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Minden jog fenntartva! 

A „Duciforradalom | Ingyenes idén lefogyok mini program” e-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 a konyhádban! 

Célom az, hogy olyan ételötleteket mutassak neked, 
amelyeket élvezettel tudsz elkészíteni. 

Egyúttal megtanítalak arra is, hogyan tudod a 
családod egészségét támogatni hétköznapi ételekkel, 
amelyekbe becsempészheted a reformkonyha 
trükkjeit is. 

Életmódváltónak lenni annyit tesz, hogy azt adod 
saját magadnak, amit megérdemelsz Önmagadtól! 

 



 

 

      

Duciforradalom 

Hogyan fogyj le végleg? 
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Kalória és egyéni energiaigény 

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. 

Levezetem egy példán keresztül az alapanyagcsere és tényleges energiaigény számításának módját annak 

érdekében, hogy egyértelműen átlásd.  

a) Alapanyagcsere 

 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 

 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 

d) Mi a célravezető kalória ezen értékek közül? 

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. 



Duciforradalom | Idén lefogyok ingyenes program                                          Hogyan fogyj le táplálkozással? 

 

                                                      © Minden jog fenntartva | Duciforradalom | www.duciforradalom.hu                                                      3 
 

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. 

Számold ki ezek alapján a saját energiaigényeidet: 

alapanyagcseréd: ……………………………………………………………………………………………………. 

tényleges energiaigényed: …………………………………………………………………………………………… 

15%-kal csökkentett ideális induló kalóriád: ………………………………………………………………………… 

Okos étkezés 

Hogyan valósítható meg a tudatos, okos étkezés mindenkire nézve? Összefoglalom 7 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 
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 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 

 

2. 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)! 

 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). 
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 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 olívaolaj, 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. 

 
3. 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. 

4. 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. 

5. 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! 
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6. 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. 

7. 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. 

Mit kell tenned ahhoz, hogy életmódváltóvá válj? 

Ki kell iktatni hibás rutinokat 
 

 rendszertelen, egyoldalú és kevés kalóriát 
tartalmazó étkezések 

 kevés szénhidrátot, túl sok zsírt és túl sok 
fehérjét tartalmazó étrend fogyási szakaszban 

 fogyás-hízás időszakok gyakori váltakozása, 
azaz állandó jojo-effektus 

 reggeli hiánya túlzó esti étkezés mellett 

 túl sok finomított étel, rengeteg cukrot 
tartalmazó étkezés, miközben tápanyaghiányos 
a menü (kevés zöldséggel) 

 gyakori nassolás és étteremből rendelés 

 teljesen inaktív életmód 

 kalóriaszámolás hiánya, szemmértékre történő 
táplálkozás 

 halogatás, hárítás, önbecsapás, kifogások 

Be kell vezetni új szokásokat 
 

✓ napi 4-5 étkezés személyre szabott 
kalóriasávban előre tervezéssel, előre főzéssel, 
megtervezett napi menüre 

✓ helyes étkezési ritmus kialakítása felkelést 
követő 1 órán belül reggelire, majd 3-5 
óránkénti étkezési periódusokra 

✓ okos élelmiszerek használata és kevésbé okos 
élelmiszerek mellőzése tudatosság mellett 80-
20%-os életvitel arányban 

✓ nap közbeni nassolás kiiktatás 

✓ életmódnapló vezetése 

✓ felkészülés nem várt helyzetekre az érzelmi 
evés tekintetében (reakciók és szokások 
vizsgálata érkező ingerek esetén) 

✓ okos fogyás rendszerének kialakítása: lassú, 
egészséges fogyás elfogadása és stagnálások 
kezelése 

✓ aktívabb életmód 

Ehhez nyújt segítséget az idén lefogyok 8 hetes mini munkafüzet  
és az idén lefogyok mozaikos, mini ételportfólió 

 



 

 

      

Duciforradalom 

Munkafüzet 
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Jelenlegi, kiinduló szokásaid és állapotod – nézz szembe a tényekkel! 

Kiinduló adatok a programod elején (töltsd ki...) 

Testsúly: …………….. kg  Cél testsúly: …………….. kg  Jelenlegi túlsúly: …………….. kg 

Hormonális problémáid: 

 

Emésztőrendszeri problémáid: 

 

Egyéb egészségügyi referenciáid: 

 

 
Térfogatok (töltsd ki…) 

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 

 
Ahhoz, hogy sikeres életmódváltó lehess, önvizsgálatot kell tartanod arról, hogy milyen hibás rutinok 
vezettek elhízáshoz, melyek tartanak ebben az állapotban, s mi mindent tudsz megtenni azért, hogy ezeken 
változtathass. Egyértelműen ki lehet jelenteni, hogy azok az életmódváltók, akik önmaguk elemzésével 
kezdik a folyamatot, sokkal átláthatóbb akciótervet tudnak készíteni maguknak, hiszen szembe kerülnek a 
hibafaktorokkal, ezáltal lehetőséget teremtenek maguknak a fejlődésre. 
 
Amennyiben tartós eredményre vágysz, akkor a legrosszabb, amit tehetsz, hogy kiválasztasz egy 
étrendcsomagot és egy mozgásprogramot és ennek szentelsz 6-8-10 hetet az előtted álló időszakban. Ennek 
a szakasznak a végén – ha elkötelezett voltál – változásokat fogsz észlelni, ám hosszú távon valójában semmi 
sem fog változni. Rövidesen vissza fogod engedni a régebbi rutinokat és a kilók is visszaköszönnek 
hívatlanul.  
 
Ebből következik, hogy a programban aktív 8 heted akkor lehet sikeres, ha pontosan tudod, mi az, amin változtatnod 
kell a táplálkozásban, az életvitelben, s elsősorban a hozzáállásodon. És ezeket a változtatásokat maradandóan be is 
tudod építeni az életedbe. Minden más, amely csak időszakos, teljességgel felesleges, mert haszna nem lesz. 
Bármennyire is hisszük azt, hogy alacsony kalóriás diéták, megszorított hetek szolgálják a testünket, a valóságban ez 
sokkal károsabb, mint hinnénk. A kiegyensúlyozatlan életmód szélsőséges állapotba sodorja az életünket, ez pedig a 
hormonegyensúly felborulásához, a bélflóra állapotának romlásához, az anyagcserénk lelassulásához vezet. 
 
Egyetlen megoldás az, ha őszintén megvizsgálod a kapcsolatodat az evéssel, behatárolod magad a saját életed és 
környezeted alapján és reformot indítasz a jobb életminőség érdekében. 
 

Gondod végig, mely rossz szokásaid vezettek a túlsúlyod problémájához? 

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

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

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



Idén lefogyok mentorprogram                                                                                                                   Indulás 

9 
 

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

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

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

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

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

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

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

Vizsgáld meg, hány egészséges életmódot hátráltató napi (káros) szokással élsz együtt! 

Melyek ezek? 

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

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

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

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

Ezek az egészséges életvitelt nem támogató szokások mihez köthetők? Milyen tevékenység, milyen emberi kapcsolat, 

milyen indíttatás szülte ezeket? 

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

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

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

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

Hogyan indul egy napod? Reggelizel? Mit? Tudod, az hány kcal? 

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

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

Egy nap hányszor eszel? Beleértve a nassolásokat is... 

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

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

Eltérő a hétköznapi és hétvégi étrend rutinod? Mást eszel hétvégente? Ha eltér, miben? 

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

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

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

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

Mit jelent számodra az evés? Élmény? 

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

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

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

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

Mikor, miért eszel? 

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

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

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

……………………………………………………………………………………………………………………… 
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Erősségek, miben vagy jó és magabiztos, ami segít a fogyásban! 

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

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

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

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

Gyengeségek, mivel szoktál meginogni, ami örökös probléma a fogyásban! 

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

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

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

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

Lehetőségek, mit nem teszel meg, amelyre elszánhatnád magad! 

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

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

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

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

Veszélyek, mi jelent kísértést, mi okoz örökös visszaesést, motiválatlanságot! 

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

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

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

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

 

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? 
 

 

 

 

 



 

 

      

Duciforradalom 

Tervezés és dokumentálás 
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Heti menü tervezése                                                                                                                                        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 menü tervezése                                                                                                                                       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 menü tervezése                                                                                                                                       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 menü tervezése                                                                                                                                         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 menü tervezése                                                                                                                                        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 menü tervezése                                                                                                                                         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 menü tervezése                                                                                                                                       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 menü tervezése                                                                                                                                        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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8 hét értékelése 

 
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 

8 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: 

 

Önértékelésed 

Miben voltál nagyon jó? 

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

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

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

Miben érzel még fejlődési lehetőséget? 

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

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

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

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

Milyen pontokon éreztél ellenállást saját magadban?  

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

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

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

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



 

 

      

Duciforradalom 

Menütervezés & instrukciók 
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Menütervezés teljes napra 

Hogyan áll össze a teljes napi menüd az ételportfólióban? 

A portfólió reggelire, ebédre, vacsorára és snackekre ad mozaikos választási lehetőséget. 

Az ételportfólióval tervezhető teljes napi menü a receptekben szereplő adagok alapján naponta 1500-1600 kcal között 

jön ki. Amennyiben neked ettől eltérő az ajánlott kalória-fogyasztás, egy egyszerű technika alapján kell a menüt 

összeraknod.  

Bármelyik napon bármelyik étrend összeállítási mód közül választhatsz a következők szerint 1500-1600 kcal sávjában: 

válassz 1 reggeli ételt + 1 ebéd ételt + 1 vacsora ételt + 1 snack ételt 

Ettől akkor kell eltérned, ha számodra 1700 kcal vagy 1800 kcal vagy 1900 kcal vagy 2000 kcal az induló kalóriaérték az 

akcióterv szerint. Mutatom, ezt hogyan tudod kivitelezni: 

Ha 1700 kcal az előírt kalóriád 
 
A menün felül: 

• vagy válassz + fél adag snack-et  

• vagy az egyébként is választandó snack-ből 
másfél adagot készíts 

• vagy válassz + negyed adag reggelit vagy ebédet 
vagy vacsorát 

 

Ha 1800 kcal az előírt kalóriád 
 
A menün felül: 

• vagy válassz + egy adag snack-et  

• vagy az egyébként is választandó snack-edből 2 
adagot készíts 

• vagy válassz + fél adag reggelit vagy ebédet vagy 
vacsorát 

 
Ha 1900 kcal az előírt kalóriád 
 
A menün felül: 

• vagy válassz + fél adag reggelit vagy ebédet vagy 
vacsorát 

• vagy az egyébként is választandó reggeliből vagy 
ebédből vagy vacsorából másfél adagot készíts 

 

Ha 2000 kcal az előírt kalóriád 
 
A menün felül: 

• vagy válassz + egy adag reggelit vagy ebédet vagy 
vacsorát 

• vagy az egyébként is választandó reggeliből vagy 
ebédből vagy vacsorából kettő adagot készíts 

 

 

Instrukciók 

Az ételportfólióban 4 szekcióra szedtem a választható ételeket: reggelire fogyasztható ételek, ebédre fogyasztható 

ételek, vacsorára fogyasztható ételek, illetve snackre (kisebb étkezésre) fogyasztható ételek. 

Adagjelölések 

 g = gramm   db = darab  ml = milliliter  dl = deciliter  l = liter  ek = evőkanál  kk = kiskanál  tk = 

teáskanál  cs = csomag 

 1 adag = 1 étkezés adagja  2 adag = 2 étkezésre való adag  3 adag = 3 étkezésre való adag  4 adag = 4 

étkezésre való adag  6 adag = 6 étkezésre való adag  8 adag = 8 étkezésre való adag 

 fűszerek esetén nem mindig lesz adagolás, mert ezt saját ízlésedre bízom 

Cserebere 

Alapszabályok 

 kókuszolaj, kókuszzsír helyett használhatsz olívaolajat is 

 bármely fűszert nem szereted, bátran hagyd el vagy cseréld le számodra ideálisra 

 amelyik receptben nincs plusz olaj, kérlek, ne adj hozzá 

 bármely ételt sűrűnek érzel, vízzel hígítani szabadon lehet 

 



 

 

      

Duciforradalom 

Reggeliötletek 
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Sült zabkása banánnal 
 
Hozzávalók 2 adaghoz: 

• 2 db banán 

• 100 g nagyobb szemű zabpehely 

• ¼ tk fahéj 

• 300 ml zabtej vagy kókusztej vagy 
mandulatej vagy rizstej 

• fél marék diótöret vagy 4 db egész dió durvára törve 

• csipetnyi só 

• 300 ml víz 
 
Recept: 
Melegítsük elő a sütőt 170 fokra. Az egyik banánt villával törjük pépesre és keverjük 
össze a zabpehellyel, a fahéjjal, a tejjel, a vízzel, csipetnyi sóval, aztán öntsük a keveréket 
egy tűzálló edénybe vagy szilikonos sütőformába. A tetején rendezzük el a maradék 
banánt (ezt vághatjuk karikákra vagy hosszú csíkokra) és szórjuk rá a diót. 20-25 percnyi 
sütést igényel. Ha nem elég édes, mehet 2 ek eritrit vagy ezerédes vagy stevia vagy nádcukor. 
 

Cukkinis brownie  
 
Hozzávalók 2 adaghoz: 

• 100 g zabpehely 

• 140 g cukkini 

• 40 g mogyoró vagy mandula vagy 
dió 

• 2 db tojás 

• 10 g kakaópor 

• 60 g eritrit vagy ezerédes vagy stevia vagy nádcukor 
 
Recept: 
Reszeljük le a cukkinit, majd nyomjuk ki a levét. Daráljuk le a magvakat, de néhányat 
hagyhatunk picit nagyobb darabban. Az összes hozzávalót öntsük egybe és turmixoljuk 
tészta állagúra. Szilikon formában vagy sütőpapírral bélelt pici edényben süssük ki a 
tésztát. A kakaótól lesz sötét színű, de ezt elhagyhatja az, aki nem szereti a kakaót. 
 

Cottage palacsintányos  
 
Hozzávalók 1 adaghoz: 

• 2 db tojás 

• 1 tk vaníliakivonat 

• édesítő igény szerint 

• 6-7 szem bogyós gyümölcs 
 

• 125 g cottage cheese vagy zsírszegény túró 

• 2 csapott ek zabliszt vagy teljes kiőrlésű liszt  
 

Recept: 
Helyezzük a cottage cheese-t egy tálba, adjuk hozzá a tojássárgáját (tartsuk meg külön a 
fehérjét), és törjük össze egy villával. Adjuk hozzá a lisztet is, s alaposan keverjük össze. 
Verjük fel a tojásfehérjét szilárd habbá és adjuk hozzá a túrókeverékhez. Finoman 
keverjük össze. Süssük meg a palacsinták mindkét oldalát. 6-7 szem bogyós gyümölcsöt 
választhatunk mellé. 
 

Mamma mia szendvics 
 
Hozzávalók 1 adaghoz: 

• 100 g avokádó 

• 70 g pur-pur kenyér vagy 
jókenyér 

• 25 g feta sajt 

• 2-3 db pici koktélparadicsom 
 

• 20 g kígyóuborka 

• 2-3 db olívabogyó 

• pici citrom leve 

• só, bors, zöldfűszer ízesítésnek 
 
Recept: 
Az avokádót keverjük el sóval, borssal, bármilyen ízlés szerinti fűszerrel, adjunk hozzá 
pici citromlevet. Ez lesz a szendvicskrém. Az összes többi alapanyagot vágjuk apróra és 
halmozzuk a szendvicsre. 
 

Zöldbabos shakshuka  
 
Hozzávalók 1 adaghoz: 

• 1 ek olívaolaj 

• 50 g zöldbab 

• 100 g kápia paprika 

• 1 fej hagyma 

• 2 gerezd fokhagyma 

• só, bors 

• 2 tk őrölt római kömény 

• ½ tk őrölt koriander 

• 1 tk füstölt paprika 

• 3 db tojás 

• víz 
 
 
 

• 200 g friss paradicsom 

• 1 csokor friss koriander 
 

Recept: 
Vegyünk egy olyan serpenyőt, amit sütőbe is tudunk tenni. ½ evőkanál olívaolajon, 
magas hőmérsékleten lepirítjuk a zöldbabot, majd kiszedjük. Öntünk még ½ evőkanál 
olajat a serpenyőbe, és a kis kockákra vágott paprikát is 2-3 perc alatt megpirítjuk és 
üvegesre pároljuk rajta az apróra vágott hagymát és fokhagymát. Sózzuk, borsozzuk, 
megszórjuk a fűszerekkel, rádobjuk a kis kockákra vágott paradicsomot, és ha kicsit 
kiengedte a levét, felöntjük kb. 200 ml vízzel, és visszarakjuk a paprikát. Addig 
rotyogtatjuk, amíg meg nem puhul a zöldség, és közben folyamatosan pótoljuk a vizet, 
nekem ezt háromszor kellett megismételnem. A legvégén belerakjuk a zöldbabot és a 
felaprított koriander felét, elkeverjük, majd 3 tojást ütünk bele. 200 fokra előmelegített 
sütőbe tesszük, és 10 perc alatt megsütjük. A koriander másik felével megszórva tálaljuk. 
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Kolbászos, spenótos vagy 
medvehagymás rántotta 
 
Hozzávalók 1 adaghoz: 

• 2 db tojás 

• 3-4 karika házi kolbász 

• 1 db nagyobb paradicsom 

• 40 g pur-pur kenyér 
 

• 40 g spenót vagy medvehagyma 

• só, bors  

• ½ ek olívaolaj 
 
Recept: 
A felvert tojásokat fűszerezzük, majd félre tesszük. Vegyünk elő egy serpenyőt, amiben 
az apróra vágott kolbászt kezdjük el sütni. Bár ereszt zsiradékot, fél evőkanál olívaolajat 
még tegyünk a tojás alá. Dobjuk rá a spenótot. Hagyjuk megfonnyadni. Erre öntsük rá 
a rántottának való tojást és süssük készre. Fogyasszunk mellé kenyeret. 
 

Töltött, sült paprika 
 
Hozzávalók 2 adaghoz: 

• 2 db tojás 

• 2 db tojásfehérje 

• 4 tk őrölt oregánó 

• 2 tk őrölt római kömény 

• 80 g spenót 

• 2 db közepes kaliforniai paprika 

• 80 g kecskesajt vagy növényi sajt 

• petrezselyem tálaláshoz 

• 4 ek mandulatej 

• 2 tk kókuszzsír 

• 30 g hagyma 

• 100 g pulykamell 
 
Recept: 
A sütőt melegítsük fel 200 fokra. A tojást, a tojásfehérjét és a tejet keverjük össze egy 
tálban és tegyük félre. Kókuszzsíron egy serpenyőben közepes lángon dinszteljük meg a 
hagymát. Adjuk hozzá a pulykát, oregánót és köményt. Ízesítsük sóval és borssal, majd 
süssük, míg a hús átsül (kb. 5 perc). Adjuk hozzá a spenótot, és kb. 2 perc alatt 
fonnyasszuk meg. A pulykás keverékhez öntsük hozzá a tojásokat és süssük meg 
rántottaként. A paprikákat vágjuk ketté vízszintesen, és töltsük bele a rántottát és a 
pulykás keveréket. Helyezzük a paprikákat egy tepsibe és a tetejére szórjunk sajtot. 
Süssük a sütőben 15 percig, amíg a sajt megolvad és a szélei megbarnulnak. 

Granola variációk 
 
Hozzávalók 1 adaghoz: 
 
Házi granola: 

• 10 g natúr zabpehely 

• 25 g mandula és/vagy dió és/vagy 
kesu és/vagy pisztácia és/vagy 
tökmag (összesen lehet ennyi 
vegyesen, vagy csak egy-egy féle 
is) 

• 2 kk méz vagy juharszirup vagy 
datolyaszirup vagy nádcukor vagy 
eritrit vagy ezerédes 

• 5 szem aszalt gyümölcs apróra 
vágva (szilva, barack, áfonya, 
ananász, meggy, málna, eper, 
ribizli, goji bármelyike) 

 

Recept: 
Egy tálban keverjük össze a joghurtot a granolával, választott feltétekkel 
(gyümölcsökkel), összetevőkkel. Érdemes állni hagyni egy picit, ha szeretjük puhán a 
granolát. Ha ropogósan jobban esik, rögtön fogyasztás előtt tegyük bele a magvakat. 
 
Feltétek variációi:                                 
 
1. variáció:                                                                                      
• 100 g natúr joghurt 
• 35 granola alap  
(bolti is lehet,  
minél kevesebb  
cukortartalommal) 
• 50 g bogyós gyümölcs 
 
 
 

Ízesített cottage cheese 
ropogóssal 
 
Hozzávalók 1 adaghoz: 

• 200 g cottage cheese 

• só, bors 

• 1 marék választott ízesítés 
 

• 4-5 db abonett vagy wasa vagy szafi ripsz vagy finn crisp vagy puffasztott rizs 
 
Választható variációk ízesítésre: snidling vagy fokhagyma vagy chili paprika vagy spenót 
vagy vöröshagyma vagy cékla vagy kígyóuborka vagy friss kapor vagy póréhagyma vagy 
bazsalikom 
 
Recept: 
A cottage cheese-t összekeverjük a választott zöldség/fűszernövény apróra vágott 
darabjaival, majd a ropogósra kenjük. 
 

Virsli tál 
 
Hozzávalók 1 adaghoz: 

• 2 db virsli 

• 20 g reszelt mozzarella 
 

• 40 g pur-pur kenyér vagy teljes kiőrlésű kenyér vagy szafi kenyér 
 
Recept: 
A virsli egyik felét késsel hasítsuk fel és szórjuk bele a "zsákba" a sajtot. Mikróban süssük 
addig, míg beleolvad a sajt. 

 

 
2. variáció: 

• 100 g natúr joghurt 
• 35 granola alap  
(bolti is lehet,  
minél kevesebb  
cukortartalommal) 
• ½ db banán 



 

 

      

Duciforradalom 

                                    Ebédötletek  
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Olasz töltött padlizsán 
 
Hozzávalók 4 adaghoz: 

• 2 db padlizsán 

• 2 ek olívaolaj 

• 1 db hagyma 

• 4 gerezd fokhagyma 

• 12 db koktélparadicsom 

• 50 g olajbogyó 

• maréknyi bazsalikomlevél 

• 125 g juhtúró 
 

• fokhagyma, só, bors, zöldfűszerek 

• 200 g friss saláta 
 

Recept: 
Hosszában vágjuk félbe a padlizsánokat, hagyjuk meg a szárát is. Kisebb késsel minden 
padlizsánfél belsejét vágjuk ki úgy, hogy a peremnél és az alján is kb. fél centis réteget hagyunk. 
Kaptunk 4 db padlizsánhajót. Locsoljuk meg olívaolajjal, sózzuk és tegyük be a sütőbe 20 
percre. Egy kis lábasban olajon dinszteljük meg a hagymát, keverjük hozzá a padlizsánból kivájt 
és apróra vágott zöldséghúst, pirítsuk át, majd jöhet a fokhagyma és a paradicsom is. Süssük 3 
percig, keverjük bele a bazsalikomot, az olajbogyókat és a juhtúrót is. Amikor a padlizsánok 
átsültek, halmozzuk a tölteléket a hajókba és süssük még 15 percig. Mellé fogyasszunk 
adagonként 50 g friss salátát. 

Csirkemell paprikás 
mártással, tört 
burgonyával 
 
Hozzávalók 3 adaghoz: 

• 300 g burgonya 

• 100 g fagyasztott 
zöldborsó 

• 4 db újhagyma 

• 25 g kókuszzsír 

• 250 g csirkemellfilé 

• só, bors, fűszerek és ½ ek őrölt pirospaprika, fokhagyma 

• 1 ek olívaolaj 
 
Recept: 
Főzzük puhára a meghámozott, kockára vágott burgonyát 20-25 perc alatt. Az utolsó 2 percre 
dobjuk a vízbe a zöldborsót is, szűrjük le az egészet, majd keverünk hozzá egy kis olajat és 
újhagymát. Sózzuk meg, villával keverjük össze. Amíg fő a burgonya, serpenyőben hevítsünk 
kevés olajat, süssük meg rajta fűszerezés után a hússzeleteket minden oldalon 3-3 percig, ezután 
adjuk hozzá a kókuszzsírt és a paprikát. Még 1 percig süssük. 
 

Holstein szelet spenóttal  
 
Hozzávalók 2 adaghoz: 

• 300 g pulykamell vagy 
csirkemell 

• 240 g spenót 

• 140 g csiperkegomba 

• 1 db paprika 

• 2 db tojás  

• 2 gerezd fokhagyma 
 

• 2 tk olaj vagy kókuszolaj 

• 100 g basmati rizs vagy köles vagy quinoa 

• só, bors 
 
Recept: 
A pulykamellet felszeleteljük, kiklopfoljuk, és egy serpenyőben kevés zsiradékon mindkét 
oldalát aranybarnára sütjük. Sóval, borssal ízesítjük. Egy másik serpenyőben a spenótleveleket 
megfonnyasztjuk, hozzáadjuk a cikkekre vágott gombát sóval, borssal, zúzott fokhagymával 
gazdagon fűszerezve. Mikor már a spenót és a gomba is megpuhult, hozzáadjuk az apróra 
vágott paprikát, és épphogy beleforraljuk az ételbe. Megfőzzük a rizst. Tálaláskor a tányérra 
halmozzuk a köretet és a zöldségeket, rá vagy mellé a hússzeleteket, amire adagonként 1 darab 
tükörtojást teszünk.  
 

Budapest szelet rizzsel  
 
Hozzávalók 2 adaghoz: 

• 240 g pulykamell 

• 1 ek zabliszt 

• 2 gerezd fokhagyma 

• 2 dl olaj (a hús sütéséhez) 

• 100 g csirkemáj 

• 60 g gomba 

• 40 g zöldborsó 
 

• 2 tk olaj vagy kókuszolaj 

• 80 g basmati rizs 

• só, bors, pirospaprika , majoranna 

• 2 db kisebb vöröshagyma 
 
Recept: 
A gombát megtisztítjuk, felszeleteljük. A hagymát lereszeljük, kevés olajon megpirítjuk. 
Megszórjuk pirospaprikával, rátesszük a gombát, sózzuk, borsozzuk. A csirkemájat 
feldaraboljuk, és a félkész gombapörkölthöz adjuk. Megszórjuk majorannával. A borsót külön 
edényben, pici sóval és cukorral ízesített vízben, 6-8 perc alatt puhára főzzük. A borsót a kész 
raguhoz adjuk, összeforraljuk. A hússzeleteket sózzuk, borsozzuk, lisztbe mártjuk és kevés 
olajban pirosra sütjük. A húst a raguval tálaljuk, köretnek rizst adunk mellé. 
 

Almás csirke 
 
Hozzávalók 4 adaghoz: 

• 400 g csirkemell 

• 180 ml kókusztejszín vagy 
tejszín 

• 2 db alma 

• 160 g basmati rizs 
 

• 3 ek olaj vagy kókuszolaj 

• só, bors 
 
Recept: 
Egy serpenyőben olajon a felszeletelt, sózott, borsozott csirkemellet oldalanként 3 percig, 
magas hőmérsékleten lepirítjuk, majd kiszedjük. A serpenyőbe újabb olajat öntünk, és a kockára 
vágott almát aranybarnára pirítjuk, kiszedjük. A visszamaradt kevés szaftra ráöntjük a 
kókusztejszínt, és lassú tűzön elkezdjük összerottyantani. Belerakjuk a csirkét, az almát és kb. 
10-15 percig együtt főzzük. A szaftos kókuszos-almás csirkét a főtt rizzsel tálaljuk. 
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Brazil csirkés rizs 
 
Hozzávalók 4 adaghoz: 

• 1 db vöröshagyma 

• 400 g csirkemellfilé 

• 250 g gyors rizs 

• 200 g zöldborsó 
(fagyasztott) 

• 200 g vörösbab (konzerv) 

• 4 gerezd fokhagyma 

• 2 dl víz 

• só, bors 

• 2 ek olívaolaj vagy kókuszolaj 

• 40 g sajt  

• ízlés szerinti fűszerek 
 
Recept: 
A vöröshagymánkat vágjuk kis kockákra, kevés olívaolajon keveréssel pirítsuk szép üvegesre. 
Közben vágjuk fel a megmosott csirkemellet kis kockákra. Végig kis lángon főzzünk mindent! 
Kb. 10 perc eltelte után adjuk hozzá a húst a hagymához és az összenyomott fokhagymát. 
Kevergessük, várjunk, amíg a csirkemell szépen kifehéredik, majd ízlés szerint fűszerezzük. 
Adjuk hozzá a vizet és fedő alatt pároljuk 10 percig, majd adjuk hozzá a borsót és a babot is. 
Főzzük ki a rizst. Amikor a rizs elkészült, keverjük össze a zöldséges hússal és még 5 percig 
rottyantsuk össze. 
 

Sült mákos tészta 
 
Hozzávalók 2 adaghoz: 

• 85 g durum metélt tészta 

• 1 db tojás  

• 50 ml tejföl 

• 30 g nádcukor 

• 30 g darált mák 

• ½ db citrom héja 
 

• 2 tk olaj vagy kókuszolaj 

• ½ ek vaj 
 
Recept: 
A tésztát kifőzzük, lecsöpögtetjük. A sütőt előmelegítjük 180 fokra, Közben a tojás sárgákat a 
vajjal habosra keverjük, hozzáadjuk a tejfölt, a cukor kétharmadát, a mákot és a citromhéjat. A 
végén beleforgatjuk a tésztát. A tojásfehérjéket a maradék cukorral kemény habbá verjük. A 
habot óvatosan a tésztás masszára öntjük és laza mozdulatokkal összekeverjük. Szilikonos 
muffin formákba töltjük a tésztákat. Előmelegített sütőbe dugva körülbelül 20-25 perc alatt 
elkészül. 

Tepsis gombás burgonya  
 
Hozzávalók 2 adaghoz: 

• 2 ek olívaolaj 

• 2 db közepes hagyma 

• 400 g burgonya 

• 400 g csiperkegomba 

• 4 gerezd fokhagyma 

• 2 szelet pur-pur pirítós 

• kapor, bazsalikom, 
koriander 

• 150 ml joghurt –  
 

 
Recept: 
Forrósítsuk fel a serpenyőben az olajat. Dobjuk rá a vékony karikákra vágott hagymát, sózzuk, 
borsozzuk, süssük 5 percig. Tegyük az egészet egy tepsibe. Vékony karikákra vágjuk fel a 
burgonyát, a gombát. Ezeket helyezzük egymás mellé rendezve szeletenként a 
„hagymaszőnyegre”. 180 fokra előmelegített sütőbe süssük 20-30 percen át. A fokhagymát 
nyomjuk ki vagy reszeljük le, egy tálban adjunk hozzá sót, a zöldfűszereket, dolgozzuk jól össze 
az egészet. A fokhagymás fűszerkeveréket szórjuk rá a zöldségekre és süssük még pár percig. A 
joghurtba is tegyünk egy kis kaprot, fokhagymát. Ha megsült a tál, joghurttal és pirítóssal 
fogyasszuk. Kiadós ebéd. Joghurt nélkül úgy készül az étel, hogy felverjük a tojást fűszerekkel 
habosra és a zöldségekre öntjük, így sül az étel. 
 

Buddha-tál 
 
Hozzávalók 2 adaghoz: 

• 300 g spárga 

• 2 db újhagyma 

• 200 g mirelit zöldborsó 

• 100 ml alaplé 

• 1 ek almaecet 

• 2 db tojás 

• 1 marék bébispenót 

• 1 ek olívaolaj 
 

 

• 4 db retek 

• 80 g quinoa 

• 1 db citrom leve 
 
Recept: 
A spárgákat fektessük alufóliára, csepegtessünk rá olívaolajat és citromlevet, fűszereket. 30 
percig süssük. A quinoát főzzük meg. Forrósítsunk olajat, amiben a karikákra vágott hagymát 
megpirítjuk. Tegyük hozzá a borsót, öntsük fel alaplével, fűszerezzük. Lefedve főzzük 20 
percig. A tojásokat készítsük el buggyantott tojásként vagy tükörtojásként. Válasszunk mellé 1 
evőkanál pesztót vagy salsát a recepttárból. A tálra helyezzük a sült zöldségeket, a spenótot, a 
friss retket, a quinoát, a tojást és a pesztót. 
 

Tonhalas quinoasaláta 
 
Hozzávalók 2 adaghoz: 

• 110 g quinoa 

• 80 g csicseriborsó 
(konzerv) 

• 1 db kígyóuborka 
 

• Öntet: 1 ek olívaolaj & 1 tk vörösborecet & 1 tk mustár & ½ db citrom leve & só, bors  

• 2 ek morzsolt feta sajt vagy kecskesajt 

• 2 db tonhalkonzerv (olívaolajos) 

• 10 db koktélparadicsom 
 
Recept: A quinoát mossuk meg alaposan, aztán a csomagoláson leírtak szerint főzzük meg. 
Dolgozzuk össze a salátaöntet hozzávalóit egy tálban, majd keverjünk össze mindent. 
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Sárgarépafasírt tejszínes 
tésztával 
 
Hozzávalók 2 adaghoz: 

• 2 db tojás 

• 16 g zabpehely 

• 50 g hagyma 

• 4 gerezd fokhagyma 

• só, bors 

• fűszerek (pl. curry, 
kurkuma) 

• 120 g sárgarépa 

• ½ ek olívaolaj 

• 70 g durum spagetti 

• 60 ml tejszín 
 
Recept: 
Tisztítsuk meg a nyers répát, majd aprítsuk nagyon apróra (aprítógéppel vagy reszeljük le). 
Sózzuk meg és keverjük össze, mindenhol érje a só (kb. 1 evőkanálnyi só kell), majd pihentessük 
1 órát, hogy levet eresszen. Ha letelt a pihentetés, nyomkodjuk ki a reszelt zöldséget és öntsük 
le a levét, reszeljük rá a fokhagymát, adjuk hozzá a fűszereket, az apróra vágott hagymát, a 
tojást, valamint a lisztet és keverjük össze alaposan. Vizes kézzel gombócokat vagy lapos 
korongokat gömbölyítünk. Sütési lehetőségek: pici kókuszolajon serpenyőben vagy kis olajjal 
bekenve őket sütőben. Ami még nekem bevált: szilikonos muffin formában készítek golyókat. 
Tökéletes eredményt kapunk így is. Főzzük meg a tésztát, szűrjük le, tegyük egy serpenyőbe, 
adjuk hozzá a tejszínt, forraljuk össze. Tálaljuk a fasírtokkal. 
 

Hagymás máj almával 
 
Hozzávalók 2 adaghoz: 

• 300 g csirkemáj 

• 200 g vöröshagyma 

• 2 db alma 

• 1,5 ek olívaolaj 

• só, bors 

• majoranna, babérlevél 

• 1 ek nádcukor 

• 10 g kókuszzsír 

• 300 g burgonya 
 

Recept: 
A hagymát karikázzuk fel, szedjük szeleteire. Az almát mossuk meg, vágjuk kb. 2 cm-es 
cikkekre. A májat csíkokra vágjuk fel. Borsozzuk be. A burgonyát hámozzuk meg és vágjuk 
negyedekre. Kevés olajra dobjuk rá a hagymát, fűszerezzük sóval, borssal. Fedő alatt 10 percig 
lassú tűzön főzzük, néha kevergessük meg. Adjuk hozzá a majorannát és a széttépkedett 
babérlevelet és főzzük még kb. 10 percig puhára. Vegyük le a tűzről. Az almacikkek mindkét 
oldalát süssük meg kevés olajon, ehhez összesen kb. 5 percre van szükség. Mikor kész, szedjük 
át egy edénybe. A megmaradt olajra kanalazzuk rá a nádcukrot, kevergessük, várjuk meg, míg 
karamellizálódik. Ezt a keveréket locsoljuk rá az almára. A felcsíkozott májat kevés olajon kb. 
4-5 perc alatt megpirítjuk, ezután ízlés szerint megsózzuk. A burgonyát sós vízben puhára 
főzzük. Egy nagyobb serpenyőben a májat a hagymával összepirítjuk 2-3 perc alatt, sűrűn 
kevergetjük. Rádobáljuk az almát, már nem keverjük, csak néhányszor összerázzuk az ételt és 
már tálalható is a sós burgonyával. 

Tojásos grillezett 
zöldbabgombaágy 
 
Hozzávalók 2 adaghoz: 

• 4 db tojás 

• 140 g gomba 

• 200 g zöldbab 

• 100 g zöld saláta 
 

• 6 db barna pufi rizs  

• 2 gerezd fokhagyma 

• só, bors, zöldfűszerek 

• 2 ek kókuszzsír 
 
Recept: 
Az olívaolajon a fokhagymát megpirítjuk. Hozzáadjuk a gombát, majd a zöldbabot is. 
Fűszerezzük. Ha kész, ugyanebben a szaftos serpenyőben 4 db tükörtojást sütünk. Salátaágyra 
pakoljuk a gombát, a babot és a tojásokat. Barna puffasztott rizzsel ropogtassuk el. 
 

Hamis vadas 
 
Hozzávalók 2 adaghoz: 

• 200 g darált pulykahús 

• 200 ml kókusztejszín 

• 1 ek kókuszzsír 

• 2 ek mustár 

• 4 db közepes sárgarépa 

• 2 db hagyma, 2 gerezd fokhagyma 

• só, bors, zöldfűszerek 
 
Recept: 
Egy tálban elkeverjük a darált húst, az apróra vágott hagyma felét, a zúzott fokhagymát, a 
fűszereket. Golyókat formázunk belőle. Tepsibe helyettük vagy serpenyőben sütjük ki. Közben 
spirálózó vagy zöldséghámozó segítségével hajszálvékonyra vágjuk a sárgarépát. A hagyma 
másik felét megpirítjuk egy serpenyőben és rádobjuk a répaspagettit. Éppen csak pirítunk rajta, 
hogy ne legyen nyers. Tejszínnel, mustárral ízesítjük. Egy tányérra halmozzuk, rá pedig a 
golyókat. 
 

Fasírt paprikamártással 
 
Hozzávalók 2 adaghoz: 

• 2 db tojás 

• 60 g zabpehely 

• 2 db vöröshagyma  

• 2 gerezd fokhagyma 

• 240 g darált marhahús vagy pulykahús  

• 200 g kápia paprika vagy kaliforniai paprika  

• ½ ek olívaolaj 

• só, bors 
 
Recept: 
A kaliforniai paprikát 200 fokon 30 perc alatt puhára sütjük sütőben. 5 percig pihentetjük, majd 
meghámozzuk, a magvakat eltávolítjuk és a fűszerekkel aprítógépben pürésítjük. A fasírthoz a 
darált húst, az aprított hagymákat, a zabphelyhet összekeverjük, golyókat formázunk, 
megkenjük kis olajjal és tepsiben megsütjük. Tálaláskor a paprika mártásra helyezzük a golyókat. 

 



 

 

      

Duciforradalom 

                               Vacsoraötletek 
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Csirkeszeletek sárgarépás-
káposztás salátával 
 
Hozzávalók 2 adaghoz: 

• 250 g csirkemell 

• 1 gerezd fokhagyma 

• 100 g rukkola vagy római 
saláta vagy jégsaláta 

• 1 db kápia paprika 

• ¼ lila káposzta 

• 1 db sárgarépa 

• 1 db lila hagyma 

• ½ csokor petrezselyem 

• 1 ek olívaolaj 
 

• 1 db citrom leve 

• ½ ek mustár 

• ½ ek méz vagy nádcukor vagy eritrit 
 
Recept: 
A salátához keverjük össze a lereszelt zöldségeket a petrezselyem felével. Keverjük össze a 
citromlevet, a mustárt és az olívaolajat sóval és öntsük a salátára. Forgassuk össze. A legyalult 
káposztát locsoljuk le kevés ecettel, sóval és egy kiskanál édesítővel vagy nádcukorral. Hagyjuk 
megérni az ízeket. Forrósítsunk fel egy serpenyőt. Dörzsöljük be a hússzeleteket a 
fokhagymával, sózzuk meg és süssük mindegyik oldalukat 2-2 percig. Amikor kész tegyük, 
tegyük félre. Rakjuk a rukkolát vagy a választott salátát és a paprikát egy tálba. Locsoljunk rá 
kevés olívaolajat, sózzuk meg és osszuk el két adagra. Pakoljuk rá a hússzeleteket és mellé a 
káposztasalátát kevés petrezselyemmel megszórva. 
Pajzsmirigybetegség esetén a káposztát cseréljük le uborkára vagy retekre. 

 
 

Mexikói bundáskenyér  
 
Hozzávalók 2 adaghoz: 

• ½ db avokádó 

• 2 db közepes paradicsom 

• ½ ek koriander 

• ½ db lime leve 

• 2 db tojás 

• só ízlés szerint 
 

• 2 szelet pur-pur kenyér vagy kovászolt kenyér 

• kis chili (elhagyható) 
 
Recept: 
Egy kis tálban óvatosan keverjük össze az avokádót a paradicsommal, a korianderrel és a lime-
mal. Bőségesen sózzuk, aztán tegyük félre. A tojást villával verjük fel, sózzuk ízlés szerint. Az 
olajat forrósítsuk fel egy tapadásmentes serpenyőben közepes lángon, a kenyérszeleteket 
forgassuk a tojásba, aztán süssük őket oldalanként kb. 2 perc alatt aranybarnára. Halmozzuk a 
kenyérszeletekre az avokádós-paradicsomos salsát, és szórjunk rá chilit. 

Juhtúrós, gombás 
burgonya 
 
Hozzávalók 4 adaghoz: 

• 150 g juhtúró 

• 1 ek olívaolaj 

• 600 g gomba 

• 2 gerezd fokhagyma 

• 2 ek kakukkfű 
 

• 4 db burgonya 

• 4 db tojás 

• só, bors 
 
Recept: 
A burgonyákat tegyük fel főni 5 percre, majd szűrjük le. Forrósítsunk fel sütőbe is tehető 
serpenyőben olajat, pirítsuk meg a burgonyát, a gombát és a fokhagymát kb. 6-8 percig. 
Keverjük hozzá a kakukkfüvet és még 1 percig pirítsuk. Ha nincs olyan serpenyőnk, ami sütőbe 
is tehető, kanalazzuk át a keveréket egy hőálló edénybe. Keverjük hozzá a juhtúrót, csináljunk 
fészket a tojásoknak, üssük bele a lyukakba. Süssük sütőben így a tálat 12-15 percen át. 
 

Cukkini spagetti variációk 
 
Hozzávalók 1 adaghoz: 

• 120 g cukkini  

• 100 g hagyma  

• 85 g brokkoli 

• kókuszolaj vagy olívaolaj 

• 160 g darált pulykamell 
vagy garnélarák 

 

• 2 ek pesztó a receptkönyvből 

• só, bors, fűszerek 
 
Recept: 
A cukkinit spirálozóval szeleteljük spagettire. Előmelegített serpenyőben kevés kókuszolajon 
(spray-vel fújjunk csak) futtassuk át 5-6 perc alatt, maradjon ropogós, de ne legyen nyers. A 
hagymán készítsük el a darált húst vagy a rákot. Főzzük roppanósra brokkolit. A végén öntsük 
nyakon a spagettit mindennel. 
 
 
 

Ananászos, zöldbabos 
grill sajt saláta 
 
Hozzávalók 2 adaghoz: 

• 120 g zöldbab 

• 200 g ananász 

• 150 g grill sajt 

• 40 g mogyoró 

• 200 g zöld saláta 
 

• 1 db citrom leve 

• só, bors 

• 1 ek olívaolaj 
 
Recept: 
Keverjük el az olívaolajat a citrom levével, kevés sóval. Sós vízben főzzük puhára a zöldbabot, 
majd jéghideg vízzel hűtsük le. Forró serpenyőben süssük meg a sajtot és az ananászt is 
grillezzük meg. Vágjuk fel a salátát darabokra. A mogyorót pirítsuk meg. Ha kihűlt minden, 
tegyük egy tányérra és fogyaszthatjuk. 
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Almás tepsis csirke  
 
Hozzávalók 2 adaghoz: 

• 200 g csirkemell 

• 2 ek olívaolaj 

• 70 g alma 

• 80 g basmati rizs 
 

• só, bors 

• 50 g trappista vagy mozzarella vagy növényi sajt  
 
Recept: 
Melegítsük elő a sütőt 200 fokra. A csirkemellszeleteket vágjuk vékonyra, sózzuk, borsozzuk, 
olajon süssük előre. Szeleteljük fel vékonyra az almát helyezzük a húsra, szórjuk meg sajttal. 
Tegyük be a sütőbe és süssük készre. Főzzünk rizst. Tálaljuk együtt. 

Fokhagymás, tejfölös 
saláta  
 
Hozzávalók 2 adaghoz: 

• 200 g csirkemell  

• 1 ek olaj vagy kókuszzsír 

• 60 g sonka 

• 40 g füstölt sajt 

• 2 db lila hagyma 
 

• dresszing: 60 ml tejföl & ízlés szerinti fűszer & citrom & lime  

• 400 g zöld saláta (pl. saláta, uborka, spenót) 

• 200 g paradicsom 

• 4 gerezd fokhagyma 
 
Recept: 
Olajon pirítsuk meg a hagymát, fokhagymát és a kockára vágott húst. Helyezzük a sült csirkét, 
a kockákra vágott sonkát a felvágott paradicsomra és salátára. Dresszingként készítsünk tejfölös 
öntetet. 

Maharadzsa saláta 
 
Hozzávalók 2 adaghoz: 

• 400 g csirkemell vagy 
pulykamell 

• 1 ek olaj vagy kókuszzsír                      
 

• dresszing: 1 kk méz, 1 kk mustár, 1 kk reszelt gyömbér, 1 ek olívaolaj 

• 400 g zöld saláta (pl. saláta, uborka, spenót) 

• só, bors 
 
Recept: 
Olajon pirítsuk meg a feldarabolt húst. Készítsünk dresszinget az alapanyagok 
összekeverésével. Vágjuk fel a salátát, helyezzük rá a húst és az öntetet. 

Tzatziki pirítóssal 
 
Hozzávalók 2 adaghoz: 

• 400 g görög joghurt 

• 3 gerezd fokhagyma 

• 1 db kígyóuborka 

• 1 kis csokor menta 
 

• ½ db citrom leve 

• 80 g pirítós 

• 1 ek só 
 
Recept: 
Az uborkát lereszeljük, besózzuk és egy fél órát egy szűrőben hagyjuk állni és lecsöpögni. A fél 
óra elteltével a maradék levét egy kanállal kinyomkodjuk, majd hozzáadjuk a görög joghurtot, 
az átpasszírozott fokhagymát, a citrom levét és a felaprított mentát. 

Baconös csirkemáj 
salátával 
 
Hozzávalók 2 adaghoz: 

• 1 db citrom 

• 1 tk oregánó 

• 2 tk darált fokhagyma 

• 300 g csirkemáj 

• 100 g kocka bacon – 
pajzsmirigyes cserélje 
csirkemell vagy pulykamell 
sonkára 

• 200 g spárga 

• 2 tk kókuszzsír vagy olívaolaj 

• 2 ek fehérborecet 

• 120 g zöld saláta 

• 2 db hagyma 
 
Recept: 
Reszeljünk le 2 teáskanálnyi citromhéjat, majd vágjuk félbe a citromot. Egy nagy tálban keverjük 
össze a citromhéjat, az oregánót, az olajat és a fokhagymát. Adjuk hozzá felkockázott bacont, 
a májat, fűszerezzük sóval, borssal és fedjük le. Helyezzük a májat és a félbevágott citromot egy 
sütőtálcára, majd előmelegített sütőben süssük 20 percig, amíg a máj át nem sül. Várjunk, amíg 
kissé kihűl, majd vágjuk kis darabokra. Melegítsük meg az olajat egy kis serpenyőben és pirítsuk 
a spárgát és a hagymát 3–4 percig kevergetve. Vágjuk a spárgát és a hagymát kisebb darabokra. 
Osszuk el a zöld salátát, a spárgát és a hagymát a tányérokon. Locsoljuk meg fehérborecettel és 
fűszerezzük sóval és borssal. Tálaljuk a baconös májjal és a citrommal. 
 

Szardínia spárgával 
 
Hozzávalók 3 adaghoz: 

• 1 csokor spárga 

• 3 szelet pur-pur kenyér 
 

• 2 db 100 g-os szardínia konzerv (olívaolajos) 

• összesen 250 g kígyóuborka, paradicsom és hagyma 
 
Recept: 
2 db spárgát és a pur-pur kenyeret aprítógépben daráljuk morzsa állagúra. A halat, a kockázott 
uborkát, paradicsomot, hagymát és a maradék spárgát tegyük tepsire, 180 fokon 15 percig 
süssük. A morzsát keverjük el olívaolajjal és szórjuk rá, süssük még 5 percig. 
 

 



 

 

      

Duciforradalom 

Snackötletek 
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Erdeigyümölcsös smoothie  
 
Hozzávalók 2 adaghoz: 

• 250 g erdeigyümölcs mix 

• 3,5 dl tej vagy kókusztej 

• 1 ek méz 
 

 
Recept: 
A smoothiek receptje nagyon hasonló. Gyümölcs- és zöldségalapú turmixoknál mindent 
vágjunk apróra, dobjuk a turmixgépbe, öntsük fel a recept szerinti folyadékkal (ez lehet 
tej, növényi tej, joghurt, növényi joghurt, víz, kávé – a recept összetevő listája részletezi 
pontosan), majd olyan állagúra kell keverni, amit szeretünk.  

Almás pite smoothie 
 
Hozzávalók 2 adaghoz: 

• 2 db alma 

• 1 db banán 

• 3 dl mandulatej 

• pici vanília aroma 

• fahéj ízlés szerint 
 

 
Recept: 
A smoothiek receptje nagyon hasonló. Gyümölcs- és zöldségalapú turmixoknál mindent 
vágjunk apróra, dobjuk a turmixgépbe, öntsük fel a recept szerinti folyadékkal (ez lehet 
tej, növényi tej, joghurt, növényi joghurt, víz, kávé – a recept összetevő listája részletezi 
pontosan), majd olyan állagúra kell keverni, amit szeretünk. Lehet nagyon krémes, lehet 
darabosabban hagyni a gyümölcsöket és zöldségeket, de a magvakat is.  
 

Kókuszos banán smoothie 
 
Hozzávalók 2 adaghoz: 

• 250 ml kókusztej 

• 1 db banán 

• 1 tk méz vagy nádcukor 
 

 
Recept: 
A smoothiek receptje nagyon hasonló. Gyümölcs- és zöldségalapú turmixoknál mindent 
vágjunk apróra, dobjuk a turmixgépbe, öntsük fel a recept szerinti folyadékkal (ez lehet 
tej, növényi tej, joghurt, növényi joghurt, víz, kávé – a recept összetevő listája részletezi 
pontosan), majd olyan állagúra kell keverni, amit szeretünk. Lehet nagyon krémes, lehet 
darabosabban hagyni a gyümölcsöket és zöldségeket, de a magvakat is.  
 

Étcsokis keksz  
 
Hozzávalók 2 adaghoz: 

• 110 g étcsoki (tejmentes) 

• 40 g zabliszt 
 

 
Recept: 
A csokit megolvasztjuk, hozzákeverjük a lisztet, csillagcsöves nyomózsákba töltjük a 
tésztát, és kis rózsákat nyomunk belőle sütőpapírra. 160 fokra előmelegített sütőben 10 
percig sütjük őket, és kész is vannak a kekszeink. 

Virslis, sajtos stanglik 
 
Hozzávalók 10 adaghoz: 

• 1 csomag leveles tészta (aldi 
LIGHT) 

• 8 db műbeles sertésvirsli 

• 2 ek tejföl 

•  só, bors 

• 1 db tojás 

• 30 g füstölt sajt 
 

• 30 g trappista 
 
Recept: 
A stanglikhoz a leveles tészta lapjait széthajtjuk, majd 4-4 egyenlő téglalapra vágjuk őket 
hosszában. A lehámozott virsliket a téglalapok közepére tesszük, és egy fogvájóval pár 
helyen megszurkáljuk. A virslik körül 1-2 centinként bevagdossuk a tésztalapokat úgy, 
hogy a virsli alatt nem vágjuk át a tésztát. Az így kapott tésztacsíkokat egyszer jobbról, 
egyszer balról ráhajtogatjuk a virslire. A körbefont tészta tetejét pedig lekenjük a tejföllel, 
sóval és borssal elkevert tojással, majd megszórjuk a tetejét a kétféle reszelt sajttal. 175 
fokosra előmelegített sütőbe tesszük 25-35 percre. 
 

Nyári gyümölcstál 
 
Hozzávalók 1 adaghoz: 

• 130 g görögdinnye 

• 100 g sárgadinnye 

• 65 g ananász 

• 15 g olajos mag vagy 2-3 db 
gúllon keksz  

 

 
Recept: 
A gyümölcsöket vágjuk apróbb szemekre. Fogyasszunk mellé nyers vagy pirított magvakat. 
Pirításhoz a magokat (pl. dió, mandula, makadámiadió, kesudió, pisztácia, tökmag) tegyük 
5-6 percre előmelegített sütőbe. Olajos mag helyett választhatunk gluténmentes gúllon 
kekszet. 
 

Banacoco 
 
Hozzávalók 2 adaghoz: 

• 2 db banán 

• 40 g chiamag 

• 40 g apróbb szemű zabpehely 
 

• 2 ek cukrozatlan kakaópor 

• kókuszreszelék a borításhoz 
 
Recept: 
Az összes hozzávalót keverjük össze egy tálban, miután a banánt pépesítettük. 
Formázzunk golyókat, végül hempergessük meg kókuszreszelékben. 
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Almás kekszes  
 
Hozzávalók 2 adaghoz: 

• 2 db alma 

• 1 kisebb teásbögre zabpehely 

• ½ kk szódabikarbóna 
 

• 5-6 szem aszalt szilva 

• csipet fahéj 
 
Recept: 
Az almát lereszeljük, hozzákeverjük a többi hozzávalót. Az aszalt szilvát nagyon apróra 
vágjuk vagy aprítógépben pépesítjük és így adjuk hozzá az almás masszához. Korongokat 
formázunk és 180 fokon sütőben barnára sütjük. 
 

Répatorta muffin 
 
Hozzávalók 2 adaghoz: 

• 50 g zabliszt 

• 150 g répa 

• 10 g chiamag 

• ½ tk sütőpor 

• 2 db tojás 

• ½ tk szódabikarbóna 

• 1 tk fahéj 

• 1 tk szerecsendió 

• ízlés szerint édesítő 

• 3-4 szem dió 
 
Recept: 
A tojásokat kettéválasztjuk: a fehérjét csipet sóval kemény habbá verjük, a sárgáját az 
édesítővel fehéredésig habosra verjük. Lereszeljük nagy lyukú reszelőn a répát, hozzáadjuk 
a többi összetevőt. Óvatosan összeforgatjuk a fehérje habbal. Muffin formákba öntjük. A 
diót késsel összetörjük és a tetejére szórjuk. Előmelegített sütőben 180 fokon 30 percig 
sütjük. 
 

Kókuszos meggyes fagyi 
 
Hozzávalók 1 adaghoz: 

• 100 g kókuszjoghurt vagy 
kókusztej 

• 10 g nádcukor 

• 200 g meggy 
 

 
Recept: 
A gyümölcsöt vágjuk apróbb szemekre. A joghurttal és cukorral együtt tegyük 
aprítógépbe, esetleg botmixert használva keverjük teljesen krémesre. Jégkrém formába 
vagy fagyasztható tégelybe öntve fagyasszuk le. 
 

Snack zöldségek mártogatóssal  
 
Hozzávalók 1 adaghoz: 

• 60 g zöldbab 

• 60 g sárgarépa 

• 100 g mártogatós a pesztó és 
mártogatós receptek közül 
választva 

 

 
Recept: 
A zöldségeket pirítsuk meg sütőben egy fújásnyi olajspray-vel és ízlés szerinti 
fűszerezéssel. Szabadon választott mártogatóst készítsünk a mártogatós receptek közül. 
Pl. avokádókrém 
 

Tonhalas pufi  
 
Hozzávalók 1 adaghoz: 

• ½ db tonhalkonzerv 
olívaolajos lében 

• 2 db puffasztott rizsszelet 
 

• 100 g kígyóuborka vagy 100 g retek 
 
Recept: 
Sütés nélküli hideg snack.  

Mini mozzarella snack 
 
Hozzávalók 1 adaghoz: 

• 50 g mini mozzarella 

• 40 g pur-pur kenyér 
 

• 40 g kígyóuborka vagy retek vagy paprika 
 
Recept: 
Sütés nélküli hideg snack.  

Virsli snack 
 
Hozzávalók 1 adaghoz: 

• 50 g virsli  

• 40 g pur-pur kenyér 
 

• 1 tk mustár 
 
Recept: 
A virslit főzhetjük, süthetjük is. Mustárral, friss kenyérrel fogyasszuk el. Mehet mellé zöld 
zöldség (uborka, paprika, spenót, saláta) 
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Kiegészítő információk a reggeli, ebéd, vacsora és snack receptekhez 

✓ Az ételek fűszerezése szabadon változtatható ízlésed alapján. A fűszerek nem torzítanak az étel kalóriaértékén 

olyan módon, hogy azzal számolnod kellene. Használható fűszerek pl.: ánizs, babérlevél, bazsalikom, 

borókabogyó, bors, borsikafű, chilipor, citromfű, csillagánizs, curry, édeskömény, fahéj, gyömbér, kakukkfű, 

kapor, kardamon, kömény, koriander, kurkuma, lestyán, majoranna, medvehagyma, menta, metélőhagyma, 

mustármag, oregánó, petrezselyem, pirospaprika, római kömény, rozmaring, rózsabors, sáfrány, só, 

szegfűbors, szegfűszeg, szerecsendió, szezámmag, tárkony, turbolya, vanília, zsálya.  

✓ A receptekben található krémek, mártások, öntetek hígíthatók csapvízzel vagy ásványvízzel amennyiben túl 

sűrűnek érzed az állagukat. 

✓ A főzési eljárás szabadon változtatható: grillezés, sütőben sütés, párolás, roston sütés, sütőzacskóban sütés, 

alufóliában történő sütés, serpenyőben sütés, sous vide eljárás, stb. 

✓ Az ételek textúrája átalakítható. Például egy receptben található püré helyett készülhet darabos étel is (ez 

fordítva is igaz). 

Mártások, mártogatósok receptjei 

 Babkrém: 30-40 g fehérbab konzerv / vörösbab konzerv bab, 2 gerezd fokhagyma, 1 db citrom, 

kakukkfű, só, bors 

 Brokkolimártás: 150 g főtt brokkoli, 3 g olívaolaj, 1 db kisebb hagyma, 1 gerezd fokhagyma, 1 ek 

tejföl, só, bors 

 Céklakrém: 50 g cékla, 1 kisebb db hagyma, 1 gerezd fokhagyma, 3 g olaj, 30 g krémsajt, só, bors 

(a céklát, a hagymát vágd apróra, majd sütőben süsd meg, és miután kihűlt, turmixold le a krémsajttal 

- hidegen fogyaszd) 

 Cukkinimártás: ½ db párolt cukkini, 3 g olívaolaj, 1 db kisebb hagyma, 1 gerezd fokhagyma, 1 ek 

tejföl, só, bors 

 Gombamártás: 2-3 db nagyobb barnacsiperke, 3 g olívaolaj, 1 kis fej hagyma, 1 gerezd fokhagyma, 

1 ek tejföl, só, bors 

 Guacamole (avokádókrém): 1 db avokádó, ½ db citrom, 1 ek tejföl, 1 gerezd fokhagyma, só, bors 

 Humusz: ½ főtt csicseriborsó konzerv, őrölt kömény, pár csepp citromlé, 1 gerezd fokhagyma, 

koriander, 3 g olívaolaj 

 Kapros-tejfölös: kapor, 30 g tejföl, só, bors 

 Karfiolmártás: 150 g főtt karfiol, 3 g olívaolaj, 1 db kisebb hagyma, 1 gerezd fokhagyma, 1 ek tejföl, 

só, bors 

 Kukoricamártás: 50 g kukorica, 3 g olívaolaj, 1 db kisebb hagyma, 1 gerezd fokhagyma, 1 ek tejföl, 

só, bors 

 Mogyoróvaj: 1 teásbögre pirított mogyoró, 1 kk méz, 1 csipet só 

 Padlizsánkrém: ½ db (sütőben megsütött) padlizsán, 3 g olívaolaj, 1 db kisebb hagyma, 1 gerezd 

fokhagyma, 1 ek tejföl, só, bors 

 Paprikamártás: 1db (sütőben megsütött) paprika, 3 g olívaolaj, 1 db kisebb hagyma, 1 gerezd 

fokhagyma, 1 ek tejföl, só, bors 

 Paradicsommártás: 1 db közepes paradicsom, 1 gerezd fokhagyma, só, bors, fűszerek, pici 

édesítőszer (serpenyőben párold össze, majd turmixold le) 

 Salsa: 1 nagyobb db friss paradicsom, 1 kis konzerv sűrített paradicsom, 1 gerezd fokhagyma, ½ 

db hagyma, 1 kk limelé, chilipaprikapor, 1 csipet eritrit (vagy barna cukor) 

 Sima pesztó: ½ ek fenyőmag, kevés bazsalikom, 1 gerezd zúzott fokhagyma, 10 g reszelt parmezán 

(elhagyható), 30 ml olívaolaj 

 Tzatziki: 50 g kígyóuborka, ½ doboz kis tejföl, ½ doboz kis natúr joghurt, 1 kk citromlé, ízlés 

szerint fokhagyma, só, bors 
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 Zakuszka: ½ db (sütőben megsütött) padlizsán, ½ db kápiapaprika, 1 kisebb paradicsom, só, bors, 

3 g olaj (a padlizsánt sütőben süsd meg, a kápia paprikát és a paradicsomot serpenyőben párold 

meg, majd az egészet turmixold össze) 

Pesztó receptek 

 1 adag pesztó vagy mártás (a receptek több adagra szólnak, egy ételbe 25-30 g kész pesztó kerüljön). 

Paradicsomos pesztó – 1 üveghez 
 

• 1 üveg szárított paradicsom (olajban eltett)  

• 1 ek fekete olívabogyó (lé nélkül) 

• 10 g olajos mag (pl.: tökmag, mandula, dió) 

• 1 gerezd fokhagyma 

• 2 ek olívaolaj 
 
Egy késes aprítóba tesszük a hozzávalókat (a szárított paradicsomhoz az olajból is teszünk egy keveset), 
majd jól lezúzzuk az egészet. 
 
Medvehagymapesztó - 1 üveghez 
 

• 1 csokor medvehagyma 

• ¼ csokor friss bazsalikom  

• 10 g parmezán 

• 2 ek olívaolaj só bors 

• 20 g pirított napraforgómag 
 
Egy aprítógépben elsőként egy krémet készítünk: a parmezánt, sót, borsot, napraforgómagot az olaj 
felével alaposan lezúzzuk. Hozzáadjuk a felaprított medvahagymát, bazsalikomot (a szárával együtt), a 
maradék olajat és lezúzzuk. Ha darabosan szeretjük, akkor fél percig, ha krémesebben, akkor 1 percig 
pürésítjük. Pirítósra, húsokra, pizzára tökéletes. 
 
Tökmagos pesztó - 1 üveghez 
 

• 100 g héj nélküli tökmag  

• 4 gerezd fokhagyma 

• 100 g olívaolaj 

• 2 tk tökmagolaj (elhagyható)  

• 1 csokor bazsalikom 

• 1 csokor petrezselyem 

• só 
 
A serpenyőt felforrósítjuk, beletesszük a tökmagot pirulni, folyamatosan kevergetjük fakanállal. Ha 
megpirult, mixerbe öntjük, aprítjuk, jöhet hozzá a zúzott fokhagyma, a felaprított bazsalikom és 
petrezselyem, megint aprítjuk, majd hozzáadjuk az olajat és a tökmagolajat. Sózzuk, krémesre keverjük. 
 

 



 

 

      

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 a Duciforradalom ingyenes 

programját választottad a változásodhoz. 

 

Személyre szabott segítségért keresd a 

Mentorprogramot, ahol 9 hónapon keresztül 3 

szakaszban építjük fel a tartós életmódváltásodat 

közel 1000 db recepttel, online konzultációkkal, 

zárt programcsoporttal, nyomtatott 

programkönnyvel, munkafüzettel és ételportfólióval. 

                                      Ölelés: Dia 


