak, mivel a glükózt a zsírsejtekbe is képes eljuttatni, és egyúttal akadályozza a lebomlásukat is. A gyakori 

diétázás is idővel szépen-lassan érzéketlenné teheti a sejtjeinket az inzulinnal szemben, de az igazán gyilkos dolog ilyen 

értelemben a rossz diéta. Olyan módszerekre gondolok, amelyek téves beidegződéseken alapulnak, éhezéssel járnak. 

A telített zsírok, transzzsírok és bizonyos egyszeresen telítetlen zsírsavak nagymértékű, rendszeres fogyasztása szintén 

hajlamosít az inzulinrezisztenciára. Ezért kell óvatosan bánni a fehérjedús és zsírdús táplálkozási mintákkal, amelyek 

olyan népszerűek manapság.  

Nem elhanyagolható tény, hogy az inzulinérzékenységünk a nap folyamán folyamatosan változik. Az ébredést követő 

órákban a legrosszabb az inzulinérzékenységünk, ekkor tehát különösen nagy figyelmet kell fordítanunk arra, hogy 

kerüljük az egyszerű, magas glikémiás indexű szénhidrátok fogyasztását (pl. önmagában gyümölcs evés) vagy pedig 

segítsük elő azok lassabb felszívódását más tápanyagokkal. Ezért nem mindegy, milyen étrendet követünk. A késő 

délutáni órákban ugyanez a helyzet. Nagyjából 11 és 15 óra között a legjobb az inzulinérzékenységünk, tehát a nagyobb 

mennyiségű szénhidrátbevitelt erre az időszakra célszerű időzíteni; 23 és 3 óra között szintén jó az 

inzulinérzékenységünk, ezért, ha éppen éjszakázunk, akkor szintén erre az időszakra ajánlott ütemezni a több 

szénhidrátot. 
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Jó hír, hogy azért a folyamat visszafordítható, illetve mindenképpen kontroll alatt tartható. A megoldás kulcsa 

elsődlegesen az étrendi változtatásokban rejlik, és persze komoly fegyvertényező az inzulinrezisztencia ellen az edzés 

is. Ha számoltál a kiváltó okokkal, már tudod, mely dolgokra kell kiemelt figyelmet fordítani. Értelemszerűen kerülendő 

az egyszerű szénhidrátok, telített zsírok, transzzsírokat tartalmazó feldolgozott élelmiszerek fogyasztása (hozzáadott 

cukorban, ízfokozókban, tartósítószerekben, ipari zsírban, finomlisztben gazdag ételek). Mivel nagy inzulinreakciót 

mindig az elfogyasztott szénhidrát vált ki, nem is kérdés, hogy első körben itt kell megszorongatni a problémát. 

Törekedned kell a minőségi, komplex források fogyasztására: zabpehely (gluténmentes), hüvelyesek, quinoa, barna rizs, 

basmati rizs, stb. és alacsony szénhidráttartalmú, rostban nagyon gazdag zöldségek. Minden diéta alapja – ahogyan az 

IR esetén is – a sok zöldség. 

Melyek az inzulinrezisztencia leggyakoribb tünetei? 

indokolatlan feszültség 
agresszivitás 
remegés 
verejtékezés 
étkezés utáni "kajakóma” 
hasi típusú hízékonyság 
fogyási képtelenség 
állandó fáradtság 

édességvágy 
lehangoltság 
sírhatnék, depresszív hangulat 
indokolatlan félelmek 
ásítozás 
álmosság 
gyengeség 
éhségérzet 

önvádolás 
önértékelési zavar   
falásroham 
feledékenység 
szétszórtság 
koncentrációs zavar 

 

Miért nehezen felismerhetőek az inzulinrezisztencia tünetei? 

Az IR észrevétlenül fejlődő betegség. Tünetei sokszor csak erős hangulatingadozásként jelentkeznek, amit a vércukor-

ingadozások okoznak. Az idő előrehaladtával a hangulatingadozásokat fáradékonyság, általános életerő-csökkenés, 

depresszió, de akár pánikbetegség is követheti. A fizikai meggyengülés lelkileg még inkább labilissá teszi az embert, aki 

ezzel bele is került egy lefelé vezető spirálba, ahol egyre többször merülnek fel a következő kérdések: "Én miért nem 

tudok úgy örülni, mint a többiek?", "Én miért vagyok állandóan lehangolt?", "Én miért nem tudok lefogyni?" 

Milyen gyorsan alakul ki? 

Az inzulinrezisztencia tünetei sokszor olyan lassan fejlődnek ki, hogy hozzászokik az ember. Ez a rossz közérzet 

betegsége. Mindegy, hogy a tünetek évek, évtizedek óta, vagy csak pár hónapja jellemzőek, ha felmerül az 

inzulinrezisztencia, a következő lépés az inzulinrezisztencia-vizsgálat és az inzulinrezisztencia kezelése. 

Tulajdonképpen sokszor nem is érzel semmit, egyetlen tünet az elhízás, ami viszont egy előremutató tünet, tehát rögtön 

érdemes vizsgálni a mögöttes vérképet. 

Miért okoz az inzulinrezisztencia gyakran elhízást? 

Az inzulinrezisztencia tünetei közül az elhízással küszködnek majdnem a legtöbben. Amíg magas az inzulinszint, sajnos 

sokkal nehezebb a fogyás. Miért? A zsírsejtek kétféle üzemmódban dolgoznak: a zsírt vagy raktározzák, vagy lebontják. 

Magas inzulinszint és annak állandó libikókája esetén bármit is eszel, azt a tested zsír formájában elraktározza. Amint 

az inzulinszint normális alacsony szintre csökken, a zsírsejtek elkezdik a zsírt lebontani és kiüríteni. Ez a fogyás és a 

súlykontroll titka. 

PCOS és IR kapcsolata 

Az inzulinrezisztencia a nők 20%-ánál PCOS-t (policisztás petefészek szindrómát) okoz. Tehát nem minden IR-esnek 

van PCOS-e, de majdnem minden PCOS-es IR-es. Ebből következik, hogy IR esetén mindig keresni kell a PCOS-t is, 

illetve PCOS megállapítása esetén mindig keresni kell az IR-t! 

Hogyan vizsgálják az inzulinrezisztenciát körültekintően? 

Mivel az inzulinrezisztencia gyakran PCOS-t okoz és pajzsmirigy-alulműködéssel együtt járhat, ezért a következő 4 

vizsgálatot mindenképpen érdemes elvégeztetni: 

✓ 3 pontos vércukorterelés inzulinszintekkel 

✓ hüvelyi ultrahang + nemi hormonok (PCOS) 

✓ pajzsmirigyhormonok és antitestek 

✓ D-vitamin-szint 
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1. IR vizsgálati pont: 3 pontos vércukorterhelés vizsgálat inzulinszintekkel 

Reggel, éhgyomorra, 75 g, vízben feloldott cukrot kell meginni. 0, 60 és 120 perckor vért vesznek vércukorra és az 

inzulinra. Előkészítés: előző este 7-kor fogyassz könnyű vacsorát, vagyis ne koplalj és ne is vacsorázz nagy mennyiségű 

ételt. 

Vércukorgörbe alapján a kielégítő eredmény ez lenne: 

✓ 0 perces, éhgyomri vércukorérték kezdődjön 4-essel vagy 5-össel 

✓ 60 perces maradjon 6-7 mmol/l alatt 

✓ 120 perces pedig csökkenjen vissza a 0 perces értékre, de ne menjen az alá, viszont legalább csökkenjen vissza 

a 60 perces szint alá (ez jó jel, ám még mindig aggályos) 

Inzulingörbe normális vércukorgörbe esetén: 

✓ 0 perces inzulinérték legyen 10 mIu/ml alatt 

✓ 60 perces inzulinérték kb. 50 mlu/ml alatt 

✓ 120 perces inzulinérték pedig 25 mIu/ml alatt 

Magasabb (enyhébb) normálértékek: 

Vércukor: 

✓ 0 perces: 3,5-6,1 mmol/l 

✓ 120 perces < 7,8 mmol/l 

Inzulin: 

✓ 0 perces inzulin < 15 mU/L 

✓ 120 perces inzulin < 80 mU/L  

A háziorvos OEP alapon csak 2 pontos vizsgálatot kérhet, amiből csak a vércukor ingyenes, de az inzulinvizsgálatot a 

páciensnek kell kifizetni. 3 pontos vizsgálatra van szükség. Érdemes magánlaborban elvégeztetni, kb. 10.000-15.000 

Ft. Tehát "3 pontos vércukorterhelés inzulinszintekkel" kell. A 2 pontos nem elég. Nem elég a reggeli éhhomi érték és 

nem elég a 0-120 perces. Mindenképp kell a 3 pont vizsgálata. 

HOMA-index és az IR kapcsolat 

A HOMA-index képlete: ((éhgyomorra mért vércukor x éhgyomorra mért inzulinszint) / 22,5). Ez kissé elavult, mert 

csak a 0 perces vércukor- és inzulinértéket veszi figyelembe. Tehát tulajdonképpen nem sokat mond el, bár, ha ez a két 

érték magas, az már nem jó állapot. 

2. IR vizsgálati pont: Policisztás petefészek szindróma (PCOS) jelenlétének vagy hiányának megállapítása 

Tehát az inzulinrezisztencia megállapítása esetén a PCOS-t mindig keresni kell! Illetve PCOS megállapítása esetén az 

IR-t mindig keresni kell!  

Milyen vizsgálattal állapítják meg a PCOS-t? 

✓ Hüvelyi ultrahangvizsgálat + hormonpanel vérvizsgálatból 

PCOS panel javasolt rendszertelen vagy kimaradó menstruáció, súlyproblémák, pattanásos bőr, nagy mértékű hajhullás, 

emelkedett inzulinszint esetén. 

PCOS panel elemei – ezt vizsgálják meg PCOS esetén: 

✓ ösztradiol 

✓ luteinizáló hormon (LH) 

✓ follikulus stimuláló hormon (FSH) 

✓ SHBG 

✓ progeszteron 

✓ aktív tesztoszteron (+SHBG) 

✓ albumin 
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Mikor beszélhetünk PCOS-ról?  

Ha a következő három (rotterdami) kritérium közül legalább kettő fennáll: 

✓ Peteérési vagy menstruációs zavar 

✓ Férfihormontúlsúly tünetei vagy annak laboratóriumi jelei 

✓ Policisztás petefészkek észlelése hüvelyi ultrahangvizsgálattal: petefészkenként legalább 8-10 db, legfeljebb 10 

mm-es ciszta mindkét oldalon 

Aki nem szed fogamzásgátló tablettát, annak ciklusfüggő vérvétel javasolt: 

✓ 3-5. napon női hormonsor: FSH, LH, ösztradiol, progeszteron, tesztoszteron, prolaktin 

✓ Peteérés után 6-8 nappal: progeszteron, prolaktin, pajzsmirigyhormonok 

Az LH/FSH aránya, a termékenykorúaknál normálisan 1:1. A PCOS-ban az LH-szint néha nagyságrendekkel 

magasabb lehet. A 2-3-szoros különbség valószínűsíti a PCOS-t. Az emelkedett prolaktinszint akadályozza a 

megtermékenyült petesejt beágyazódását, ezért szükséges lehet egyéb gyógyszer szedése. 

Pontosan milyen hormonértékeket vizsgálnak és mi mit jelent? 

Női hormonpanel elemei: ösztradiol, luteinizáló hormon (LH), prolaktin, follikulus stimuláló hormon (FSH), 

progeszteron 

A női hormonoknál általában ciklushoz igazított vérvételi időzítés szükséges. 

Mit jelentenek ezek a hormonok? 

Ösztradiol: Főleg a petefészekben és a méhlepényben termelődik. Elengedhetetlen a peteéréshez, terhességhez, 

fogamzáshoz, csontállomány megőrzéséhez az ösztradiol megfelelő szintje. Részt vesz a koleszterin szabályozásában 

és a másodlagos nemi jellegek kialakulásában. Az ösztradiol-termelés a menopauza idején szabálytalanná válhat és akár 

szünetelhet. 

LH (sárgatest serkentő hormon): A sárgatest serkentő hormon az agyalapi mirigy elülső lebenyében termelődik. A 

luteinizáló hormon idézi elő a peteérést, továbbá a petefészekben stimulálja a hormonok termelődését. Menstruációs 

zavarok, meddőség, menopauza fennállása esetén, valamint petefészek rendellenességek kivizsgálásában segít az LH-

szint ellenőrzése. 

Prolaktin: Nőkben általában magasabb értékben található, mint a férfiaknál. Terhesség során a prolaktinszint akár a 

10-20-szorosára emelkedik, majd a szoptatás időszaka alatt fokozatosan visszaáll a normál értékre. Segíti a 

tejelválasztást és a szülés után gátolja, hogy a nőknél beinduljon a nemi ciklus. A magas érték hátterében állhat például 

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

FSH (follikulus stimuláló hormon): Az FSH a normál működéshez elengedhetetlen a nőknél és a férfiaknál egyaránt, 

de a szervezetben történő kiválasztási folyamat nagyon eltér a két nem esetében. A petefészek tüszőérését és a 

petefészek hormonelválasztását serkenti. Általában az emelkedett FSH-szintet meddőségi kivizsgálások során szokták 

kérni az orvosok. Emelkedett FSH oka lehet például menopauza, petefészekfejlődési rendellenesség hatása. 

Progeszteron: Legnagyobb szerepe abban van, hogy felkészítse a női szervezetet a terhességre. Előkészíti a méhet a 

petesejt beágyazódására. A vizsgálata feltárja a következő problémákat: meddőség oka, ovuláció idejének megállapítása, 

normál terhesség követése, méhen kívüli terhesség kimutatása. 

3. IR vizsgálati pont: Pajzsmirigyvizsgálat 

Vérvétel: TSH, fT3, fT4, rT3 (az rT3-at csak nagyon kevés központban vizsgálják rutinszerűen) 

Autoimmun pajzsmirigygyulladást (Hashimoto) mindig keresni kell! Vérvételes vizsgálata: anti-TPO, anti-TG. 

4. IR vizsgálati pont: D-vitamin 

Hiánya inzulinrezisztenciát, cikluszavart, meddőséget okozhat, ezért rendszeresen érdemes szedni. Évente 1-2-szer 

ellenőriztesd a D-vitamin-szinted. A vizsgálat előtt 5 napig hagyd ki a D-vitamin készítmény szedését. 
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Mit okoz a D-vitamin hiánya? 

✓ Inzulinrezisztenciát okoz. A meglévő inzulinrezisztenciát, PCOS-t pedig tovább rontja, ezzel együtt a 

fogamzóképességet is. Tehát a D-vitamin érzékenyíti az inzulinreceptorokat, segít rendezni a peteérést, a 

menstruációs ciklust, elősegíti a fogantatást. 

✓ Hiánya a banális fertőzésektől kezdve az autoimmun betegségekig bezárólag minden immunrendszer 

közvetítette betegség megjelenési kockázatát növeli. Az immunrendszer működését szabályozó hormon. 

Gyulladáscsökkentő hatása is van, krónikus gyulladásos betegségben is jusson eszedbe, hogy pótolni kell. 

✓ A depresszióra jellemző a D-vitamin-hiány. Nagyon sok ember szenved fásult, rossz hangulattól a napfény 

nélküli téli hónapokban. 

✓ Hiánya hozzájárul az elhízás kialakulásához. A túlsúlyos emberek nagyobb D-vitamin-hiányban szenvednek, 

és ez a túlsúlyos várandós nők magzatára is érvényes, hiszen ők a mama D-vitaminját kapják. A fogyás D-

vitamin-pótlás mellett eredményesebb lehet. 

✓ A kálcium nem tud beépülni a csontokba. Javasolt K2 vitaminnal együtt szedni, hogy a D-vitamin hatására a 

kálcium ne a lágyrészekbe, erekbe, hanem valóban a csontokba épüljön be. 

Inzulinrezisztencia-vizsgálat - kiegészítések: 

✓ Hasi ultrahang. Az inzulinrezisztencia zsírmájhoz vezethet. Ha gyakran érzel jobb bordaív alatti feszülést, 

esetleg fájdalmat, ez zsírmáj tünete lehet, ellenőriztesd ultrahangvizsgálattal! Ha nem okoz panaszt, akkor is 

érdemes megnézni. A leletben általában ez szerepel: fokozott reflectivitású hepar, steatohepatosis. Ez 

zsírmájat jelent, ami ritkán májgyulladásba, még ritkábban májzsugorba, májrákba is átmehet. 

✓ Vas. Vérképet mindig nézni kell. A vashiányos vérszegénység kifejezetten rontja az inzulinrezisztencia 

tüneteit. A vas felszívódási zavar mögött legtöbbször a bélnyálkahártya gyulladása áll, amit a bélflóra 

egyensúlyának felborulása, a gyulladást okozó (tejet és glutént tartalmazó) élelmiszerek, italok rendszeres 

fogyasztása okoz. A vashiány leggyakoribb oka: erős menzesz, vas felszívódási zavar. 

Az inzulinrezisztencia kezelése 

Fontos megjegyzésem: Az IR a 2-es típusú diabétesz legelső lépcsőfoka. Idesoroljuk a PCOS-t is társult 

betegségként. A 3 hormonáliseltérés tünetei, kezelése és megoldása azonos.  

Étrendi megkötések: 

✓ Az összes cukor tiltólistás. 

✓ Kerüld a finomított lisztből készült élelmiszereket – búza és finomliszt. 

✓ Megkülönböztetjük a gyors és a lassú felszívódású szénhidrátokat. Gyors minden, ami cukrot tartalmaz (az 

ÖSSZES cukor, méz, cukros üdítő, cukortartalmú feldolgozott élelmiszer, gyümölcsök, lekvárok, "rendes" 

fagyi és csoki) minden, ami finomított lisztből készül (pl. péksütemények, édességek, tészták), pépesített, 

pürésített, levesített (gyümölcs- és zöldséglé). Lassú minden, ami rostot tartalmaz, minél nyersebb, annál 

lassúbb. Ilyen például az összes zöldség, a zab. 

✓ Reggelire és utóvacsorára csak lassú felszívódású CH-t fogyassz (vagyis kerülendő a gyümölcs), a fehérjék 

közül a tejtermék sem jó ilyenkor – bár IR esetén javaslom a tehéntej elhagyását szinte 100%-osan egyébként 

is. 

✓ Nincs olyan étkezés, amikor lehet csak gyors szénhidrátot fogyasztani (pl. gyümölcsöt), mindig vagy lassú 

szénhidrátot kell mellé tenni, vagy be kell lassítani rosttal (zöldség, egyéb rostok, pl. útifűmaghéj), fehérjével, 

vagy zsírt /olajat tartalmazó étellel (olivaolaj, avokádó, olajos mag). 

✓ Kerülendő minden állati eredetű tejtermék, akár laktózmentes, akár nem. A tej allergén faktor legtöbb esetben 

IR, PCOS és egyéb hormonális esetekben, ezért az elsődleges gyulladást okozó tényezőket ki kell iktatni, hogy 

a bélrendszer helyreállhasson. A tej tejzsírból, tejfehérjéből, tejcukorból áll. Ezek bármelyikére diszfunkciók 

jelentkeznek a bélrendszerben vagy rejtett allergénként funkcionálnak. Ha van bőrproblémád, emésztési 

nehézséged, akkor még fokozottabban kell ezt tesztelni, kivonni a tejféléket.  Miért fontos az állati eredetű 

tejtermék visszaszorítása? A tej növekedési hormonokat tartalmaz. Ez nem természetellenes, de a tejben 

gyorsítást fokozó, ösztrogén jellegű hormonokként funkcionálnak, amelyek felnőttkorban fogyasztva 

túlburjánzást, túlnövekedést (elhízást is) okozhatnak a bélrendszerben. A tejüzemekben további 

hozamnövelő hormonokat (pl. ösztrogén és pajzsmirigyhormonok) adnak a tejekhez élelmiszergyártás 

közben, amelyeket beviszel a szervezetedbe. Ez gyulladásokat generál. Emellett a tejcukor lebontása nagy 

mennyiségű inzulintermelést követel, amely szintén gyulladásos állapotokat okoz a szervezetben. A magas 

inzulin- és cukorszint nem jó a szervezetnek, mert blokkolja a zsírégetésért felelős folyamatokat. A magas 
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inzulinválaszt okozó termékeket tehát minimalizálni érdemes. Ezért IR/PCO/PCOS esetén a tejtermék 

hátráltató tényező a kiváltott inzulinválasz miatt. A hangsúly a mértéken van. Lehetőség szerint iktasd ki minél 

jobban, de néha fogyaszthatsz. Ha nagyon elkötelezett vagy, akkor teljesen kiiktatva rohamosan jobb 

eredményeket érhetsz el az egészségügyi állapotodban. 

✓ Glutén elhagyása csak előnyödre válhat függetlenül attól, hogy van-e érzékenységed rá. A glutén és a tej 

nagyon nem barátok, egymással keresztreagáló allergének. A glutén és tej golyvafokozó faktorok, vagyis 

hírvivői a baktériumoknak, gyulladást okozó anyagoknak, amelyek a duciság, az IR esetén fennálló gyulladást 

csak ronthatják. Negatív következménye egy olyan diétának, ahol eleve glutént nem tartalmazókat eszel, nincs. 

Ilyen a legtöbb zöldség, gyümölcs, a gabonák egy része, a húsok, a tojás. 

Foglaljuk össze nagyon tömören, hogy mire figyelj IR, PCOS és 2-es típusú cukorbetegség esetén. 

✓ Cukrot - fehér cukor, fruktóz (tehát hozzáadott cukrokat) lehetőleg ne fogyassz! 

✓ Ízfokozókat kerüld el, mert szinte mindegyikhez társul cukor, illetve növeli az éhségérzetet! 

✓ Amennyire lehet, kerüld az állati eredetű tejtermékeket és a tejet, kivéve a kecskesajt, juhsajt, parmezán! 

✓ Amennyire lehet, kerüld a glutént! 

✓ Gyümölcsöt önmagában soha ne fogyassz, mindig párosítsd olajos magokkal vagy rostokat tartalmazó 

zabpehellyel, vagy rostokat tartalmazó zöldségekkel! 

✓ A gyorsan felszívódó szénhidrátokat is érdemes lassítani jó zsírokkal és fehérjeforrásokkal: minden, ami 

pürésített, magasabb cukortartalmú vagy lisztféle, az gyorsabban szívódik fel, ezért egyél mellé olajos 

magvakat, jó fehérjeforrásokat, zöldségeket (tehát nyugodtan egyél főzeléket, amely pürésített, mert a benne 

található zöldség rostja segít, de társíts mellé egy fasírtot, amiben van zabliszt, jó fehérje és a tojás, mint zsír 

forrás. Kezded már érteni?) 

✓ Reggelire és vacsorára kerüld a gyümölcsöt (vagy ne önmagában edd, hanem az előbb említett módon lassítsd 

a felszívódását)! 

✓ Minden étkezésedben legyen szénhidrát, ne vond ki, ne válassz szélsőséges módszereket! 

✓ A tej és glutén megvonását addig tartom indokoltnak, ameddig inzulin- és glükózértékeid nem kerülnek 

normál tartományba, azaz jelentős változás esetén ezeket vissza lehet építeni fokozatosan, ám életed végéig 

javaslom a bélflóra-regenerálás alkalmankénti visszaépítését pár hétre, néhány havonta vagy akár hetente 

tarthatsz 1-1 ilyen napot/hetet! 

Ha mindez egyelőre nagyon nehéznek tűnik számodra, megnyugtatlak! Az összes IR-es étel az étrendben 

úgy lesz kialakítva, hogy neked már nem kell ezen gondolkodni. A szabályokat csak azért írtam le, hogy 

önállóan is tudj helyesen dönteni egy étteremben, családi eseményen, nyaraláson, vagy akkor, ha saját 

ételeket szeretnél tervezni magadnak. De a program ételeit használva semmi más dolgod nem lesz, csak 

eldönteni. mit eszel, kimérni az adagokat és megfőzni az ételt. Na meg, ugye, jóízűen elfogyasztani azt! :) 

Most abban segítek neked, hogy általánosságban mi hat jól inzulinrezisztencia esetén táplálékkiegészítő 

témakörben! 

Króm: Eredményes inzulinreceptor-érzékenyítő, illetve segít a cukor iránti vágy csökkentésében is. 

C-vitamin és Q10: A sejtszintű egészséghez van szükségünk rájuk, az egész testünk energiaszintjét emelik. Figyelj az 

adagra! A napi 2000 NE-nél több C-vitamin bevitele leüríti a B-vitamin-raktárakat, tehát ilyenkor azt is pótolni kell. 

Természetes C-vitamin-források: citrom, paprika, csipkebogyó, fekete ribizli, áfonya, savanyú káposzta (pajzsmirigyes 

ne!), petrezselyem.  

Kálcium, magnézium, cink: A magnézium fele annyi legyen, mint a kálcium, így működnek együtt optimálisan. 

Kapor és kaportabletta – IR esetén szinte kötelező: A nyersen fogyasztott kapor értékes antioxidáns, kiváló C-vitamin-

forrás. A növény tartalmaz még: A-vitamint, riboflavint, B1-, B2-, B3-, B6-, E-vitamint, valamint folsavat, pektint, 

kálciumot, vasat, rezet, magnéziumot, káliumot, foszfort, cinket és igen nagy mennyiségű rostot. Jelentős antimikrobás 

hatása van, amellyel hozzájárul az immunrendszer fejlődéséhez. Fogyasztása képes csökkenteni a megnövekedett 

koleszterinszintet, miközben kiváló rostforrás. Természetes vércukor-szabályozó hatása van. A kaprot, amikor csak 

tudod, használd ételekbe nyers formában, a piacról vagy a zöldséges nénitől. 

D-vitamin: PCOS esetén alapvetően szükséges a D-vitamin pótlása, mert hiánya inzulinrezisztenciát okozhat, illetve 

nagyon lerontja a meglevő betegséget. A D-vitamin érzékenyíti az IR receptorokat, segít rendezni a menzeszt, javítja a 

várandósság esélyét. Félévente, évente érdemes vérvizsgálattal a vitaminszintet ellenőrizni és ennek függvényében 

megváltoztatni az adagolást. 
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Omega 3: Éppúgy, mint a D-vitamin, az omega 3 is minden sejt működéséhez alapvetően szükséges. Tehát IR-ben is! 

Természetes forrásai: hideg vízi tengeri halak, mint például a lazac, a hering, a makréla, a szardella és a szardínia. Ha 

inkább terméket szeretnél, adalékmenteset és lehetőség szerint nehézfém terheltség nélküli készítményt válassz – 

gyógyszertárban kérdezz rá ezekre! 

B-vitamin és egyéb B-vitaminok: – ha szedsz IR-re gyógyszert, pl. metformint vagy gluténmentesen étkezel. Az 

inzulinrezisztencia-gyógyszer (metformin) szedése akadályozza a B12-vitamin és folát (=B9-vitamin) felszívódását. A 

gluténmentes étkezés pedig komplex B-vitaminok hiányához vezet! Természetes B-vitamin-források: mogyoró, 

marhahús, lencse, répa, tojássárgája, máj. 

Pajzsmirigy rehabilitáció 

Ismerd meg a pajzsmirigyedet! 

A pajzsmirigy (glandula thyroidea) a légcső, ill. a gége előtt két oldalt elhelyezkedő, lebenyekből álló, pillangó alakú 

belső elválasztású mirigy. Élettani feladata a pajzsmirigyhormonok termelése. Ezek a hormonok szerepet játszanak a 

szervezet anyagcseréjének szabályozásában, a növekedésben, az agyi működésben, így pajzsmirigyed részt vesz a 

koleszterin, valamint a női hormonok termelésének szabályozásában is. 

Nagyon sokan szenvednek pajzsmirigybetegség miatt, de a pajzsmirigy betegek mintegy 50%-a nem tud róla, hogy 

problémája van! Ez azért fordulhat elő, mert néhány tünetet normálisnak vélünk. A valóságban azonban a pajzsmirigy 

működésének felborulása nem normális. Egyensúlyhiány alakulhat ki, ha a pajzsmirigyed már nem működik 

megfelelően. Lehet, hogy túl sok hormont termel, vagy túl keveset, vagy megtámadta egy antitest, vagy 

megnagyobbodott. Különböző okai lehetnek a pajzsmirigy-rendellenességeknek, a tünetek kezelésének fontos lépése 

a probléma gyökerének megismerése. 

Ha a pajzsmirigyed körül valami nincs rendben, akkor az első néhány kérdésed mindig az lehet, hogy mi ennek az oka, 

mit rontottál el, mi vezetett ide és persze hogyan tudod ezt orvosolni. A pajzsmirigybetegség vagy -elváltozás azon 

„betegségek”, hormonális elváltozások közé tartozik, amelyek tünetével jóval korábban is találkozik az ember, mint 

ahogy fény derül a problémára. 

Kiváltó okok között rengeteg felsorolandó tényt felállíthatunk: stresszes életmód, növényvédő szerek, rovarírtó szerek, 

egyéb xenoösztrogének (vegyi anyagok), élelmiszeripar, elhízás, túlzott fehérjefogyasztás, intoleranciák, vitaminhiány, 

felszívódási zavarok, összetett hormonális kihatások, rendszertelen táplálkozás, sok koplalós fogyókúra, folyamatos 

fogyás-visszahízás váltakozása, stb.  

A pajzsmirigy-alulműködés a pajzsmirigygyulladás enyhe, korai fázisa. A pajzsmirigy-túlműködés a pajzsmirigy 

túlhajszolása. Ha a pajzsmirigy gyulladt, az immunrendszered tudja, hogy sejtkárosodás léphet fel, ezért a gyulladással 

védekezik. 

Mi a pajzsmirigyed rendeltetése? 

A pajzsmirigy a testünk adatközpontja. Vagyis ez felel azért, hogy a különböző szervrendszerek között fennálló 

fiziológiai egyensúlyt összehangolja. Folyamatosan adatokat gyűjt arról, mi működik jól, mi nem működik jól, mire van 

szükség és mi felesleges a szervezetben. Ezeket az információkat arra használja, hogy jeleket, ingereket küldjön a 

testeden belül, hogy a kívánt egyensúly felállhasson és az ehhez szükséges feladatokat minden terület megkapja. Ez 

azért fontos, mert ha bárhol hibát észlel a testeden belül, akkor tudja, hogy bizonyos funkciók ellátásánál az azért felelős 

egység kiesése esetén (rendellenesség, betegség, hiba) mi tudja a kieső szereplő helyett ellátni az adott feladatot helyesen. 

Gyakorlatilag egy saját magát üzemeltető és ellátó szervként dolgozik. Emellett energiát is biztosít a különféle 

szereplőknek. Például, ha beteg lesz a máj, akkor arra ösztönzi a hasnyálmirigyet, hogy erre figyeljen oda és dolgozzon 

hatékonyabban a máj kieső energiaforrásai helyett is. 

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

Az agyalapi mirigytől kapja az utasítást, hogy termelje a pajzsmirigyhormonokat. A TSH jelű hormon maga a jel. A 

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

átalakul a májban és egyéb sejtekben található progeszteron segítségével T3-hormonná. A megfelelő 

pajzsmirigyműködéshez ezáltal kielégítő progeszteronra is szükség van. A T3 a teljes anyagcserénkért, a tápanyagok 

elégetéséért, a sejtek megújulásáért felelős. Mivel ennyire sok a feladata, van is lehetősége sok mindennek elromlani. 
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A nem megfelelően működő pajzsmirigy sokféle tünethez vezet, mert az egész testre kihatással van. Ilyen az extrém 

fáradtság érzete, száraz bőr, hajhullás, gyenge körmök, vizesedés, gyulladások, izomgörcsök, ízületi fájdalmak, hideg 

kéz, hideg láb, hízás, nehéz fogyás, alvászavar, depresszív hajlamok. A pajzsmirigy működhet alul és felül is. 

Alulműködését okozhatják autoimmun betegségek is, ezért fontos ellenőrizni, hogy a szervezet antitesteket termel-e 

(ez az anti-TPO), vagyis meg kell vizsgálni, hogy van-e autoimmun betegség. Akkor tudhatjuk meg, pontosan milyen 

a pajzsmirigy állapota, ha megnézzük az összes értéket: TSH, T3, T4, anti-TPO. 

Pajzsmirigyeltérések 

A teljes működését nem kell értened, hiszen a mindennapi életedben Te nem érzed és nem is érzékeled a benned 

munkálkodó hormonok feladatait és munkáját. Te azzal tudsz segíteni a hatékony odabent zajló folyamatokban, hogy 

figyelsz a kerülendő és gyakrabban fogyasztandó élelmiszerekre, esetlegesen a kerülendő tevékenységekre. 

1.) Hipotireózis - pajzsmirigy-alulműködés 

A hipotireózis olyan kifejezés, amelyet egy csökkent metabolikus állapot leírására használunk, ami a pajzsmirigyhormon 

nem megfelelő mennyiségének vagy működésének tulajdonítható. A betegség alattomos, lassú lefolyású. Kezdetben 

enyhe, nehezen felismerhető tünetek jelentkezhetnek. Sokszor hónapok, évek alatt alakul ki. 

A pajzsmirigy-alulműködés tömör megfogalmazása az, hogy a szervezetünk nem jut elegendő T4- és T3-hormonhoz. 

Ezekről a hormonokról később olvashatsz. 

Leggyakoribb tünetek: 

fáradékonyság 
izomgyengeség  
száraz bőr 
székrekedés 
hajhullás 
alacsony pulzus 
meglassult gondolkodás 
magas koleszterinszint 

ízületi fájdalom, duzzanat és 
merevség 
hajhullás, hajszálak elvékonyodása 
hízás 
cukor és szénhidrát utáni vágy 
száraz nyálkahártyák 
vas és B12-vitamin felszívódási 
zavar 

puffadt arc 
nyomásérzés a nyakban vagy 
nyakon 
fojtogató érzés és krákogás 
köhécselés 
menstruációs zavar 
depresszió 

 

2.) Hipertireoidizmus - pajzsmirigy-túlműködés 

Ez akkor jelentkezik, ha pajzsmirigy hiperaktív, aminek következtében túl sok pajzsmirigy-hormon termelődik. Ahogy 

a termelés felgyorsul, a test szinte összes rendszere kiegyensúlyozatlanná válik. A Graves-Basedow betegség a 

hipertireoidizmus leggyakoribb formája, melynek eredményeként a szemek dülledtek lesznek és a nyak megduzzad, 

megkönnyítve ezzel a betegség azonosítást. 

Leggyakoribb tünetek és panaszok: 

gyors fogyás 
szorongás 

alvási nehézség 
nyugtalanság 

hasmenés 
meleg intolerancia 

magas pulzusszám 
izzadás 

 

3.) Hashimoto autoimmun gyulladás 

A Hashimotho thyreoditis a leggyakoribb pajzsmirigy és egyben autoimmun betegség. A Hashimoto gyakran áll a 

meddőség és a menstruációs zavarok hátterében is. Általában pajzsmirigy-megnagyobbodással, strúmával jár, és 

kezdetben gyakran tünetmentes. Esetenként együtt járhat átmenti pajzsmirigy-érzékenységgel, esetleg hőemelkedéssel. 

A csökkent működés a betegség kezdetén még nem mutatható ki. Ilyenkor az egyes laboratóriumi vizsgálatok: TSH, 

FT4, FT3 még nem mutatnak eltérést.  A pajzsmirigy szövetének komponensei elleni antitest mérése azért fontos, mert 

ezek megelőzik a pajzsmirigy állapotának változását, gyulladását. Elsősorban az anti-TPO vérben történő vizsgálatával 

vagy vékonytű biopsziával igazolható ez a fajta pajzsmirigybetegség. 

Leggyakoribb tünetek és panaszok: 

túlsúly 
fáradékonyság 
depresszió 

vetélés 
alacsony pulzus 
hajhullás 

koncentrációs zavarok 
székrekedés 
menstruációs zavarok és 
teherbeesési nehézségek 
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Pajzsmirigyvizsgálatok 

A pajzsmirigyhormonok olyanok a szervezet számára, mint az üzemanyag a gépkocsik számára. Ha nincs vagy kevés 

van belőle, nem juthatunk el a célállomásra. Sejtjeink nem tudnak megfelelően működni, ha nem kapják meg a 

megfelelő mennyiségű pajzsmirigyhormont és pedig a T3-at, mert ez az egyetlen biológiailag aktív pajzsmirigyhormon. 

Ma T4, T3 és pajzsmirigyserkentő (TSH) hormonokat mérő tesztek állnak rendelkezésre, és ezek a kirakós darabkái. A 

TSH értéke önmagában nem mutat teljes képet! Kell a T3- és T4-hormon is. 

Elsődleges alulműködés akkor alakul ki, amikor a hipofízis elegendő mennyiségű TSH-t termel, azonban a pajzsmirigy 

nem tud elegendő T4- és T3-hormont termelni. Az alulműködésnek ez a leggyakoribb oka. Másodlagos 

alulműködés, amikor maga a hipofizis nem tud elegendő TSH-t termelni és a pajzsmirigyhormonok szintje is 

alacsony. Harmadlagos alulműködés, amikor a probléma magában a hipotalamuszban van. A T4-hormon elégtelen 

átalakulása T3-má a második oka az alulműködésnek. Ezért elengedhetetlen a T3 és T4-hormon ellenőrzése is. 

Mi a T3 és T4? 

A T3 a pajzsmirigyhormonok egyike, mely teljes nevén trijód-tironin, míg a T4 a tetrajód-tironin (tiroxin). Mivel a T4 

egy inaktív hormon, ezért jód segítségével T3-má kell alakulnia. A T3-ból jóval kevesebb kering a vérben, ráadásul 

rövidebb élettartamú is a T4-hez képest, ám ez az aktív hormon. 

Anti-TPO, TPO-AB, TGAB 

A thyreoidea peroxidase autoantitestek (anti-TPO, TPO-AB), a thyreoglobulin antitest (TGAB) és a thyreoidea 

stimuláló hormon vizsgálata elsősorban az autoimmun eredetű pajzsmirigybetegség diagnózisához nyújt segítséget. 

Ezen kívül az eredmények alapján lehetőség nyílik az autoimmun eredetű pajzsmirigybetegségeknek a többi formájú 

thyreoiditistől való megkülönböztetésére. 

Minden olyan esetben ajánlott az ultrahang is, ha a tapintásos vizsgálat illetve bármely egyéb tünet alapján felmerül 

valamilyen kóros elváltozásnak a lehetősége. 

Amennyiben a nagylabor-érték szerint vizsgálja háziorvosod a TSH értéket, nem lesz elegendő eredmény a kezében, 

amivel meg tudná mondani azt, hogy van-e a háttérben bármilyen komolyabb probléma. Ha a fent felsorolt tünetek 

közül több jellemez, mindenképp érdemes kivizsgáltatod magad szakorvossal. Csak endokrinológus/belgyógyász orvos 

tud ezzel mélyebben foglalkozni. Ha szükséged van endokrinológus orvos véleményére, felkeresheted Dr. Márián 

Alexandra endokrinológus/belegyógyász doktornőt, aki a Duciforradalom program hivatalos endokrinológusa. 

Segítségedre lesz ezekben a vizsgálatokban. 

Pajzsmirigy protokoll eszköztára 

A pajzsmirigyproblémák megoldása kétlépcsős. Elengedhetetlen tudnod, hogy nálad mi húzódik a háttérben, tehát 

szakorvosi vélemény birtokában tudnod kell, van-e esetedben pajzsmirigybetegség. Az eltérések gyógyszeres kezelése 

nagyban segíthet tüneteid kezelésében. 

Ez azonban nem lesz elég. Ha hosszú távon szeretnél egészséges lenni és természetes megoldásokat keresni a 

problémára, erre egyetlen fegyver a TÁPLÁLKOZÁSI PROTOKOLL MEGVÁLTOZTATÁSA. Ez abban is 

segíthet, hogy hosszú távon elhagyhasd a gyógyszeredet. 

Természetes eszköztár: 

egészségtudatos étrend - életmódváltás 
elhízás esetén fogyás 
feldolgozott élelmiszerek kerülése 
pajzsmirigyet támogató ételek fogyasztása 
pajzsmirigyet negatívan stimuláló ételek elhagyása 

tejtermékek visszaszorítása 
glutén mellőzése 
szója kiiktatása 
koffein kizárása 
étrendkiegészítők alkalmazása 

 

Kerülendő élelmiszerek és ennek magyarázatai: 

Akinek pajzsmirigygondja van, gyakran néz szembe inzulinrezisztenciával vagy cukorbetegséggel is. Ennek oka, hogy 

a cukorevés okozta inzulinkiugrások károsítják a pajzsmirigyet. A finomított cukrokat rendszeresen fogyasztóknál 

nagyon gyakori az IR, diabétesz. Tehát a kettő hormonális eltérés egymást negatívan befolyásolja. 
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Kukorica. Egészséges, tápláló energiaforrást biztosít számunkra. Ám a növényvédő szerek, gyomirtók, gombaölő 

szerek használatának köszönhetően a kukorica DDT-vel terhelt sok esetben (teljes nevén diklór-difenil-triklóretán, 

nagy hatású rovarméreg). Mivel a kukoricát nagy mennyiségű kemikáliával kezelték, a pajzsmirigyvírus a kukoricát 

azonosítja a toxikus méreganyagokkal. Kukoricaolaj, kukoricadara, kukoricaszirup esetén is légy résen. Ha nincs baj a 

pajzsmirigyeddel, nem lesz bajod a kukoricától, de mértékkel kell fogyasztani mindenkinek. 

Szója. Önmagában egészséges élelmiszernek számított. A mai szójabab génmódosított, kórokozók táptalaja. A szója 

nehezen emészthető, hozzájárulhat a golyva kialakulásához, megzavarja a jódfelvételt, ami a pajzsmirigyműködés egyik 

elengedhetetlen eleme. A szója az ösztrogén aktivitását is utánozhatja, és megzavarhatja a hormonműködést. Az 

izoflavonoidok, vagy ösztrogénhez hasonló vegyületek gátolják a tiroxin működését. Emiatt a TSH megemelkedik. 

Sertéshús. A sertéshússal az a legnagyobb probléma, hogy általában magasabb a zsírtartalmuk a többi állati termékhez 

képest még akkor is, ha sovány a hús. A legnagyobb probléma viszont a sertéshúsban lévő zsír típusa. Tipikus állati 

zsírnak tűnik, valójában a véráramban történő eloszlása órákkal tovább tart, átlagosan 12-16 órán át, míg más állati 

zsírok 3-4 órán belül eloszlanak. Nem véletlenül tiltottam a sertéshúst nagyon sokáig az étrendekben. Mivel a sertészsír 

túl sokáig marad a véráramban, hiba lép az oxigénellátásban. Mit jelent ez? Ha mondjuk vacsizol egy jó kis sertésbpl 

készült szalámit este, majd reggel is sertés szalonnás tojásrántottával indítod a napot, a sertészsírnak esélye nincs kilépni 

a véráramból nagyon sokáig (az említett 12-16 óra sokszorozódik a folyamatos sertés utánpótlás miatt). Ez azt jelenti, 

hogy a véred nem tud oxigénnel dúsulni az étkezések között. Az oxigén viszont nagyon fontos. Ha pajzsmirigy gondod 

van, vagy bármilyen más betegséggel küzdesz, nem jó az, ha a véredben túl sok a zsír, az pláne nem jó, ha az a zsír 

sokáig ott van. Minél magasabb a véráramban a zsír szintje, annál kevesebb oxigén lesz a vérben és a baktériumokat, 

vírusokat az oxigén segítségével tudja a szervezet kiirtani. A sertésszír a májat is megterheli, ami ellehetetleníti a 

szervezetedbe jutó méreganyagok, nehézfémek, növényvédő szerek, vírusok, anyagok kiürülését. Ezek a méreganyagok 

ehelyett visszaáramlanak a szervekbe és ott akadályozzák a különféle testi funkciókat, például a májban a 

pajzsmirigyhormonok átalakítását. 

Keresztesvirágú zöldségek és golyvaképzők. A keresztesvirágú zöldségek negatívan befolyásolhatják az 

egészségtelen pajzsmirigy működését. A pajzsmirigyre hatással lehetnek a következő zöldségek: karfiol, káposzta, 

brokkoli és kelbimbó. Ezeket érdemes mindig főzve fogyasztani, mert ilyenkor csökkenthető a negatív hatásuk, de a 

legjobb, ha csak alkalmakra korlátozzuk a fogyasztásukat. Ezek golyvaképzők. A golyvaképzők azok az élelmiszerek, 

amik megakadályozzák a jód felszívódását, ami pedig nélkülözhetetlen a pajzsmirigy egészsége szempontjából. A 

golyvaképzők közé tartoznak a keresztesvirágú növények, a szója, a fenyőmag és a mogyoró is. Tehát FŐZD / SÜSD 

EZEKET! Nyersen ne egyél például káposztát. A goitrogén anyagok azok, amelyek ronthatják a pajzsmirigy 

működését, mivel bizonyos mértékben gátolják, lokálisan beleavatkoznak a pajzsmirigy jódfelvételébe, gátolják a 

pajzsmirigy-peroxidáz (TPO) tevékenységét. A legfőbb goitrogén ételek a keresztesvirágú növények. Ezért, bár ezek a 

zöldségek jelentős egészségügyi előnyökkel járnak, gyakori, nagy mennyiségű nyersen való fogyasztásuk (például a nyers 

léként való rendszeres nagy mennyiségben fogyasztásuk) előidézheti, vagy súlyosbíthatja a pajzsmirigy megbetegedését. 

A zöld levelesek továbbra is fontosak az egészség szempontjából, és nincs szigorú klinikai vizsgálat, amely 

alátámasztaná annak szükségességét, hogy ezeket elhagyjuk az étrendünkből.  

Koffein. Kóla, kávé, energiaitalok – koffeinmentes verzió rendben van. Figyelj oda a kávé gluténtartalmára, mert 

sajnos több kávéban van glutén. 

Tejtermék esetén a tejtermékben lévő fehérje a pajzsmirigyvírus második kedvenc eledele. A körbe tartozik a sajt, a 

tej, a vaj, a joghurt, a tejszín, a kefir. Ez nagyon nehéz, de érdemes egy ideig így táplálkozni a pajzsmirigy gyógyítása és 

a fogyás sikeressége érdekében. 

Glutén. Az orvostudomány egyre több olyan betegséget tár fel, ahol a háttérben a gluténérzékenység áll. Hiába mondod 

azt, hogy nem eszel búzát, sajnos, ma már annyi termékben van glutén, hogy elkerülhetetlen a fogyasztása, ha nem 

figyelsz oda erre. A búzaglutént nem azért kell kerülni a pajzsmirigyet körüllengő tünetek esetén, mert a glutén 

gyulladást keltő élelmiszer. Az a gond a gluténnel, hogy üzemanyaga a kórokozóknak, többek között a 

pajzsmirigyvírusnak is. A glutén proteinjének, a gliadinnak a szerkezete nagyon hasonlít a pajzsmirigyére. A gliadin 

ellen termelt antitestek megtámadhatják a pajzsmirigysejteket, vagy a test egyéb területén a pajzsmirigyhormon-

receptorokat, ennek következtében csökken a pajzsmirigyhormon-termelés vagy a felhasználás. Van gluténérzékenység 

cöliákia nélkül is. 
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Pajzsmirigyet támogató élelmiszerek 

Alma: Gyulladáscsökkentő a pajzsmirigy számára, Amikor a pektintartalma bejut az emésztőrendszerbe, növényi 

vegyületeket bocsát ki, amelyek olyan erősen beburkolják a vírussejteket, hogy azok sem táplálkozni, sem szaporodni 

nem tudnak. 

Avokádó: Olyan növényi vegyületeket tartalmaz, amelyek védik az emésztőrendszer belső bélését. Emellett könnyen 

felszívódó formában tartalmaz rezet, amivel a T4 és T3 pajzsmirigyhormon termelésének egyensúlyát segít fenntartani.  

Banán: Aminosavakat és megfelelő formában megjelenő káliumot tartalmaz. Emellett erős vírusölő, 

gyulladáscsökkentő tulajdonságokkal rendelkezik. Csodálatos kálciumforrás, mert maga a fa, kálciumban gazdag talajon 

nő, és a hipoglikémia kezelésében is  nagy  segítség, mert részt vesz a vércukorszint kiegyensúlyozásában. Ne foglalkozz 

azzal a modern őrülettel, hogy a banán túlságosan sok cukrot tartalmaz. A gyümölcscukor létfontosságú agyi táplálék, 

ráadásul  olyan  aminosavakhoz és ásványi anyagokhoz kötődik, amelyek miatt a banánt életminőség-javító 

tápanyagforrásnak tekintjük. 

Bazsalikom: Ennek a gyógynövénynek a vírusölő képességét részben azok a fitokémiai vegyületek adják, amelyek a 

pajzsmirigybe lépve lelassítják gyulladását. A bazsalikom segít a göbök, ciszták és tumorok méretének csökkentésében, 

és rákellenes vegyületek segítségével vesz részt a pajzsmirigyrák megelőzésében. 

Bogyós gyümölcsök: A pajzsmirigyre tett mélységes hatásukat elsősorban igen magas antioxidáns-tartalmukkal érik el, 

mert ezáltal lassítani tudják a pajzsmirigyszövetek felgyorsult károsodását. Az egyes bogyós gyümölcsök további, 

jellegzetes gyógyhatásokkal is rendelkeznek. A földi szeder például csökkenti a göbök növekedését, miközben 

támogatja és erősíti a pajzsmirigyszövetet. A málna a teljes szervezet méregtelenítésében vesz részt. Hajlamos továbbá 

a vírusos hulladékanyagtól megterhelt máj által az emésztőrendszerbe továbbított szennyeződésekhez kötődni, és ily 

módon eltávolítani azokat a szervezetből. 

Burgonya: A gyakran minden tápértéket nélkülöző, „fehér” élelmiszerként megbélyegzett burgonya valójában az egyik 

legjobb étel a pajzsmirigyünkkel vívott harcban. Magas a lizintartalma, és tirozin is van benne, mely a 

pajzsmirigyhormonok termeléséhez szükséges vegyület. 

Citrom és lime: A sósav (jó sav) szintjének növelésével javítja az emésztést a béltraktusban. Tonizálja a bélfal belső 

részét, tisztítja a májat. A citrom és a lime kiegyensúlyozza a vér nátriumszintjét, ami aktivizálja az elektrolitokat, és 

ezáltal javítja a ködös gondolkodást, valamint egyéb neurológiai tüneteket okozó neurotranszmitter-aktivitást. 

Datolya: Az endokrin rendszert támogató káliumot, magnéziumot és glükózt tartalmaz. A datolya segít megtisztítani a 

májat, beindítja továbbá a perisztaltikus működést, és ezáltal segít az emésztőrendszernek előre préselni-tolni a sok 

különböző hulladékanyagot, amelyek mind megterhelik a gyógyulni vágyó szervezetet. 

Csírák és mikrozöldek: Magas cink- és szeléntartalmukkal erősítik az immunrendszert, és további kritikus fontosságú 

mikrotápanyagokkal támogatják a pajzsmirigyet, és csökkentik a göbnövekedést. 

Diófélék (különösen a dió, a paradió, a mandula és a kesudió): Nyomelemtartalmuk – például cink, szelén és mangán 

– hasznos támogatást nyújt a pajzsmirigynek. A dió például olyan vírusölő és antibakteriális fitokémiai vegyületeket 

tartalmaz, amelyek megakadályozzák a vírusok terjedését a májban, a lépben és a pajzsmirigyben. 

Édesburgonya: Segíti a máj tisztulását és méregtelenítését a méreganyagoktól. Elősegíti a bőr táplálását, és támogatja a 

mellékvese működését. Csökkenti a cisztákat a test minden részén, a policisztás ovárium szindrómát eredményező 

méhcisztákat is ideértve. 

Fejes saláta (különösen a vajsaláta és a római saláta): Stimulálja a belek perisztaltikus mozgását. Vértisztító és vérképző 

hatású. A mellékvese működést elősegítő – és végső soron a pajzsmirigyet támogató – nyomelemeket, ásványi sókat 

tartalmaz. 

Fokhagyma: Vírusölő és antibakteriális hatásával véd, elpusztítja a vírussejteket. Segít kimosni a toxikus vírusos és 

bakteriális hulladékokat a nyirokrendszerből. 

Füge: Megragadja a méreganyagokat az emésztőrendszerben, és kiüríti őket a testből, hogy elősegítse a gyógyulást. A 

májat is megtisztítja a növényvédő szerektől, régi (például pajzsmirigy) gyógyszerektől és egyéb hulladékanyagoktól. 

Hagymafélék és zöldhagyma: Újabb fantasztikus élelmiszerforrás, mely kéntartalmának köszönhetően képes 

összezavarni és leverni a vírusokat és mindeközben táplálni magát a mirigyszervet.  
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Körte: Revitalizáló és tápláló hatású a májra, miközben megtisztítja a szervet a növényvédő szerektől. Elősegíti továbbá 

az elnehezült máj helyreállítását, és ezáltal megindítja a fogyást. Nagyon hasznos az inzulinrezisztencia csökkentésében, 

a vércukorszint kiegyensúlyozásában és a mellékvese működésének támogatásában. 

Mangó: Jelentős karotintartalma elősegíti a lép és a máj helyreállítását, az agy táplálását, valamint a nyirokrendszer 

megtisztítását a méreganyagaitól. 

Narancs és mandarin: A citromhoz és lime-hoz hasonlóan ezek a gyümölcsök is gazdag kálciumforrást jelentenek. A 

biológiailag jól hozzáférhető kálcium nagy mennyiségű bevitelével – melyek legjobb forrása a citrusfélék – elkerülheted, 

hogy a szervezeted a csontjaid kálciumkészletéhez nyúljon. A narancs és mandarin C-vitamin-tartalma is jó fegyver a 

máj felélesztésében, valamint a zsírtól való megtisztításában, mindeközben elősegíti a fogyást. 

Nyári tökfélék (különösen a cukkini és a tök, sütőtök): Segíti a pajzsmirigy stabilizálódását és a T4- és T3-hormonok 

termelését. Segíti a máj helyreállítását, és támogatja a pajzsmirigyhormonokat átalakító képességét. Könnyen felszívódó 

glükózt biztosít az agy és az idegrendszer többi része számára. 

Paradicsom: A nyirokrendszer és a máj számára biológiailag hozzáférhető sajátos C-vitamin-változatával támogatja és 

erősíti az immunrendszert, és megnehezíti a vírus „utazgatását” a szervezetben. Ez a C-vitamin-változat a pajzsmirigy 

saját immunrendszerét is támogatja a nyaki területen. Növekedés közben éjjel a paradicsom magába szívja és begyűjti 

a holdfény frekvenciáját – ugyanúgy, ahogyan nappal a napfényét. Ez azt jelenti, hogy az elfogyasztott paradicsom 

erősíti a pajzsmirigy rádióhullám-szerű frekvenciáit, és ezáltal elősegíti az egyensúly és a homeosztázis létrejöttét a test 

minden szervében és mirigyében. 

Petrezselyem: Kivonja a rezet és alumíniumot. A pajzsmirigy táplálása és helyreállítása révén fokozza a T3 

pajzsmirigyhormon termelését. 

Spenót: Lúgos környezetet teremt a testben, és jól felszívódó mikrotápanyagokat biztosít az idegrendszer számára. A 

rejtélyes súlygyarapodást és rejtélyes szívdobogásokat okozó zselészerű vírusos hulladékanyaghoz kapcsolódva 

eltávolítja azt a májból. Különösen jól alkalmazható a bőr megújítására és olyan bőrproblémák visszafordítására, mint 

az ekcéma és a pikkelysömör. 

Uborka: Erősíti a mellékvesét és a vesét. Hidratálja a nyirokrendszert, különös tekintettel a nyak körüli részre (ahol a 

pajzsmirigy saját immunrendszere található), és elősegíti a pajzsmirigy tisztulását. Az uborka hidratáló hatása lassíthatja, 

és végül le is állíthatja a friss mononukleózis fertőzést. 

Zeller: Erősíti az emésztőrendszer sósavtartalmát, és segíti a máj epetermelését az ételek lebontásához. A zeller tisztító 

hatása támogatja a pajzsmirigy T3-hormon termelését. 

Pajzsmirigy-rehab - az első két hónapban és folytatólagosan is 

❶ 1. hónap: Máj-, nyirok- és emésztőrendszer-tisztító hónap 

A következő erősítő italokat kell belevenned a normál életmenetedbe, bedolgoznod a fő- és kisétkezések rutinjába. 

Nem kell, hogy egész nap csak ezeket az italokat idd. Figyelj oda rá, hogy eleget fogyassz az italok között, hogy ne 

legyél éhes. Arról se feledkezz meg, hogy akármilyen étkezési filozófia híve is vagy, jó, ha a megismert gyógyító ételek 

és étrend-kiegészítők közül néhányat mindenképpen bevezetsz a mindennapjaidba, hogy a gyógyulásod a lehető 

leggyorsabban és leghatékonyabban történjen. 

• Minden reggel igyál meg 1,5-2 dl zellerlevet éhgyomorra. (Ügyelj rá, hogy friss, sima zellerszárlé legyen, 

amiben semmilyen egyéb hozzávaló nincs. Ha érzékeny vagy rá, és az adag túl sok, kezdd kisebb pohárral, és 

fokozatosan növeld a mennyiséget. A zellerlé gyógyító, nem kalóriadús ital, ezért kell reggelizned is utána, 

hogy legyen energiád az ebédig. Ha megittad, várj legalább tizenöt percet, mielőtt bármi mást fogyasztanál.) 

• Délben vagy kora délután iszogass meg körülbelül fél liter citromos vagy lime-os vizet. (Facsard ki fél citrom 

vagy lime levét, és keverd bele fél liter vízbe.). 

• Késő délután iszogass meg körülbelül fél liter citromos vagy lime-os vizet. 

• Minden este igyál meg körülbelül 1-1,5 dl uborkalevet. Az uborkalé mellé a présbe egy kis petrezselymet vagy 

korianderzöldet is tehetsz. 

Húzd ki az étrendedből a nem jótékony hatású élelmiszereket, azaz a tejterméket (ideértve a tejet, a tejszínt, a joghurtot, 

a sajtot, a kefirt, a tejfölt), a glutént, a kukoricát, a szóját, a sertéshúst, a koffeint. 
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Ebben a hónapban a májadat, a nyirokrendszeredet és az emésztőrendszeredet támogatod. Ha a gyomorban alacsony 

a sósav (jó sav) szintje, a nem jótékony savak könnyen felkúsznak a nyelőcsőbe alvás közben, ami kihat a pajzsmirigyre, 

és akadályozza a mirigy gyógyulását. A zellerlé a sósavszint felhozatalának legjobb eszköze, amellyel elérheted, hogy a 

rossz baktériumok miatt keletkező nem jótékony hatású savak „nyugton” maradjanak. A zellerlé emellett olyan ásványi 

sókat tartalmaz, amelyek még fel nem fedezett fertőtlenítő jellegük miatt vírusölő hatásúak. A hidratálás is nagyon 

fontos. Jó eséllyel élsz krónikusan dehidratált állapotban – mint a legtöbb ember. Ilyenkor a szervezeted nem tudja 

megfelelően kiöblíteni a szemetet, és az agyad összes szelepe sem képes megfelelő működésre. A listán található friss 

levek és víz a bolygó legjobb hidratáló tonikjai közé tartoznak.  

A citromos/lime-os víz további előnyei közé tartozik, hogy segít lebontani az epehólyagban lévő üledéket és köveket, 

ami fokozza a máj epetermelését, növeli a sósavszintet az emésztőrendszerben, és csökkenti a refluxot okozó rossz 

savak mennyiségét. Ha könnyedén megfeledkezel a vízivásról, meglátod, milyen elképesztő helyreállító hatással lesznek 

rád ezek a tonikok. Ha pedig odafigyelsz rá, hogy mindennap megigyál bizonyos mennyiségű vizet, ezekkel 

helyettesítheted a normál, sima vízfogyasztásod egy részét. Ha hajlamos vagy a gyors és kimerítő tisztulásra, lassan, 

fokozatosan vezesd be ezeket a változtatásokat. 

Zellerlé 
 
Recept:  

 ¼ -½ csokor zellerszár - 1,5-2 dl 
ahogy kijön belőle 

 ½ db alma (ha tisztán mégsem 
tudnád meginni – tudom, hogy 
nem a legfinomabb ital) 

 Öblítsd le és turmixold le 

 Ha gyümölcsprésen készíted, a 
legtisztább levet kapod, de 
turmix gépben is jó.  

 Ezt kortyolgasd el reggeli előtt. 
 

Citromos vagy lime-os víz 
 
Recept: 

 ½ db citrom vagy lime 

 2 bögre víz 

 Facsard bele a citrom 
vagy lime levét a vízbe. 

Uborkalé 
 
Recept: 

 ½ db uborka leve 

 ½ db alma 

 Öblítsd le az uborkát, 
préseld le vagy 
turmixold le 

 

❷ 2. hónap: Nehézfém-méregtelenítő hónap 

A következő tételeket kell belevenned a normál életmenetedbe, bedolgoznod a fő- és kisétkezések rutinjába. A 

smoothie helyettesíthet egy kisétkezést, de ha ezen kívül még éhes vagy snackre, hát ne aggódj, nem ez a smoothie 

fogja elrontani a "diétádat". Figyelj oda rá, hogy elegendő egyéb ételhez juss, hogy ne legyél éhes. Arról se feledkezz 

meg, hogy akármilyen étkezési filozófia híve is vagy, jó, ha a megismert gyógyító ételek és étrend-kiegészítők közül 

néhányat mindenképpen bevezetsz a mindennapjaidba, hogy a gyógyulásod a lehető leggyorsabban és 

leghatékonyabban történjen.  

✓ Minden reggel igyál meg 1,5-2 dl zellerlevet éhgyomorra, csak ezután reggelizz. 

✓ Minden nap igyál nehézfém-méregtelenítő smoothie-t. Ha nem szereted az összes nehézfém-méregtelenítő 

élelmiszert egyetlen itallal bevinni, a hozzávalókat építsd be külön-külön az egyéb ételekbe a nap során. 

Spirulinát tabletta formájában is beszerezhetsz, ha nem szereted az ízét. 

✓ Délben vagy kora délután iszogass meg körülbelül fél liter citromos vagy lime-os vizet. Facsard ki fél citrom 

vagy lime levét, és keverd bele fél liter vízbe. 

✓ Késő délután iszogass meg körülbelül fél liter gyömbéres vizet. 

✓ Minden este igyál meg körülbelül 1,5-2 dl uborkalevet. 

Ebben a hónapban megkapod a máj-, nyirok- és emésztőrendszer-tisztító hónap minden gyógyerejét. A citromos/lime-

os víz további előnyei közé tartozik, hogy segít lebontani az epehólyagban lévő üledéket és köveket, ami fokozza a máj 

epetermelését, növeli a sósavszintet az emésztőrendszerben, és csökkenti a refluxot okozó rossz savak mennyiségét. 

Ha könnyedén megfeledkezel a vízivásról, meglátod, milyen elképesztő helyreállító hatással lesznek rád ezek a tonikok. 

Ha pedig odafigyelsz rá, hogy mindennap megigyál bizonyos mennyiségű vizet, ezekkel helyettesítheted a normál, sima 

vízfogyasztásod egy részét. Ha hajlamos vagy a gyors és kimerítő tisztulásra, lassan, fokozatosan vezesd be ezeket a 

változtatásokat. 
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Méregtelenítő smoothie pajzsmirigyre 1. 
 
Recept: 

 banán 

 mangó 

 narancs 

 víz 

 Turmixgépben turmixold le az alapanyagokat. 

Méregtelenítő smoothie pajzsmirigyre 2. 
 
Recept: 

 banán 

 áfonya (fagyasztott is jó) 

 spenót 

 rukkola 

 málna (fagyasztott is jó) 

 Turmixgépben turmixold le az alapanyagokat. 

 

Ezeket a turmixokat az étrendedbe be tudod építeni. Az étrendben egy-egy reggelit ki tudsz váltani velük. 

Táplálkozás mellett étrendedet fontos vitaminokkal és kiegészítőkkel érdemes megtámogatnod. 

A pajzsmirigy megfelelő működése függ a T4 előállításához szükséges tápanyagoktól és a T4 T3-má alakításához 

szükséges anyagok meglététől is, amely a sejtek szintjén aktív pajzsmirigyhormon. Ha nem képes elegendő tápanyagot, 

például jódot, cinket, szelént, D-vitamint és vasat nyerni önmagában az ételekből, mindenképp beszélj orvosoddal a 

kiegészítőkről. 

Most abban segítek neked, hogy általánosságban mi hat jól a pajzsmirigy működésére: 

B12-vitamin: A megfelelő B12-bevitel kritikus fontosságú, mert ez a vitamin. melyből szinte senkinek nincs elegendő 

a szervezetében. A B12 különleges támogatással látja el a központi idegrendszert és az endokrinrendszert, és segít a 

helyreállításukban, és erősíti a neurotranszmitter vegyületeket. Ez a vitamin erősíti továbbá az immunrendszeredet, a 

mentális és érzelmi állapotodat, és segít a metilációs problémák helyreállításában.  

Cink: A cink erősíti a pajzsmirigyet, és stabilizálja a mellékvesét. Nem kell attól tartanod, hogy a cink szedésével 

lemeríted a rézkészletedet. 

C-vitamin: A C-vitamin az egész immunrendszert erősíti. Kimossa a májban az ott felgyűlt méreganyagait, egyensúlyba 

hozza a vérlemezke-termelést, és elősegíti a központi idegrendszer helyreállítását. Mindezzel párhuzamosan csökkenti 

a (mind rákos, mind jóindulatú) pajzsmirigygöböket, -tumorokat és -cisztákat, és támogatja és helyreállítja a mellékvesét. 

Spirulina: Ez az algafajta, mely por vagy kapszula formában is beszerezhető, fantasztikus szövetséges a központi 

idegrendszer helyreállítása és bizonyos nehézfémek, például a higany és a toxikus réz eltávolítása során a májból, a 

szaporítószerv-rendszerből, az emésztőrendszerből, a pajzsmirigyből és az agyból.  

Szelén: Ez az étrend-kiegészítő a pajzsmirigyszövet erősödését segíti elő, hogy védje a vírus okozta hegesedéstől. 

Emellett az egész immunrendszerre serkentőleg hat, erősíti és támogatja a központi idegrendszert, és – a pajzsmirigyet 

támogatva – stimulálja a T4 és T3 pajzsmirigyhormonok termelését. 

D-vitamin: A szervezetnek szüksége van D-vitaminra, hogy pajzsmirigyhormonokat termeljen, és azok 

felhasználásához is. Ha nincs belőle elég, gyakoribbá válnak bizonyos autoimmun betegségek, illetve fertőzések is, és 

gyulladásgátló hatása is van. 

Endometriózis 

Mi az endometriózis? 

A termékeny életkorban lévő nők körülbelül 10-%-át érintő, krónikus, jóindulatú betegség. Méhnyálkahártyához 

hasonló – endometrium – szövet megjelenését és szaporodását jelenti a méh üregén kívül, leggyakrabban a 

kismedencében, a petefészkekben, illetve a hashártya felszínén. Ezek az endometriózis szigetek összhangban állnak a 

menstruációs ciklussal, ennek hatására belső szervi összenövések, immunológiai reakciók és sejtmediátor anyagok 

felszabadulása ciklikus fájdalmat és meddőséget okozhatnak. A betegség okozta elváltozások érinthetik a méh 

izomzatát, a méhen kívüli hasűri és nemi szerveket, így a petefészket, petevezetéket, hüvelyfalat, a vastag-, vég-, illetve 

ritkábban a vékonybelet; a húgyhólyagot és a húgyvezetéket, sőt akár a májat, vesét, tüdőt is. A betegség kialakulásának 

pontos oka nem ismert.  
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Az endometriózis legfőbb tünetei: 

 fájdalmas menstruáció 

 állandó, tartós, krónikus kismedencei fájdalom 

 vizelet-, illetve székletürítést kísérő fájdalom (súlyos esetben véres vizelet, illetve véres széklet) 

 szexuális élet kapcsán fellépő fájdalom 

 gyakran az egyedüli tünet a meddőség, mely a betegek körülbelül 40%-ánál fordul elő 

A panaszok rendszerint fokozódnak a menstruáció alatt. Ismert, hogy a fájdalom intenzitása és a betegség kiterjedése 

között nincs szoros összefüggés: igen kis eltérések is komoly fájdalmi tüneteket okozhatnak, ugyanakkor kiterjedt 

endometriózis is járhat akár teljes panaszmentességgel. Könnyen összetéveszthető más, kismedencére kiterjedő 

betegséggel, például medence- vagy bélgyulladással, ezért a tünetek megjelenése esetében mindenképpen ajánlott a 

szakorvosok felkeresése. Döntően a fiatal, 25 és 35 év közötti nőket érinti, de már egészen fiatal lányoknál (már 10-12 

éves kortól), illetve 35-40 év feletti nőknél is diagnosztizálták.  

Az endometriózis vizsgálata és kezelése: 

✓ A legszélesebb körben alkalmazott hüvelyi ultrahang vizsgálat elsősorban a petefészek ciszták kimutatására 

alkalmas.  

✓ Kiterjedtebb endometriózis gyanúja esetén gyakran MRI vizsgálatot is javasolnak.  

✓ A képalkotó vizsgáló eljárások a különböző elhelyezkedésű endometriózis szigetek esetén eltérő, sokszor igen 

alacsony érzékenységűek, ezért jelenleg endometriózis gyanú esetén a leghatékonyabb diagnosztikai eszköz a 

műtét. A beavatkozás történhet nyitott hason keresztül (laparotomia), illetve hastükrözéssel (laparoszkópia). 

A laparoszkópos műtét során az összes látható elváltozás eltávolításra kerül a fájdalmi tünetek megszüntetése 

és a teherbeesési esély növelése céljából. 

✓ Az orvosdiagnosztikán túl hosszú távon fegyver a tünetek kezelésben a TÁPLÁLKOZÁSI PROTOKOLL 

MEGVÁLTOZTATÁSA.  

Az endometriózis természetes eszköztára a táplálkozásban: 

egészségtudatos étrend - életmódváltás 
elhízás esetén fogyás 
feldolgozott élelmiszerek kerülése 

tejtermékek visszaszorítása 
glutén mellőzése 
szója kiiktatása 

 

A fejezetben megtalálod a tejmentes és gluténmentes étkezésről szóló információkat. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

      

Duciforradalom 

Időgazdálkodás 
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Előre főzés a konyhában 

Egészségtudatos és hatékony konyhai előkészületek 

Az előre tervezés, a „meal prep”, vagyis a dobozolás a kulcs az egészséges menük készítéséhez. Ez azért fontos, mert 

a kitűzött napi étrendedet magaddal tudod vinni, előre ki tudod porciózni, előre tudsz több adagot is megfőzni és 

pontosan tudni fogod, mikor mennyit ehetsz.  

Nem kellenek extra felszerelések a főzéshez, a legalapvetőbb dolgokat szerezd be az egészséges főzéshez: 

✓ Legyen néhány éles késed. Érdemes több méretűt beszerezned, mert egyes élelmiszereket más és más mérettel 

könnyebb felszeletelni. 

✓ Legyen egy jó turmixgéped/aprítógéped. Remek eszköz, rengeteg ételhez fel tudod használni: smoothie-khoz, 

levesekhez, mártásokhoz, főzelékekhez, daráláshoz, mártogatósokhoz és például a maradék zöldségek, 

gyümölcsök esetén is hasznos lehet annak érdekében, hogy ne dobj ki rád maradt pár falatot.  

✓ Edények, lábasok: rozsdamentes acélból, üvegből. Én szeretem, ha van fülük, mert könnyebb megfogni, 

önteni belőlük. És kifejezetten kedvelem a fedővel rendelkezőket. Gyorsítják a főzési időt. 

✓ Fontos egy tapadásmentes serpenyő, hogy minél kevesebb zsiradékot használj főzéshez. Érdemes olyat venni, 

amit a sütőbe is betehetsz. 

✓ 2-3 db tepsi, nagyobb és kisebb peremű, kisebb és magasabb peremű, hogy tudj benne zöldségektől kezdve 

sülteken át süteményeket is sütni. 

✓ Szilikonos forma süteményekhez, muffinokhoz. Érdemes egy nagyobbat venni tortákhoz és több kisebb 

muffinosat is a kisebb apró sütikhez. 

✓ Egy szeletelő alapkellék. Sok időt spórolhatsz meg egy uborkasalátához például, ha van egy egyszerű 

szeletelőd.  

✓ Vágódeszka mindig kell. Higiéniai okokból célszerű többet tartani külön a húsoknak és külön a zöldségeknek, 

gyümölcsöknek. Érdemes a fadeszkákat előnyben részesíteni, mert antibakteriális hatásuk van és sokáig 

használhatók. De a műanyag is tökéletes. Az üvegdeszkákkal vigyázz, mert csúszósak. 

✓ Keverőkanál, fakanál, szedőkanál és egy habverő. Ezekkel tudsz könnyen dolgozni. 

✓ Mérőpohár - ha nagyobbat választasz, abban botmixerrel is tudsz turmixolni. 

✓ Tálak, keverőtálak - keveréshez, tároláshoz, tálaláshoz. 

✓ Szűrők, több méretben. Gyümölcs-, zöldségmosáshoz és a tészták, gabonák leszűréséhez használhatod. Én 

szeretem a fém alapú termékeket. 

✓ Konyhamérleg - elengedhetetlen, ha tudni szeretnéd, hogy a menüd milyen makrókat tartalmaz. 

Főzési technikák, amelyeket alkalmazunk 

✓ Főzés. Az anyagokat bő vízben forrásig hevítjük, amíg megpuhulnak az élelmiszerek. Pld: leves, főzelék, 

mártás, főtt hús. 

✓ Forralás. A folyadékot forráspontig hevítjük, utána levesszük a tűzről. 

✓ Forrázás. A megmosott anyagokat 1-2 percig belemártjuk forró vízbe. 

✓ Párolás. A korszerű, fitnesz konyha lényeges eljárása, mivel így az ásványi anyagok kevésbé oldódnak ki, az 

ételek kellemesebb ízt kapnak és nem használunk annyi zsiradékot. Kevés vízzel vagy anélkül történik. Az 

anyagok majdnem a saját levükben puhulnak fedő alatt. 

✓ Gőzben való főzés. Ez is a párolás egy módja. Vízzel telt edénybe helyezzük a lefedett edényt, a vízgőz 

hatására az étel pedig megfő. 

✓ Sütés zsiradékban. Vajat, olajat vagy zsírt használva az ételeket kevés vagy bő zsiradékban sütjük/pirítjuk. 

A kevés zsiradékban inkább pirítunk. 

✓ Sütőben sütés. Főleg egészben sült húsokat készítünk így. De mindenféle ételt be tudunk tenni tepsibe. 

Mindig célszerű előmelegíteni a sütőt, majd utána behelyezni az ételeket. 

✓ Alufóliában sütés. A sütőbe rakás előtt a nyersanyagot a fólia közepére helyezzük, a két szélét dupla 

ráhajtással lazán összefogjuk, majd a másik két oldalon is felfelé csavarjuk. Így elegendő hely marad a 

keletkező gőznek, az nem feszíti szét a "csomagot". Az étel íze, aromája kellemes marad, kevés pörzsanyag 

keletkezik. 

✓ Sütőzacskóban sütés. Hasonló ételek készülhetnek benne, mint az alufóliában. Előnye, hogy a hús a 

zöldségekkel együtt párolható benne, használata egyszerűbbé teszi az ételkészítést és még a mosogatást is. A 

fűszerekkel ízesített nyersanyagokat a zacskóba helyezzük, a száját szorosan lezárjuk, majd a csomagot tepsibe 



Duciforradalom | Idén lefogyok mentorprogram                                                                        Időgazdálkodás 

60 
 

vagy más alkalmas edénybe tesszük és villával vagy hústűvel megszurkáljuk, hogy a keletkező gőz ne feszítse 

szét sülés közben. 

✓ Roston sütés. Az egyik legrégebben ismert és alkalmazott zsír nélküli sütési mód. A húsokat általában pácolt, 

vagy fűszerező előkészítés után, gyengén megolajozva, piros színűre sütjük meg, mert a pörzsanyag jellegzetes 

ízt ad. 

✓ Grillezés. A zsiradék nélküli sütés egyik változata, amikor nagy intenzitású hősugárzás hatására puhul meg a 

nyersanyag, és felületén barnapiros, ízletes pörzsanyag képződhet. Ehhez a sütési módhoz zsír vagy olaj 

felhasználása nem szükséges, sőt még a húsokban lévő zsír jelentős része is kicsepeg a készítés során. Ma már 

erre való serpenyők is vannak, én is használom ezeket. 

Előre főzési javaslatok 

Tedd! 

✓ Próbáld ki a kínált recepteket és jelöld meg a kedvenceidet! 

✓ Haladj a saját tempódban, a saját szokásaid alapján. Nem muszáj nagy mennyiségű ételt előre megfőznöd, de 

ha van rá időd és meg tudsz barátkozni a heti előkészítés technikájával, légy bátor! Ezzel egy időben vedd 

figyelembe az időbeosztásodat is! Lesznek olyan hetek, amikor több ételt tudsz készíteni és olyanok is, amikor 

kevesebbet. Ne stresszelj ezen! 

✓ Fagyassz, méghozzá porciózva. Az elkészített ételek - pl. húsfilék, raguk, pörköltek, darált húsok, levesek, 

aprított zöldségek fagyasztóba tehetők. Ez az egyik módja annak, hogy ne menjen tönkre az étel és tartósan 

fogyasztható legyen bármikor. Ezeket az ételek több hónapig is eltartósíthatod, de értelemszerűen a heti 

menüd készítésének könnyítése az elsődleges cél. Az ételeket főzés, kihülés után elkészítve is lehet fagyasztani. 

Pl. egy natúr, megsütött csirkemellet vagy egy pörköltet. 

✓ Könnyítsd meg a takarítást! Minden zöldséghulladék, tojáshéj kerüljön egy tálba. Ha szelektálva gyűjtöd a 

szemetet, a csomagolóanyagokat előre, külön pakold az arra alkalmas gyűjtőbe (pl. nyers hús vákuum doboza, 

zöldségek hálója, műanyag kosara). 

Ne tedd! 

 Na hagyj mindent az utolsó percre! Ne úgy gondolj erre, hogy "majd valamikor főzök". Tervezz előre! Vásárolj 

tervezetten és akkor kezdj el főzni, amikor erre megfelelő időt tudsz szánni stressz nélkül. Az előre főzés az 

időbeosztásról is szól. 

 Ne hagyd a porciózást későbbre! Az előre főzés utolsó mozzanata az ételek adagokra bontása, dobozolása, 

mélyhűtőbe pakolása. Ezzel a módszerrel kordában tartható a diéta és az előrefőzött ételek egész hétre készen 

állnak majd. 

 Ne vidd viszont túlzásba! Nem szeretnél olyan fogásokat készíteni, amelyeket utána nem eszel meg, hiszen 

az lenne az abszolút pazarlás. Mindenképp tapasztald ki előtte kisebb főzésekben vagy különféle ízeket 

felsorakoztató ételekkel, mi ízlik és mit leszel képes akár egész héten jó ízzel fogyasztani. Ha bármihez nem 

lesz gusztusod, hajlamos lehetsz félre enni idő hiányában. 

Az okos előre főzés egyik kulcsa, hogy egy alapanyagot többféle ételhez is felhasználunk. A receptekbe bemutatott 

alapanyagok könnyen fellelhetők a boltokban. Ne feledd, minden ételben egyensúlyban kell lennie a kiegyensúlyozott 

táplálkozás szabályainak: azaz lehetőleg tartalmazzon mindhárom tápanyagból: fehérje, szénhidrát, zsír. Gondolkodj 

lehetőleg főétkezés és kiegészítő étkezés kategóriákban. A receptek egyértelműen mutatják, mely étel reggeli, ebéd, 

vacsora, snack. A snackre mindig gondolj úgy, mint a kiegyensúlyozott étrend kiegészítőjére, tartalmaz általában 

gyümölcsöt, tejterméket (vagy növényi termékeket), gabonákat, lisztféléket, zöldségeket. 

Az előre főzés és főzés legfontosabb hatékonysági sorrendje: 

A receptek sorrendjének elkészítése kulcselem. Néhány egyszerű szabályt érdemes követni: 

✓ Mindig a lassan főzött étellel kezdj! 

✓ Készítsd elő a hosszabb ideig készülő receptek hozzávalóit, zöldségeket, fehérjeféléket. 

✓ Készítsd elő a szószokat, dresszingeket, például egy pácot is főétel esetén, legyen hamarabb kész, hogy tudjon 

benne a húsétel pácolódni. 

✓ Kezdd a hosszabb ideig készítendő ételekkel, amelyek több mint 20 percig sülnek. Amíg ezek készülnek, 

foglalkozhatsz a többi étellel. 

✓ A gyorsan készülő ételeket hagyd az "üresjáratokra", amikor épp a többi sül magától. 
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Hogyan érdemes főzni a hétre? 

Vélhetően gyakorlott háziasszony vagy, ezért ebben a pár bekezdésben abban szeretnék útmutatást adni, én hogyan 

csinálom. Nekem ez bevált. Ha neked is segít a konyhai perceket rövidíteni a hét folyamán, akkor beépítheted a tartós 

okos főzési folyamataidba.  Hetente tervezem a menüt. Hétfőtől vasárnapig. Ez segít a heti nagy bevásárlásban, illetve 

keretet ad számomra. Megúszom azt a vészhelyzetet, hogy étel hiányában olyanhoz nyúlok, ami nem biztos, hogy 

céljaimat szolgálja. Vasárnap vagy szombat a "nagy főző napom". Ha éppen nem alakul másképp a hét. Ez is fontos. 

Ha változna bármi miatt a hétvégém, akkor máshová ütemezem, erre viszont van vésztervem, azt is mindjárt 

megosztom. Vasárnap történik a heti nagyobb főzésem. Aki nagyon rutinos, annak már megvannak a kedvenc 

mártások, köretek, zöldségek, húsfélék a fejében. Persze a kísérletezés sem ritka. Ha tudom, hogy nincs sok időm, 

akkor nem bízom a véletlenre. A legegyszerűbb, legkönnyebb "kártyáimat" húzom elő a repertoárból. Amivel nem 

lehet hibázni: natúr húsok, egyszerű köretek, könnyű mártások, főzelékek ebédre. Ami úgyszintén könnyű: gyümölcsös 

tejdesszertek, zabalapú sütemények, szendvicsek, saláták. Az unalmas étkezést úgy lehet elkerülni, hogy havonta 

beiktatunk olyan napokat, amikor valami különlegesebbet eszünk, de rohanósabb időszakban ragaszkodunk a bevált 

egyszerűséghez. Ilyenkorra időzítem az alaplé készítését is, ha épp kifogyóban van a fridzsideremben. Terápiás 

húslevesként vagy gyorsan főzhető levesként is készülhet, időfüggő. Ennek receptjét a bélflóra fejezetben 

megosztottam. Az alaplé az első kérdés mindig a listámon: kell vagy nem kell most készítenem? Ez ugyanis szinte 

minden ételem alapja. Íz, kollagén, tápanyag, bélflóraregeneráló hatású, ezért fontos az étrendben. 

1. Alaplé: lefőzök egy lábasnyit, majd kis tégelyekbe adagolom (kb 200 ml / adag). 

2. Zöldségek: tisztítom, aprítom, blansírozom. Azaz előfőzöm, majd porciózásra előkészítem a fagyasztóba, ha 

sok mindent vettem. Az is lehet, hogy friss zöldségeket vásároltam, amikből mártás készül. De általában 

mindig akad zöldség, amit fagyasztásra szánok, hiszen folyamatosan használom a meglévő fagyasztott 

készletemet. 

3. Köretek: rizs, köles, durumtészta és társai. 

4. Gyümölcsök és abból készült tejdesszertek. 

5. Szendvicskrémek vagy épp maga a kenyér (van, hogy én sütöm). 

6. Húsok: darált hús, pirított, párolt filék vagy kis kockára vágott darabok, ezeket készre sütöm és porciózom 

azt a részt, amelyet majd csak a hét 4. napjától fogok fogyasztani, az első 3 napi ételt tehát hűtőbe szánom, 2-

3 napon belüli elfogyasztásra. Ez akár darált hús, akár pirított / párolt hús, ugyanúgy fűszerezek: só, bors, 

fokhagyma, zöldfűszerek és esetleg curry, kurkuma, pirospaprika, egyéb cukormentes fűszerfélék. Az első 3 

napi étel dobozba kerül, a többi napra való fagyasztóba. Nem lesz más dolgom vele szerdán, csütörtökön, 

mint minden nap egyet előkapni a tervezett menü szerint előző este és megvárni, hogy kiolvadjon. 

7. Mártások: pár oldallal ezelőtt bemutattam, milyen zöldségfélékből készülhet a raguba mártás. Ezekhez nagyon 

jól jön az alaplé. Pofonegyszerű: választott zöldség(ek)et alaplén megpárolok, fokhagymával, zöldfűszerekkel, 

sóval, borssal, majd turmixgépbe helyezem, olykor hozzáadok valamilyen tejterméket (tejszín, tej) vagy 

növényi tejfölt, rizskrémet, bármilyen főzőkrémet és krémesre keverem. Nem feltétlen kell tej vagy növényi 

tej, mert az alaplé és a zöldség önmagában elég ízes és krémes turmixolás hatására. Ha mégis így szereti valaki, 

1-2 evőkanál elég a tejtermékekből/tejhelyettesítőkből. A mártások tökéletesek tésztára, ragukra, natúr húsok 

tetejére. Például így készül nálam a vadas vagy a bolognai mártás is. 

Főzési sorrendek 

1. Kezdjük a páccal, amelybe a hús / hal kerül, ha lesz ilyen ételünk! Pácvariációkat találsz az ételportfólióban. 

2. Folytassuk a gabonaköretekkel / tésztákkal. Ilyen a basmati rizs, köles, hajdina, kuszkusz, barna rizs, vadrizs, 

quinoa, zabtöret. Ha többféle köretet szánunk a hétre, pl. 2 napon át rizst, 2 napon át kuszkuszt fogunk 

készíteni, ezeket csoportosíthatjuk. Én a rizst és kuszkuszt, ha zacskós formájú, beleteszem egy közös lábasba, 

sózom, beledobok egy fokhagymát. Maradjunk ennél a példánál. 

3. Amíg fő a gabonaköret, a pácba helyezzük bele a sütésre szánt húst / halat. 

4. Amíg pácolódik a hús, a tűzhelyen még 3 kör kihasználatlan (ha 4 körös sütőfelületünk van). Készítsünk 

mártást a feljebb említett módszerrel. Kezdjünk el alaplében zöldséget párolni kisebb serpenyőben, ez néhány 

percet fog igénybe venni, mert nem cél, hogy szétfőzzük a zöldséget (pl. egy kaliforniaipaprika-mártást 

készítek). Alaplé, apróra kockázott paprika, fokhagyma, pirospaprika, só, bors.  

5. Ha sütünk egy banánkenyeret vagy muffinokat, már lehet is előmelegíteni a sütőt.  

6. A mártáshoz pár perc alatt elkészül a paprika, turmixgépbe tesszük, felhígíthatjuk pici tejszínnel és kész a 

mártás. Dupla adagot készítek, mert 2 napon át szeretnék enni egy kaliforniai mártásos, kuszkuszos ragut.  

7. Annak ellenére, hogy kaliforniai paprikát készítettem és most édes mártást szeretnék, nem törlöm ki a 

serpenyőt, mert rengeteg jó íz, fűszer maradvány ott maradhatott. Ananászos, tejszínes ragut készítek a rizsre. 
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Ehhez ananászos, tejszínes mártás a célom. Az ananászt elkezdem párolni, karamellizálni, majd tejszínnel / 

kókusztejjel felforralom. 

8. A mártás egy részét turmixgépben krémesítem, egy részét viszont meghagyom ropogós ananászdarabokkal. 

Így lesz élvezetes. Elkészült tehát 4 napi mártásom, 2 sós, 2 édes, 2-2 körettel (rizs, kuszkusz). 

9. Az előmelegített sütő arra vár, hogy megsüssem a banánkenyeremet. Pillanatok alatt felverem a tojást, 

kimérem a zabot, a banánnal és édesítővel együtt homogénre turmixolom, szilikonos muffin formába öntöm 

és mehet a sütőbe. 

10. A hús megpácolódott, jöhet a sütés. 4 napi adagot készítek, megsütöm serpenyőben, porciózom az előre 

kikészített dobozokba vagy edényekbe. Melléadagolom a köretelemeket, lesz 2 kaliforniai ragus kuszkuszos 

dobozom és 2 ananászos ragus rizses dobozom. Mindkettőhöz csak kockákra vágott csirkét sütöttem a 

pácolás után. 

11. Szendvicseket választok a következő néhány napban időhiány miatt reggelire, ezért elkezdhetem készíteni a 

szendvicskrémet, amíg a banánkenyér sül a tízóraikra. Ezeket jól zárható - lehetőleg üveg - tárolóedényekbe 

teszem. Napokig tökéletes. 

12. Egymás utáni folyamatokkal készült 4 napra ebéd, 3-4 napra reggeli krém, 3-4 napra snack. A többi napra 

főzeléket vagy tésztaételt tervezek. Mivel ez a hét második felére fog esni, két lehetőségem van: akkor készítem 

a mártást, ragut, vagy most és fagyasztom. Mivel most van időm, egy bolognai ragut összedobok: darált hús, 

friss paradicsom, fokhagyma, hagyma, só, bors, paradicsomkonzerv (nem püré, hanem darabos). A kész 

adagokat porciózva fagyasztom. A főzelékeket viszont 20 perc alatt frissen készítem majd 2 napra, ahogy a 

többi elemet is a hetem második felére. 

Élelmiszer-útvonalak 

Akkor tudunk leghatékonyabban, legkevesebb élelmiszer vásárlásával, legkisebb pazarlással főzni, ha élelmiszer-

útvonalakat követve főzünk. Ez egy nagyon egyszerű, logikus folyamatszervezés, az élelmiszerek legszéleskörűbb 

felhasználása különféle textúrákkal, más-más ételfajtákkal. Leegyszerűsítve, érdemes kilistázni, mely élelmiszerből mi 

minden készíthető. Egy-egy étel azonos élelmiszer használatával is más-más élményt ad. Megmutatom, én miből mit 

készítek! 

Milyen kategóriák léteznek az ételeknél, amelyeket leggyakrabban készítünk?  

✓ szendvicsek: pur-pur kenyér, teljes kiőrlésű kenyér, rozskenyér, Szafi lisztből készült kenyerek, ősgabona 

lisztes kenyerek, Jókenyér, graham kenyér, egyéb kenyerek, szendvicskrémek, különféle szendvicsfeltétek, 

hideg szendvicsek, melegszendvicsek 

✓ reggeli tálak: virsli, bacon és zöldség alapúak 

✓ tojásos ételek: rántotta, főtt tojás, tojássaláta, tükörtojás, tojásmuffin, omlett, frittata, shakshuka 

✓ palacsinták, gofrik, muffinok: hortobágyi húsos palacsinta, édes palacsinták, zablisztes muffinok, Szafi lisztes 

muffinok, proteinből készült tészták 

✓ piskóta, banánkenyér-jellegű snackek: banánkenyér, zabpiték sós és édes, somlói galuska, bögrés sütik 

✓ tejdesszertek: joghurtos granola, gyümölcsös krémtúrók, madártej, smoothie-k, tejes gyümölcsturmixok, házi 

gyümölcsjoghurtok 

✓ kásák: zabkása, köleskása, rizskása, tápiókapuding, chiamagalapú pudingok, ezek bármilyen variációja 

✓ gyümölcstálak: gyümölcssaláták 

✓ zöldséges mártogatósok: sült zöldségek, nyers zöldséghasábok, tzatziki, zöldségkrémek, joghurtos mártások, 

tonhalkrémek, májkrém 

✓ smoothie-k, turmixok: gyümölcsalapúak, zöldségalapúak, gyümölcszöldség-alapúak, magvakkal dúsítottak, 

tejes, növényi tejes verziók 

✓ rakott és csőben sült ételek: rakott zöldségek, rakott tészták 

✓ főzelékek: zöldségekből és gyümölcsökből készült verziók 

✓ tésztaételek: penne, spagetti zöldségekkel, tejszínnel, mártásokkal, tengeri herkentyűkkel, húsokkal, halakkal 

✓ ragus ételek: zöldségmártásokkal, tejszínes mártásokkal, gyümölcsökkel, zöldségekkel, húsokkal, halakkal, 

belsőségekkel 

✓ halas ételek: lazac, tengeri halak, tonhal, halkonzervek, sushi, keleties ételek 

✓ egytálételek: brassói, töltött káposzta, székelykáposzta, paprikás krumpli, lecsó, rizses hús, töltött paprika 

✓ pörköltek: zöldségalapúak, húsalapúak 

✓ levesek: zöldség- és gyümölcsverziók, krémlevesek, levesek betéttel 

✓ rántott húsok / zöldségek / sajtok 
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✓ grillezett / párolt / roston sült húsok / halak / zöldségek / sajtok 

✓ mártások, öntetek, szószok: zöldségekből, tejtermékekből, gyümölcsökből 

✓ köretek: gabon alapúak (pl. rizs, durum), zöldségalapúak (pl. burgonyapüré, karfiolpüré) 

✓ pizzák, hamburgerek, tortillák: lisztekkel, liszt nélküliek 

✓ sütemények: lisztalapúak, liszt nélküli pohárkrémek, kókuszgolyó, túrós desszertek 

✓ kávédesszertek: jeges kávék, latték 

✓ fagylaltok: gyümölcsös verziók, tejesek, növényi tejesek, sorbet-ek 

✓ kekszek: zabalapúak, mikrós sütik, magalapúak 

✓ pesztók, mártások, mártogatósok: olaj-, zöldség-, gyümölcs- és magalapúak 

✓ kompótok: gyümölcsökből 

✓ magvak: pirított, nyers olajos magok 

Élelmiszer-útvonalak - milyen zöldségből mi készülhet? 

✓ brokkoli: rakott brokkoli, brokkolifőzelék, brokkolikrémleves, tojásos brokkoli, brokkolifasírt, rántott 

brokkoli, brokkolipüré 

✓ burgonya: rakott burgonya, burgonyafőzelék, burgonyaleves, burgonyekrémleves, paprikás krumpli, brassói 

pecsenye köret, burgonyapüré, burgonya chips, tócsni, burgonyafasírt, hagymás tört burgonya, 

burgonyaspagetti 

✓ cékla: céklakrémleves, céklasaláta 

✓ cukkini: cukkinifőzelék, rakott cukkini, cukkinileves, cukkinihajó, cukkinikrémleves, cukkinispagetti, cukkinis 

brownie, cukkinis zabkeksz, cukkinis gofri 

✓ csicsóka: csicsókafőzelék 

✓ csicseriborsó (soroljuk a zöldségek közé most): humusz, köret 

✓ édesburgonya: rakott édesburgonya, édesburgonyafőzelék, édesburgonya-leves, édesburgonya-krémleves, 

édesburgonya-fasírt, édesburgonya-püré, sült édesburgonya, hagymás tört édesburgonya, édesburgonya-

spagetti, édesburgonya-hajó 

✓ fodros kel: pesztó, smoothie-ba, csipsz 

✓ fokhagyma: fokhagymakrémleves, bármilyen étel ízesítője 

✓ gomba: gombapörkölt, gombaleves, gombakrémleves, gombafőzelék, grillezett gomba, gombamártás, 

gombakrém, gombás rizs 

✓ káposztafélék: rakott káposzta, töltött káposzta, székelykáposzta, frankfurti leves, párolt káposzta köret 

✓ karalábé: karalábéfőzelék, töltött karalábé 

Élelmiszer-útvonalak - milyen gyümölcsből mi készülhet? 

✓ áfonya: áfonyamártás, smoothie-alap, gyümölcslevesalap, kásafeltét, áfonyalekvár 

✓ alma: almaleves, almamártás (főzelék), almamártás (sütemények, palacsinták), almás muffin, fahéjas párolt / 

sült alma, smoothie-alap 

✓ ananász: ananászleves, ananászmártás, smoothie-alap, turmixalap, gyümölcssaláta-alap, raguk gyümölcse, 

grillezett ananász, salátákba való 

✓ avokádó: avokádókrém, nyersen salátákba 

✓ banán: smoothie-alap, banánkenyér, banánpalacsinta, banánturmix, feltét kásákon, tejdesszertekben, 

gyümölcssaláta-alap 

✓ bogyós erdei gyümölcsök: feltét tejdesszerteken, smoothie-alap, krémtúróalap, gyümölcsleves-alap 

✓ citrom: salátaöntet, ízesítő, sorbet, gyümölcssaláta-alap, halakhoz, citromos túró, citromos joghurt 

✓ cseresznye: smoothie-alap, muffin, pite, gyümölcsleves-alap, cseresznyemártás, gyümölcssaláta-alap 

✓ dinnye: smoothie-alap, gyümölcssaláta-alap, reggeli tálak, feltét kásákon 

✓ füge: fügelekvár, fügemártás, nyers füge salátákban 

✓ grapefruit: smoothie-alap, gyümölcssaláta-alap, salátákba való, sült grapefruit 

✓ kivi: gyümölcssaláta-alap, smoothie-alap 

✓ kókusz: kókuszgolyó, kókuszkrémek 

✓ körte: körteleves, körtemártás, gyümölcssaláta-alap, párolt körte, smoothie-alap 

✓ mandarin: gyümölcssaláta-alap 

✓ meggy: meggyleves, gyümölcsleves-alap, feltét kásákon, meggyes krémtúró, meggyes házijoghurt, muffinok 

alapja, meggymártás (főzelék), smoothie-alap, meggyes fagylalt 
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✓ málna: málnakrémelves, gyümölcsleves-alap, feltét kásákon, málnás krémtúró, málnás házijoghurt, muffinok 

alapja, málnakrém, málnamártás, smoothie-alap, málnás fagylalt 

✓ mangó: mangóturmix, smoothie-alap, feltét kásákon, görögcsümölcsleves-alap 

✓ narancs: smoothie-alap, gyümölcssaláta-alap, narancsos túró 

✓ őszibarack: smoothie-alap, gyümölcsleves-alap, gyümölcssaláta-alap, krémtúró 

✓ papaja: smoothie-alap, gyümölcssaláta-alap 

✓ pomelo: smoothie-alap, gyümölcssaláta-alap, salátákba 

✓ szilva: gyümölcssaláta-alap, smoothie-alap, szilvamártás, gyümölcsleves-alap, feltét kásákon 

✓ szőlő: smoothie-alap, gyümölcssaláta-alap, feltét kásákon 

Élelmiszer-útvonalak - milyen tejtermékből mi készülhet? 

✓ joghurt: granola, házi gyümölcsjoghurt, joghurtos smoothie-k 

✓ túró: gyümölcsös túrókrémek, túrós töltelékek, körözött, házi szendvicskrémek, túrótorta 

✓ tej: levesek alapja, raguk alapja, mártások alapja, smoothie-k, turmixok 

✓ tejföl: rakott ételek, pörköltek, főzelékek, levesek 

✓ vaj: sütéshez, szendvicshez, süteményekhez 

✓ sajtok: saláták, szendvicsfeltét, szendvics sajtkrém, raguk, rakott ételek 

Élelmiszer-útvonalak - milyen gabonából mi készülhet? 

✓ rizs: gyümölcsrizs, rizsfelfújt, tejberizs, rizskása, rizi-bizi, kukoricás rizs, gombás rizs, tojásos rizs, zöldséges 

rizs, rakott ételek, bármilyen főétel körete 

✓ köles / hajdina / quinoa: rakott ételek, bármilyen főétel körete, kásák alapja 

✓ kuszkusz: rakott ételek, kásák alapja, bármilyen főétel körete 

✓ durumtészta: ragukhoz, pörköltekhez, rakott ételekhez, húsételekhez, levesekhez, tésztaételekbe 

✓ rizstészta: keleties ételekhez, ragukhoz, levesekhez 

✓ zab: zabkása, zabpiték, zabpalacsinták, zabmuffinok, zabsütemények, zabgofrik, panírozás, rántás levesbe / 

főzelékbe, fasírtokhoz 

Élelmiszer-útvonalak - mi készülhet tojással? 

✓ sütemények 

✓ tojásos reggelik 

✓ mártások 

✓ palacsinták / gofrik 

✓ panírozás 

✓ muffinok / piskóták 

✓ saláták 

✓ levesek 

✓ főzelékek 

✓ raguk 

Élelmiszer-útvonalak - hogyan lavírozz? 

✓ Írd össze a kedvenc élelmiszereidet, amelyeket szívesen fogyasztasz! 

✓ Ezekből írd ki a kedvenc receptjeidet az ételportfólióból. 

✓ Így lesz egy alap élelmiszer-portfóliód, amihez minden esetben tudsz nyúlni. 

✓ Kísérletezz olyan ételek kisadagos főzésével, amelyek ismeretlenek. Könnyen meglehet, hogy egy-kettő 

nagyon fog ízleni. Így az ízvilág nem lesz unalmas. Ám elengedhetetlen egy receptadatbázis, amit a minden 

eshetőségben tervezhetőséget biztosít számodra.  

✓ Írj össze magadnak élelmiszer-útvonalas menüket hétfőtől vasárnapig vagy ha hétvégén teljesen másképp 

főzöl, akkor hétfőtől péntekig. 

✓ Ezek heti menürendszerek lesznek, amelyekben azt az előnyt használod ki, hogy nem kell 5 napra 35 féle 

külön ételt készítened, nem kell minden étkezéshez eltérő élelmiszert vásárolnod. Az segít az 

időtakarékosságban, a pazarlásmentességben, hogy kevés alapanyagféléből minél több variációt hozol ki eltérő 

textúrákkal, ételfajtákkal, ízvilágokkal.  



 

 

      

Duciforradalom 

Mozgás 



Duciforradalom | Idén lefogyok mentorprogram                                                                                     Mozgás 

66 
 

Miért jó mozogni? 

Az edzettséggel javul a közérzet, ami nyugodtabb alvást, növekvő energiaszintet eredményez. Évszázados hagyományai 

vannak azon sporttudományi vizsgálatoknak, melyek a rendszeres mozgás testi, lelki és szociális állapotunkra kifejtett 

pozitívumait igazolják. Ezek közül megemlítek néhányat: 

✓ az otthon előforduló és a munkával kapcsolatos stresszhelyzetek kezelésének fokozottabb képessége, 

✓ kevesebb depresszió és konkrét ok nélküli aggodalmaskodás, 

✓ csökkenő testi panaszok, 

✓ jobb emésztés és ritkább székrekedés, 

✓ nagyobb önbecsülés és önbizalom, 

✓ vonzóbb, karcsúbb alak, beleértve a testsúly hatékonyabb szabályozhatóságát, 

✓ erősebb csontrendszer, 

✓ az öregedési folyamat lassulása, 

✓ könnyebb terhesség és szülés, 

✓ nyugodtabb, mélyebb alvás, 

✓ fokozottabb koncentrálóképesség munkavégzés közben, valamint nagyobb kitartás a napi feladatok 

megoldásában, 

✓ ritkább fájdalmak és fájások, beleértve a hátfájásokat is, 

✓ biztosítja a magas véráramoltatást, 

✓ a testzsír feldolgozását folyamatosan végzi, 

✓ a koleszterinszint egyensúlyát elősegíti, 

✓ a testhőmérséklet szabályzásában szerepe van, 

✓ meggátolja az izmok gyengülését. 

A fizikai aktivitás elsősorban izommunkát jelent a szervezet számára. Sportoláskor vagy egyéb munkavégzés során 

működésbeli változásokat lehet megfigyelni a szervezetben, melyek mind a fokozott izommunkát szolgálják. A 

rendszeres igénybevétel következményeként az izmok szemmel látható módon változnak. Az izomrostok száma és az 

egyes izomrostok vastagsága növekszik, ezért növekszik az izomtömeg. 

A fizikai aktivitás / testedzés a szervezet számára stressz. Annak érdekében, hogy a szervezet önmagát megvédje ettől 

az állapottól, a rendszeres terhelés miatt olyan tartalékokat halmoz fel mind a testfelépítés tekintetében (pl. izomtömeg-

növekedés), mind pedig biokémiai értelemben (pl. az anyagcsere-folyamatok gyorsítása, fokozott enzimtermelés), 

amelyek révén bármikor képes lesz hamarabb és egyben hosszabb ideig reagálni a megnövekedett terhelés által 

támasztott igényekre. Így az edzés, fizikai aktivitás, vagy munka kisebb megrázkódtatást okoz a szervezetnek. A 

testmozgás hatására tehát növekszik a szervezet fizikai teljesítőképessége, állóképessége. Ennek további haszna az 

egészségesebb szervezet és a jobb életminőség. 

Ezért van jelentősége a fokozatos edzésmunka bevezetésének, mert a szervezet saját magát állítja sérülésmentesebb 

állapot közelébe azzal, hogy a fokozatosan növelt és végzett edzésmunka révén növekedik az izomzat, s megvédi az 

ízületeket. Ha egy túlsúlyos azonnal futni kezd, ez a fokozatos terhelés nem valósul meg. Ezért először fókuszálj egy 

területre. 

Hogyan épül fel az edzés? 

Testünk méreteinek és arányainak módosítása kétféle szövettípus változtatásával képzelhető el. Ezek a zsírszövet és az 

izomszövet. 

A zsírszövet mennyiségét rendszerint csökkenteni igyekszünk testünkön, azaz fogyasztani szeretnénk. A fogyás a 

testünkön felszaporodott zsírpárnák csökkentésének folyamata, nem azonosítható a testtömeg általában való 

csökkenésével. Ez utóbbi esetben gyakran más, fontos szövetféleség (izomzat) is megcsappanhat, ami kerülendő. Sok 

sikeresnek kikiáltott fogyasztási módszer súlycsökkenést eredményező hatása izomvesztést is okoz, amit feltétlenül 

meg kell előznünk. Ne csak az elvesztett kilókat nézzük, hanem azt is, miből származik testünk tömegének csökkenése. 

A jó fogyasztási program, gyakorlatilag szinte kizárólagosan zsírvesztést kell, hogy eredményezzen, miközben 

izomzatunk megmarad, sőt akár fejlődhet is. A program életmódszertana pont ezt hivatott segíteni, szemben más 

diétákkal.  

A zsírszövetet „passzív” szövetféleségnek tekinthetjük, ami annyit jelent, hogy mérete növelhető, de akár csökkenthető 

is a fizikai munka teljes hiányában. Ágyban fekve elhízhatunk, de le is fogyhatunk. Mivel a zsír nem más, mint 
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energiaraktár, a változás iránya a felvett tápanyagok mennyiségének függvénye. A kalóriadús étkezés hízást, a 

kalóriaszegény pedig fogyást eredményez. Bár az előbb említett változások fizikai aktivitás nélkül is lehetségesek, az 

egészséges fogyasztási módszer nem nélkülözheti a mozgást! A zsírszövet arányai, testünkön való elhelyezkedése, 

elrendeződése nem befolyásolható lényegesen. Hogy hova, és milyen mértékben hízunk, genetikai és hormonális 

hatások eredménye. A zsírszövet eltávolítása testünkről szintén örökletesen meghatározott program szerint zajlik. A 

fogyás lokalizációjának irányítása rendkívül nehéz feladat, így a helyi fogyasztás módszerei csak korlátozottan lehetnek 

hatásosak. 

Az izomszövet „aktív szövetféleség”, amely munkavégzés által gyarapodik, inaktivitás esetén sorvad. Ennek értelmében 

a test arányainak megváltoztatása elsősorban az izomzat fejlesztése által lehetséges. Leegyszerűsítve azt mondhatjuk, 

hogy azok az izmok, izomcsoportok, melyeket rendszeresen dolgoztatunk, fejlődnek, vastagodnak, míg az edzéshatás 

híján levők, megmaradnak eredeti méretükben, tónusukban. 

A mozgásban a fokozatosság az első számú szabály! 

Nem csak táplálkozási hibák figyelhetők meg testsúlyszabályozási programok végzése során. Gyakran történik meg a 

fogyást segítő mozgásprogram eltúlzása is. Túlsúlyosoknak, mozgáshiányban élőknek az átlagember számára kevésnek 

tűnő mozgásmennyiség is elegendő, sőt, gyakran sok is lehet. A súlytöbblet önmagában is mozgatórendszeri túlterhelést 

okoz, ami nagyon könnyen végzetesen súlyossá válhat, ha fogyasztási szándékból még sporttal is tovább fokozzuk azt. 

Körültekintően kell ilyenkor megválasztanunk a mozgásformát, nehogy sérüléseket, túlterhelésből fakadó ártalmakat 

okozzunk. Súlyosan elhízottaknál a gyaloglás, kirándulás, vagy a vízben való mozgás javasolt első lépésben. Később, a 

testtömeg csökkenésének függvényében választhatunk bonyolultabb, intenzívebb feladatokat is. Ne feledjük, hogy a 

fogyasztás hosszú távú program, ne siettessük! 

Mi történik edzés során a testünkben? 

Mivel a mozgáshoz minden porcikád szükséges, így mindenhol vannak hatásai a testen belül. Az első számú és 

mindenért „felelős” az agyunk itt is, akár csak a hormonháztartásban. Az agy fizikai terhelés hatására endorfint és 

szerotonint termel, amelyek a jobb közérzetért és a fájdalomérzet csökkenéséért felelősek. Ezek a hormonok az okai, 

ha edzés után jobb kedvünk van. 

Milyen az optimális edzésmunka felépítése? 

Testmozgás közben végezhetünk kardió jellegű mozgásformákat és erősítő edzéseket. Kardió mozgás közben szoktunk 

sétálni, kocogni, úszni, bicajozni, futni, stb. Erősítőedzéseket otthon vagy edzőteremben tudunk végezni saját súlyos, 

illetve súlygépekkel. 

A testedzés minden alkalommal ugyanúgy épül fel: bemelegítés, fő rész, levezetés/nyújtás. 

A bemelegítés célja a szív és vérkeringési rendszer, az izmok, ízületek, valamint az idegrendszer előkészítése a 

terhelésre. Nem csak fizikális, hanem pszichés ráhangolódást is jelent. A bemelegítés alatt ügyelni kell arra, hogy az 

átmozgató gyakorlatoknál felülről lefelé haladunk végig az ízületeken, nem pedig össze-vissza. Először végrehajtunk 

mindent álló helyzetben vagy ülő helyzetben és ezt követően váltunk testhelyzetet. 

A fő rész tartalma függ az adott céltól, motivációtól, edzésnaptól. Ez a rész az edzésprogramban meghatározott 

terhelési paraméterekkel (intenzitás, edzéseszközök, ismétlésszám, stb) végrehajtott munka, pontos végrehajtásokkal. 

Időtartama az előírt gyakorlatok számától is függ. Minél intenzívebb, annál megterhelőbb. 

A levezetés a fő résztől függ. Minél összetettebb és megerőltetőbb volt, annál alaposabban igényli a test a végén a 

regenerálódást és a lenyugvást. A keringési rendszer, a légzési rendszer, az idegrendszer is le kell lassuljon az intenzív 

állapotából. Kardió  mozgás  után  a  levezetés  lehet  nyújtás,  szaunázás,  masszázs.  Erősítő  edzés  után  a levezetés 

lehet lassú kardió mozgás (5-10 perc), majd nyújtás, szaunázás, masszázs, stb. A levezetés pszichés szempontból is 

fontos, mert jó hangulatban kell befejezni. A levezetés tehát állhat ezekből: játékos feladatok, alacsony intenzitású 

kardió munka, nyújtó gyakorlatok, relaxáció, masszázs, szauna, fürdőzés. 

A jó bemelegítés 

1. fejdöntés oldalra / fej döntés előre / fej forgatása / fej előrekörzés 

2. vállemelés / vállkör hátra, előre / vállkör hátra, előre vállra tartással 

3. karkör előre, hátra / karhúzás átlósan / karhúzás váltva / alkarkörzés oldalsó középtartásban 

4. törzshajlítás oldalra (ellentétes kar fej fölött) / törzsdöntés előre, hátra nyújtott karral 

5. csípőkör mindkét irányba 
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6. váltott testsúly áthelyezés – balra-jobbra 

7. térdkörzés jobb, bal irányba / térdnyitás kifelé, zárás befelé 

8. bokakörzés mindkét irányba 

9. helyben járás karok mozgatásával előre, hátra 

10. joggolás / helyben futás 

Minden bemelegítés így kell történjen, folytatólagosan ismételni kell a 10 gyakorlatot 12 percen át! 

1, 12, 123, 1234, 12345, 123456, 1234567, 12345678, 123456789, 12345678910 

Kardió mozgások 

Mire figyelj a kardió gyakorlatok során? 

Mindig melegíts be. Bemelegítést már bemutattam, ettől soha ne tekints el, akkor sem, ha csak kardió edzés előtt állsz. 

Figyelj a légzésre. Ne a szádon vedd a levegőt, hanem az orrodon szívd be és a szádon fújd ki. Minden kardió mozgás 

után alaposan nyújts le! Nyújtó gyakorlatokat találsz a képes illusztrációkban! Használd azokat mindkét edzésformához. 

Az edzések során nagyon figyelj a tested jelzéseire. Ha bármi fájdalmat okoz, akkor hagyd abba és válassz másik 

gyakorlatot. Ne keverd össze azonban a lustaságot az egészségügyi vagy ízületi problémákkal. A sport önmagában csak 

javítani tud a csontok, izmok, ízületek állapotán és ne ess abba a hibába, hogy semmilyen sportot nem végzel azért, 

mert „fáj” valamid. Ha valóban megállapított, orvos által diagnosztizált gerincproblémád vagy akut problémád van, 

amelyre kaptál sportolási instrukciókat, azokat tartsd be. Csak azért ne menekülj el a sport elől, mert még soha nem 

próbáltad, nagyon kezdőnek érzed magad, nem érzel elég motivációt vagy azt gondolod, ehhez már túl idős vagy. 

Elkezdni az aktív sportolást minden élethelyzetben lehet és minden esetben pozitív mellékhatásai lesznek. Ha komoly 

fájdalmat érzel a gyakorlatok kivitelezése közben, akkor még egyszer hangsúlyozom, azt a gyakorlattípust ne végezd.  

Tapasztald ki, melyiknél érzel erőkifejtést fájdalom nélkül. 

✓ Ha egyáltalán nem sportoltál eddig, akkor a következőképpen vágj bele: Első 12 hét: külön mellékletben 

találod a 12 hetes gyaloglóedzés-tervet. 

✓ Ha már sétálsz egy ideje, úgy érzed, hogy tested készen állna az erősítő edzésekre, akkor a következőképpen 

vágj bele: Első 2 hét: séta minden másnap. Szokjon hozzá a szervezeted az aktív, heti 3-4-szeri edzésszerűen 

végzett kardió mozgáshoz. Legalább 45 perces legyen egy séta. A harmadik héttől kezdheted az otthoni, saját 

testsúlyos edzéstervet, amit a gyaloglóedzés-terv után találsz. 

Ha hosszú ideje nem mozogtál vagy túlsúlyod van, akkor ezzel a programmal bátran elkezdheted a 

rendszeres sportolást. 

A gyaloglás intenzitási fogalmai: 

✓ Könnyű intenzitás azt a gyalogló tempót jelenti, amiben te kényelmesen tudsz gyalogolni, amit te érzel 

könnyűnek. A légzésszámod nem sokkal szaporább, mint a hétköznapi gyaloglás során, a terhelés mértéke a 

képzeletbeli 10-es skálán (ahol 10 a legintenzívebb, 1 a legkönnyebb tempót jelenti), 3-as, azaz 3/10. 

✓ Közepes intenzitás, a kényelmes és a lendületes közötti gyalogló tempó: 5/10 

✓ Lendületes tempó, a komfortzónád felső határához közelít. Ebben a tempóban is képes vagy 10-15 percet 

gyalogolni, de nem annyira komfortosan, mint a közepes vagy könnyű intenzitás esetén. Tempó: 7/10 

Mi a dinamikus gyaloglás? 

✓ A széles, karlóbáló mozdulatokkal kísért gyors gyaloglást dinamikus gyaloglásnak nevezzük. Mivel itt a karok 

és a vállak is aktívan mozognak, ezért ez az edzésfajta közel annyi kalóriát éget el, mint ugyanennyi távolságú 

futás. 

✓ A táv ugyanakkora, de a sebességed lassabb, ezért az edzés időtartama hosszabb lesz, mintha futnál. 

✓ Dinamikus gyaloglás közben hosszúkat lépj, lábujjal ellökve magadat a talajtól, kidomborított mellkassal, 

emelt állal, s a karjaidat erősen lengesd előre-hátra. 

✓ A karmozgás a lépésekkel ellentétes: bal láb és jobb kar, illetve jobb láb és bal kar mozdul egyszerre. Mindezt 

lazán, szabályos be- és kilégzéssel kísérd. 

 



Duciforradalom | Idén lefogyok mentorprogram                                                                                     Mozgás 

69 
 

Fontos! Mielőtt bármilyen sportolás tevékenységbe kezdesz, győződj meg arról, hogy jelenlegi edzettségi 

szintednek megfelelő mozgásformát válassz! Kérd ki kezelőorvosod véleményét arról, hogy esetedben mit 

tart célszerűnek az induláshoz. 

12 hetes kezdő gyaloglóedzés-terv 

1. HÉT 
 
1. Hétfő: 10 perc gyaloglás kényelmes tempóban 
2. Kedd: 15 perc keresztedzés (úszás, bringa stb.) 
3. Szerda: 10 perc gyaloglás kényelmes tempóban 
4. Csütörtök: Pihenő 
5. Péntek: 15 perc keresztedzés (úszás, bringa stb.) 
6. Szombat: 15 perc gyaloglás kényelmes tempóban 
7. Vasárnap: Pihenő 
2. HÉT 
 
1. Hétfő: 10 perc gyaloglás kényelmes tempóban 
2. Kedd: 15 perc keresztedzés (úszás, bringa stb.) 
3. Szerda: 5 perc gyaloglás kényelmes tempóban - 5 perc lendületes - 5 perc kényelmes tempóban 
4. Csütörtök: Pihenő 
5. Péntek: 15 perc keresztedzés (úszás, bringa stb.) 
6. Szombat: 15 perc gyaloglás közepes tempóban 
7. Vasárnap: Pihenő 
3. HÉT 
 
1. Hétfő: 15 perc gyaloglás kényelmes tempóban 
2. Kedd: 15 perc keresztedzés (úszás, bringa stb.) 
3. Szerda: 5 perc gyaloglás kényelmes tempóban - 10 perc lendületesebb séta 
4. Csütörtök: Pihenő 
5. Péntek: 15 perc keresztedzés (úszás, bringa stb.) 
6. Szombat: 15 perc gyaloglás kényelmes tempóban 
7. Vasárnap: Pihenő 
4. HÉT 
 
1. Hétfő: 15 perc gyaloglás kényelmes tempóban 
2. Kedd: 20 perc keresztedzés (úszás, bringa stb.) 
3. Szerda: 15 perc gyaloglás lendületesebb tempóban 
4. Csütörtök: Pihenő 
5. Péntek: 20 perc keresztedzés (úszás, bringa stb.) 
6. Szombat: 30 perc gyaloglás kényelmes tempóban 
7. Vasárnap: Pihenő 
5. HÉT 
 
1. Hétfő: 20 perc gyaloglás kényelmes tempóban 
2. Kedd: 30 perc keresztedzés (úszás, bringa stb.) 
3. Szerda: 5 perc gyaloglás kényelmes tempóban - 5 perc lendületes - 10 perc könnyű gyaloglás 
4. Csütörtök: Pihenő 
5. Péntek: 30 perc keresztedzés (úszás, bringa stb.) 
6. Szombat: 25 perc gyaloglás kényelmes tempóban 
7. Vasárnap: Pihenő 
6. HÉT 
 
1. Hétfő: 25 perc gyaloglás kényelmes tempóban 
2. Kedd: Pihenő 
3. Szerda: 30 perc gyaloglás kényelmes tempóban 
4. Csütörtök: 35 perc keresztedzés (úszás, bringa stb.) 
5. Péntek: Pihenő 
6. Szombat: 45 perc gyaloglás kényelmes tempóban 
7. Vasárnap: Pihenő 
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7. HÉT 
 
1. Hétfő: 25 perc gyaloglás kényelmes tempóban 
2. Kedd: 35 perc keresztedzés (úszás, bringa stb.) 
3. Szerda: 25 perc gyaloglás kényelmes tempóban 
4. Csütörtök: Pihenő 
5. Péntek: 35 perc keresztedzés (úszás, bringa stb.) 
6. Szombat: 45 perc gyaloglás kényelmes tempóban 
7. Vasárnap: Pihenő 
8. HÉT 
 
1. Hétfő: 30 perc gyaloglás kényelmes tempóban 
2. Kedd: 40 perc keresztedzés (úszás, bringa stb.) 
3. Szerda: 15 perc gyaloglás kényelmes tempóban - 15 perc lendületes - 10 perc kényelmes tempóban 
4. Csütörtök: Pihenő 
5. Péntek: 40 perc keresztedzés (úszás, bringa stb.) 
6. Szombat: 30 perc gyaloglás közepes tempóban 
7. Vasárnap: Pihenő 
9. HÉT 
 
1. Hétfő: 35 perc gyaloglás kényelmes tempóban 
2. Kedd: 40 perc keresztedzés (úszás, bringa stb.) 
3. Szerda: 20 perc gyaloglás kényelmes tempóban - 15 perc lendületesebb séta 
4. Csütörtök: Pihenő 
5. Péntek: 40 perc keresztedzés (úszás, bringa stb.) 
6. Szombat: 45 perc gyaloglás kényelmes tempóban 
7. Vasárnap: Pihenő 
10. HÉT 
 
1. Hétfő: 40 perc gyaloglás kényelmes tempóban 
2. Kedd: 40 perc keresztedzés (úszás, bringa stb.) 
3. Szerda: 35 perc gyaloglás lendületesebb tempóban 
4. Csütörtök: Pihenő 
5. Péntek: 45 perc keresztedzés (úszás, bringa stb.) 
6. Szombat: 45 perc gyaloglás kényelmes tempóban 
7. Vasárnap: Pihenő 
11. HÉT 
 
1. Hétfő: 45 perc gyaloglás kényelmes tempóban 
2. Kedd: 45 perc keresztedzés (úszás, bringa stb.) 
3. Szerda: 25 perc gyaloglás kényelmes tempóban - 15 perc lendületes - 10 perc könnyű gyaloglás 
4. Csütörtök: Pihenő 
5. Péntek: 45 perc keresztedzés (úszás, bringa stb.) 
6. Szombat: 50 perc gyaloglás kényelmes tempóban 
7. Vasárnap: Pihenő 
12. HÉT 
 
1. Hétfő: 50 perc gyaloglás kényelmes tempóban 
2. Kedd: Pihenő 
3. Szerda: 55 perc gyaloglás kényelmes tempóban 
4. Csütörtök: 60 perc keresztedzés (úszás, bringa stb.) 
5. Péntek: Pihenő 
6. Szombat: 60 perc gyaloglás kényelmes tempóban 
7. Vasárnap: Pihenő 

 

 



 

 

      

Duciforradalom 

Kalandra fel! 
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Lássuk, konkrétan mit kell tenned! 

 Programaktivitás, ütemterv, munkafüzet, önfejlesztés 

 

✓ A munkafüzettel dokumentálni fogod az indulásodat: nem csak számokban, hanem érzésekkel, 
elvárásokkal, azokkal a tényezőkkel, amelyeken nem neked kell gondolkodnod, hanem a programfüzet 
végig vezet rajtuk. 

✓ A munkafüzetet heti szinten használnod kell / érdemes annak érdekében, hogy keretek között tudj haladni, 
mindig tudd, mit kell tenned, illetve fejlődésedet nyomon tudd követni. 

✓ A program e-bookhoz bármikor visszatérhetsz, ha újra át akarod tekinteni az elméleti és gyakorlati 
részeket. 

✓ Amennyiben úgy érzed, letérnél az útról, kezdd újra, olvass újra, s tedd fel a munkafüzetben erre 
kidolgozott kérdéssort magadnak. Ne engedd, hogy "csak úgy" abbahagyd az egészet, mert épp nehéz az 
életszakaszod vagy leterhel a munkád. 

 Táplálkozás, étrend, útvonalak 

 

✓ Mindenképp kezdj emésztőrendszer-regeneráló szakasszal, mert a fogyás sokkal hatékonyabban 
kivitelezhető, ha egy erős mikrobiom-rendezéssel indítasz. Ne keverd ezt össze a buta léböjtkúrákkal. Az 
emésztőrendszeri szakaszról minden elméleti és gyakorlati tényezőt leírtam ebben a programfüzetben. Az 
emésztőrendszeri szakaszban használandó ételekből válassz, semmi mást nem jelent ez az első blokk. 

✓ Ezt a szakaszt érdemes az első negyedévben, azaz az első 90 napban folytatnod. Ez idő alatt a szervezeted 
meg fog szabadulni a felhalmozódott méreganyagoktól, esetleges gyulladásaitól, erőteljesebb leszel. Ha úgy 
érzed, számodra ez sok idő, akkor a minimum időszak 4 hét. 

✓ Az első szakaszt követően útvonalat kell választanod: normál fogyás, inzulinrezisztencia melletti fogyás, 
pajzsmirigygondok melletti fogyás, összetetten inzulinrezisztencia és pajzsmirigygondok melletti fogyás, 
összetett hormonális problémák melletti fogyás (IR, PM, PCOS, ösztrogéndominancia, stb.). 

✓ Amennyiben pajzsmirigyproblémád is van, külön PM protokollt is tartalmaz a program, ezt ne hagyd ki. 
Instrukciókat fogsz látni az ételportfólió e-bookban erről. Ne vedd félvállról, gyógyulásod egyik kulcsa 
ugyanis ez lesz. 

✓ Amennyiben hormonális problémáid miatt javasoltam bizonyos élelmiszercsoportok kivonását, azt ne úgy 
vedd, hogy ezt be lehet tartani, hanem tartsd be. Ez lesz a változásod gyökeres megoldórendszere. Ha nem 
tartod be, eltérsz a programtól. Tudom, hogy adott esetben ijesztő lehet számodra a változtatás. De ha 
változni és gyógyulni szeretnél, akkor el kell döntened: együttműködsz magaddal vagy önszabotálod a 
lehetőségeidet. Van veszítenivalód azzal, ha betartod a program ezen elemeit?  

✓ A napi menü tervezésére mozaikos rendszert fogsz használni. Ehhez tervezned kell. Reggeli, ebéd, vacsora, 
snack kategóriákat fogsz látni. Annyit egyél, amennyit kell. A kalóriaigény fejezetben ezt látod, 
mentoráltként erre konkrét ütemtervet kapsz tőlem. 

✓ Ezt nem lehet csinálgatni. Vagy csinálod, vagy nem csinálod. Ha nem csinálod, eredményt ne várj. 50-
60%-ban betartott életmódreform nem valódi változtatás. Döntsd el, csináld és érj célba. Itt nem kell 
koplalnod. Ha éhes vagy, az ételportfólió számtalan variációt tartogat számodra. Fogyási szakaszban nem 
engedheted meg magadnak azt, hogy húzód az időt. A Te forradalmad, a Te esélyed ez a változásra. 

 Mozgás 

 

✓ Teljesen kezdőként alaposan olvasd át az erről szóló fejezetet! 

✓ Ha 100 kg feletti testsúllyal indulsz, az első blokkban (90 nap) koncentrálj az étkezésre, annak maradéktalan 
kialakítására és betartására. Itt még ne erőltesd életed két területének megreformálását. Ezt kifejtettem a 
fejezetben is, amit a sportolásról írtam. 

✓ Az első 90 nap meghatározó lesz abban, hogy megtanulsz helyesen étkezni, ezért a második hónaptól már 
bátran neki lehet állni a mozgásnak is. Még mindig teljesen kezdő vagy, ezért CSAK gyaloglással kezdd! 
Erre kaptál a programban tervet is. Erre lehet majd építeni hétről hétre. Ha már legalább 4 hete gyalogolsz, 
mehetnek az otthoni edzésgyakorlatok - erre is kaptál tervet, képes illusztrációk segítenek. De ezek helyett 
akár előveheted a kedvenc DVD-et is, pl. PéntekEnikő vagy akár Rubint Réka. Kövesd az utasításokat, de 
mindig figyelj az oktató által mondott helyes kivitelezésekre. 

✓ Nagyon fontos a fokozatosság! 

✓ Mielőtt bármilyen mozgásba kezdesz, mindenképp egyeztess kezelőorvosoddal! 

✓ Ne terheld túl magad! 

✓ Ne feledd, mit olvastál tőlem: semmi nem helyettesíti a helyes táplálkozást! Így a mozgás sem kompenzálja 
ezt! 
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 Életvitel 

 

✓ Ahhoz, hogy pontosan lásd a változást, arra ösztönözlek, hogy hormonális problémáidat laborleletekkel is 
ellenőrizd az év során. Amennyiben nincs hormonális problémád, akkor egy általános nagy labort nézzünk 
meg. Ha mentorált vagy, ezt át is tudod nekem küldeni valamely havi konzultáción és megnézem. Ha orvos 
által diagnosztizált IR vagy PM és egyéb gond a kiindulás, akkor az ezzel összefüggő vizsgálatokat érdemes 
ismételni. Mielőtt bármit is tennél, mentoráltként előtte egyeztessünk, segítek összeállítani a vizsgálati 
csomagodat. 

✓ Figyelj a folyadékbevitelre. Igyekezz azokat a tanácsokat betartani, amiket olvastál! 

✓ Aludj eleget!  

✓ Mozogj a második blokktól rendszeresen, hogy a szíved, tüdőd, izmaid is segítsék az állóképességed 
fejlesztését! 

✓ Mindig foglalkozz önmagaddal, azaz használd a rendelkezésre álló munkafüzetet, eszközrendszert és 
mentoráltként a segítségemet, a csoportot, a duciforradalom közösség erejét! 

 

Egy játékra invitállak… :) 

Hogyan képzeled el magad a program végén! Rajzolj!   
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A tudatosság az egyetlen fegyver ahhoz, hogy 
következetes lehess! 

 



 

 

      

Duciforradalom 

Súgókártyák 
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Duciforradalom 

Munkafüzet 



Idén lefogyok mentorprogram                                                                      Hogyan használd a munkafüzet? 

78 
 

Hogyan használd a munkafüzetet? 

A mentorprogramokban való részvétel sikertelenségének első számú oka az, ha a mentorált elköveti az egyetlen hibát, 

amely kizárólag hozzáállás béli kérdés lenne és minden szempontból ki is tudná küszöbölni ezt a vakfoltot. Ilyenkor 

számít az egó. Nem a szó legszorosabb értelmében, hanem abban a vonatkozásban, hogy meggyőződésekbe 

kapaszkodik, holott azok a berögzült gondolkodás béli tények eddig nem vezettek sikerre, amivel kapcsolatban 

makacsul ragaszkodik álláspontjához. TE akkor tudsz ezen a hibán felülkerekedni, ha az első hozzád szóló tanácsként 

ezt fogadod meg: 0-ról építkezve állsz neki a programnak és félre teszel mindent, amit eddig gondoltál a helyes 

életmódváltásról. Az nem baj, ha már sok tapasztalattal és nagy tudással rendelkezel adott esetben, ám pont ez az, ami 

álláskeresés esetén is dilemma elé szokta állítani a fejvadászokat. Ki a jobb mentorált? Az, aki hagyja, hogy tanítsák és 

tanácsokkal ellátva elvezessék a célig, vagy az, aki azt gondolja magáról, hogy mindent tud, ezért nehéz formálni, 

fejleszteni a képességeit. Ezért most állj meg! Vegyél egy nagy levegőt és döntsd el: szeretnéd, hogy segítsek? Ha igen, 

kérlek engedd, hogy meg is tegyem! 

OLVASS! Ha kell, többször. Sőt! Kérlek, többször olvasd át a program e-bookot. Rengeteg kérdésed lehet, amelyekre 

legtöbbször csak azért nem találsz választ azonnal, mert felületesen olvasol, átugrasz sorokat, témákat, fejezeteket. 

Szándékosan szoktam úgy írni könyveimet, hogy azokban vissza-visszautalok korábbi megjegyzéseimre, mert így fogod 

az esetlegesen korábban még nem tiszta részeket utólag helyesen értelmezni. Egyik téma sem különül el ugyanis 

egymástól. Ezt a munkafüzetben hatványozottan fogod látni. Segítek oldalszámos hivatkozások megjelölésével és ide-

oda fogunk ugrálni a témakörökben, ez is azt a célt szolgálja, hogy hétről hétre tisztuljon az összefüggések halmaza és 

a végén egy kerek-egész tudás rajzolja ki a küldetésedet. 

A munkafüzetet felépítettem úgy, hogy ne érezd azt, mintha egy nagy vizsgára kellene készülnöd. Hétről hétre átvesszük 

a témaköröket és azok legfontosabb kérdéseit fel is teszem neked. Ez nem oktatás célú. Ez abban segít, hogy ezekkel 

a kérdésekkel valóban olvasásra ösztönözzelek.  

Az egyetlen kulcs ahhoz, hogy még sokáig élhess az, hogy megteszel mindent, ami rajtad múlik. Az első ilyen tett: az 

alapos olvasás. Ami voltaképp a legegyszerűbb dolog a világon, mégsem érzitek sokszor valóban jelentőségét. Ez az, 

amire a programban "harapni" fogok. Ne érts félre! Nem a kérdésfeltevésre, hiszen kérdezni sose félj! Arra gondolok, 

hogy hasonló kérdésekben, mint az előbb említett mérési szabály, minden információt leírtam részletesen, 

témakörönként. Én azt gondolom, ha nem lenne kérdezési lehetőséged, ebben a sok-sok oldalban is mindent 

megkapnál. Mindig gondolj erre úgy, mint egy boltban vásárolt papír alapú könyvre, akinek szerzőjével nem tudsz 

egyeztetni. A könyvét megírta, megszerkesztette, olvasásra átadta. Olvasd hát el, ezt az e-bookot is, amit tőlem kaptál. 

Ha kérdésed van, gondold végig először azt, melyik fejezetben találhatsz rá választ. Mielőtt kérdeznél tőlem olyan 

témában, amire a válasz a könyvben benne van, kérlek, ne légy lusta keresni.  

Hogy teljesen egyértelmű legyen számodra: 

• A programban megtanulod az okos előre főzés rendszerét időgazdálkodásban hatékony módon, 

pazarlásmentesen.  

• Megérted az okos táplálkozás miértjeit, hogyanjait, ennek felépítését élelmiszerútvonalakkal. 

• Hormonális problémáid esetén egyértelműen átláthatod a szervezetedben zajló folyamatokat és azt a 

protokoll rendszert fel tudod építeni, amely segítségedre lesz abban, hogy a tüneteket és mögöttes 

gyulladásokat hatékonyan tudd kezelni. 

• Gyakorlatot szerzel abban, hogyan tudod egy életen át egészségben, egyensúlyban tartani a bélflórádat. 

• Megtanulod a gluténmentesség, tejmentesség alapelveit, a helyes gondolkodásmódot erről és bele tudod szőni 

a mindennapjaidba szélsőséges divathullámoktól mentesen. 

• Egyértelmű iránymutatást kapsz arról, neked milyen energiaszükségleted van, erre vonatkozóan pedig a teljes 

fogyásodat nyomon követő ételportfóliót ismersz meg gluténmentes, tejmentes, bélflórát támogató és vegyes 

táplálkozási irányelvekben. 

• Átlátod majd a mozgás jelentőségét. 

• 9 hónapon át felépítesz egy tudatos életmódrendszert, amelyet követni tudsz egész hátralévő életedben. 

Nem rohanunk bele padlógázzal! És ebben tényleg hallgass rám! 

Mit ne tegyél? 

Ne mérd magad naponta a mérlegen! Heti egyszer ráállunk! A munkafüzetben ennek meg lesz a dokumentációs felülete. 

Nem számít mit mutat a mérleg! Az első 4-10 hétben még a hízás is teljesen normális folyamat béli részeredmény, 
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hiszen ezt megelőzően egészen eltolódott rendszerben éltél vélhetően: vagy örökös jo-jo-ban, vagy túl kevés kalóriával, 

vagy állandó túlevéssel. A szervezetnek idő kell, hogy ehhez hozzászokjon és ne azt gondolja, hogy most is csak 

sanyargatni fogod. Egy ponton partnerré fog válni. A te eredményed azon múlik, megérted-e az első percben, hogy 

fogyásod nem 2 hónap alatt fog megtörténni, eredményeid nem lineárisan visznek el a célig! Lesznek igenis kemény 

napok, lesz, hogy a pokolba fogod kívánni az egészet és olyan sem kizárt, hogy bevágod a munkafüzetet a fiókodba 2 

hétre! Igen, erre is számíthatsz, mert nem varázsszert adtam neked, ami olyan, mint az aranyhal, amely teljesíti a 

kívánságodat, hogy lefogyaszt. Ezért neked kell majd dolgozni és nem mindig lesz ehhez kedved. Hiába érzed azt, hogy 

most a világot is meg tudnád váltani, hidd el, mélypontokat most is el fogsz érni mentálisan is és a mérlegen is. Ez 

biokémia, biológia, élettan, azaz összetett folyamatok összessége! Akkor leszel Te a nyertes, ha megérted: ez hosszú 

távú tervezésen alapuló életforma kell legyen. 

Nem adhatod fel akkor sem, ha azt érzed, nem látod az eredményeket. Hosszú távon kell szemlélned és nem csak a 

mérlegen vagy centikben. A fogyásod legalább olyan mentális fejlődést eredményez majd, mint amit a testeden láthatsz 

a tükörben. Ha tényleg betartod, amit a kezedbe kapsz (a szívedre teszed a kezed és nem plusz 2 tábla csokival fekszel 

le minden nap), akkor higgy nekem: tartós eredményed lesz és ehhez türelem, kitartás, fókuszálás kell. És TE! Nélküled 

ez nem sikerülhet. De hidd el, menni fog! :) 

Ne kövesd el újra ugyanazt a hibát: számodra lassabb eredmény esetén megint ráállsz a sanyargató diétákra. NEM fog 

eredményt adni. Bekapcsolod a pánik gombot és gyönyörű látszatfogyást érsz el újra. Légy végre okos! Légy végre 

tudatos! Ne legyél újra önszabotáló!  

A tested dolgozik akkor is, ha Te ezt épp nem látod. Minden eredménynek örülnöd kell! És a közérzeted is sokat számít 

majd! 

Nincs mire várni, vágjunk is bele!  

Mi lesz a program vezényszava, jelmondata számodra? 

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

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

 
Mit üzensz saját magadnak?  
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Céljaid és kapcsolataid 

Eljött az ideje a részletes önelemzésnek. Alkossuk meg az ÉN-TÉRKÉPEDET. 

 

Fogalmazd meg, hogy pontosan mi a célod a fogyással összefüggően? 

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

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

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

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

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

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

A fogyókúráról nagyon sokat beszélünk, mégis keveset mondunk róla szívből, belső hangunkból. Minden szónak 

jelentősége van, tartalmat közvetítenek. Mit jelent számodra a fogyás? Ha választanod kellene egyetlen szót, ami jellemzi 

az életedet a túlsúly kapcsán, mi lenne az? Miért az? 

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

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

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

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

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

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

Reális célokat fogalmazol meg magadnak, amikor reformot indítasz (úgy általában)? 

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

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

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

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

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

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

Elképzelted már valaha azt, hogy győzelmet arattál a fogyásban? Tegyük fel, hogy ezt megörökíti egy népszerű magazin. 

Milyen érzés lenne számodra? Mit éreznél akkor, ha a barátaid és rokonaid is olvasnák a cikket? Mit mondanál nekik, 

melyik volt a legfontosabb lépés a cél felé vezető úton? 

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

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

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

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

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

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

Miért fontos neked, hogy megváltozz? 

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

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

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

……………………………………………………………………………………………………………………… 
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A környezetednek is fontos, hogy megváltozz? Miért? 

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

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

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

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

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

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

Kikre számíthatsz a környezetedben, akik segítségedre lehetnek bármilyen vonatkozásban a fogyásoddal összefüggően? 

Miben tudnak támogatni? 

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

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

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

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

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

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

Nehéz helyzetben kikhez tudsz fordulni, akik biztosan meghallgatnak, segítségedre siethetnek és biztonságot 

nyújtanak? 

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

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

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

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

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

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

Kiktől kérhetsz tanácsot döntéshelyzetekben, ha szükséged van mások véleményére? 

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

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

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

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

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

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

Mely közeg az, ahol a legtöbb ellentámadást kapod az étkezési terveid vagy rossz étkezési szokásaid miatt? Pl. 

munkahely, család. Miért támadnak? Ez milyen érzéseket vált ki benned? 

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

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

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

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

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

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

Előfordult már, hogy bárki leszólt amiatt, mert sokat eszel? Ha igen, mit éreztél emiatt? 

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

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

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

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

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

Azok az emberek, akik piszkálnak a súlyod és/vagy a törekvő életmódváltó terved miatt, ebben a témakörben (helyes 

életmód) milyen tudással, eredményekkel rendelkeznek (hozzád képest)? 

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

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

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

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

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

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

Azok az emberek, akik piszkálnak a súlyod és/vagy a törekvő életmódváltó terved miatt, milyen szerepet töltenek be az 

életedben? Fontos részei az életednek? Hatással vannak az életedre? 

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

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

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

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

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

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

Azok az emberek, akik piszkálnak a súlyod és/vagy a törekvő életmódváltó terved miatt, ebben a témakörben (helyes 

életmód) az életed részei kell maradjanak? Építik az életedet? Szükség van rájuk? 

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

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

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

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

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

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

Azok az emberek, akik piszkálnak a súlyod és/vagy a törekvő életmódváltó terved miatt, ebben a témakörben (helyes 

életmód) és nincs szükséged rájuk, miért az életed részei? Ha szükséged van rájuk, hogyan tudnál változtatni a 

piszkálódásukon? Beszéltél erről velük valaha? 

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

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

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

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

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

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

Milyen lehetőségeket, megoldásokat tartanál célravezetőnek abban, hogy a családi / baráti problémák kevésbé 

jelentsenek számodra akadályt? Mit tudnál tenni? Beszéltél velük erről? 

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

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

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

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

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

Milyen lehetőségeket, megoldásokat tartanál célravezetőnek abban, hogy a munkahelyi problémák/nehézségek kevésbé 

jelentsenek számodra akadályt? Mit tudnál tenni?  

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

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

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

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

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

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

A kollégák viszonya a fogyásodhoz probléma forrása? 

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

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

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

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

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

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

Milyen lehetőségeket, megoldásokat tartanál célravezetőnek abban, hogy a párkapcsolati anomáliák kevésbé jelentsenek 

számodra akadályt? Mit tudnál tenni? Nyíltan kommunikálsz az érzéseidről? 

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

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

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

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

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

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

Milyen lehetőségeket, megoldásokat tartanál célravezetőnek abban, hogy a leterheltséged kevésbé jelentsen konfliktust 

például otthon. Eléggé támogat a párod a háztartásban? Beszélgettél vele erről? 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

……………………………………………………………………………………………………………………… 
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Önértékelésed, egészségügyi állapotod az induláskor 

Személyes erőforrásaidként mit tudsz felsorolni az életmódváltás célkitűzéséhez? Miben vagy nagyon jó, ami erősít az 

úton? 

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

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

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

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

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

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

Milyen erőforrásaid hiányoznak, amelyek hátráltató tényezőként hatnak a célod elérésben? Véleményed szerint miben 

kellene fejlődnöd? 

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

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

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

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

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

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

Az étkezés mennyire normális velejárója az életednek? Gyakori csatákat vívsz magaddal arról, hogy mit, hogyan, 

mennyit kellene enned?  

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

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

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

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

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

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

Melyek azok a pontok, amelyeknél örökké megbicsaklik az akaratod? Milyen helyzetekben, szituációkban, milyen 

érzésekkel? Melyek az örökös veszélyzónáid? 

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

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

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

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

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

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

Amikor megfogalmazol egy életmódváltó tervet, akkor gondot okoz-e számodra betartani az étrendet? 

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

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

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

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

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

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

………………………………………………………………………………………………………………………
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Ha volt már valaha problémád azzal vagy jelenleg is küzdesz amiatt, hogy a számodra szükséges diétás elveket betartsd 

és ne csábulj el más ételekre vagy a feladás irányába, akkor rendszerint milyen napszakban vagy lelkes, mikor tör rád 

kétely/kísértés? 

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

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

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

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

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

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

Rád törő kísértés vagy étvágy közben milyen érzésekkel küzdesz? Kín számodra betartani azt, hogy ne egyél félre? 

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

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

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

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

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

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

Előfordult már az, hogy felkészültél a napodra, például bedobozoltad a napi menüdet, elindultál vele 

iskolába/munkába, sziklaszilárd akarattal rendelkeztél, majd hirtelen beléd hasított a kínzó vágy, hogy ma még utoljára 

hadd egyél ebből vagy abból? Ilyenkor hogyan szoktál cselekedni? Meg tudod állni vagy szinte biztos, hogy ott, abban 

a pillanatban elvágták a kitartásodat? 

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

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

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

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

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

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

Amikor olyan történik veled, hogy reggel nekilendülsz, bedobozolva vár a napi menüd, majd a nap folyamán sajnos 

meginogsz és feladod, akkor milyen ételeket szoktál helyette választani? 

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

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

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

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

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

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

Mit érzel azután, mikor megetted a csalóételt? Vigasztalod magad, hogy majd holnap tényleg elindulsz az úton és/vagy 

lelkiismeret-furdalás gyötör? Könnyedén megbocsátod magadnak az eltévelyedést? 

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

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

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

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

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

Miután a nap folyamán csaltál például a munkahelyeden és a megtervezett menü helyett mást ettél, akkor megelégszel 

ezzel vagy a „ma már mindegy” elven túl este is folytatod a dőzsölést? 

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

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

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

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

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

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

Amikor egy életmódváltást elhatározó napodon félbehagyod a diétát étvágy miatt és azt tervezed, hogy majd holnap 

nekiállsz újra, akkor előző este vagy másnap reggel milyen fogadalommal biztatod magad annak okán, hogy nem 

sikerült, de újra fogod kezdeni? 

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

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

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

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

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

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

Ha félbemarad aznap a küldetésed, milyen határidőt szabsz magadnak az újrakezdésre? 

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

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

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

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

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

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

Emlékezz vissza egy ilyen esetre, amikor hétfő reggel indult a nagy életmódváltó küldetésed, majd félbeszakadt. Mi volt 

a kiváltó indok? 

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

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

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

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

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

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

Ez a kiváltó indok gyakran szembe jön veled? Milyen érzések kerítenek ilyenkor hatalmukba, amiért győz az étel és 

veszít az elhatározás? 

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

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

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

……………………………………………………………………………………………………………………… 
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Milyen önnyugtató kijelentéseket szoktál felhozni magad mellett, amiért elodázható az aznapi elköteleződés és győz az 

étel? 

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

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

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

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

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

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

Össze tudod számolni, hányszor fordult elő veled az, hogy ilyen helyzetbe kerültél: elindultál, majd rövid időn belül 

feladtad és evésbe menekültél? 

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

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

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

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

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

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

Idézd fel a legutóbbi esetet, amikor elkezdted az életmódváltást és szinte azonnal abba is hagytad. Mi történt? Mi volt 

a kiváltó indok ott, akkor? 

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

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

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

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

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

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

El szoktad mesélni másoknak, hogy feladtad az életmódváltó tervedet? Ha igen, hogyan szoktak rá reagálni? 

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

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

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

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

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

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

Melyek azok a lépések, amelyek lehetőségként kacsintgatnak rád, de még nem aknáztad ki őket életmódváltásod alatt? 

Ezt a programot ilyen esélynek tekinted? 

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

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

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

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

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

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

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

……………………………………………………………………………………………………………………… 
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Próbálj meg visszaemlékezni korábbi, sikeres döntéseidre. Melyek jutnak eszedbe? Nem csak a fogyásra gondolok... 

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

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

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

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

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

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

A múltban milyen stratégiákkal sikerült tanácsadó bevonása nélkül fontos változásokat bevezetned az életedbe fogyás 

szempontjából? Volt-e ilyen egyáltalán vagy mindig csak Te egyedül próbálkoztál változtatni a szokásokon? 

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

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

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

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

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

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

Ezekből a változásokból sikerült-e bármit megőrizni? Maradt belőlük beépült szokásod? Ha nem maradt, melyekkel 

hagytál fel? 

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

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

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

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

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

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

Gondold végig legfontosabb céljaidat. 1-től 10-ig terjedő skálán mérlegelj, hol állsz ebben a pillanatban terveid 

megvalósításában? 

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

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

Gondolj arra a napra korábbi hónapjaidban / éveidben, amikor az életmódváltással összefüggő törekvéseidet vagy 

annak problémáját legjobban tudtad kezelni. Miben volt más ez a nap a többitől? 

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

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

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

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

Vegyél számításba mindent, amit eddig kipróbáltál ahhoz, hogy sikeresen életmódreformot vigyél véghez? Eddig mi 

működött a legjobban? Mi nem hozott egyáltalán eredményt? 

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

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

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

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

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

……………………………………………………………………………………………………………………… 
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Matricák a program indulásakor 

Mi a konkrét célod a fogyásban? 

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

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

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

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

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

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

Milyen eredménnyel lennél elégedett? 

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

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

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

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

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

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

Kire számíthatsz a tervedben? 

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

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

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

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

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

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

Mennyire befolyásol a közvetlen környezeted? 

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

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

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

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

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

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

Kivel kell lefektetned a célod szabályait - kitől vársz partnerséget, támogatást, azaz kivel kell az elején tisztáznod az 

egészet? 

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

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

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

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

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

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

Milyen a viszonyod az étellel? 

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

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

……………………………………………………………………………………………………………………… 
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Milyen ponton, miért szoktad hasonló terveidet feladni? 

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

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

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

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

Most mit érzel legnehezebb feladatnak az életmódváltásodban? 

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

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

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

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

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

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

Mit érzel legnagyobb motivációdnak? 

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

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

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

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

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

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

 
Kiinduló adatok a programod elején (töltsd ki...) 

Testsúly: …………….. kg  Cél testsúly: …………….. kg  Jelenlegi túlsúly: …………….. kg 

Hormonális problémáid: 

 

Emésztőrendszeri problémáid: 

 

Egyéb egészségügyi referenciáid: 

 

 
Térfogatok 

Csípő:                       cm Derék:                   cm Mell alatt:            cm Mellbőség:             cm Bal kar:              cm 

Jobb kar:             cm Bal comb:            cm Jobb comb:         cm Bal vádli:             cm Jobb vádli:         cm 

 
Kiinduló negatív hozadékú szokások listája a programod elején (karikázz...) 

rendszertelen étkezés 

reggeli hiánya  

kevés folyadék 

túlzó cukorfogyasztás 

késő esti nagy kajálás  

étteremből rendelgetés 

állandó nassolás 

energiaitalok fogyasztása 

kóla „függőség” 

teljesen inaktív életmód 

aktív dohányzás 

kevés étkezés 

nagyobb étkezés a nap 
második felére tolódik 

túl kevés kalória 

egyoldalú étrend 

túl kevés szénhidrát 

túl zsíros étrend 

cukros üdítők 

gyakori koplalás 

állandó jo-jo effektus 

édesség „függőség” 

falásrohamok / zugevés 

rengeteg stressz 

túl sok ülőmunka 

rengeteg stressz 

találomra evés 

túl sok félkész étel 

kevés zöldségfogyasztás 
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Mely szokásokat kell koncentráltan bevezetned az életviteledbe a programod elején? (karikázz...) 

napi 4-5 étkezés 

elegendő 
zöldségfogyasztás 

tervezett menü 

elegendő 
folyadékfogyasztás 

megfelelő kalória 

1 órán belül reggeli 

3-5 óránként étkezés 

 

nap közbeni nassolás 
kiiktatás 

előre főzés 

több alvás / pihenés 

életmódnapló vezetése 

okos étkezés megtanulása 

tudatos heti bevásárlás 

káros szokások 
csökkentése 

 

falásrohamok kezelése 

aktívabb életvitel 

kísértés esetére vészterv 
készítése 

cukros üdítők csökkentése 

ételtől való félelem 
kiiktatása 

helyes ízesítés 
megtanulása 

program követése 

saját lista: 

Mit vársz a programtól és önmagadtól a következő időszakban? 
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„Az önmagadba fektetett munka az, amit soha nem 

sajnálhatsz saját magadtól! 



 

 

      

Duciforradalom 

Program | 1. szakasz 
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Heti menü tervezése                                                                                                                    1. szakasz | 1. hét 

 reggeli ebéd vacsora snack 

H  

 

   

K  

 

   

SZ  

 

   

CS  

 

   

P  

 

   

SZ  

 

   

V  

 

   

 
Heti bevásárlás 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Jegyzeteid, eredményeid a héten 

testsúly:                           kg össz.fogyás:                     kg csípő:                             cm derék:                              cm 

mell alatt:                          cm mellbőség:                       cm bal kar:                           cm jobb kar:                        cm 

bal comb:                        cm jobb comb:                     cm bal vádli:                       cm jobb vádli:                     cm 

 

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

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

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

……………………………………………………………………………………………………………………… 
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Programkönyv áttekintő. Felkészülés az első héten. 

A teljes programkönyvet átolvastad? 

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

Kérlek, szedd össze a könyv tartalmának olvasását követően felmerülő kérdéseidet. 
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Heti menü tervezése                                                                                                                    1. szakasz | 2. hét 

 reggeli ebéd vacsora snack 

H  

 

   

K  

 

   

SZ  

 

   

CS  

 

   

P  

 

   

SZ  

 

   

V  

 

   

 
Heti bevásárlás 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Jegyzeteid, eredményeid a héten 

testsúly:                           kg össz.fogyás:                     kg csípő:                             cm derék:                              cm 

mell alatt:                          cm mellbőség:                       cm bal kar:                           cm jobb kar:                        cm 

bal comb:                        cm jobb comb:                     cm bal vádli:                       cm jobb vádli:                     cm 

 

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

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

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

……………………………………………………………………………………………………………………… 
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Heti tudásmatrica: meg kell értened a bélflóra-regenerálás rendszerét és szabályait. 

Mely élelmiszerek nem szolgálnak célt általánosan az egészséges életmódban? Melyek a „nem okos” élelmiszerek?  

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

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

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

Melyek a gluténmentes élelmiszereink (csoportok)?  

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

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

Melyek a tejmentes élelmiszereink (csoportok)? 

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

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

Kinek fontos a gluténmentes élelmiszerek előnyben részesítése? 

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

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

Kinek fontos a tejmentes élelmiszerek előnyben részesítése? 

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

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

Mi a mikrobiom? Hogyan függ össze az elhízással? 

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

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

Mely élelmiszereket kell kerülni a mikrobiom ápolása érdekében a bélflóránkat támogató étrendben? 

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

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

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

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

Melyek a teljes értékű szénhidrátok és melyek a feldolgozott szénhidrátok? 

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

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

Milyen viszony van a finomított szénhidrátok és a viszcelláris zsír között? Miért veszélyes a viszcelláris zsír? 

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

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

Miért fontosak a rostok? 

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

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

Miért fontos a prebiotikum? Mit tudsz róla elmondani? 

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

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

Mi a fermentálás? Meg fogod próbálni otthon is? 

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

............................................................................................................................................................................................................... 
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Mi a terápiás húsleves szerepe? Te miből készítenéd el, milyen alapanyagokat teszel majd bele? 

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

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

Hormonális okokból melyek a tiltólistás élelmiszerek és alapanyagok? 

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

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

Hormonális egyensúly elérésének érdekében melyek a javasolt élelmiszerek egy étrendben? 

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

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

Mely szójaalapú ételeket fogyaszthatod bélflóra-regenerálás alatt is? 

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

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

 

Érezted a magad hullámvasúton a héten? 

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

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

Mivel vagy elégedett? Mit jegyeznél fel ezen a héten fontos érzéseknek, élményeknek? 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

...............................................................................................................................................................................................................   
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Heti menü tervezése                                                                                                                    1. szakasz | 3. hét 

 reggeli ebéd vacsora snack 

H  

 

   

K  

 

   

SZ  

 

   

CS  

 

   

P  

 

   

SZ  

 

   

V  

 

   

 
Heti bevásárlás 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Jegyzeteid, eredményeid a héten 

testsúly:                           kg össz.fogyás:                     kg csípő:                             cm derék:                              cm 

mell alatt:                          cm mellbőség:                       cm bal kar:                           cm jobb kar:                        cm 

bal comb:                        cm jobb comb:                     cm bal vádli:                       cm jobb vádli:                     cm 

 

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

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

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

……………………………………………………………………………………………………………………… 
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Heti tudásmatrica: értsd meg a vízfogyasztás fontosságát és kezdjük el felépíteni a hidratáltságodat. 

Miért fontos a víz?  

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

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

Eddig mennyi tiszta vizet fogyasztottál a nap folyamán?    ................ dl/l  

A legegyszerűbb vízfogyasztási technika: minden étkezés mellé igyál meg 4 dl vizet (közben, előtte, utána), ahogy jólesik 

számodra. Ez nagyjából 2 pohár víz. Így 4-szer 4 dl-t már megittál. Az 1,6 liter. A cél az, hogy naponta 2,5 liter tiszta 

vízfogyasztás fölé juss el. Azaz hiányzik még 1 liter ennek eléréséhez. Ha azt vesszük alapul, hogy a napod 1/3 részében 

keresünk helyet ennek, akkor 8 órás keretet tudsz 10 dl-re eloszlatni. Azaz vagy óránként 1,2 dl vagy 2 óránként 2,5 dl 

vizet kell innod. Ezt az étkezések között ideális eloszlatni (abban a 3-5 órában, amikor nem eszel). De ehhez is fontos 

a fokozatosság, így lehet legkönnyebben megtanulni elegendő vizet inni. Ezt sem 1 nap alatt kell elsajátítani, hanem 

fokozatosan 5 hét alatt érd el. Most a 3. héten járunk, azaz cél a 7. hét végére elérni az 1,6 liter TISZTA VÍZivást.  

Ezen a héten csak azt kell tenned, hogy minden étkezés mellé igyál meg 2 dl tiszta vizet (tehetsz bele citromot, lime-

ot, mentát is, ha úgy könnyebb, de cukor és édesítő nem kerülhet bele). Hogyan építjük fel a vízivást így? CSAK 

étkezések mellé: 3. hét: 4 x 2 dl, 4. hét: 4 x 2,5 dl, 5. hét: 4 x 3 dl, 6. hét: 4 x 3,5 dl, 7. hét: 4 x 4 dl, azaz eléred az 1,6 

litert a 4 étkezéssel a 7. héten. Minden nap státuszold ezen a héten a 4 x 2 dl meglétét: 

H   K   Sze   Cs   P   Szo   V  

Milyen élményekkel gazdagodtál a héten étkezés és életmódváltás tekintetében? 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

………………………………………………………………………………………………………………………. 
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Heti menü tervezése                                                                                                                   1. szakasz | 4. hét 

 reggeli ebéd vacsora snack 

H  

 

   

K  

 

   

SZ  

 

   

CS  

 

   

P  

 

   

SZ  

 

   

V  

 

   

 
Heti bevásárlás 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Jegyzeteid, eredményeid a héten 

testsúly:                           kg össz.fogyás:                     kg csípő:                             cm derék:                              cm 

mell alatt:                          cm mellbőség:                       cm bal kar:                           cm jobb kar:                        cm 

bal comb:                        cm jobb comb:                     cm bal vádli:                       cm jobb vádli:                     cm 

 

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

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

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

……………………………………………………………………………………………………………………… 
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Heti tudásmatrica: sajátítsd el az „okos” étkezés rendszerét, amelynek szabályait megalkottam neked. 

Melyek az „okos” élelmiszerek? 

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

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

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

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

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

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

Miért fontos a zöldségfogyasztás?  

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

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

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

Miért a kókuszzsír a legjobb sütéshez használt élelmiszer? Ezen kívül mely zsiradékokat preferálom még?  

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

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

Mennyi vizet kell majd hosszú távon fogyasztanod? Mit tartok minimálisan ideális mennyiségnek? 

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

Miért sütjük a lehető legtöbb ételt sütőben? 

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

Főzelékeket és leveseket hogyan (mivel) sűrítünk? 

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

Van már olajspray-d?  Igen   Nem, a héten szerzem be.  

Zöldségeket hogyan érdemes elkészíteni, ha nem nyersen fogyasztod azokat? 

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

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

Miért hasznos a smoothie-k rendszeres beiktatása? 

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

Melyik zöldségeket is tartalmazó sütemény recepteket fogod kipróbálni legelőször? 

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

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

Hogyan készül az alaplé, mihez használhatod? Hogyan szoktam javasolni a tárolását? 

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

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

Mely mártás, pesztó, kence receptjét fogod először kipróbálni? 

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

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

Mi mindenre jók a zöldségek az ételekben? Sorolj fel zöldségeket tartalmazó ételformákat! 

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

............................................................................................................................................................................................................... 
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Az ízesítéshez milyen zöldségeket és fűszereket javaslok? Te melyeket szereted ezek közül? 

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

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

Milyen ízesítő formákat nem javaslok, mely termékkategóriákat ellenzem az „okos” étkezésben? 

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

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

A receptekben szereplő alapanyagokat hogyan mérjük le a főzéshez? Mely élelmiszerek alkotnak kivételt a mérésben? 

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

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

Mely kenyérféléket javaslom az étrendekben? Melyiket szereted? Melyiket fogod kipróbálni? 

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

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

Mire kell figyelned, amikor növényi alapú tejet vásárolsz? 

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

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

Melyik lisztet tartom a legjobbnak a reformétkezésben, amely mindenféle ételben tökéletesen működik? 

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

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

Miért kell ébredést követően 1 órán belül étkezni? Te milyen típus vagy? Éhesen ébredsz? Esetleg egy turmix is elég 

neked? 

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

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

Miért étkezünk 3-5 óránként? Te milyen ideális ritmust fogsz kialakítani? Vázold fel az étkezéseid várható eloszlását 

hétköznap és hétvégén! 

Hétköznap: 

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

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

Hétvége: 

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

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

Miért kell délután 16:00-ig elfogyasztanod az ebédet? 

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

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

Miért étkezünk este 18:00 után is? 

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

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

Ha kávézol és engedélyezett is számodra a programban, melyik étkezés része lesz? Miért nem kávézhatsz étkezések 

között? 

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

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

..............................................................................................................................................................................................................  
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Heti élmények: amire büszke vagy és amit feltétlen fel szeretnél magadnak jegyezni: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Mi az, ami az „okos” étkezésben új információ számodra és mi az, amit még meg kell tanulnod elsajátítani? 

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

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

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

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

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

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

Mennyire vagy elégedett a heti életmódváltó munkáddal? 

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

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

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

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

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

Milyen nehézségeket éreztél? 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.............................................................................................................................................................................................................. 
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Heti menü tervezése                                                                                                                    1. szakasz | 5. hét 

 reggeli ebéd vacsora snack 

H  

 

   

K  

 

   

SZ  

 

   

CS  

 

   

P  

 

   

SZ  

 

   

V  

 

   

 
Heti bevásárlás 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Jegyzeteid, eredményeid a héten 

testsúly:                           kg össz.fogyás:                     kg csípő:                             cm derék:                              cm 

mell alatt:                          cm mellbőség:                       cm bal kar:                           cm jobb kar:                        cm 

bal comb:                        cm jobb comb:                     cm bal vádli:                       cm jobb vádli:                     cm 

 

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

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

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

……………………………………………………………………………………………………………………… 
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Heti tudásmatrica: az egészséges bélflórához a tápanyagokat is ismerned kell. 

Hogyan jut a szervezet energiához? 

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

Melyek a szénhidrátok? Melyeket fogod fogyasztani Te is? 

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

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

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

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

Melyek a fehérjék? Melyeket fogod fogyasztani Te is? 

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

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

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

Melyek a zsírok? Melyeket fogod fogyasztani Te is? 

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

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

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

Mi a víz szerepe a szervezetedben? Miért annyira fontos? 

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

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

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

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

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

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

Melyek a teljes értékű és melyek a finomított szénhidrátok? 

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

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

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

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

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

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

Heti élmények: mire vagy büszke? 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

............................................................................................................................................................................................................... 
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Milyen volt a heti étrend? Mi ízlett? Mi volt kedvenc? Melyik ételen változtatnál legközelebb? 

H...........................................................................................................................................................................................................

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

K...........................................................................................................................................................................................................

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

Sze.........................................................................................................................................................................................................

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

Cs..........................................................................................................................................................................................................

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

P............................................................................................................................................................................................................

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

Szo........................................................................................................................................................................................................

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

V............................................................................................................................................................................................................ 

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

Éreztél bármikor megingást, kísértést? Ha igen, mi volt az étel, mi váltotta ki a sóvárgást, milyen szituációban érezted? 

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

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

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

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

Mennyire vagy elégedett a heti életmódváltó munkáddal? Milyen nehézséggel találkoztál? 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

............................................................................................................................................................................................................... 
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Heti menü tervezése                                                                                                                    1. szakasz | 6. hét 

 reggeli ebéd vacsora snack 

H  

 

   

K  

 

   

SZ  

 

   

CS  

 

   

P  

 

   

SZ  

 

   

V  

 

   

 
Heti bevásárlás 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Jegyzeteid, eredményeid a héten 

testsúly:                           kg össz.fogyás:                     kg csípő:                             cm derék:                              cm 

mell alatt:                          cm mellbőség:                       cm bal kar:                           cm jobb kar:                        cm 

bal comb:                        cm jobb comb:                     cm bal vádli:                       cm jobb vádli:                     cm 

 

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

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

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

……………………………………………………………………………………………………………………… 
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Heti tudásmatrica: ízesíts jól és finoman. 

Mely ízfokozókat, bolti termékeket érdemes kerülnöd? 

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

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

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

Mely pácokat szeretnéd kipróbálni elsőként? 

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

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

Milyen húshoz és zöldséghez párosítható fűszereid vannak a konyhában? Mit kell beszerezned ahhoz, hogy 

változatosabban fűszerezz? 

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

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

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

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

Milyen mártást szeretnél kipróbálni? Melyiket alkottad már meg eddig? Van kedvenced? 

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

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

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

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

Milyen élményekkel gazdagodtál a héten étkezés és életmódváltás tekintetében? 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

............................................................................................................................................................................................................... 
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Heti menü tervezése                                                                                                                   1. szakasz | 7.  hét 

 reggeli ebéd vacsora snack 

H  

 

   

K  

 

   

SZ  

 

   

CS  

 

   

P  

 

   

SZ  

 

   

V  

 

   

 
Heti bevásárlás 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Jegyzeteid, eredményeid a héten 

testsúly:                           kg össz.fogyás:                     kg csípő:                             cm derék:                              cm 

mell alatt:                          cm mellbőség:                       cm bal kar:                           cm jobb kar:                        cm 

bal comb:                        cm jobb comb:                     cm bal vádli:                       cm jobb vádli:                     cm 

 

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

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

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

……………………………………………………………………………………………………………………… 
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Heti tudásmatrica: hogyan haladtál a vízfogyasztással ez elmúlt hetekben? 

Mennyire jelent számodra kihívást a vízivás napi szinten? 

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

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

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

Hol tartasz a napi vízivásban?    ................ dl/l   

Sikerült elérni azt, hogy mostanra 4 dl-t iszol étkezések mellé? 

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

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

A legegyszerűbb vízfogyasztási technikát kezdtük el tanulni a 3. héten: Ez volt a taktikánk: 3. hét: 4 x 2 dl, 4. hét: 4 x 

2,5 dl, 5. hét: 4 x3 dl, 6. hét: 4 x 3,5 dl, 7. hét: 4 x 4 dl, azaz a 7. hétre eléred az 1,6 litert a 4 étkezéssel. Minden nap 

státuszold ezen a héten is a 4 x 4 dl meglétét: 

H   K   Sze   Cs   P   Szo   V  

Most kezdjük el a maradék 1 litert 2 óránként elfogyasztani. Ehhez 2 óránként iszol majd 2,5 dl tiszta vizet. Ezt is 

hétről hétre építjük fel. Ezen a héten csak annyi a feladatod, hogy az étkezések mellé igyál meg 4 dl-t, illetve még 

valamikor a nap folyamán 1 x 2,5 dl-t. Hogyan folytasd? A 8. héten igyál az 1,6 literen felül 2 x 2,5 dl-t, a 9. héten 3 x 

2,5 dl-t, a 10. héten 4 x 2,5 dl-t. A 10. héten így már 2,6 liter folyadékot iszol. 

 

Milyen élményekkel gazdagodtál a héten étkezés és életmódváltás tekintetében? 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Hogyan viszonyulsz a vízivásodhoz? Mennyire okoz nehézséget? 

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

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

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

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

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

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

............................................................................................................................................................................................................... 
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Heti menü tervezése                                                                                                                    1. szakasz | 8. hét 

 reggeli ebéd vacsora snack 

H  

 

   

K  

 

   

SZ  

 

   

CS  

 

   

P  

 

   

SZ  

 

   

V  

 

   

 
Heti bevásárlás 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Jegyzeteid, eredményeid a héten 

testsúly:                           kg össz.fogyás:                     kg csípő:                             cm derék:                              cm 

mell alatt:                          cm mellbőség:                       cm bal kar:                           cm jobb kar:                        cm 

bal comb:                        cm jobb comb:                     cm bal vádli:                       cm jobb vádli:                     cm 

 

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

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

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

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



Idén lefogyok mentorprogram                                                                    Munkafüzet | Program 1. szakasz 

115 
 

Heti tudásmatrica: önértékelés. Eltelik lassan 2 hónap a programból. Szeretném, ha most azzal töltenéd a 

hetedet, hogy a kiinduláskor elkészített én-térképedet újra értékeled. 

Mit érzel önmagadon? Hogyan viszonyulsz a programhoz? Mi tetszik? Miben vagy igazán jó? 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A 8 hét tekintetében melyik volt az elmúlt 2 hónap legnehezebb, legmélyebb pontokat tartalmazó hete? Miért? Hogyan 

küzdöttél meg az életmódreformmal? 

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

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

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

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

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

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

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

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

Mit vártál el önmagadtól a 2. hónap végére? Nem csak számokban mondhatsz véleményt. Bármiben összefoglalhatod 

a legfontosabb kitűzött elvárásaid tényként megvalósult jelen állapotát. Elégedett vagy? 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

............................................................................................................................................................................................................... 
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Heti menü tervezése                                                                                                                    1. szakasz | 9. hét 

 reggeli ebéd vacsora snack 

H  

 

   

K  

 

   

SZ  

 

   

CS  

 

   

P  

 

   

SZ  

 

   

V  

 

   

 
Heti bevásárlás 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Jegyzeteid, eredményeid a héten 

testsúly:                           kg össz.fogyás:                     kg csípő:                             cm derék:                              cm 

mell alatt:                          cm mellbőség:                       cm bal kar:                           cm jobb kar:                        cm 

bal comb:                        cm jobb comb:                     cm bal vádli:                       cm jobb vádli:                     cm 

 

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

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

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

……………………………………………………………………………………………………………………… 
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Heti tudásmatrica: környezeted. Eltelik mostanra 9 hét a programból. Szeretném, ha most azzal töltenéd a 

hetedet, hogy a kiinduláskor leírt környezetedet érintő kérdéseket újra fogalmazod a munkafüzet kérdései 

által. 

Volt-e olyan ember a környezetedben, akivel tisztáznod kellett az életmódváltó terveid számodra lefektetendő 

szabályait? Arra gondolok, hogy kivel osztottad meg, hogy életmódot váltasz. Volt-e olyan, aki nem támogatott? Vele 

mit egyeztettél? Volt-e olyan, aki támogatását fejezte ki? Vele mi történt? Érzel-e ellenállást, illetve érzel-e támogatást 

a környezetedben? Igényel-e a helyzet finomhangolást? 

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

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

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

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

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

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

Kaptál-e a környezetedből bármilyen visszajelzést az életmódváltásod, étkezésed témakörében? Pl.: pozitív 

visszacsatolás a fogyásodról vagy épp kéretlen tanács a diétáddal összefüggően.  

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

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

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

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

Te mostanra hogyan viszonyulsz a saját életmódváltásodhoz a környezetedben? Hatással vagy másokra, a családodra? 

Mit érzel? 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

............................................................................................................................................................................................................... 
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Heti menü tervezése                                                                                                                   1. szakasz | 10. hét 

 reggeli ebéd vacsora snack 

H  

 

   

K  

 

   

SZ  

 

   

CS  

 

   

P  

 

   

SZ  

 

   

V  

 

   

 
Heti bevásárlás 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Jegyzeteid, eredményeid a héten 

testsúly:                           kg össz.fogyás:                     kg csípő:                             cm derék:                              cm 

mell alatt:                          cm mellbőség:                       cm bal kar:                           cm jobb kar:                        cm 

bal comb:                        cm jobb comb:                     cm bal vádli:                       cm jobb vádli:                     cm 

 

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

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

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

……………………………………………………………………………………………………………………… 
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Heti tudásmatrica: hogy haladtál a napi 2,6 liter vízfogyasztással a kitűzött taktikánkban? 

Mennyire jelent számodra kihívást a vízivás napi szinten ennyi hét elteltével?  

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

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

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

Hol tartasz most a napi vízivásban?    ................. dl/l   

Sikerült elérni azt, hogy mostanra 2,6 liter tiszta vizet iszol a teljes napra vetítve? 

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

A legegyszerűbb vízfogyasztási technikát kezdtük el tanulni a 3. héten: Ez volt a taktikánk: 5. hét: 4 x 2 dl, 6. hét: 4 x 

2,5 dl, 7. hét: 4 x 3 dl, 8. hét: 4 x 3,5 dl, 9. hét: 4 x 4 dl, azaz ezen a héten eléred az 1,6 litert a 4 étkezéssel. Majd a 7. 

héten bővítettük hozzá a maradék 1 liter napközbeni elfogyasztását, 1,6 liter + 7. hét: 1 x 2,5 dl, 8. hét: 2 x 2,5 dl, 9. 

hét 3 x 2,5 dl, 10. hét 4 x 2,5 dl. Így mostanra el kellett juss a végéhez.  

Státuszold a héten! 

H   K   Sze   Cs   P   Szo   V  

Milyen élményekkel gazdagodtál a héten étkezés és életmódváltás tekintetében? 

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

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

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

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

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

2,5 hónapja váltottál életmódot! Mire vagy a legbüszkébb ebben a 10 hétben? 

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

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

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

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

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

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................... 

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................... 
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Heti menü tervezése                                                                                                                   1. szakasz | 11. hét 

 reggeli ebéd vacsora snack 

H  

 

   

K  

 

   

SZ  

 

   

CS  

 

   

P  

 

   

SZ  

 

   

V  

 

   

 
Heti bevásárlás 

………………………….. ………………………….. ………………..…………… ………………..…………… 

………………………….. ………………………….. ………………..…………… ………………..…………… 

………………………….. ………………………….. ………………..…………… ………………..…………… 

………………………….. ………………………….. ………………..…………… ………………..…………… 

………………………….. ………………………….. ………………..…………… ………………..…………… 

………………………….. ………………………….. ………………..…………… ………………..…………… 

………………………….. ………………………….. ………………..…………… ………………..…………… 

………………………….. ………………………….. ………………..…………… ………………..…………… 

………………………….. ………………………….. ………………..…………… ………………..…………… 

Jegyzeteid, eredményeid a héten 

testsúly:                           kg össz.fogyás:                     kg csípő:                             cm derék:                              cm 

mell alatt:                          cm mellbőség:                       cm bal kar:                           cm jobb kar:                        cm 

bal comb:                        cm jobb comb:                     cm bal vádli:                       cm jobb vádli:                     cm 

 

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 
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Heti tudásmatrica: egészségügyi visszatekintés. 11 hete vagy a program aktív résztvevője. 

Gondold végig, milyen változásokat érzel a testeden, közérzeteden, hangulatodon? Összességében milyen érzéseid 

vannak erről? 

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................... 

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................... 

Milyen az energiaszinted? Hogyan alszol éjjelente? Hogyan érzed magad? 

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................... 

Az elmúlt 11 hétben mely pozitív élményeket tudod felidézni, amire büszke vagy, ami kifejezetten jó élmény volt 

számodra a programban? 

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................... 

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................... 
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Heti menü tervezése                                                                                                                   1. szakasz | 12. hét 

 reggeli ebéd vacsora snack 

H  

 

   

K  

 

   

SZ  

 

   

CS  

 

   

P  

 

   

SZ  

 

   

V  

 

   

 
Heti bevásárlás 

………………………….. ………………………….. ………………..…………… ………………..…………… 

………………………….. ………………………….. ………………..…………… ………………..…………… 

………………………….. ………………………….. ………………..…………… ………………..…………… 

………………………….. ………………………….. ………………..…………… ………………..…………… 

………………………….. ………………………….. ………………..…………… ………………..…………… 

………………………….. ………………………….. ………………..…………… ………………..…………… 

………………………….. ………………………….. ………………..…………… ………………..…………… 

………………………….. ………………………….. ………………..…………… ………………..…………… 

………………………….. ………………………….. ………………..…………… ………………..…………… 

Jegyzeteid, eredményeid a héten 

testsúly:                           kg össz.fogyás:                     kg csípő:                             cm derék:                              cm 

mell alatt:                          cm mellbőség:                       cm bal kar:                           cm jobb kar:                        cm 

bal comb:                        cm jobb comb:                     cm bal vádli:                       cm jobb vádli:                     cm 

 

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

Ezen a héten nincs tudásmatrica. Ehelyett egy sokkal fontosabb feladat vár rád! Eltelik a programod első szakasza 

lassan, ezért elérkezett az idő arra, hogy elemezd, mi miden történt ebben a blokkban. 
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Első szakasz értékelése | első 12 hét 

1.szakaz | 12 hetes, azaz 90 napos összegzés 

Testsúly: …………….. kg  Cél testsúly: …………….. kg  Jelenlegi túlsúly: …………….. kg 

Hormonális problémáid: 

 

Emésztőrendszeri problémáid: 

 

Egyéb egészségügyi referenciáid: 

 

 

Térfogatok: 
Csípő:                       cm Derék:                   cm Mell alatt:            cm Mellbőség:             cm Bal kar:              cm 

Jobb kar:             cm Bal comb:            cm Jobb comb:         cm Bal vádli:             cm Jobb vádli:         cm 

90 nap elteltével mely szokásaidat sikerült kiiktani? 

rendszertelen étkezés 

reggeli hiánya  

kevés folyadék 

túlzó cukorfogyasztás 

késő esti nagy kajálás  

étteremből rendelgetés 

állandó nassolás 

energiaitalok fogyasztása 

kóla „függőség” 

teljesen inaktív életmód 

aktív dohányzás 

kevés étkezés 

nagyobb étkezés a nap 
második felére tolódik 

túl kevés kalória 

egyoldalú étrend 

túl kevés szénhidrát 

túl zsíros étrend 

cukros üdítők 

gyakori koplalás 

állandó jojo-effektus 

édesség „függőség” 

falásrohamok / zugevés 

rengeteg stressz 

túl sok ülőmunka 

rengeteg stressz 

találomra evés 

túl sok félkész étel 

kevés zöldségfogyasztás 

 

Mely szokásokat sikerült részlegesen vagy teljesen bevezetned? 

napi 4-5 étkezés 

elegendő 
zöldségfogyasztás 

tervezett menü 

elegendő 
folyadékfogyasztás 

megfelelő kalória 

1 órán belüli reggeli 

3-5 óránként étkezés 

 

napközbeni nassolás 
kiiktatás 

előre főzés 

több alvás / pihenés 

életmódnapló vezetése 

„okos” étkezés 
megtanulása 

tudatos heti bevásárlás 

káros szokások 
csökkentése 

 

falásrohamok kezelése 

aktívabb életvitel 

kísértés esetére vészterv 
készítése 

cukros üdítők csökkentése 

ételtől való félelem 
kiiktatása 

helyes ízesítés 
megtanulása 

program követése 

saját lista: 

 

Az első szakaszban tapasztalt élményeidet tudásként kell tovább vinned! Nézzük! 

Miben voltál nagyon jó? 

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................... 
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Miben érzel még fejlődési lehetőséget? 

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................... 

Milyen pontokon éreztél ellenállást saját magadban? Azaz mikor éreztél gyengeséget és miben? 

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................... 

A gyengébb pillanatokban hogyan döntöttél? Meginogtál vagy kitartóan tovább mentél? 

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................... 

Mely hetek voltak nagyon nehezek? Miben érezted ezt? Miben nyilvánult meg? 

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................... 

Mely pontokon sérült a motivációd? Kinek vagy minek a hatására történt? 

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................... 

Volt-e vitád, összetűzésed bárkivel az életmódváltásoddal összefüggően (pl. család, barátok, férj, feleség) 

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................... 

Hatással volt-e rád a közvetlen háztartásodban betöltött szereped? Eltérített-e, belerondított-e a terveidbe bármilyen 

helyzet? 

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................... 

Hatással volt-e rád a munkád az életmódváltás kivitelezésében? 

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................... 
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Milyen volt a tervezésed? Könnyű, nehéz? Éreztél elakadást bárhol? 

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................... 

Összességében mit csinálnál ugyanúgy, mint ebben az első szakaszban (mert bevált és jól működött) és hol érzel 

finomhangolási lehetőségeket? 

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................... 

Milyen napszakban volt legnehezebb számodra a terveid szerint működni? 

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................... 

Mely életszituációk keresztezték leginkább a tervezésedet? Ezeken tudsz változtatni a következő szakaszban? 

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................... 

Elégséges és megfelelő támogatást kaptál a környezetedtől? 

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................... 

Mennyire jelentett gondot betartani a tervezett menüt? 

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................... 

Elég volt-e a napi étel mennyisége, esetleg éhes maradtál? Küzdöttél-e falásirohammal vagy sóvárgással?  

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................... 

Mennyire hiányoztak „bűnös” ételek és szokások? 

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................... 
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Mely ételeket mondanád az első szakaszból kedvencnek? 

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................... 

Milyen változásokat észleltél a bélflóra-regenerálás szakaszában közérzetben, hangulatban és testi tünetekben? 

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................... 

Hogyan változtak, változtak-e az első szakasz elején pipált egészségügyi állapotodban feltárt negatív tényezők? 

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................... 

Mennyire tudtad a kevésbé jó szokásokat kiiktatni? Ez erőfeszítésedbe került-e? 

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................... 

Mindent úgy csináltál a programban, ahogy azt kellett volna? Jártál mellékutakon? Ha igen, miért? Ha nem, miért? 

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................... 

Miben érzed azt, hogy még fejlődnöd kell? 

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................... 

 

Elérkeztél a második szakaszhoz, ahol már útvonalat választasz. Inzulinrezisztencia, PCOS, endometriózis, 

pajzsmirigyproblémák, emésztőrendszert érintő problémák esetén továbbra is az (A-B) jelű ételek közül kell 

választanod. Amennyiben teljesen egészséges vagy, ebben a szakaszban már választhatsz a (B) jelű ételekből is. Ha 

hormonális problémával élsz együtt, ne érezd sarokba szorítva magadat. Arra kell összpontosítani, hogy a szakasz végén 

nézett egészségügyi ellenőrzés alapján javuló értékeket láthass. Láthatod, hogy az ételek nagyon változatosak és jó 

fűszerzéssel, jó ízesítéssel semmilyen élménybeli különbség nincs az ételek között. Kitartást követel Tőled az, hogy 

eljuthass arra a pontra, amikor ezen hormonális eltérések esetén is ehess bármit, ami jólesik. 



 

 

      

Duciforradalom 

Program | 2. szakasz 
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Heti menü tervezése                                                                                                                    2. szakasz | 1. hét 

 reggeli ebéd vacsora snack 

H  

 

   

K  

 

   

SZ  

 

   

CS  

 

   

P  

 

   

SZ  

 

   

V  

 

   

 
Heti bevásárlás 

………………………….. ………………………….. ………………..…………… ………………..…………… 

………………………….. ………………………….. ………………..…………… ………………..…………… 

………………………….. ………………………….. ………………..…………… ………………..…………… 

………………………….. ………………………….. ………………..…………… ………………..…………… 

………………………….. ………………………….. ………………..…………… ………………..…………… 

………………………….. ………………………….. ………………..…………… ………………..…………… 

………………………….. ………………………….. ………………..…………… ………………..…………… 

………………………….. ………………………….. ………………..…………… ………………..…………… 

………………………….. ………………………….. ………………..…………… ………………..…………… 

Jegyzeteid, eredményeid a héten 

testsúly:                           kg össz.fogyás:                     kg csípő:                             cm derék:                              cm 

mell alatt:                          cm mellbőség:                       cm bal kar:                           cm jobb kar:                        cm 

bal comb:                        cm jobb comb:                     cm bal vádli:                       cm jobb vádli:                     cm 

 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………. 
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Heti tudásmatrica: előre főzés konyhában. Alaposan nézd át újra az erről szóló fejezetet. 
 
Milyen ételeket készíthetsz el előre, amelyeket le is tudsz fagyasztani? 

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................... 

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................... 

Melyik napokon tudsz és fogsz előre főzni? 

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................... 

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................... 

Egyszerre hány napra szeretnél "meal prep-elni"? Mi vált be neked eddig? 

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................... 

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................... 

Te milyen főzési sorrendeket találsz ideálisnak? Kipróbáltad úgy, amilyen technikát mutattam? 

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................... 

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................... 

Mely ételfajtákat eszed leggyakrabban? 

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................. 

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................... 
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Heti menü tervezése                                                                                                                    2. szakasz | 2. hét 

 reggeli ebéd vacsora snack 

H  

 

   

K  

 

   

SZ  

 

   

CS  

 

   

P  

 

   

SZ  

 

   

V  

 

   

 
Heti bevásárlás 

………………………….. ………………………….. ………………..…………… ………………..…………… 

………………………….. ………………………….. ………………..…………… ………………..…………… 

………………………….. ………………………….. ………………..…………… ………………..…………… 

………………………….. ………………………….. ………………..…………… ………………..…………… 

………………………….. ………………………….. ………………..…………… ………………..…………… 

………………………….. ………………………….. ………………..…………… ………………..…………… 

………………………….. ………………………….. ………………..…………… ………………..…………… 

………………………….. ………………………….. ………………..…………… ………………..…………… 

………………………….. ………………………….. ………………..…………… ………………..…………… 

Jegyzeteid, eredményeid a héten 

testsúly:                           kg össz.fogyás:                     kg csípő:                             cm derék:                              cm 

mell alatt:                          cm mellbőség:                       cm bal kar:                           cm jobb kar:                        cm 

bal comb:                        cm jobb comb:                     cm bal vádli:                       cm jobb vádli:                     cm 

 

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 
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Heti tudásmatrica: fűszerezzünk helyesen. 
 
A reform főzésben javaslandó hús-fűszer párosítások közül melyeket próbáltad ki eddig? Ha még nem főztél így, a 

héten ezek közül válassz és jegyzed fel azokat, amelyek ízvilága igazán tetszett neked. 

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................... 

Válassz a programkönyvben felsorolt zöldségekből a heti menüdbe és fűszerezd azokat a programkönyvben olvasott 

fűszerezési ötletek szerint.  

Ezen a héten tehát a húsokon felül a zöldségek esetén is próbálj meg ezek szerint ízesíteni. Melyikről mi volt a 

benyomásod? 

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................... 

Ezen a héten hogyan érzed magad lelkileg? 

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................... 

A program kezdete óta változott-e a magadról alkotott véleményed? 

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................... 
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Heti menü tervezése                                                                                                                    2. szakasz | 3. hét 

 reggeli ebéd vacsora snack 

H  

 

   

K  

 

   

SZ  

 

   

CS  

 

   

P  

 

   

SZ  

 

   

V  

 

   

 
Heti bevásárlás 

………………………….. ………………………….. ………………..…………… ………………..…………… 

………………………….. ………………………….. ………………..…………… ………………..…………… 

………………………….. ………………………….. ………………..…………… ………………..…………… 

………………………….. ………………………….. ………………..…………… ………………..…………… 

………………………….. ………………………….. ………………..…………… ………………..…………… 

………………………….. ………………………….. ………………..…………… ………………..…………… 

………………………….. ………………………….. ………………..…………… ………………..…………… 

………………………….. ………………………….. ………………..…………… ………………..…………… 

………………………….. ………………………….. ………………..…………… ………………..…………… 

Jegyzeteid, eredményeid a héten 

testsúly:                           kg össz.fogyás:                     kg csípő:                             cm derék:                              cm 

mell alatt:                          cm mellbőség:                       cm bal kar:                           cm jobb kar:                        cm 

bal comb:                        cm jobb comb:                     cm bal vádli:                       cm jobb vádli:                     cm 

 

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 
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Heti tudásmatrica: helyettesítések, mert a tejmentesség időszakos beiktatása mindenki javát szolgálja. 

A bélflóraregeneráló-étrendet folytatólagosan akkor is érdemes tartani, ha nincs hormonálisproblémád. Ha teljesen 

egészséges vagy, akkor is csinálhatsz (átfogalmazom, érdemes csinálnod havonta 5-10, hetente 1-2) ilyen napot. Ha 

pedig hormonálisgondod van, mindenképp tartanod kell még ezt az étrendtervezési formát: tejmentesen, 

gluténmentesen. A helyettesítésekről külön fejezetet találsz az ételportfólió könyvben. A tej, a tejföl, a sajt, a joghurt, 

stb. helyettesítésére nagyon sok a lehetőség. Kérlek, ezt az ételportfólió erre vonatkozó fejezetében most tekintsd át 

újra és a héten illessz be az étrendedbe ezekből néhányat! Mi a véleményed? Melyik helyettesítő eljárásról mi volt a 

benyomásod, hogyan sikerültek? Ízlenek? Kipróbálta a családod is bármelyiket az ötletek közül? Tetszett nekik?  

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................... 

Ez a heti helyettesítési kísérletezés milyen gondolatokat vált ki belőled?  

Vannak olyan helyettesítési formák, amelyeket szívesen beillesztenél tartósan tejmentesség nélküli megkötés esetén is? 

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................... 

Milyen élményekkel gazdagodtál a héten étkezés és életmódváltás tekintetében? 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 
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Heti menü tervezése                                                                                                                   2. szakasz | 4. hét 

 reggeli ebéd vacsora snack 

H  

 

   

K  

 

   

SZ  

 

   

CS  

 

   

P  

 

   

SZ  

 

   

V  

 

   

 
Heti bevásárlás 

………………………….. ………………………….. ………………..…………… ………………..…………… 

………………………….. ………………………….. ………………..…………… ………………..…………… 

………………………….. ………………………….. ………………..…………… ………………..…………… 

………………………….. ………………………….. ………………..…………… ………………..…………… 

………………………….. ………………………….. ………………..…………… ………………..…………… 

………………………….. ………………………….. ………………..…………… ………………..…………… 

………………………….. ………………………….. ………………..…………… ………………..…………… 

………………………….. ………………………….. ………………..…………… ………………..…………… 

………………………….. ………………………….. ………………..…………… ………………..…………… 

Jegyzeteid, eredményeid a héten 

testsúly:                           kg össz.fogyás:                     kg csípő:                             cm derék:                              cm 

mell alatt:                          cm mellbőség:                       cm bal kar:                           cm jobb kar:                        cm 

bal comb:                        cm jobb comb:                     cm bal vádli:                       cm jobb vádli:                     cm 

 

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 
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Heti tudásmatrica: sport, egyelőre csak teszteljünk egyet. 

A sport szó hallatán mi jut eszedbe azonnal? Kellemetlen érzés? Vágysz arra, hogy aktívan mozogj vagy meglennél 

nélküle is? 

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................... 

Tegyünk egy próbát. Csak a kedvemért, ha eddig egyáltalán nem sportoltál. Kérlek, indulj el gyalogolni. Ameddig 

jólesik. Jegyezd fel, hogy ez hány percig tartott és mit éreztél. Ha van pulzus órád, jó, felírhatod az adatokat a 

gyaloglásodról (pl.: max. pulzus, megtett táv, megtett idő, elégetett kalória). Nincs tétje. Ez csak egy tesztgyaloglás. Ez 

a harmadik szakaszunk feladatrendszere lesz, de már a program második szakaszában járva jó, ha ebbe az irányba is 

kitekintünk az világra. :)  Ebben a második 12 hétben csak 2-szer foglalkozunk ezzel a témával. 

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................... 

Meg tudod saját szavaiddal fogalmazni, miért lenne jó, ha aktívabban sportolnál tartósan? 

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................... 

Milyen volt a heted? Hogyan érezted magad? 

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................... 

Heti élmények: amire büszke vagy és amit feltétlen fel szeretnél magadnak jegyezni. 

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................... 

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................... 

.............................................................................................................................................................................................................. 
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Heti menü tervezése                                                                                                                    2. szakasz | 5. hét 

 reggeli ebéd vacsora snack 

H  

 

   

K  

 

   

SZ  

 

   

CS  

 

   

P  

 

   

SZ  

 

   

V  

 

   

 
Heti bevásárlás 

………………………….. ………………………….. ………………..…………… ………………..…………… 

………………………….. ………………………….. ………………..…………… ………………..…………… 

………………………….. ………………………….. ………………..…………… ………………..…………… 

………………………….. ………………………….. ………………..…………… ………………..…………… 

………………………….. ………………………….. ………………..…………… ………………..…………… 

………………………….. ………………………….. ………………..…………… ………………..…………… 

………………………….. ………………………….. ………………..…………… ………………..…………… 

………………………….. ………………………….. ………………..…………… ………………..…………… 

………………………….. ………………………….. ………………..…………… ………………..…………… 

Jegyzeteid, eredményeid a héten 

testsúly:                           kg össz.fogyás:                     kg csípő:                             cm derék:                              cm 

mell alatt:                          cm mellbőség:                       cm bal kar:                           cm jobb kar:                        cm 

bal comb:                        cm jobb comb:                     cm bal vádli:                       cm jobb vádli:                     cm 

 

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 
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Heti tudásmatrica: élelmiszer-útvonalak  

Ez a hét kicsit több munkát ad neked. Kérlek, egyesével szedd össze az élelmiszereket, amelyeket kategóriánként 

fogyasztasz. Milyen ételeket készíthetsz ezekből? Állítsd össze az ételportfólió alapján a számodra tetsző ételekből az 

élelmiszer-útvonalaidat! Zöldségek, gyümölcsök, húsok / halak, gabonák, tojás, tejtermékek / tejhelyettesítők. Szedd 

össze egyesével az összes ételt, amelyeket elkészítesz belőlük. Nem az a cél, hogy másolj, hanem a te ízlésed alapján 

legyen saját portfóliód az útvonalakra. :)  

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................... 

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................... 

Heti élmények: amire büszke vagy. 

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................... 
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Milyen volt a heti étrend? Mi ízlett? Mi volt kedvenc? Melyik ételen változtatnál legközelebb? 

H...........................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................. 

K...........................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................... 

Sze.........................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................... 

Cs..........................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................... 

P............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................... 

Szo........................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................... 

V............................................................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................................................... 

Éreztél bármikor megingást, kísértést? Ha igen, mi volt az étel, mi váltotta ki a sóvárgást, milyen szituációban érezted? 

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................... 

Mennyire vagy elégedett a heti életmódváltó munkáddal? Milyen nehézséggel találkoztál? 

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................... 

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................... 

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................... 

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................... 

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................... 
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Heti menü tervezése                                                                                                                    2. szakasz | 6. hét 

 reggeli ebéd vacsora snack 

H  

 

   

K  

 

   

SZ  

 

   

CS  

 

   

P  

 

   

SZ  

 

   

V  

 

   

 
Heti bevásárlás 

………………………….. ………………………….. ………………..…………… ………………..…………… 

………………………….. ………………………….. ………………..…………… ………………..…………… 

………………………….. ………………………….. ………………..…………… ………………..…………… 

………………………….. ………………………….. ………………..…………… ………………..…………… 

………………………….. ………………………….. ………………..…………… ………………..…………… 

………………………….. ………………………….. ………………..…………… ………………..…………… 

………………………….. ………………………….. ………………..…………… ………………..…………… 

………………………….. ………………………….. ………………..…………… ………………..…………… 

………………………….. ………………………….. ………………..…………… ………………..…………… 

Jegyzeteid, eredményeid a héten 

testsúly:                           kg össz.fogyás:                     kg csípő:                             cm derék:                              cm 

mell alatt:                          cm mellbőség:                       cm bal kar:                           cm jobb kar:                        cm 

bal comb:                        cm jobb comb:                     cm bal vádli:                       cm jobb vádli:                     cm 

 

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 
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Heti tudásmatrica: próbálj ki olyan ételeket, amelyeket nem igen szoktál. 

Ennyi idő után van már rálátásod arra, mely ételeket szoktál gyakrabban választani az ételportfólióból. Miért így 

döntesz? Idő? Egyszerűség? Megszokás? Családi kedvencek? Félsz újabb ételekkel kísérletezni? 

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................... 

Melyek a TOP kedvenc ételeid az ételportfólióból? 

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................... 

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................... 

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................... 

Mely ételeket vagy alapanyagokat lapoztad át eddig?  

Válassz ki néhány ételt, amit eddig kerültél. Vedd szemügyre és készítsd el ezeket. Ízlett? Nem ízlett? 

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................... 

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................................... 
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Heti menü tervezése                                                                                                                   2. szakasz | 7.  hét 

 reggeli ebéd vacsora snack 

H  

 

   

K  

 

   

SZ  

 

   

CS  

 

   

P  

 

   

SZ  

 

   

V  

 

   

 
Heti bevásárlás 

………………………….. ………………………….. ………………..…………… ………………..…………… 

………………………….. ………………………….. ………………..…………… ………………..…………… 

………………………….. ………………………….. ………………..…………… ………………..…………… 

………………………….. ………………………….. ………………..…………… ………………..…………… 

………………………….. ………………………….. ………………..…………… ………………..…………… 

………………………….. ………………………….. ………………..…………… ………………..…………… 

………………………….. ………………………….. ………………..…………… ………………..…………… 

………………………….. ………………………….. ………………..…………… ………………..…………… 

………………………….. ………………………….. ………………..…………… ………………..…………… 

Jegyzeteid, eredményeid a héten 

testsúly:                           kg össz.fogyás:                     kg csípő:                             cm derék:                              cm 

mell alatt:                          cm mellbőség:                       cm bal kar:                           cm jobb kar:                        cm 

bal comb:                        cm jobb comb:                     cm bal vádli:                       cm jobb vádli:                     cm 

 

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 
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Heti tudásmatrica: hogyan haladtál a vízfogyasztással a program eddigi időszaka alatt? 

Mennyire jelent számodra kihívást a vízivás napi szinten? 

...............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................... 

Hol tartasz jelenleg a napi vízivásban?  ……………….. dl/l   

A legegyszerűbb vízfogyasztási technikát kezdtük el tanulni a 3.héten: Azóta minden egyes nap kitartottál emellett?  

...............................................................................................................................................................................................................

Státulszolj a héten. 

H          K         Sze         Cs          P        Szo         V  

Előfordult-e, hogy dokumentálás nélkül homályba veszett a vízivás lendületed és később vetted észre, hogy nem 

tartottad magad adott napon ehhez?  

Korrigáltad? Hányszor volt ilyen eset? 

...............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................... 

A második szakasz felén is túl vagyunk. Ezen időszak alatt milyen életmódváltó célokat tűztél ki magad elé?  

Hol tartasz most ebben? 

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................... 

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................... 

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................... 

Őszintén! Hányszor lengett ki a 100%-os odafigyelésed a teljes eddigi programidőszak alatt? Mit éreztél ilyenkor? 

............................................................................................................................................................................................................... 

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................... 

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................... 
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Heti menü tervezése                                                                                                                    2. szakasz | 8. hét 

 reggeli ebéd vacsora snack 

H  

 

   

K  

 

   

SZ  

 

   

CS  

 

   

P  

 

   

SZ  

 

   

V  

 

   

 
Heti bevásárlás 

………………………….. ………………………….. ………………..…………… ………………..…………… 

………………………….. ………………………….. ………………..…………… ………………..…………… 

………………………….. ………………………….. ………………..…………… ………………..…………… 

………………………….. ………………………….. ………………..…………… ………………..…………… 

………………………….. ………………………….. ………………..…………… ………………..…………… 

………………………….. ………………………….. ………………..…………… ………………..…………… 

………………………….. ………………………….. ………………..…………… ………………..…………… 

………………………….. ………………………….. ………………..…………… ………………..…………… 

………………………….. ………………………….. ………………..…………… ………………..…………… 

Jegyzeteid, eredményeid a héten 

testsúly:                           kg össz.fogyás:                     kg csípő:                             cm derék:                              cm 

mell alatt:                          cm mellbőség:                       cm bal kar:                           cm jobb kar:                        cm 

bal comb:                        cm jobb comb:                     cm bal vádli:                       cm jobb vádli:                     cm 

 

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 
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Heti tudásmatrica: önértékelés. Mennyire tudod tartani az időgazdálkodó, előre főző, meal prep 

módszertant? 

Mennyire megy a tervezés és az előre főzés? 

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................... 

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................... 

Mi az, ami nagyon jól működik a rendszeredben? Mi az, ami nehézséget okoz? 

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................... 

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................... 

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................... 

Előfordult az, hogy terveztél, előre főztél, majd mégis eltértél ettől a menütől? Ha igen, milyen hatás vezérelt, miért 

kacsintottál ki a programtervből. Ha nem történt ilyen, szerinted miért nem tértél el az úttól, mi tartott irányban? 

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................... 

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................... 
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Heti menü tervezése                                                                                                                    2. szakasz | 9. hét 

 reggeli ebéd vacsora snack 

H  

 

   

K  

 

   

SZ  

 

   

CS  

 

   

P  

 

   

SZ  

 

   

V  

 

   

 
Heti bevásárlás 

………………………….. ………………………….. ………………..…………… ………………..…………… 

………………………….. ………………………….. ………………..…………… ………………..…………… 

………………………….. ………………………….. ………………..…………… ………………..…………… 

………………………….. ………………………….. ………………..…………… ………………..…………… 

………………………….. ………………………….. ………………..…………… ………………..…………… 

………………………….. ………………………….. ………………..…………… ………………..…………… 

………………………….. ………………………….. ………………..…………… ………………..…………… 

………………………….. ………………………….. ………………..…………… ………………..…………… 

………………………….. ………………………….. ………………..…………… ………………..…………… 

Jegyzeteid, eredményeid a héten 

testsúly:                           kg össz.fogyás:                     kg csípő:                             cm derék:                              cm 

mell alatt:                          cm mellbőség:                       cm bal kar:                           cm jobb kar:                        cm 

bal comb:                        cm jobb comb:                     cm bal vádli:                       cm jobb vádli:                     cm 

 

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 
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Heti tudásmatrica: környezeted. Eltelik mostanra 21 hét a programból. Szeretném, ha most azzal töltenéd a 

hetedet, hogy a kiinduláskor leírt környezetedet érintő kérdéseket ma újra fogalmazod a munkafüzet kérdései 

által. 

Az eltelt teljes időszakban kivel osztottad meg, hogy életmódváltásban vagy? Volt-e olyan, aki nem támogatott? Vele 

mi történt? A családod hogyan viszonyul ahhoz, hogy még mindig kitartóan csinálod az egészet?  

Volt, aki azóta kifejezte az elismerését erről? 

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................... 

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................... 

Kaptál-e a környezetedből bármilyen visszajelzést az életmódváltásod, étkezésed témakörében?  

Pld.: pozitív visszacsatolás a fogyásodról vagy épp kéretlen tanács a diétáddal összefüggően. 

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................... 

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................... 

Változott-e bármi a baráti, munkahelyi, családi viszonyodban azért, mert sikeres életmódváltó lettél? Lettek-e irigyeid, 

elfordult-e bárki tőled, elengedtél-e TE valakit, aki visszahúzott eddig?  

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................... 

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................... 

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................... 

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................... 



Idén lefogyok mentorprogram                                                                    Munkafüzet | Program 2. szakasz 

147 
 

Heti menü tervezése                                                                                                                   2. szakasz | 10. hét 

 reggeli ebéd vacsora snack 

H  

 

   

K  

 

   

SZ  

 

   

CS  

 

   

P  

 

   

SZ  

 

   

V  

 

   

 
Heti bevásárlás 

………………………….. ………………………….. ………………..…………… ………………..…………… 

………………………….. ………………………….. ………………..…………… ………………..…………… 

………………………….. ………………………….. ………………..…………… ………………..…………… 

………………………….. ………………………….. ………………..…………… ………………..…………… 

………………………….. ………………………….. ………………..…………… ………………..…………… 

………………………….. ………………………….. ………………..…………… ………………..…………… 

………………………….. ………………………….. ………………..…………… ………………..…………… 

………………………….. ………………………….. ………………..…………… ………………..…………… 

………………………….. ………………………….. ………………..…………… ………………..…………… 

Jegyzeteid, eredményeid a héten 

testsúly:                           kg össz.fogyás:                     kg csípő:                             cm derék:                              cm 

mell alatt:                          cm mellbőség:                       cm bal kar:                           cm jobb kar:                        cm 

bal comb:                        cm jobb comb:                     cm bal vádli:                       cm jobb vádli:                     cm 

 

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 
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Heti tudásmatrica: az elmúlt pár hétben éreztél-e arra vágyat, hogy ismét mozogj a tesztgyaloglás után? 

Szerinted készen állnál aktívabb mozgásra?  

Milyen emlékeid vannak gyerekkorodból a sportolással összefüggően? 

...............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................... 

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................... 

Amikor látsz az utcán egy sportoló (pl.: futó, bicikliző), veled egykorú nőt/férfit, mit érzel? Irigyled a kitartását, erejét?  

Te éreztél valaha vágyat arra, hogy téged is így lássanak mások, akik inspirációt keresnek? 

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................... 

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................... 

Tegyünk ismét egy próbát. A héten eldöntheted, hogy hétfőtől vasárnapig bármikor van-e kedved sétálni, a szabadban 

mozogni, kerékpározni, úszni, kirándulni. Nincs kötelezettséged. Kérlek, státuszold a héten, amikor erre erőt, kedvet 

éreztél! 

H          K         Sze         Cs         P        Szo        V  

Még mindig időgazdálkodó szakaszban vagyunk. Hogyan alakult a héten az étrendtervezésed? Mindent sikerült 

megvalósítani? 

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................... 

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................... 

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................... 

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................... 

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................... 

Tudod fejből, eddig hány cm-t csökkent a derék körfogatod? :) 

............................................................................................................................................................................................................... 
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Heti menü tervezése                                                                                                                   2. szakasz | 11. hét 

 reggeli ebéd vacsora snack 

H  

 

   

K  

 

   

SZ  

 

   

CS  

 

   

P  

 

   

SZ  

 

   

V  

 

   

 
Heti bevásárlás 

………………………….. ………………………….. ………………..…………… ………………..…………… 

………………………….. ………………………….. ………………..…………… ………………..…………… 

………………………….. ………………………….. ………………..…………… ………………..…………… 

………………………….. ………………………….. ………………..…………… ………………..…………… 

………………………….. ………………………….. ………………..…………… ………………..…………… 

………………………….. ………………………….. ………………..…………… ………………..…………… 

………………………….. ………………………….. ………………..…………… ………………..…………… 

………………………….. ………………………….. ………………..…………… ………………..…………… 

………………………….. ………………………….. ………………..…………… ………………..…………… 

Jegyzeteid, eredményeid a héten 

testsúly:                           kg össz.fogyás:                     kg csípő:                             cm derék:                              cm 

mell alatt:                          cm mellbőség:                       cm bal kar:                           cm jobb kar:                        cm 

bal comb:                        cm jobb comb:                     cm bal vádli:                       cm jobb vádli:                     cm 

 

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 
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Heti tudásmatrica: egészségügyi visszatekintés.  

Gondold végig, milyen változásokat érzel a testeden, közérzeteden, hangulatodon.  

Összességében milyen érzéseid vannak erről? 

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................... 

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................... 

Milyen az energiaszinted? Hogyan alszol éjjelente? Hogyan érzed magad? 

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................... 

Az elmúlt teljes időszak alatt mely pozitív élményeket tudod felidézni, amire büszke vagy, ami kifejezetten jó élmény 

volt számodra a programban? 

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................. 

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................... 

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................... 

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................... 

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................... 

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................................... 
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Heti menü tervezése                                                                                                                   2. szakasz | 12. hét 

 reggeli ebéd vacsora snack 

H  

 

   

K  

 

   

SZ  

 

   

CS  

 

   

P  

 

   

SZ  

 

   

V  

 

   

 
Heti bevásárlás 

………………………….. ………………………….. ………………..…………… ………………..…………… 

………………………….. ………………………….. ………………..…………… ………………..…………… 

………………………….. ………………………….. ………………..…………… ………………..…………… 

………………………….. ………………………….. ………………..…………… ………………..…………… 

………………………….. ………………………….. ………………..…………… ………………..…………… 

………………………….. ………………………….. ………………..…………… ………………..…………… 

………………………….. ………………………….. ………………..…………… ………………..…………… 

………………………….. ………………………….. ………………..…………… ………………..…………… 

………………………….. ………………………….. ………………..…………… ………………..…………… 

Jegyzeteid, eredményeid a héten 

testsúly:                           kg össz.fogyás:                     kg csípő:                             cm derék:                              cm 

mell alatt:                          cm mellbőség:                       cm bal kar:                           cm jobb kar:                        cm 

bal comb:                        cm jobb comb:                     cm bal vádli:                       cm jobb vádli:                     cm 

 

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 
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Gondold végig, milyen változásokat tudhatsz magadénak 24 hétre vetítve mentálisan. Mi volt nagyon jó élmény? Mi 

volt kifejezetten negatív? 

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................... 

Saját magad munkáját hogyan értékeled? Mindent megtettél, ami tőled telhető volt? Csinálhattál volna bármit másképp? 

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................... 

Mely kitűzött részcéljaid teljesültek 24 hét alatt? 

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................... 

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................... 

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................... 

...............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................... 

...............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................... 

...............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................... 
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Második szakasz értékelése | második 12 hét 

2. szakasz | 24 hetes, azaz 180 napos összegzés 

Testsúly: …………….. kg  Cél testsúly: …………….. kg  Jelenlegi túlsúly: …………….. kg 

Hormonális problémáid: 

 

Emésztőrendszeri problémáid: 

 

Egyéb egészségügyi referenciáid: 

 

 

Térfogatok: 
Csípő:                       cm Derék:                   cm Mell alatt:            cm Mellbőség:             cm Bal kar:              cm 

Jobb kar:             cm Bal comb:            cm Jobb comb:         cm Bal vádli:             cm Jobb vádli:         cm 

 

180 nap elteltével mely szokásaidat sikerült kiiktani? 

rendszertelen étkezés 

reggeli hiánya  

kevés folyadék 

túlzó cukorfogyasztás 

késő esti nagy kajálás  

étteremből rendelgetés 

állandó nassolás 

energiaitalok fogyasztása 

kóla "függőség" 

teljesen inaktív életmód 

aktív dohányzás 

kevés étkezés 

nagyobb étkezés a nap 
második felére tolódik 

túl kevés kalória 

egyoldalú étrend 

túl kevés szénhidrát 

túl zsíros étrend 

cukros üdítők 

gyakori koplalás 

állandó jo-jo effektus 

édesség "függőség" 

falásrohamok / zugevés 

rengeteg stressz 

túl sok ülőmunka 

rengeteg stressz 

találomra evés 

túl sok félkész étel 

kevés zöldségfogyasztás 

 

Mely szokásokat sikerült részlegesen vagy teljesen bevezetned az elmúlt félév során? 

napi 4-5 étkezés 

elegendő 
zöldségfogyasztás 

tervezett menü 

elegendő 
folyadékfogyasztás 

megfelelő kalória 

1 órán belül reggeli 

3-5 óránként étkezés 

 

nap közbeni nassolás 
kiiktatás 

előre főzés 

több alvás / pihenés 

életmódnapló vezetése 

okos étkezés megtanulása 

tudatos heti bevásárlás 

káros szokások 
csökkentése 

 

falásrohamok kezelése 

aktívabb életvitel 

kísértés esetére vészterv 
készítése 

cukros üdítők csökkentése 

ételtől való félelem 
kiiktatása 

helyes ízesítés 
megtanulása 

program követése 

saját lista: 

 

Mennyire vagy saját magaddal elégedett? 

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................... 

 



Idén lefogyok mentorprogram                                                                    Munkafüzet | Program 2. szakasz 

154 
 

Miben érzel még fejlődési lehetőséget? 

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................... 

Milyen pontokon éreztél ellenállást saját magadban? Azaz mikor éreztél gyengeséget és miben? 

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................... 

A gyengébb pillanatokban hogyan döntöttél? Meginogtál vagy kitartóan tovább mentél? 

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................... 

Mely hetek voltak nagyon nehezek? Miben érezted ezt? Miben nyilvánult meg? 

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................... 

Mely pontokon sérült a motivációd? Kinek vagy minek a hatására? 

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................... 

Volt-e vitád, összetűzésed bárkivel az életmódváltásoddal összefüggően (pl. család, barátok, férj, feleség) 

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................... 

Hatással volt-e rád a közvetlen háztartásodban betöltött szereped? Eltérített-e, belerondított-e a terveidbe bármilyen 

helyzet? 

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................... 

Hatással volt-e rád a munkád az életmódváltás kivitelezésében? 

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................... 
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Milyen volt a tervezésed? Könnyű, nehéz? Éreztél elakadást bárhol? 

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................... 

Összességében mit csinálnál ugyanúgy, mint a 24 hét szakaszaiban (mert bevált és jól működött) és hol érzel 

finomhangolási lehetőségeket? 

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................... 

Milyen napszakban volt legnehezebb számodra a terveid szerint működni? 

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................... 

Mely életszituációk keresztezték leginkább a tervezésedet? Ezeken tudsz változtatni a következő szakaszban? 

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................... 

Elég és megfelelő támogatást kaptál a környezetedtől? 

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................... 

Mennyire jelentett gondot betartani a tervezett menüt? 

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................... 

Elég volt-e a napi étel mennyisége, esetleg éhes maradtál? Küzdöttél-e falási rohammal vagy sóvárgással?  

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................... 

Mennyire hiányoztak „bűnös” ételek és szokások? 

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................
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...............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................... 

Mely ételeket mondanád az első 2 szakaszból kedvencnek? 

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................... 

Milyen változásokat észleltél ebben a szakaszban közérzetben, hangulatban és testi tünetekben? 

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................... 

Hogyan változtak, változtak-e az első szakasz elején pipált egészségügyi állapotodban feltárt negatív tényezők? 

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................... 

Mennyire tudtad a kevésbé jó szokásokat kiiktatni? Ez erőfeszítésedbe került-e? 

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................... 

Mindent úgy csináltál a programban, ahogy azt kellett volna? Jártál mellékutakon? Ha igen, miért? Ha nem, miért? 

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................... 

Miben érzed azt, hogy még fejlődnöd kell? 

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................... 

 

Elérkeztél a harmadik szakaszhoz, amiben azt kezdjük el felépíteni, hogy önállóan hogyan tudsz jól dönteni és a teljes 

életedre vonatkozóan is fel tudj készülni a tudatosságra, a tervezésre, az „okos” életformára. Itt az ideje annak is, hogy 

aktívabb legyél mozgás terén. Ne félj, maratont futni nem fogunk. :) Ez a szakasz meghatározza az évedet. Ennek a 

végén ugyanis rajtad áll, hogy elmondhatod-e, idén végre nem halogattál. 



 

 

      

Duciforradalom 

Program | 3. szakasz 
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Heti menü tervezése                                                                                                                    3. szakasz | 1. hét 

 reggeli ebéd vacsora snack 

H  

 

   

K  

 

   

SZ  

 

   

CS  

 

   

P  

 

   

SZ  

 

   

V  

 

   

 
Heti bevásárlás 

………………………….. ………………………….. ………………..…………… ………………..…………… 

………………………….. ………………………….. ………………..…………… ………………..…………… 

………………………….. ………………………….. ………………..…………… ………………..…………… 

………………………….. ………………………….. ………………..…………… ………………..…………… 

………………………….. ………………………….. ………………..…………… ………………..…………… 

………………………….. ………………………….. ………………..…………… ………………..…………… 

………………………….. ………………………….. ………………..…………… ………………..…………… 

………………………….. ………………………….. ………………..…………… ………………..…………… 

………………………….. ………………………….. ………………..…………… ………………..…………… 

Jegyzeteid, eredményeid a héten 

testsúly:                           kg össz.fogyás:                     kg csípő:                             cm derék:                              cm 

mell alatt:                          cm mellbőség:                       cm bal kar:                           cm jobb kar:                        cm 

bal comb:                        cm jobb comb:                     cm bal vádli:                       cm jobb vádli:                     cm 

 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 
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Heti tudásmatrica: most már nem lehet kifogás a mozgás, hiszen ez egészséges szervezeted egyik feltétele.  

Milyen pozitív hatásai vannak a mozgásnak? Idézd fel. 

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................... 

Miért fontos a fokozatosság? 

...............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................... 

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................... 

Van-e fitneszórád? Fitnesz applikációd? Mennyire foglalkoztatott ez a téma korábban? 

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................... 

Mely mozgásformát próbáltad eddig az aerob mozgások közül: gyaloglás, futás, kerékpározás, nordic walking, úszás, 

spinning? Milyen érzések jutnak eszedbe, ha ezekre gondolsz? 

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................... 

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................... 

Korábban gyalogoltál-e vagy futottál-e már edzés jelleggel? 

............................................................................................................................................................................................................... 

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................... 

Ha soha nem sportoltál és nagyon nehezen veszed rá magad, gondolj arra, hogy a szíved, tüdőd, keringésed, 

állóképességed szempontjából sokkal nagyobb egészségügyi előnyökhöz juthatsz általuk, mintha teljesen inaktív lenne 

az életed. A sportolás nem azt jelenti, hogy maratonokat kell futnod. A rendszeres bringázás, kirándulás, túrázás, 

amelyben hosszasan gyalogolsz és mozogsz, ugyanolyan sportnak számít. Ha nem vagy egy túrázós fajta, a lakóhelyed 

közelében tudsz sétálni (gyalogolni), amely az első lépcsőfok a sportosabb élet felé. A könyvben elolvashattad, milyen 

jótékony hatásai vannak a mozgásnak. Nem azért kell ezt csinálni, mert a fogyást segíti, hanem azért, mert élettani 

szempontból a csontok, az ízületek, az izmok, a keringésed, a tüdőd, a szíved kapacitása jóval pompásabb állapotban 

tündökölhet. Ha soha nem próbálod meg, soha nem is tudod meg, hogy mire vagy képes fizikailag.  

Érzéseid milyen gondolatokat indítanak el benned ezzel kapcsolatosan? 

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................... 
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Emlékezz vissza a könyvben írtakra. Miért írtam azt, hogy a bemelegítés elengedhetetlen? 

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................... 

Hány perces a tökéletes bemelegítés? 

............................................................................................................................................................................................................... 

Miért fontos a nyújtás? Mivel jár, ha elhanyagolod? 

...............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................... 

Ha ránézel a 12 hetes gyaloglóedzés-tervre, milyen érzések jutnak eszedbe? Félelem? Lelkesedés? Hitetlenkedés?  

Fárasztó gondolatok? :) 

...............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................... 

Hiszel abban, hogy képes vagy az edzés-tervet végig csinálni?  

...............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................... 

Adj neki egy esélyt, kérlek. Az első héten hétfőn, kedden, szerdán, pénteken és szombaton van mozgás az edzés-

tervben. Hétfőn, szerdán és szombaton gyaloglás, kedden és pénteken más keresztmozgás. Csütörtök és vasárnap 

pihenőnapok. Ez megvalósítható számodra? Ha a napok sorrendjén változtatnod kell munka, elfoglaltság miatt, akkor 

nálad ez a héten hogyan kivitelezhető? 

H........................................................................................................................................................................................................... 

K........................................................................................................................................................................................................... 

Sze......................................................................................................................................................................................................... 

Cs.......................................................................................................................................................................................................... 

P............................................................................................................................................................................................................ 

Szo........................................................................................................................................................................................................ 

V............................................................................................................................................................................................................ 

Kérlek, őszintén, minden nap írd le ezen a héten az eredményeidet, érzéseidet. Sikerült-e? Milyen volt? 

...............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................... 

...............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................... 

...............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................... 

Milyennek érzed magad a heti teljesítmény alapján energia és állóképesség szempontjából? 

...............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................... 

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................... 
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Heti menü tervezése                                                                                                                    3. szakasz | 2. hét 

 reggeli ebéd vacsora snack 

H  

 

   

K  

 

   

SZ  

 

   

CS  

 

   

P  

 

   

SZ  

 

   

V  

 

   

 
Heti bevásárlás 

………………………….. ………………………….. ………………..…………… ………………..…………… 

………………………….. ………………………….. ………………..…………… ………………..…………… 

………………………….. ………………………….. ………………..…………… ………………..…………… 

………………………….. ………………………….. ………………..…………… ………………..…………… 

………………………….. ………………………….. ………………..…………… ………………..…………… 

………………………….. ………………………….. ………………..…………… ………………..…………… 

………………………….. ………………………….. ………………..…………… ………………..…………… 

………………………….. ………………………….. ………………..…………… ………………..…………… 

………………………….. ………………………….. ………………..…………… ………………..…………… 

Jegyzeteid, eredményeid a héten 

testsúly:                           kg össz.fogyás:                     kg csípő:                             cm derék:                              cm 

mell alatt:                          cm mellbőség:                       cm bal kar:                           cm jobb kar:                        cm 

bal comb:                        cm jobb comb:                     cm bal vádli:                       cm jobb vádli:                     cm 

 

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 
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Heti tudásmatrica: lassan egyedül kell majd dolgoznod. Az elmúlt 27 hétben találkozhattál olyan 

alkalmakkal, amikor megérintett a kísértés, közbe szólt az élet, átírta terveidet a munkahelyed, a családi 

események vagy bármi más. Érdemes vésztervet készítened ezekre az esetekre, hiszen ebből a jövőben is 

lesz bőven. 

Gondold végig egy aktuális hetedet, s annak napjait. Legyen ez az aktuális hetünkre vetítve. Lesd meg napi rutinjaidat. 

Felkeléstől számítva pontosan milyen megszokásokkal, napi rutinokkal életed az életed? 

H...........................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................... 

...............................................................................................................................................................................................................  

K...........................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................................... 

Sz...........................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................... 

...............................................................................................................................................................................................................  

Cs..........................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................... 

...............................................................................................................................................................................................................  

P............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................... 

...............................................................................................................................................................................................................  

Sz...........................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................... 

...............................................................................................................................................................................................................  

V............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................................... 

Mit gondolsz ezekről a rutinokról a heted végén?  Minden úgy működik, ahogyan az az életmódváltásodat megkönnyíti?  

Rabja vagy bármilyen szokásnak, amely esetlegesen hátráltat vagy nehezíti a napokat? 

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................... 

Hogyan reagálsz arra, ha a tervedbe közbeavatkozik egy vendégségbe való invitálás, akár amikor te szervezel nálatok 

családi összejövetelt és másokra kell főznöd? Hogyan éled meg ezeket az alkalmakat? Hogyan főzöl?  

Kedvükre valóan készítesz ételeket, vagy inkább a te életmódváltásod eszközrendszerét használod az ételek/italok 

készítésénél? 

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................
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...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................... 

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................................... 

Ilyen esetekben a környezeted él bármilyen kritikával, akár szemrehányással? Szoktál kapni kéretlen tanácsokat, 

észrevételeket, amelyeket még a program e-book első fejezetében is olvashattál? Pl.: „Ne fogyj tovább! Túl keveset 

eszel. Túl sokat eszel. Még mindig fogyókúrázol? Nem unod még?” Vagy épp meglepően pozitív mindenki veled a 

témában? 

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................... 

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................................... 

Ilyen esetekben Te mit szoktál enni? Magadra külön főzöl? Velük együtt és azt eszed, amit ők? Megszól bárki téged a 

döntésed miatt? 

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................... 

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................... 

Előfordult már, hogy feladtad az életmódváltáskor tanultakat egy-egy ilyen családiesemény vagy akár munkahelyi 

meeting miatt?  

Hogyan viszonyulsz ezekhez a helyzetekhez? 

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................... 

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................... 
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Nehézséget okoz-e számodra lelkileg az, ha kitartasz a terved mellett egy céges ebéden, baráti grill partin is, vagy épp 

nagyon egyszerűen reagálod le ezeket a találkozókat étkezés szempontjából? 

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................... 

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................... 

Ha olykor elcsábulsz, érzel-e lelkiismeret-furdalást, megbánást, önvádat? 

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................... 

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................... 

Amennyiben eltérsz az utadtól egy-egy hétvégi baráti vagy családos találkozáskor, mennyire tudsz könnyedén 

visszatérni a tervedhez? Problémát okoz-e számodra az, hogy olyan ételektől újra sóvárgó gondolataid támadtak, amiket 

megkóstoltál? 

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................... 

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................... 

Ha eddig még nem foglalkoztál ilyesmivel, itt az ideje vésztervet készítened. Állítsd össze saját életedre vonatkozóan, 

milyen események sorozata állhat az utadban, ami gyakran okoz megtorpanást számodra. 

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................... 

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................................... 

...............................................................................................................................................................................................................  
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Nézzünk egy vészhelyzetet. Baráti összejövetelre kell menned/mennetek.  

Milyen stratégiát választanál magadnak?  

1. Előre eldöntöm, hogy ha több étel van, csak egyfélét fogok enni. 

2. Elviszem azt, amit eredetileg főztem magamnak és azt fogom enni. 

3. Előre egyeztetek a barátaimmal, hogy legyen számomra is ehető étel. 

4. Ha nem szeretnék kimaradni a finom ízekből, nem szeretném kívülállónak érezni magam és enni szeretnék 

az ételekből, akkor nem engedek a szememnek, hanem kiválasztom a számomra leginkább vonzó ételeket és 

azokból eszek (nem mindből). 

5. Mindenből eszek egy kisebb méretű tányéron, így elkerülöm, hogy túlegyem magam, mégsem érzem, hogy 

kimaradok a jóból. 

6. Átalakítom arra a napra az étkezési tervemet és úgy kalkulálok, hogy bármit ehessek náluk, a többi 

étkezésemben visszafogottan tervezem a makrókat. 

7. Eszem, nem leszek kívülálló, de bármilyen desszert is lesz, azt viszont kihagyom. 

 

Reagáljuk le! Melyik döntésben mi lehet előny és mi lehet hátrány? 

1. Előre eldöntöm, hogy ha több étel van, csak egy félét fogok enni. 

• Előny: Tudom tartani a diétám, biztosan nem eszem túl magam. 

• Hátrány: Körülöttem mindenki jóízűen fog enni mindent, én meg csak ott nézem majd és alig tudom 

élvezni az egész délutánt. 

2. Elviszem azt, amit eredetileg főztem magamnak és azt fogom enni. 

• Előny: Itt nem hibázhatok. 

• Hátrány: Lehet, hogy kinevetnek, piszkálnak majd, esetleg megbántom a barátaimat, hogy kivonom magam 

ebből. 

3. Előre egyeztetek a barátaimmal, hogy legyen számomra is ehető étel. 

• Előny: Biztos lesz olyan, ami számomra is megfelelő. 

• Hátrány: Mi van, ha nem bírok ellenállni a többi falatnak és tök hülyét csinálok magamból, hogy külön 

főzetek valamit, aztán meg nem abból eszek. 

4. Ha nem szeretnék kimaradni a finom ízekből, nem szeretném kívülállónak érezni magam és enni szeretnék 

az ételekből, akkor nem engedek a szememnek, hanem kiválasztom a számomra leginkább vonzó ételeket 

és azokból eszek (nem mindből). 

• Előny: Élvezhetem az ízeket, mégsem eszek mindenből. 

• Hátrány: Félek, hogy ha megkóstolok egy-kettőt, akkor nem bírom majd abbahagyni. 

5. Mindenből eszek egy kisebb méretű tányéron, így elkerülöm, hogy túlegyem magam, mégsem érzem, hogy 

kimaradok a jóból. 

• Előny: Kis adagokat eszem, ezért nem fogom túllőni a napi keretem. 

• Hátrány: Félek, hogy nem fogok jóllakni, ezért szedek majd megint és így akár többet is ehetek, mint 

kellene. 

6. Átalakítom arra a napra az étkezési tervemet és úgy kalkulálok, hogy bármit ehessek náluk, a többi 

étkezésemben visszafogottan tervezem a makrókat. 

• Előny: Kompenzáltam a többi étkezéssel, ezért itt egy kicsit elengedhetem magam. 
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• Hátrány: Pont azért nem fogom tudni visszafogni magam, mert úgy leszek vele, hogy ma még alig ettem. 

És nehezen fogom majd vissza magam. 

7. Eszem, nem leszek kívülálló, de bármilyen desszert is lesz, azt viszont kihagyom. 

• Előny: Nem kell kihagynom a finom főételeket. Desszertet majd csinálok otthon egészségesebb formában 

máskor. 

• Hátrány: Ha eszek mindenből, elszaladhat velem a gép és úgy érzem majd, most már úgyis mindegy és tuti 

eszek a süteményből is. 

   

Te hogyan döntenél? Mit tartasz kivitelezhetően, betarthatónak, fenntarthatónak más helyzetekre is? 

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................... 

Eddig hogyan döntöttél, amíg vészterv készítés nélkül kellett egy ilyen helyzettel szembenézned? 

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................... 

A program ezen szakaszán ez a témakör érzékenyen érint? Mennyire érzed magad egyedül?  

A körülötted lévők támogatnak ebben? 

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................... 

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................... 

 Az előző héten elkezdtük a sportolási haditervet! Még kitartasz mellette? :) 

...............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................... 

Ha kitartasz, milyen érzés, mennyi erőfeszítést követel tőled? Ha nem csinálod, miért nem? 

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................... 
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Heti menü tervezése                                                                                                                     3. szakasz | 3. hét 

 reggeli ebéd vacsora snack 

H  

 

   

K  

 

   

SZ  

 

   

CS  

 

   

P  

 

   

SZ  

 

   

V  

 

   

 
Heti bevásárlás 

………………………….. ………………………….. ………………..…………… ………………..…………… 

………………………….. ………………………….. ………………..…………… ………………..…………… 

………………………….. ………………………….. ………………..…………… ………………..…………… 

………………………….. ………………………….. ………………..…………… ………………..…………… 

………………………….. ………………………….. ………………..…………… ………………..…………… 

………………………….. ………………………….. ………………..…………… ………………..…………… 

………………………….. ………………………….. ………………..…………… ………………..…………… 

………………………….. ………………………….. ………………..…………… ………………..…………… 

………………………….. ………………………….. ………………..…………… ………………..…………… 

Jegyzeteid, eredményeid a héten 

testsúly:                           kg össz.fogyás:                     kg csípő:                             cm derék:                              cm 

mell alatt:                          cm mellbőség:                       cm bal kar:                           cm jobb kar:                        cm 

bal comb:                        cm jobb comb:                     cm bal vádli:                       cm jobb vádli:                     cm 

 

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 
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Heti tudásmatrica: önvizsgálat. 

Tarts őszinte önvizsgálatot. Az elmúlt programidőszak alatt minden hetedet megtervezed étkezésben, feladatokban 

ELŐRE? 

...............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................... 

Minden egyes napos azt teszed és úgy teszed, ahogy megtervezed és ahogyan kell? 

...............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................... 

Pontosan betartod az étrendet? 

...............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................... 

Megeszed azt a mennyiséget, amely alapanyagcseréd szerint kell? 

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................... 

Vezeted a munkafüzetet a tervezett étkezésekről? 

...............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................... 

Mennyire vagy magaddal elégedett? 

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................... 

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................... 

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................... 

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................... 

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................... 

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................... 

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................................... 
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Heti menü tervezése                                                                                                                   3. szakasz | 4. hét 

 reggeli ebéd vacsora snack 

H  

 

   

K  

 

   

SZ  

 

   

CS  

 

   

P  

 

   

SZ  

 

   

V  

 

   

 
Heti bevásárlás 

………………………….. ………………………….. ………………..…………… ………………..…………… 

………………………….. ………………………….. ………………..…………… ………………..…………… 

………………………….. ………………………….. ………………..…………… ………………..…………… 

………………………….. ………………………….. ………………..…………… ………………..…………… 

………………………….. ………………………….. ………………..…………… ………………..…………… 

………………………….. ………………………….. ………………..…………… ………………..…………… 

………………………….. ………………………….. ………………..…………… ………………..…………… 

………………………….. ………………………….. ………………..…………… ………………..…………… 

………………………….. ………………………….. ………………..…………… ………………..…………… 

Jegyzeteid, eredményeid a héten 

testsúly:                           kg össz.fogyás:                     kg csípő:                             cm derék:                              cm 

mell alatt:                          cm mellbőség:                       cm bal kar:                           cm jobb kar:                        cm 

bal comb:                        cm jobb comb:                     cm bal vádli:                       cm jobb vádli:                     cm 

 

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 
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Heti tudásmatrica: mérlegfóbia. 

Mennyire lettél mostanra következetes és nyugodt életmódváltó a súlyvesztést / súlyingadozásokat tekintve? 

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................... 

Maximum hetente egyszer, reggel éhgyomorra, wc-használat után méred meg a súlyodat? 

............................................................................................................................................................................................................... 

Ha naponta méred, heti átlagot nézel? 

............................................................................................................................................................................................................... 

Fejlődést is vizsgálsz? 

............................................................................................................................................................................................................... 

Eddig mennyit fogytál? 

............................................................................................................................................................................................................... 

Heti 0,5-1 kg az egészséges fogyás. Nem vársz irreálisan ennél többet, ugye? 

...............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................... 

Kérlek, írd egymás mellé az eddigi 28 hét eredményeit kg-okban. 

.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........  

.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........  

Vannak-e hullámvölgyek? Mit érzel, ha ezt így egyben látod, hogy melyik héten hány kg voltál? 

............................................................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................................... 

Az eddig elért eredménnyel elégedett vagy? 

............................................................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................................... 

Mindent megtettél eddig, ami tőled telhető volt?  

............................................................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................................... 

...............................................................................................................................................................................................................  
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Heti menü tervezése                                                                                                                    3. szakasz | 5. hét 

 reggeli ebéd vacsora snack 

H  

 

   

K  

 

   

SZ  

 

   

CS  

 

   

P  

 

   

SZ  

 

   

V  

 

   

 
Heti bevásárlás 

………………………….. ………………………….. ………………..…………… ………………..…………… 

………………………….. ………………………….. ………………..…………… ………………..…………… 

………………………….. ………………………….. ………………..…………… ………………..…………… 

………………………….. ………………………….. ………………..…………… ………………..…………… 

………………………….. ………………………….. ………………..…………… ………………..…………… 

………………………….. ………………………….. ………………..…………… ………………..…………… 

………………………….. ………………………….. ………………..…………… ………………..…………… 

………………………….. ………………………….. ………………..…………… ………………..…………… 

………………………….. ………………………….. ………………..…………… ………………..…………… 

Jegyzeteid, eredményeid a héten 

testsúly:                           kg össz.fogyás:                     kg csípő:                             cm derék:                              cm 

mell alatt:                          cm mellbőség:                       cm bal kar:                           cm jobb kar:                        cm 

bal comb:                        cm jobb comb:                     cm bal vádli:                       cm jobb vádli:                     cm 

 

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 
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Heti tudásmatrica: maradjunk az eredményeidnél. 

Az előző héten egymás mellett láttad 28 hét kg-os méréseinek eredményét.  Most azt írd le ide, hogy centikben összesen 

mennyit fogytál.  .................. cm 

Melyik eredmény számít neked jobban? Súly vagy körméret? Miért ez? Miért az? 

...............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................... 

...............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................... 

A tükörképeddel hogyan állsz? Látod benne a változást? 

...............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................... 

...............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................... 

...............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................... 

Te magad miben változtál lelkileg, hozzáállásban, gondolkodásban az elmúlt 29 hét során? 

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................... 

...............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................... 

Nézzünk egy fejlődési ütemet. Az első héttől mostanáig.  

Mit tudsz kiemelni ebben a több mint fél évben, ami legszembetűnőbb az életmódváltásodban? 

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................... 

...............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................... 

...............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................... 

...............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................... 

...............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................... 

...............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................... 

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................... 
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Heti menü tervezése                                                                                                                    3. szakasz | 6. hét 

 reggeli ebéd vacsora snack 

H  

 

   

K  

 

   

SZ  

 

   

CS  

 

   

P  

 

   

SZ  

 

   

V  

 

   

 
Heti bevásárlás 

………………………….. ………………………….. ………………..…………… ………………..…………… 

………………………….. ………………………….. ………………..…………… ………………..…………… 

………………………….. ………………………….. ………………..…………… ………………..…………… 

………………………….. ………………………….. ………………..…………… ………………..…………… 

………………………….. ………………………….. ………………..…………… ………………..…………… 

………………………….. ………………………….. ………………..…………… ………………..…………… 

………………………….. ………………………….. ………………..…………… ………………..…………… 

………………………….. ………………………….. ………………..…………… ………………..…………… 

………………………….. ………………………….. ………………..…………… ………………..…………… 

Jegyzeteid, eredményeid a héten 

testsúly:                           kg össz.fogyás:                     kg csípő:                             cm derék:                              cm 

mell alatt:                          cm mellbőség:                       cm bal kar:                           cm jobb kar:                        cm 

bal comb:                        cm jobb comb:                     cm bal vádli:                       cm jobb vádli:                     cm 

 

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 
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………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

Heti tudásmatrica: az evéssel való viszonyod. 

Valljuk be, ha már itt tartasz, akkor TE nyertese vagy a programnak, mert sok-sok aktív hét áll mögötted. Itt az ideje 

annak, hogy megnézzük, ma hogyan viszonyulsz az ételhez. Eszel indulatból, haragból, dühből, unalomból? 

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................... 

Vizsgálod, miért és hogyan eszel? 

...............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................... 

Vannak stresszevéseid? 

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................... 

Érzéseid, cselekedeteid evést / ivást megelőzően melyek szoktak lenni: öröm, jókedv, jóleső érzés, düh, feszültség, 

ingerültség, fáradékonyság, unalom, magány, letargia, szomorúság, kimerültség, vita vagy valami egészen más? 

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................... 

...............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................... 

Miért szoktál enni? Az utóbbi 31 hetet vizsgálva őszintén, magadnak tárd fel az előforduló eseteket! 

             mert terv szerint eljött az ideje... 

             mert megszokásokból vettél valamit, ettél valamit... 

             mert éhes voltál... 

             mert megkívántad... 

             mert már mindegy alapon ettél, hiszen korábban „bűnöztél”... 

             kínálgattak és nem bírtál ellenállni... 

Hogyan szoktál enni?  

             élvezettel, örömmel, könnyedén... 

             muszájból.... 

             üzemanyag az étel, semmi más... 

             imádsz enni... 

Mit szoktál csinálni evés közben? 

             az ízek mindenekfelett rabul ejtenek, csak erre figyelsz... 

             tévézel... 

             másokkal beszélgetsz... 

             dolgozol... 
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 Általában jóllaksz vagy még ennél?  

              mindig marad a tányéron, nem bírod megenni a teljes adagod... 

             ha lenne még étel, ennél még... 

             csak a szemed kívánta volna még, de tartod magad a mennyiségi korlátoknak... 

Étkezés után mit érzel?  

             jóllakottság 

             nyugodtság 

             bűntudat 

             éhes szoktál maradni 

Fókuszáljunk kicsit az evés körüli élményeidre, körülményeidre. Mely kérdésekkel foglalkoztál gondolatban az elmúlt 

hetekben? 

             Milyen behatások érnek, ami miatt eszel? 

             Akkor eszel, amikor éhes vagy, esetleg akkor, amikor ér valamilyen hatás vagy akkor, amikor tervezetten is  

                kell? 

             Mit érzel étel választásakor, vásárláskor? 

             Evés közben mire figyelsz? 

             Evés közben milyen tevékenységet végzel? 

             Meddig eszel, mennyit eszel? 

             Evés után milyen gondolatok keringenek benned? 

             Eufória vagy bűntudat jellemez evés után? 

             Nemet tudsz mondani kínálgatásra? 

             Nemet tudsz mondani, ha a szemed megpillantja? 

             Tudod, hogy nem kellene, mégis megveszed / megeszed? 

             Amikor tudod, hogy többet eszel, mint kellene, miért teszed? 

 

Ha eddig nem tetted, most őszintén sétáld végig ezt a jó pár kérdést. 

Milyen behatások érnek, ami miatt eszel? 

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................... 

Akkor eszel, amikor éhes vagy, esetleg akkor, amikor ér valamilyen hatás vagy akkor, amikor tervezetten is kell? 

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................... 
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Mit érzel étel választásakor, vásárláskor? 

............................................................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................................... 

Evés közben mire figyelsz és milyen tevékenységet végzel? 

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................... 

Meddig eszel, mennyit eszel? 

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................... 

Evés után milyen gondolatok keringenek benned? 

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................... 

Eufória vagy bűntudat jellemez evés után? 

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................... 

Nemet tudsz mondani kínálgatásra? 

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................... 

Tudod, hogy nem kellene, mégis megveszed / megeszed? 

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................... 
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Amikor tudod, hogy többet eszel, mint kellene, miért teszed? 

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................... 

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................... 

Most, hogy ezt átgondoltad, szerinted változtatni kell bármin?  

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................... 

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................... 

A jövőre nézve érdemes tudatosságot építeni a gondolataidba, ha evésre kerül sor. Saját magadra vonatkoztatva 

mennyire érzed szükségességét annak, hogy menedzseld az étkezéseidet ilyen mélységekben is? Véleményed szerint 

hogyan viszonyulsz magához az evéshez?  

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................... 

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................... 

A program ezen szakaszán, amikor már elég sok ponton birizgáltuk az önértékelésedet, hogy vagy? :) 

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................... 
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Heti menü tervezése                                                                                                                   3. szakasz | 7.  hét 

 reggeli ebéd vacsora snack 

H  

 

   

K  

 

   

SZ  

 

   

CS  

 

   

P  

 

   

SZ  

 

   

V  

 

   

 
Heti bevásárlás 

………………………….. ………………………….. ………………..…………… ………………..…………… 

………………………….. ………………………….. ………………..…………… ………………..…………… 

………………………….. ………………………….. ………………..…………… ………………..…………… 

………………………….. ………………………….. ………………..…………… ………………..…………… 

………………………….. ………………………….. ………………..…………… ………………..…………… 

………………………….. ………………………….. ………………..…………… ………………..…………… 

………………………….. ………………………….. ………………..…………… ………………..…………… 

………………………….. ………………………….. ………………..…………… ………………..…………… 

………………………….. ………………………….. ………………..…………… ………………..…………… 

Jegyzeteid, eredményeid a héten 

testsúly:                           kg össz.fogyás:                     kg csípő:                             cm derék:                              cm 

mell alatt:                          cm mellbőség:                       cm bal kar:                           cm jobb kar:                        cm 

bal comb:                        cm jobb comb:                     cm bal vádli:                       cm jobb vádli:                     cm 

 

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 
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Heti tudásmatrica: hogyan haladtál a vízfogyasztással a program eddigi időszaka alatt? 

Mennyire jelent számodra kihívást a vízivás napi szinten? 

...............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................... 

Hol tartasz jelenleg a napi vízivásban?  ……………….. dl/l   

A legegyszerűbb vízfogyasztási technikát kezdtük el tanulni a 3. héten: Azóta minden egyes nap kitartottál emellett?  

...............................................................................................................................................................................................................

Státulszolj a héten! 

H          K         Sze         Cs          P        Szo         V  

Előfordult-e, hogy dokumentálás nélkül homályba veszett a vízivás lendületed és később vetted észre, hogy nem 

tartottad magad adott napon ehhez?  

Korrigáltad? Hányszor volt ilyen eset? 

...............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................... 

A harmadik szakasz felén is túl vagyunk. Ezen időszak alatt milyen életmódváltó célokat tűztél ki magad elé?  

Hol tartasz most ebben? 

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................... 

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................... 

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................... 

Őszintén. Hányszor lengett ki a 100%-os odafigyelésed a teljes eddigi program időszak alatt? Mit éreztél ilyenkor? 

............................................................................................................................................................................................................... 

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................... 

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................... 
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Heti menü tervezése                                                                                                                    3. szakasz | 8. hét 

 reggeli ebéd vacsora snack 

H  

 

   

K  

 

   

SZ  

 

   

CS  

 

   

P  

 

   

SZ  

 

   

V  

 

   

 
Heti bevásárlás 

………………………….. ………………………….. ………………..…………… ………………..…………… 

………………………….. ………………………….. ………………..…………… ………………..…………… 

………………………….. ………………………….. ………………..…………… ………………..…………… 

………………………….. ………………………….. ………………..…………… ………………..…………… 

………………………….. ………………………….. ………………..…………… ………………..…………… 

………………………….. ………………………….. ………………..…………… ………………..…………… 

………………………….. ………………………….. ………………..…………… ………………..…………… 

………………………….. ………………………….. ………………..…………… ………………..…………… 

………………………….. ………………………….. ………………..…………… ………………..…………… 

Jegyzeteid, eredményeid a héten 

testsúly:                           kg össz.fogyás:                     kg csípő:                             cm derék:                              cm 

mell alatt:                          cm mellbőség:                       cm bal kar:                           cm jobb kar:                        cm 

bal comb:                        cm jobb comb:                     cm bal vádli:                       cm jobb vádli:                     cm 

 

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 
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Heti tudásmatrica: önértékelés. Mennyire tudod tartani az időgazdálkodó, előre főző, meal prep 

módszertant? 

Mennyire megy a tervezés és az előre főzés? 

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................... 

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................... 

Mi az, ami nagyon jól működik a rendszeredben? Mi az, ami nehézséget okoz? 

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................... 

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................... 

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................... 

Előfordult az még a program ezen szakaszán is, hogy előre főztél, majd mégis eltértél ettől a menütől? Ha igen, milyen 

hatás vezérelt, miért kacsintottál ki a programtervből? Ha nem történt ilyen, szerinted miért nem tértél el az úttól? 

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................... 

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................... 
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Heti menü tervezése                                                                                                                    3. szakasz | 9. hét 

 reggeli ebéd vacsora snack 

H  

 

   

K  

 

   

SZ  

 

   

CS  

 

   

P  

 

   

SZ  

 

   

V  

 

   

 
Heti bevásárlás 

………………………….. ………………………….. ………………..…………… ………………..…………… 

………………………….. ………………………….. ………………..…………… ………………..…………… 

………………………….. ………………………….. ………………..…………… ………………..…………… 

………………………….. ………………………….. ………………..…………… ………………..…………… 

………………………….. ………………………….. ………………..…………… ………………..…………… 

………………………….. ………………………….. ………………..…………… ………………..…………… 

………………………….. ………………………….. ………………..…………… ………………..…………… 

………………………….. ………………………….. ………………..…………… ………………..…………… 

………………………….. ………………………….. ………………..…………… ………………..…………… 

Jegyzeteid, eredményeid a héten 

testsúly:                           kg össz.fogyás:                     kg csípő:                             cm derék:                              cm 

mell alatt:                          cm mellbőség:                       cm bal kar:                           cm jobb kar:                        cm 

bal comb:                        cm jobb comb:                     cm bal vádli:                       cm jobb vádli:                     cm 

 

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 
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Heti tudásmatrica: környezeted. Eltelik mostanra 33 hét a programból. Szeretném, ha most azzal töltenéd a 

hetedet, hogy a kiinduláskor leírt környezetedet érintő kérdéseket ma újra fogalmazod a munkafüzet kérdései 

által. 

Az eltelt teljes időszakban kivel osztottad meg, hogy életmódváltásban vagy? Volt-e olyan, aki nem támogatott? Vele 

mi történt? A családod hogyan viszonyul ahhoz, hogy még mindig kitartóan csinálod az egészet?  

Volt, aki azóta kifejezte az elismerését erről? 

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................... 

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................... 

Kaptál-e a környezetedből bármilyen visszajelzést az életmódváltásod, étkezésed témakörében?  

Pl.: pozitív visszacsatolás a fogyásodról vagy épp kéretlen tanács a diétáddal összefüggően. 

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................... 

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................... 

Változott-e bármi a baráti, munkahelyi, családi viszonyodban azért, mert sikeres életmódváltó lettél? Lettek-e irigyeid, 

elfordult-e bárki tőled, elengedtél-e TE valakit, aki visszahúzott eddig?  

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................... 

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................... 

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................... 

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................... 
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Heti menü tervezése                                                                                                                   3. szakasz | 10. hét 

 reggeli ebéd vacsora snack 

H  

 

   

K  

 

   

SZ  

 

   

CS  

 

   

P  

 

   

SZ  

 

   

V  

 

   

 
Heti bevásárlás 

………………………….. ………………………….. ………………..…………… ………………..…………… 

………………………….. ………………………….. ………………..…………… ………………..…………… 

………………………….. ………………………….. ………………..…………… ………………..…………… 

………………………….. ………………………….. ………………..…………… ………………..…………… 

………………………….. ………………………….. ………………..…………… ………………..…………… 

………………………….. ………………………….. ………………..…………… ………………..…………… 

………………………….. ………………………….. ………………..…………… ………………..…………… 

………………………….. ………………………….. ………………..…………… ………………..…………… 

………………………….. ………………………….. ………………..…………… ………………..…………… 

Jegyzeteid, eredményeid a héten 

testsúly:                           kg össz.fogyás:                     kg csípő:                             cm derék:                              cm 

mell alatt:                          cm mellbőség:                       cm bal kar:                           cm jobb kar:                        cm 

bal comb:                        cm jobb comb:                     cm bal vádli:                       cm jobb vádli:                     cm 

 

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 
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Heti tudásmatrica: saját rendszert kell alkotnod. Pár héttel ezelőtt saját élelmiszer-útvonalakat gyártottál. 
 
Az elmúlt hetekben mennyire vált rutinná a napi menü tervezése? 

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................... 

Használod-e az élelmiszer-útvonalaidat annak érdekében, hogy minél kevesebb alapanyagból minél többféle ételt 

készíthess?   

Van remekül összeállított útvonalas heted? 

...............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................... 

A menütervezésben melyek lettek a kedvenc fűszereid, pácolási technikáid, ételeid, élelmiszereid? 

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................... 

Mostanra az időgazdálkodásodban hanyadik helyen áll a tervezés, főzés, meal prep-elés? 

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................... 

Alkoss meg egy olyan hetet, amely rendkívül egyszerű, gyors és időhiányban kihúz a slamasztikából. Ennek ötletsorát 

most megmutatom az én vészmenüsoromból. Ez egy ütőkártya, ha nagyon gyorsan kell főzni és egész hétre felkészülni. 

Ez a mentő-menü, amelynek egy része mélyhűtésre is kerülhet, ezzel is időt spórolsz a teljes hétre. 

Reggeli ötletek: zabkása vagy chiapuding vagy kencék pl.: pirítóssal vagy pufirizzsel 

a) zabkása: zab, tej vagy növényi tej, édesítő vagy proteinpor, mirelit erdeigyümölcs (előző este készíthető 2 adagban 

is, jól záródó edényben eláll 

b) chiapuding: chiamag, tej vagy növényi tej, proteinpor, banán (előző este ez is készíthető 2 adagban) 

c) 2-3 napra elegendő kence : 

• avokádókrém: avokádó, fokhagyma, hagyma, szezámmag, kevés tejföl (vagy növényi tejföl) 

• sültzöldség-krém: sütőben sütött paprika vagy padlizsán vagy cukkini vagy vörösbab vagy zöldborsó, 

fokhagyma, olívaolaj, fűszerek (esetleg mustárral, tormával, tejföllel vagy növényi tejföllel kiegészítve)  

Snack ötletek: zabpalacsinta, zabmuffin, gyümölcs + magvak 

a) zabpalacsinta: zabpehely vagy zabliszt, tojás, édesítő vagy proteinpor, kókuszzsír (készíthető 2-3 adag is, hűtőben 

eláll és fagyasztani is lehet) 

b) zabmuffin: zabpehely vagy zabliszt, tojás, édesítő vagy proteinpor, kókuszzsír (szintén több adag készülhet és 

fagyasztható is) 

c) gyümölcs + magvak: friss idényjellegű gyümölcsök, de akár mirelit gyümölcsök is tökéletesek kevés olajos 

maggal (ezeket könnyedén magaddal is tudod vinni, bárhová mész) 
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Ebéd ötletek: hús vagy hal vagy fasírt vagy zöldségfasírt + zöldségköret + gabona köret + mártás 

a) hús vagy hal vagy csirkemell vagy pulykamell vagy karaj vagy kacsamell: készíthető roston vagy sütőben nagyobb 

adagban, amelyet porciózás után le is tudsz fagyasztani 

b) fasírtok: darált hús és/vagy zöldségek, tojás, zabliszt, fokhagyma, hagyma, kókuszzsír összetevőkből sütőben vagy 

szilikonos muffinformában süthetők, nagyobb adagban, amelyet porciózás után le is tudsz fagyasztani 

b) zöldségköret: nem csak a friss, hanem a mirelit is tökéletes - grillezheted, sütőben sütheted, pürésítheted 

c) mártás: az időgazdálkodó módszertan fejezetében tanult módon bármilyen zöldségből készülhet mártás, amelyet 

külön tégelyben tárolhatsz napokig, s akkor kell az ételhez tenni, amikor melegíted magadnak 

d) gabona vagy tészta köret: akár tészta, akár rizs, akár bulgur vagy más gabona hűtve napokig tárolható 

- ha tésztaételt választasz, nagyobb mennyiségű mártásokat is készíthetsz hozzá paradicsomból akár, de a már 

említett mártáskészítési fejezetben vázolt módon ez bármely alap zöldségből előállítható 

Vacsora ötletek: tonhal saláta, saláta pirítóssal, grillezett zöldség mártogatóssal 

a) saláta: kell hozzá salátalevél és zöldség, konzerves hal, esetleg főtt tojás, sült tojás, sajt, de akár az ebédhez 

használt bármely hús vagy hal elem is passzolhat, ezen kívül egy jó dresszing aranyat ér (olívaolaj, fokhagyma, 

fűszerek, lime, citrom sosem okozhat csalódást); legjobb saláta: görög, cézár - ezek a leggyorsabbak 

b) pirítós: reszelt fokhagymát oszlass el a kenyéren, dobd be a sütőbe és így legyen fokhagymás krutonod a 

salátádhoz 

c) grillezett zöldség: készíthető sütőben olívaolaj, fűszerek, hagyma, fokhagyma összekeverésével többféle 

zöldségvariációval (pl.: paradicsom, paprika, cukkini, burgonya, édesburgonya, padlizsán, karalábé, zeller, spenót, 

medvehagyma, hagymafélék, sárgarépa, retek, cékla) 

d) egy jó mártogatós: alapja joghurt vagy tejföl vagy növényi tejföl, zöldség, fokhagyma, lime, citrom, esetleg 

avokádó vagy bármely más sült zöldség, sajt, mustár 

 

Jöhet a TE vészmenüd egy hétre konkrét reggeli, ebéd, vacsora, snack ételekkel, alkotóelemekkel. 

Reggeli: 

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................... 

Ebéd: 

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................... 

Vacsora 

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................... 

Snack 

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................... 
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Heti menü tervezése                                                                                                                   3. szakasz | 11. hét 

 reggeli ebéd vacsora snack 

H  

 

   

K  

 

   

SZ  

 

   

CS  

 

   

P  

 

   

SZ  

 

   

V  

 

   

 
Heti bevásárlás 

………………………….. ………………………….. ………………..…………… ………………..…………… 

………………………….. ………………………….. ………………..…………… ………………..…………… 

………………………….. ………………………….. ………………..…………… ………………..…………… 

………………………….. ………………………….. ………………..…………… ………………..…………… 

………………………….. ………………………….. ………………..…………… ………………..…………… 

………………………….. ………………………….. ………………..…………… ………………..…………… 

………………………….. ………………………….. ………………..…………… ………………..…………… 

………………………….. ………………………….. ………………..…………… ………………..…………… 

………………………….. ………………………….. ………………..…………… ………………..…………… 

Jegyzeteid, eredményeid a héten 

testsúly:                           kg össz.fogyás:                     kg csípő:                             cm derék:                              cm 

mell alatt:                          cm mellbőség:                       cm bal kar:                           cm jobb kar:                        cm 

bal comb:                        cm jobb comb:                     cm bal vádli:                       cm jobb vádli:                     cm 

 

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 
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Heti tudásmatrica: napi rutinok, hogy úton maradj. 

Kezdj minden hetet a „ToDo” listáddal. Azaz azzal, hogy mi lesz a héten a fókusz, feladat, „énidő”, menü, mozgás, 

pihenőidő, munka, kötelesség, szórakozás. Lásd a napjaidat előre és tervezz. Tervezés nélkül a fókuszról nagyon hamar 

lekerül a szemed. Szedd össze, milyen önmenedzselő módszereket tudsz kitalálni ahhoz, hogy a heti tervezés 

fennmaradjon. 

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................... 

A mozgásprogramod 11. heténél járunk. Eljutottál addig a célállomásig, amiben az edzésterv tart? Ha neked ehhez 

több idő kell, akkor hol tartasz most? Milyen érzés volt végig haladni a terveddel? Hogyan tervezed a továbbiakat 

Milyen mozgásformát végeznél szívesen a jövőben?  

Amennyiben nem gyalogolsz, mert saját edzésterved volt, abban hogyan fejlődtél? 

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................... 

A következő, előtted álló időszaknak milyen vezényszót és irányvonalat tudnál adni? :) 

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................... 

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................... 

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................... 

...............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................... 
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Heti menü tervezése                                                                                                                   3. szakasz | 12. hét 

 reggeli ebéd vacsora snack 

H  

 

   

K  

 

   

SZ  

 

   

CS  

 

   

P  

 

   

SZ  

 

   

V  

 

   

 
Heti bevásárlás 

………………………….. ………………………….. ………………..…………… ………………..…………… 

………………………….. ………………………….. ………………..…………… ………………..…………… 

………………………….. ………………………….. ………………..…………… ………………..…………… 

………………………….. ………………………….. ………………..…………… ………………..…………… 

………………………….. ………………………….. ………………..…………… ………………..…………… 

………………………….. ………………………….. ………………..…………… ………………..…………… 

………………………….. ………………………….. ………………..…………… ………………..…………… 

………………………….. ………………………….. ………………..…………… ………………..…………… 

………………………….. ………………………….. ………………..…………… ………………..…………… 

Jegyzeteid, eredményeid a héten 

testsúly:                           kg össz.fogyás:                     kg csípő:                             cm derék:                              cm 

mell alatt:                          cm mellbőség:                       cm bal kar:                           cm jobb kar:                        cm 

bal comb:                        cm jobb comb:                     cm bal vádli:                       cm jobb vádli:                     cm 

 

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 
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Heti tudásmatrica: eltelt ¾ év. Kezdj el arra visszagondolni, mi történt. 

Gondold végig, milyen változásokat tudhatsz magadénak 36 hétre vetítve mentálisan. Mi volt nagyon jó élmény? Mi 

volt kifejezetten negatív? 

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................... 

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................... 

Saját magad munkáját hogyan értékeled? Mindent megtettél, ami tőled telhető volt? Csinálhattál volna bármit másképp? 

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................... 

Mely kitűzött részcéljaid teljesültek 36 hét alatt? 

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................... 

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................... 

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................... 

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................... 

...............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................... 
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Harmadik szakasz értékelése | harmadik 12 hét 

3. szakasz | 36 hetes, azaz 270 napos összegzés 

Testsúly: …………….. kg  Cél testsúly: …………….. kg  Jelenlegi túlsúly: …………….. kg 

Hormonális problémáid: 

 

Emésztőrendszeri problémáid: 

 

Egyéb egészségügyi referenciáid: 

 

 

Térfogatok: 
Csípő:                       cm Derék:                   cm Mell alatt:            cm Mellbőség:             cm Bal kar:              cm 

Jobb kar:             cm Bal comb:            cm Jobb comb:         cm Bal vádli:             cm Jobb vádli:         cm 

 

270 nap elteltével mely szokásaidat sikerült kiiktani? 

rendszertelen étkezés 

reggeli hiánya  

kevés folyadék 

túlzó cukorfogyasztás 

késő esti nagy kajálás  

étteremből rendelgetés 

állandó nassolás 

energiaitalok fogyasztása 

kóla "függőség" 

teljesen inaktív életmód 

aktív dohányzás 

kevés étkezés 

nagyobb étkezés a nap 
második felére tolódik 

túl kevés kalória 

egyoldalú étrend 

túl kevés szénhidrát 

túl zsíros étrend 

cukros üdítők 

gyakori koplalás 

állandó jo-jo effektus 

édesség "függőség" 

falásrohamok / zugevés 

rengeteg stressz 

túl sok ülőmunka 

rengeteg stressz 

találomra evés 

túl sok félkész étel 

kevés zöldségfogyasztás 

 

Mely szokásokat sikerült részlegesen vagy teljesen bevezetned az elmúlt ¾ év során? 

napi 4-5 étkezés 

elegendő 
zöldségfogyasztás 

tervezett menü 

elegendő 
folyadékfogyasztás 

megfelelő kalória 

1 órán belül reggeli 

3-5 óránként étkezés 

 

nap közbeni nassolás 
kiiktatás 

előre főzés 

több alvás / pihenés 

életmódnapló vezetése 

„okos étkezés” 
megtanulása 

tudatos heti bevásárlás 

káros szokások 
csökkentése 

 

falásrohamok kezelése 

aktívabb életvitel 

kísértés esetére vészterv 
készítése 

cukros üdítők csökkentése 

ételtől való félelem 
kiiktatása 

helyes ízesítés 
megtanulása 

program követése 

saját lista: 

 

Mennyire vagy saját magaddal elégedett? 

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................           
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Miben érzel még fejlődési lehetőséget? 

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................... 

Milyen pontokon éreztél ellenállást saját magadban? Azaz mikor éreztél gyengeséget és miben? 

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................... 

A gyengébb pillanatokban hogyan döntöttél? Meginogtál vagy kitartóan tovább mentél? 

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................... 

Mely hetek voltak nagyon nehezek? Miben érezted ezt? Miben nyilvánult meg? 

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................... 

Mely pontokon sérült a motivációd? Kinek vagy minek a hatására? 

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................... 

Volt-e vitád, összetűzésed bárkivel az életmódváltásoddal összefüggően (pl. család, barátok, férj, feleség) 

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................... 

Hatással volt-e rád a közvetlen háztartásodban betöltött szereped? Eltérített-e, belerondított-e a terveidbe bármilyen 

helyzet? 

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................... 

Hatással volt-e rád a munkád az életmódváltás kivitelezésében? 

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................... 
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Milyen volt a tervezésed? Könnyű, nehéz? Éreztél elakadást bárhol? 

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................... 

Összességében mit csinálnál ugyanúgy, mint az elmúlt 36 hét 3 szakaszában (mert bevált és jól működött) és hol érzel 

finomhangolási lehetőségeket? 

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................... 

Milyen napszakban volt legnehezebb számodra a terveid szerint dolgozni? 

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................... 

Mely életszituációk keresztezték leginkább a tervezésedet? Ezeken tudsz változtatni a következő szakaszban? 

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................... 

Elégséges és megfelelő támogatást kaptál a környezetedtől? 

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................... 

Mennyire jelentett gondot betartani a tervezett menüt? 

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................... 

Elég volt-e a napi étel mennyisége, esetleg éhes maradtál? Küzdöttél-e falásrohamokkal vagy sóvárgással?  

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................... 

Mennyire hiányoztak „bűnös” ételek és rosszabb szokások? 

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................... 
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Mely ételeket mondanád a 3 szakaszból kedvenceknek? 

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................... 

Milyen változásokat észleltél ebben a szakaszban közérzetben, hangulatban és testi tünetekben? 

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................... 

Hogyan változtak, változtak-e az első szakasz elején pipált egészségügyi állapotodban feltárt negatív tényezők? 

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................... 

Mennyire tudtad a kevésbé jó szokásokat kiiktatni? Ez erőfeszítésedbe került-e? 

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................... 

Mindent úgy csináltál a programban, ahogy azt kellett volna? Jártál mellékutakon? Ha igen, miért? Ha nem, miért? 

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................... 

Miben érzed azt, hogy még fejlődnöd kell? 

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................................... 

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................... 



 

 

      

Duciforradalom 

Útravaló 
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Eltelt 9 hónap 

Elérkezett ez a pillanat is. Eltelt 9 hónap. Szinte biztos vagyok abban, hogy voltak nehéz napjaid. Nem feltétlenül az 
életmódváltásból adódóan, hanem azért, mert az élet attól még ugyanúgy haladt és zajlott, mert te kitűztél magad elé 
egy célt. 

Ahhoz, hogy a programban szerzett tudást és az elért eredményeket megtartsd, illetve tovább haladhass a végcélodig, 
itt nem állhatsz meg. Néhány egyszerű gondolatot megosztok veled, ami engem is motivált abban, hogy utamon 
maradjak, vagy ha egyszer-egyszer letérek róla, mindig önmagamtól vezérelve találjak rá vissza. 

Annak érdekében, hogy továbbra is irányban maradj, a motivációdat ismerned kell. Mindenekelőtt tehát azt érdemes 
újra és újra megfogalmaznod: téged mi motivál a változásban! Az egészséged? A jövőd? A párkapcsolatod 
egyensúlya? A gyermekeid? A szüleid? A terveid? A tükörképed? Az önbizalmad? Ha ezt tudod, könnyebb a helyes 
lépés-sorozatokat magad előtt tartani. 

Soha nem felejtheted el, és ez az említett motivációdat is életben tudja tartani, hogy miért indultál el. Nagyon sokszor 
kerültem életem során döntéshelyzetekbe, amelyek végül adott esetben kudarccal végződtek, esetleg megbánással 
szembesültem általuk. Egyszer egy barátnőm azt mondta nekem, hogy akármi is lett az egész helyzet végkifejlete, az 
számít, hogy akkor, amikor azt éreztem, hogy változtatnom kell, az elég erős volt ahhoz, hogy tényleg változtatni is 
akarjak. Vagyis, ha te ebben a programban tagságot váltottál, akkor eredendően megfogalmazódott benned az, hogy 
változni szeretnél, ehhez segítséget kértél és motivációt éreztél a programba való jelentkezéshez. Ha bármikor 
elveszítenéd a lendületedet, jusson eszedbe, miért vágtál bele. 

Későbbi is számíthatsz arra, hogy a megingás szele megérint. Ekkor egy egyszerű önelemző kérdéssor 
visszaterelhet a zöldösvényre: 

• Miért akarok letérni az útról?  

• Mi váltotta ki az érzést? 

• Ki váltotta ki az érzést? 

• Miért reagálok rá így? 

• Miért menekülök ismét az evésbe? 

• Mit kompenzálok az evés örömfokozó vagy bánatűző erejével? 

• Mit értem el eddig? 

• Mit veszíthetek, ha ismét feladom a küldetésemet? 

• Miért fontos számomra, hogy továbbra is egészséges életmódot éljek? 

• Mit várok el saját magamtól? 

• Mi történik, ha feladok mindent? 

Ha ez a kérdéscsokor sem elég ahhoz, hogy újra elég lelkes legyél, akkor vissza kell térned a célkitűzéshez. Csak akkor 
tudsz egy feladatot teljesíteni, ha abban látod annak célját. A "le akarok fogyni" nem cél. A valódi cél az, amikor 
megfogalmazod, hogy 48-as ruhaméret helyett 42-es ruhaméretet szeretnél hordani 1 év múlva. Cél az, hogy a 120. 
percben mért inzulinértéked újra normális sávba kerülhessen félév múlva. Cél az, hogy egészségtudatos szokásokat 
vezetsz be: 12 hetes időszakokra edzés-terveket tűzöl ki, és a végén benevezel egy futóversenyre. Cél az, hogy 5 hónap 
múlva fel tudj menni a 4. emeletre zihálás nélkül. Cél az, hogy felvehesd az álomruhádat, amit kinéztél magadnak. Cél 
az, hogy ne félj kimenni az utcára és magabiztosan lehess az a nő/férfi, aki lenni akarsz! 

Hogyan folytasd? 

 Tervezz. Heti szinten, hétfőtől vasárnapig. 

 Főzz magadra, dobozolj, használj élelmiszerekre-útvonalakat. 

 Ízesíts, fűszerezz, pácolj a tanultak szerint. 

 Használd az ételportfóliót. 

 Ne egyél szemmértékre, ehelyett mérj adagokat. Tudd, pontosan mennyit eszel, így maradsz helyes 
kalóriasávban. 
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 Rendszeresen, akár hetente, de legalább havonta tarts a bélflórád egyensúlyát támogató napokat: terápiás 
húslevessel, gluténmentes és tejmentes ételekkel felépített napokkal! Ha szereted, akár heteket is szánhatsz 
erre negyedévente. 

 Rendszeresen ellenőriztesd a laborértékeidet: nagylabor, TSH, (anti-TPO, ha volt pajzsmirigyproblémád), 
inzulin- és cukorértékek (ha volt inzulinrezisztenciád). Túlsúllyal érdemes évente hasiultrahangot nézetni, 
hogy a hasnyálmirigy, máj, epe utak rendben vannak-e. 

 Stagnálás, jelentősebb előrehaladás esetén mindig vizsgáld meg: tényleg minden tőled telhetőt megteszel? Elég 
kalóriát fogyasztasz? Eszel megfelelően 3-5 óránként? Felkelést követően reggelizel 1 órán belül? Ha minden 
rendben van, légy türelmes. A tested változik akkor is, ha a mérleg nem a barátod. 

 Ne mérd magad naponta. Hetente elég súlyt ellenőrzni és a fejlődést nézd negyedévente, ne pedig az aktuális 
számot. Ha negyedév alatt nő a súlyod, akkor valami nincs rendben. 

 Tartsd a folyadékfogyasztást. Ha elmarad, a tanult technikával építsd újra. 

 Tervezz 90 napokra. Tűzz ki apró célokat, új küldetéseket, új hobbikat. Kapaszkodj ezekbe. 

 Hetente értékeld a teljesítményedet. Vezess naplót. Kerüljön bele: a 90 napos célkitűzésed, a heti célkitűzésed, 
a heti mérlegelés és méret adatok, a heti menüd, az érzéseid, a tapasztalataid. Havonta vagy negyedévente 
értékeld az előző időszakodat. Ami jól működött, azt vidd tovább. Amiben fejlődnöd kell, azon változtass. 
Soha ne maradjon el a negyedéves értékelésed, mert itt látod, hogyan kell folytatnod. 

 Ha elakadsz, mindig térj vissza a programkönyvhöz. Időről időre olvasd végig a fejezeteket, amiben 
felidézheted, miként működik az energianyerés, miért fontos a bélflóra állapota. 

 Az ételekben lásd a tápanyagok jelentőségét. Válassz lehetőség szerint teljes értékű élelmiszereket, minél több 
nyers zöldséget, gyümölcsöt, olajos magvakat. Változatosan válassz idényjellegű terméseket, minőségi 
fehérhúsokat, halakat, gabonákat. 

 Kerüld el a bolti ízfokozókkal, túlzó hozzáadott cukorral dúsított félkész termékeket. 

 Készíts magadnak mártásokat, dresszingeket, mártogatósokat. 

 Használj zöld fűszereket, hagymaféléket. 

 Kerüld el amennyire lehet a búzalisztet és a fehér cukrot. 

 Süteményekhez jó választás a zabliszt, a teljes kiőrlésű liszt. Kenyérnek jó a pur-pur, a rozskenyér, a Jókenyér, 
a teljes kiőrlésű kenyerek (természetesen továbbra is figyelj a számodra követendő útvonal sajátosságaira). 

 80-20%-os szabályt kövess! 80%-ban tedd azt, ami tőled elvárható és amire ráhatásod van. 20%-ot szentelj 
annak, hogy élvezed az életet. Nyaralj, fesztiválozz, unokázz, kirándulj, menj étterembe, grillezz a kertben, 
igyál meg egy pohár bort vagy pezsgőt, élvezd a karácsonyi menüt. De mindig tartsd az irányt és térj vissza, 
hogy újult erővel roboghass az egészséged irányába! 

 Ne pánikolj, ha megbotlasz! Meg fogsz inogni többször, ezt most borítékolom, mert ilyen az életünk. Attól 
leszel igazi forradalmára életednek, hogy a hibákat tudásként használod, a botlásokból fel mersz állni és a 
koronádat igazítva hátat fordítasz a kifogásoknak, a kísértéseknek, az ellenszélnek. 

 Ne félj az ételtől! Nincs hizlaló étel, csak rosszul összeállított rendszer. Ne nézd az ételek szénhidráttartalmát. 
Ne higgy a bullshit nagyhatalmi márkáknak! Tartsd a számodra ideális kalóriasávot és ebben találj egyensúlyt. 
Egyél finomakat, ne koplalj, ne sanyargasd magad. 

 Bárki megkérdőjelez, azt nézd, hogy ő hol tart abban a témában, amiben megfogalmaz kritikát. 

 Bárki el akar bizonytalanítani, nevess egyet és konkretizáld: a sikeres embert sokan akarják elgáncsolni, mert 
önmagukat csak így tudják feloldozni a saját kudarcaik alól. 

 Légy következetes! Ha kitűztél egy célt: tegyél meg mindent érte, azaz ami rajtad múlik, azt igenis meg tudod 
tenni. Azzal viszont soha ne foglalkozz, amire nincs ráhatásod. 

Útvonalak 

• Egészséges túlsúly esetén fegyvered a rendszeresség, a változatos táplálkozás, a koplalásmentes étkezés. Az 
ételportfólió bármely ételét fogyaszd bátran!  

• Inzulinrezisztencia esetén rendszeresen vizsgáltasd az eredményeidet! Ha javulnak az értékek, lazíthatsz egy 
kicsit, de ameddig fennáll az inzulinszint magas értéke, addig amikor csak tudod, tartsd a szabályokat: 
tejmentesség, gyümölcs & mag párosítás és a gluténmentesség is barátod lehet. Amikor már nagyon szépek 
az eredményeid, visszaengedheted FOKOZATOSAN a tejtermékeket. 

• Pajzsmirigyprobléma esetén szintén rendszeresen vizsgáltasd az eredményeidet. Ha a TSH már normális 
tartományban van, az nagyon jó jel. Amennyiben autoimmun folyamatok is társulnak mellé (pl. hashimoto), 
az anti-TPO-t évente nézesd meg. Akár van javulás, akár nincs, a pajzsmirigyprotokollt tartanod kell, 
amennyire csak tudod. Használd a pajzsmirigy-rehab során mutatott turmixokat és ötleteket bátran. Nem kell 
minden nap, minden héten, de érdemes rendszeresen. Nem áll a feje tetejére a világ, ha néha bekapsz valamit, 
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amiben van glutén, tej, sertés, kukorica, koffein, aszpartam, vagy épp nyers káposzta. De tartsd az elveket 
lehetőségedhez mérten. A te érdeked. 

• Mindhárom esetben fontos elmondanom, hogy a bélflóra állapota vezetőszál a fogyásban. Ezért nagyon 
fontos a bélflóra-támogató étkezés időszakos visszaengedése, hetente, havonta, negyedévente, ahogy jól esik. 
Ezt elengedhetetlennek tartom a hosszútávú egészségmegőrzésben.  

Sportolás 

• Egészséged, erőnléted, mentális állapotod is javát látja annak, ha rendszeresen mozogsz. Amennyiben nem 
találtad meg a neked megfelelő mozgásformát, próbálj ki minél többet. A legegyszerűbb és legolcsóbb mindig 
a gyaloglás, a bicajozás, az úszás és a futás. Futócipőt a lábadra húzni nem nagy dolog és a hét több napján 
találnod kell időt arra, hogy 20-30-40 percet gyalogolj, kocogj. Ha nagyon sokat dolgozol és csak hétvégén 
lenne erre időd, akkor tedd akkor. Heti szinten mozogj valamit. 

• Keresd meg azt, ami hozzád passzol, ami nagyon motivál. 

• Vegyél egy fitneszórát, amiben figyelheted a pulzusodat. Ma már vannak igazán olcsó darabok is, nem kell a 
legmodernebb és legmárkásabb fajtákat kinézni magadnak. Legismertebb márkák: polár, garmin, kalenji, 
huaweii, fitbit, xiaomi, samsung, de ezen kívül még számos gyártó létezik. 

• Lépésszámláláshoz mobil applikációt is használhatsz, a mai modern okostelefonok legtöbbjében saját health 
alkalmazás is található. Rendszeresen foglalkozz azzal, hogy elegendő lépést legalább tegyél meg, ami ne 
legyen alacsonyabb, mint heti 30.000 lépés. 

Higgy magadban! 

• Bármilyen megpróbáltatások elé állít az élet, légy biztos önmagad céljaidban, az erősségeidben, a 
képességeidben, az értékeidben. Bármire képes vagy, amit fizikai határaidon belül el tudsz érni. 

• Légy kitartó, következetes, fokozatosan építsd önmagadat és a küldetésedet is. 

• Ne hagyd abba, ne add fel akkor sem, ha összegyűlnek feletted a viharfelhők. Az életed soha nem lesz 
könnyebb attól, mert újra az evést választod. Átmeneti jutalmat adhat, de hosszútávon csak növeli a terheidet 
az, ha eltávolodsz az egészséges életviteltől. 

• Kiegyensúlyozott lelkiállapotodért nagy mértékben te vagy a felelős! Önfejlesztésed nem valami 
megfoghatatlan dolog. Az, ha törődsz magaddal, a célokkal, az álmaiddal és ezért lépéseket teszel, az egy 
elismerésre méltó érdem. 

• Ne félj kimondani az érzéseidet és ne hagyd, hogy bárki más elbizonytalanítson. Állj ki önmagadért, harcolj a 
boldogságodért. 

• Minden elért apró eredményt ünnepelj meg. Megérdemled, mert te teszel értük. 

• Emberből vagy, ezért akkor se add fel, ha egy időre tévútra kerültél és teljesen elveszítettek a kontrollt. 
Bármikor újra előveheted, akármikor újra kezdheted a programot. Olvasd át újra, hozd meg a döntést és állj 
neki. Drukkolok azért, hogy a 9 hónap után ez ritkán következzen be. Bízom benne, hogy a tanultakat be 
fogod tudni építeni a mindennapjaidba úgy, hogy valódi forradalmára lehess az életednek! 

 

 

 

 



 

 

      

Ha úgy érzed, másoknak is hasznos információval 
szolgálhatok, kérlek, ajánld programjaimat, támogasd 
küldetésemet és bátran küldj meghívót sorstársaidnak 
a Duciforradalom közösségi csoportba!  

                           Köszönöm! 

 

Köszönöm, hogy engem választottál! 

 
Örömömre szolgál, hogy velem tartottál ebben az 

aktív, tartalmas 9 hónapban! 

Bízom benne, hogy hasznos információkat szereztél 

önmagadról, az életmódváltásról és magabiztos, 

kiegyensúlyozott életet fogsz élni, amelyben minden 

álmodat meg tudod valósítani! 

Egyúttal köszönöm, hogy bizalmat szavaztál a 

Duciforradalom módszertanának, nekem, s ezzel 

támogattad szakmai fejlődésemet is! 

Ne feledd, hogy életed bármely pontján dönthetsz 

úgy, hogy mindent megváltoztatsz! 

                                      Ölelés: Dia 


