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Minden jog fenntartva! 

A „Duciforradalom Hormon csomag” 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. 

Célom az, hogy olyan ételötleteket mutassak neked, 
amelyeket élvezettel tudsz elkészíteni 
inzulinrezisztencia, PCOS, pajzsmirigy eltérések 
esetén. 

A tudásanyag megtanítja az elméleti 
vonatkozásokat és a gyakorlatba is segít azokat 
átültetni. 

Életmódváltónak lenni annyit tesz, hogy azt adod 
saját magadnak, amit megérdemelsz Önmagadtól! 
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Hogyan fogyj le végleg? 
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Kalóra 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 
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 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. 

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. 

 

4) Mi a számodra ideális kalóriasáv és kalóriaütemezés a teljes fogyásodra vonatkozóan? 

Akciótervedben (külön letöltheted) minden kritériumot megismerhetsz arra vonatkozóan, amilyen adatokat megjelöltél 

számomra az állapotfelmérő kérdőívedben. 
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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: olívaolaj, 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! 
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 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 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, 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. 

 
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, 
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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! 

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. 
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8. Ismerd meg a gluténmentes és tejmentes szabályrendszert 

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 
 

 

 

 

 

 



Duciforradalom | Idén lefogyok | Hormon csomag                            Hogyan fogyj le végleg táplálkozással? 

© Minden jog fenntartva | Duciforradalom | www.duciforradalom.hu                                                           7  
 

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 

Útvonalak 
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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 test pontosan tudja, hogyan érheti el a hormonálisegyensúlyt, hiszen mindig a túlélésre játszik és számára az az ideális, 

ha minden a helyén van. 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. Nem kérdés, 

hormonegyensúlyra kell törekednünk.  

A hormonrendszer egészségéhez: 

 a megfelelő életmód,  

 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. 

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 

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 
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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 3 

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  LH  FSH SHBG 

progeszteron  +SHBG albumin  

 

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: 
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✓ 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. 

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.  
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Étrendi megkötések: 

✓ A túlzó hozzáadott fehércukor nem jó, tehát mértékkel fogyaszd. 

✓ 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. Vagy, ha fogyasztasz gyors felszívódású szénhidrátot, csökkentsd jó rostokkal, jó zsírokkal. 

✓ 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 (olívaolaj, 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 

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. 

✓ Nagy mennyiségű 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, feta! 

✓ 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 az önálló gyümölcsfogyasztást (ne önmagában egyed, 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! 
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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. 

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. 
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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. 

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 
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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 

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 
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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. 

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 
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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. 

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. 
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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.  

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. 
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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. 

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 

 

Ezeket az étrenden felül nyugodtan fogyaszthatód! 
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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. 

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. 



Duciforradalom | Idén lefogyok | Hormon csomag                               Útvonalak | IR | PCOS | PM | EM 

© Minden jog fenntartva | Duciforradalom | www.duciforradalom.hu                                                          23 
 

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.  

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 

 



 

 

      

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 3 szekcióra szedtem a választható ételeket: reggelire fogyasztható ételek, ebédre & vacsorára 

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

 Amelyik ételhez 1 adag van írva, az 1 étkezésre vonatkozó mennyiséget rögzít. Amelyik ételhez 2, 3 vagy akár 

8 adag van írva, ott a receptben található alapanyagok felsorolt mennyisége (g/dl/ml/db) a teljes, többszörös 

adagra szól, tehát annyi felé kell osztanod az egy étkezésre jutó mennyiséget főzés után, ahány adagra 

vonatkozik a recept. Pl. 8 adag sütemény = 8 felé osztva 8 étkezésre való adagot fogsz főzni. Ezek az ételek 

kifejezetten jók családi étkezésekhez is. 

 Bármelyik ételt más adagolásban szeretnéd elkészíteni, csak szoroznod vagy osztanod kell. Ha duplán 

készítenél el egy 1 adagos ételt, duplázd az adagját. Ha egy 8 adagos süteményt magadnak sütnél meg 4 napra, 

felezd el az adagot és nem 8, hanem 4 adagnyi ételt készítesz ezáltal. Az összetevők mennyiségének aránya 

tehát változtatható igény szerint (ez főleg akkor fontos, ha a teljes családra főzöl). Ebben az esetben a kész, 

megfőzött ételt oszd el annyi felé, ahány adagot készítettél. Nem kell utána mérlegen méricskélni. Sávokban 

étkezel, tehát nem hajszálpontos grammoknak kell a végén kijönni. Ha betartod a receptadagokat, 

szemmértéke szét fogod tudni osztani az ételt megfelelő adagokra (természetesen főzés előtt mindent ki kell 

mérni nyersen ahhoz, hogy ez ilyen formában kivitelezhető legyen a végén). Ne feledd: élhetően főzünk, nem 

félünk az ételtől, nem görcsölünk feleslegesen! :) 
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Az étkezések között van átjárási lehetőség a következő egyszerű magyarázatokkal: 

 Mit ehetsz reggelire?  

 A reggelire választható ételek közül válassz. 

 Mit ehetsz ebédre? 

 Az ebédre és vacsorára kínált ételek közül bármit fogyaszthatsz a középső főétkezésre.  

 Mit ehetsz vacsorára? 

 Az ebédre és vacsorára kínált ételek közül bármit fogyaszthatsz a középső főétkezésre.  

 Ha az a típusú vagy, aki vacsorára is szeret reggeli étkezésre szánt ételeket készíteni, a reggeli fejezetből is 

választhatsz olyan ételeket a vacsorához, amelyek nem tartalmaznak gyümölcsöt és gabona köretet (pl. zabot, 

kölest, hajdinát, banánt, édesebb gyümölcsöket). Tehát, válassz bátran esti étkezésre is szendvicseket, 

puffasztott rizses ételeket, tojásos variációkat. Kalória-tartalmuk kicsit kevesebb, mint a vacsoráké, ezért arra 

kérlek, hogy amennyiben a reggelik közül választasz vacsorára valót is, a zöldségadagot növeld meg +100 g 

zöldséggel: pl. saláta, uborka, spárga, cukkini, gomba, brokkoli, retek, paprika, póréhagyma, medvehagyma, 

paradicsom. 

 Mit ehetsz snackre (kis étkezésre)? 

 A snack kategórián belül ajánlott ételeket fogyaszthatod el. 

 Tetszik egy étel, de bármely összetevője nem szimpatikus? 

 Ha bármit szeretnél cserélni az ételekben, a könyvben találsz erre vonatkozó cserelehetőségeket. 

 A portfólió egy mankó. Bátran kísérletezz ki saját ételeket, leshetsz az adagolásban és ötletekben, s készíthetsz 

egyedi variációkat is más-más alapanyagok cseréjével.  

 Mivel van lehetőség az élelmiszerek kicserélésére, ezért az itt található ételeket sokszoros variációkkal 

készíthetők, megunhatatlanul. 

 Tehát hogyan épül fel a teljes nap? 

 Reggelire válassz a reggeli ételei közül. 

 Kis étkezésre válassz a snack ételei közül. 

 Ebédre és vacsorára választhatsz szabadon az ebéd – vacsora fejezetből. Bármelyik étel ehető ebédre is és 

vacsorára is. 

 Ha bármit cserélnél, ugorj a könyvben cseretáblázatra és lesd meg, mire cserélheted azt, amit nem szeretsz az 

adott ételben. Azonos kategóriába eső ételek g/ml/dl/db mennyiségét nem kell átszámolni, változatlanul 

lehet kicserélni az élelmiszert. 

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 
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 a receptekben található olajfélék vagy ecetfélék cserélhetők saját ízlésed szerint (pl. almaecet helyett borecet), 

ezek kcal eltérése elenyésző 

 az egymással cserélhető élelmiszerek részletes listájában az azonos sorszámú oszlop elemei egymással 

felcserélhetők (például cukkini helyett választható gomba, spenót és így tovább, míg burgonya helyett például 

dönthetsz sütőtök mellett is) 

 a cserék esetén ne feledd, hogy ez teljes lista, a gluténfogyasztás és tejfogyasztás külön odafigyelést igényel 

Cserebere táblázat 
 
Egymással cserélhető zöldségek (pajzsmirigygond esetén figyelj a kerülendőkre): 

1 2 3 4 5 6 

• cukkini 

• gombafélék 

• kínai kel 

• retek 

• spenót 

• salátafélék 

• uborka 

• zellerszár 

• brokkoli 

• fehérrépa 

• mirelit 
grillzöldség-
keverék  

• mirelit wok 
zöldség-keverék 

• padlizsán 

• paprika 

• paradicsom 

• sóska 

• vöröskáposzta 

• brokkoli & 
karfiol & répa 
zöldség-
keverék 

• cékla 

• főzőtök 

• karalábé 

• karfiol 

• káposzta 

• kelkáposzta 

• lilahagyma 

• mángold 

• patisszon 

• sárgarépa 

• spárga 

• zeller 

• zöldbab 

• édeskömény 

• karibi zöldség-
keverék 

• kelbimbó 

• olasz zöldség-
keverék 

• póréhagyma 

• provanci 
zöldség-
keverék 

• thai zöldség-
keverék 

• újhagyma 

• vöröshagyma 
 
 

• burgonya 

• csicsóka 

• édesburgonya 

• sütőtök 

• csicseriborsó 

• fehérbab 

• kukorica 

• lencse 

• mexikói 
zöldség-
keverék 

• sárgaborsó 

• zöldborsó 

• vörösbab 

 
Egymással cserélhető gyümölcsök: 

1 2 3 4 

• alma 

• eper 

• erdeigyümölcs-
keverék 
(mirelit is) 

• görögdinnye 

• grapefruit 

• khaki 

• málna 

• ringló 

• sárgadinnye 

• szeder 

• birsalma 

• egres 

• kajszibarack 

• mandarin 

• maracuja 

• narancs 

• nektarin 

• őszibarack 

• pomelo 

• papaya 

• áfonya 

• ananász 

• cseresznye 

• kivi 

• körte 

• meggy 

• ribizli 

• szilva 

• trópusigyümölcs-
keverék (mirelit) 

• alma-zöld 

• alma-gránát 

• banán 

• datolyaszilva 

• füge 
(nyersen) 

• mangó 

• szőlő 

 
Egymással cserélhető tejtermékek (ismét kérlek, figyelj a hormonálisproblémákra): 

1 2 3 4 5 6 

• kefír 

• kókuszjoghurt 

• növényi tej 

• tej-1,5% 

• tej-2,8% 

• cottage cheese 

• joghurt-natúr 

• juhtej 

• kecsketej 

• dr oetker 
vegán tejföl 

• feta 

• krémfehér 
sajt 

• sajtkrém 

• tejföl 

• túró-tehén 

• rizs és 
zabkrém 

• juhtúró 

• juhsajt 

• juhtúró 

• kecskesajt 

• tejszín 

• totu 
 

• camambert 

• cheddar 

• mozzarella 

• edámi 

• gouda 

• mascarpone 

• parmezán 

• trappista 
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Egymással cserélhető húsok, halak, húshelyettesítők (pajzsmirigygond esetén a sertést kerüld): 

1 2 3 4 5 6 

• borjú 

• busa 

• csirkemell 

• csirkeszív/zuza 

• fácán 

• fogas 

• garnélarák 

• harcsa 

• hekk 

• homár 

• kagyló 

• keszeg 

• nyúlhús 

• őz 

• pisztráng 

• ponty 

• pulykamell/comb 

• rák 

• tintahal 

• tonhal - nyers 

• tőkehal 

• szejtán 

• vaddisznó 

• csirkecomb 

• csirkemáj 

• marhamáj 

• tofu 

• jackfruit 

• tempeh 

• marha 
lapocka 

• sertéskaraj 

• sertésmáj 

• sertés szűz 

• sertéscomb 

• szarvas 

• bacon 

• bárány 

• kacsa comb 

• kacsa mell 

• kacsa máj 

• libamell 

• libacomb 

• libamáj 

• marha 
lábszár 

• sertés tarja 

• lazac 

• tonhal 
konzerv 

• virsli (min. 
70% 
hústartalom) 

• marha 
bélszín 

• marha 
hátszín 

 
Egymással cserélhető köretek vagy ropogósok (gluténtartalomra figyelj) 

1 2 

• amaránt 

• árpagyöngy 

• barna / basmati / vad rizs 

• bulgur 

• cirok 

• durum tészta 

• hajdina 

• köles 

• kuszkusz 

• quinoa 

• rizstészta / üvegtészta 

• teff 

• abonett 

• finn cripps 

• korpovit keksz 

• kukorica alapú gm 
tortilla (1db) 

• pufirizs 

• ropogós 
lapkenyerek 

• teljes kiőrlésű 
tortilla/pita (1db) 

• wasa 

 

 



 

 

      

Duciforradalom 

Reggeliötletek 
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Zabnaan 
 
Hozzávalók 2 adaghoz: 

• 100 g zabliszt 

• ½ tk barna cukor 

• ½ tk szódabikarbóna 

• 1 ek Dr. Oetker Vegán krém 

• 1 db felvert tojás 

• kevés olívaolaj 
 

Ennél az ételnél 1 órát pihentetjük 

a tésztát, addig készülhet egy vagy 

több másik fogás, időgazdálkodás 

szempontjából legyünk hatékonyak 

és proaktívak!  

Töltelék: 

• ½ ek római kömény vagy kakukkfű 

• 1 kisebb lila hagyma 

• tetszés szerint chili vagy pirospaprika 
 
Recept: 

Keverjük össze a lisztet a cukorral, a szódabikarbónával és a sóval, majd adjuk hozzá a 

Vegán krémet, a tojást 50 ml vízzel együtt. Állítsuk össze a tésztát, majd gyúrjuk kb. 10 

percig, hogy sima legyen. Ha nagyon száraz, pici víz még mehet hozzá. Formáljunk 

belőle cipót. Tegyük félre, konyharuhával letakarva pihentessük 1 órán át. Keverjük 

össze a tölteléket a hozzávalókból. Osszuk a tésztát 2 részre, formáljunk belőlük golyót, 

majd nyújtsuk ki azokat vékonyabbra. A kinyújtott tésztát kenjük be egy teáskanál 

olívaolajjal és szórjuk rá a tölteléket. Tekerjük meg, a két végét finoman húzzuk meg, így 

hosszú rudat kapunk. Tekerjük csigába, majd így nyújtsuk ki őket újra. 1-2 percig kell 

őket sütni oldalanként, nem baj, ha kicsit felfújódnak közben. 

 

Banános-zabpelyhes palacsinta 
 
Hozzávalók 2 adaghoz: 

• 125 ml zabtej vagy kókusztej 

• 2 db tojás 

• 1 db banán 

• 100 g zabpehely 

• 2 tk sütőpor 

• néhány csepp vaníliakivonat 

• olajspray 

• 1 maréknyi erdei gyümölcs 
adagonként 

 

• ½ ek datolyaszirup vagy juharszirup adagonként 
 
Recept: 
Keverjük simára turmixgépben a tejet, tojássárgáját a banánnal, zabpehellyel, sütőporral 
és a vaníliakivonattal. A tojásfehérjét verjük kemény habbá. Előbb adjunk belőle 1-2 
evőkanálnyit a tésztához, aztán forgassuk bele a többit is. Forrósítsuk fel közepes lángon 
a tapadásmentes serpenyőt, permetezzünk bele kevés olajat. Öntsünk rá kb. 2 ek tésztát 
és süssük 1-2 percig, míg az alja megszilárdul, a tetején pedig kis buborékok jelennek 
meg. Fordítsuk meg a palacsintát, süssük a másik oldalán is 1 percig. A többi tésztát is 
így süssük ki. Végül díszítsük kb. ½ ek datolyasziruppal vagy juhar sziruppal. Érdemes 
beszerezni ezekből, nagyon keveset használunk, de természetes cukorhelyettesítők, alig 
kell belőlük és nagyon finommá teszik az ételeket. Maréknyi erdei gyümölcsöt tegyünk 
a palacsintára (pld. málna, eper vagy mirelit erdei keverék). 
 

Csokoládés-kókuszos 
quinoakása  

 
Hozzávalók 2 adaghoz: 

• 75 g quinoa 

• 250 ml mandulatej 

• 100 ml víz 

• 2 ek kakaópor 

• 2 ek eritrit vagy ezerédes vagy stevia vagy nádcukor 

• 100 g málna 

• 2 ek kókuszreszelék 
 
Recept: 
Tegyük a quinoát, a mandulatejet, a vizet, az édesítőt, a kókuszreszelék felét és a 
kakaóport egy kisebb lábasba, majd lefedve, közepes hőmérsékleten, folyamatosan 
kevergetve főzzük 15-20 percig. Málnával és a kókuszreszelék másik felével díszítsük. 
 

Tökmagkrém pur-pur kenyérrel 
választható feltéttel 
 
Hozzávalók 4 adaghoz: 

• 200 g tökmag 

• 2 ek kókuszolaj 

• 1 tk juharszirup 

• 8 szelet pur-pur kenyér (2/adag) 

• kevés só 

• és a választott díszítés 
 

Díszítés:  
1 db alma vékonyan szelve vagy ½ db banán karikázva vagy ½ marék pirított dió vagy 1 
db paradicsom vagy 2 db nyers retek vagy ¼ kígyóuborka 

 
Recept: 
Ez az a reggeli, amit lehet enni édesen vagy sósan is. Ha édesen, akkor a feltét gyümölcs 
legyen. Talán elsőre furán hangzik, de az ízélmény jó azok számára, akik szeretik a sós-
édes ízek keveredését. Azoknak, akik inkább a sósat preferálják, mehet hozzá a zöldség 
variációk bármelyike. De kipróbálható mindkét készítési mód is. Tökmagkrém 
készítéséhez tegyük a tökmagot egy serpenyőbe és pirítsuk meg 5-8 perc alatt alacsony 
hőmérsékleten. Szedjük ki hűlni. Töltsük aprítógépbe, pépesítsük. Locsoljuk hozzá az 
olívaolajat, szórjuk meg kevés sóval, megint keverjük át. A végén mehet hozzá a 
juharszirup (ez elhagyható). A kenyérszeleteket kenjük meg, majd díszítsük fel. 
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Kókuszos tejberizs 
 
Hozzávalók 1 adaghoz: 

• 1,5 dl kókusztej 

• 75 g rizs 

• 12 g kókuszreszelék 

• 10 g mogyoróvaj vagy 7 g kókuszzsír 

• 10 g eritrit vagy ezerédes vagy stevia vagy nádcukor 
 
Recept: 
A rizst főzzük elő, majd keverjük el tejben vagy kókusztejben a reszelékkel. Forraljuk 
össze. Tehetünk rá 5-6 szem friss vagy fagyasztott erdeigyümölcs-keveréket és a 
mogyoróvajat (vagy főzzük bele mogyoróvaj helyett a kókuszzsírt főzéskor).  
 

Meggyes zabtorta  
 
Hozzávalók 2 adaghoz: 

• 100 g zabpehely 

• 230 g friss vagy mirelit meggy 
kiolvasztva 

• 60 g útifűmaghéj 
 

• 2 db tojás  

• 20 g mogyoróvaj vagy 20 g mandulavaj vagy 14 g kókuszzsír  

• 20 g eritrit vagy ezerédes vagy stevia vagy nádcukor 
 
Recept: 
Az összetevőket turmixoljuk egybe, de néhány szem meggyet hagyjunk egészben is a 
torta tésztájába keverve. Szilikonos formában vagy hőálló edényben tegyük a sütőbe, 
süssük készre. Ha a tészta túl sűrű, 1dl növényi tejet tehetünk bele, de nem többet!  
 

Puffasztott rizs falatok sonkával 
vagy füstölt lazaccal  
 
Hozzávalók 1 adaghoz: 

• 3 db puffasztott rizsszelet  

• 5 g kókuszolaj 

• 100 g saláta vagy spenót 
 

• 85 g sonka vagy 60 g füstölt lazac 

• 50 g paradicsom vagy 75 g kígyóuborka 
 

Recept: 
Klasszikus diétás élelmiszer a puffasztott rizs. A barna rizsből készült nagyon zamatos. 
Kapható már chiamagos, vadrizses, szezámos és egyéb ízesítésű is. Bármelyiket 
használhatjuk, de a fehér változata is jó. A barna pufi rizst jobban preferálom, hiszen a 
barna rizs felszívódása jobb. Kenjünk meg a rizsszeleteket kókuszolajjal, majd pakoljuk 
meg azokat minőségi sonkával vagy füstölt lazaccal, együnk mellé rostos zöldségeket. 
 

Édes pufiálom  
 
Hozzávalók 1 adaghoz: 

• 3 db puffasztott rizsszelet  

• 20 g mogyoróvaj 

• 1 db közepes banán vagy 150 g 
mangó vagy 200 g alma 

 

 
Recept: 
Tipikus amerikai reggeli, a sós és édes ízek kavalkádja. Sokan idegenkednek tőle először, 
de miután megkóstolják, hamar rájönnek, hogy nem véletlen ez az imádat más 
kontinenseken. Nálunk nem annyira elterjedt, próbáljuk ki és döntsük el, ízlik-e. Nekem 
nagyon. Kenjük meg a szeleteket mogyoróvajjal és karikázzuk rá a banánt vagy a 
tetszőlegesen választott, felkínált gyümölcsök valamelyikét. 
 
 

Banán muffin  
 
Hozzávalók 2 adaghoz: 

• 60 g zabliszt vagy 70 g kókuszliszt 
vagy 70 g mandulaliszt 

• 2 db tojás 
 

• 40 g mandula vagy dió vagy pekándió vagy kókuszreszelék 

• 2 db közepes banán 
 

Recept: 
A tojás verjük fel és egyengessük el a liszttel, banánnal turmixgépben a választott mag 
felével együtt. Amikor kész a massza, a többi magot szórjuk bele. Tegyük a masszát 
szilikonos formákba és sütőben süssük ki. Túl sokáig ne, mert kiszáradhat.  
 

Brokkolis muffin  
 
Hozzávalók 1 adaghoz: 

• 105 g brokkoli 

• 10 g zabliszt 

• 1 db tojás 

• só, bors, tetszőleges fűszerek 

• 1 tk sütőpor 

• 1-2 fújásnyi olaj 
 

• 40 g kecskesajt vagy növényi sajt 

• 1 tk szódabikarbóna 
 
Recept: 
A brokkolit megtisztítjuk és rózsáira bontjuk. Sós vízben roppanósra főzzük, majd jól 
lecsepegtetjük. A tojást, az olajat elkeverjük a fűszerekkel. A lisztet, a sütőport, a 
szódabikarbónát, egy kevés sót és borsot összekeverjük. A darabokra morzsolt sajt felét 
a brokkolival hozzáadjuk az olajos keverékhez. Turmixgépben tészta állagúra aprítjuk. 
A masszát muffin formákba töltjük. A maradék morzsolt sajttal megszórjuk, majd 180 
fokra előmelegített sütőben kb. 30 perc alatt készre sütjük.  
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Pirítósok krémekkel  
 
Hozzávalók 1 adaghoz: 
 
Alap minden variációhoz: 

• 80 g pur-pur kenyér vagy teljes 
kiőrlésű kenyér vagy rozskenyér  

• Minden sós szendvicshez 
fogyasszunk friss zöldséget: 100 
g saláta vagy uborka vagy 
paradicsom vagy paprika vagy 
retek 
 
 
A Dr. Oetker vegán krém 
helyettesíthető 1/3 adag 
kókuszzsírral! Tehát 30 g Dr. 
Oetker vegán krém helyett 
használjunk 10 g kókuszzsírt! 

 
Recept: 
Minden összetevőt keverjünk 
krémesre turmixgépben vagy villával 
dolgozva. 

 

 
 
 
 
 

Tojáskrém: 
• 1 db főtt tojás 
• 30 g Dr. Oetker vegán krém 
• 5 g majonéz 
• 5 g mustár 
• só, bors 

Avokádókrém: 
• ½ db avokádó 
• ½ db citrom 
• 30 g hagyma 
• 1 ek olívaolaj 
• só, bors 
 

Lencsekrém: 
• 80 g lencse konzerv 
• mustár 
• 1 kis fej hagyma 
• 1 gerezd fokhagyma 
• 30 g Dr. Oetker növényi krém (A-B) 
• só, bors 

Gombakrém: 
• 100 g gomba 
• 1 gerezd fokhagyma 
• pici mustár 
• 20 ml olívaolaj vagy kókuszzsír 
• só, bors 
• A gombát fokhagymán és pici hagymán 
pirítsuk meg, sózzuk, borsozzuk, majd 
pici mustárral turmixoljuk krémesre. 

Mogyoróvaj: 
• 1 teásbögre pirított mogyoró 
• 1 kiskanál méz 
• 1 csipet só 
 

Tonhalkrém: 
• 55 g tonhal 
• 30 g Dr. Oetker vegán tejföl 
• pár csepp citromlé 
• só, bors 
 

Paprikás juhtúró: 
• 50 g juhtúró 
• 30 g lilahagyma 
• pirospaprika 
• friss zöldfűszer (snidling vagy bazsalikom 
vagy menta vagy petrezselyem) 
 Körözött: 

• 50 g juhtúró 
• pirospaprika 
• 30 g hagyma 
• só, bors 

Paradicsomos fetakrém: 
• 50 g paradicsom 
• 30 g feta sajt  
• só, bors 
• 30 g Dr. Oetker vegán tejföl 

 

Humusz: 
• 100 g főtt csicseriborsó 
• 1 gerezd fokhagyma 
• 3 ml olívaolaj 
• pár csepp citromlé 
• őrölt kömény 
• só, bors 
 

Babpüré: 
• 50 g fehér bab vagy vörös bab konzerv 
• 1 gerezd fokhagyma 
• pár csepp citromlé 
• 50 g Dr. .Oetker vegán krém  
• só, bors 
 Céklakrém: 

• 50 g cékla 
• 40 g Dr. Oetker vegán tejföl 
• só, bors 
• 40 g feta sajt 
 
Padlizsánkrém: 
• ½ db padlizsán 
• 3 ml olívaolaj 
• 1 kis fej hagyma 
• 1 gerezd fokhagyma 
• 15 ml olívaolaj vagy kókuszzsír 
• só, bors 

Citromos zöldborsókrém:  
• 100 g zöldborsó 
• 1 kis fej hagyma 
• 1 gerezd fokhagyma 
• 30 g tejföl vagy Dr. Oetker növényi 
krém (A-B) 
• ½ db citrom leve 
• só, bors 
 

Paprikás juhtúró: 
• 50 g juhtúró 
• 30 g lilahagyma 
• pirospaprika 
• friss zöldfűszer (snidling vagy bazsalikom vagy menta vagy 
petrezselyem) 

Lazackrém: 
• 70 g füstölt lazac konzerv  
• 30 g Dr. Oetker vegán tejföl 
• pár csepp citromlé 
• só, bors 
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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. 
 

Cukkini omlett  
 
Hozzávalók 1 adaghoz: 

• 1 ek olívaolaj 

• 50 g burgonya 

• 60 g hagyma 

• 100 g cukkini 

• 3 db tojás 

• ½ tk fahéj – elhagyható 

• só, bors, zöldfűszerek 
 

Recept: 
Egy tapadásmentes serpenyőben hevítsünk kevés olajat és pirítsuk a hagymát és a 
krumplit kb. 4 percig közepes hőfokon. Ezután adjuk hozzá a cukkinit és pirítsuk még 
4 percig. Egy tálban verjük fel a tojást és ízesítsük sóval és borssal. Helyezzük a 
zöldségeket a serpenyőből a tálba, és alaposan keverjük össze. Ugyanabba a serpenyőbe 
tegyük vissza a tojáskeveréket, oszlassuk el egyenletesen, mintha omlettet készítenénk, 
és közepes lángon süssük. Körülbelül 3 perc múlva az omlett külső széleit mozgassuk 
meg, hogy megbizonyosodjunk arról, hogy nem tapad a serpenyőbe. Körülbelül 8-10 
perc elteltével fordítsuk az omlettet egy tányérra és csúsztassuk vissza a még nyers 
oldalával lefele a serpenyőbe. Körülbelül 5-6 perc múlva az omlett másik oldala is készre 
sül. 
 
 

Piros juhtúró: 
• 50 g juhtúró 
• pirosarany ízlés szerint 
• 30 g hagyma 
• só, bors 
 

Uborkás fetakrém: 
• 50 g reszelt uborka 
• 30 g feta sajt 
• só, bors 
• 30 g Dr. Oetker vegán 
k. 

Uborkás, füstölt sajtos krém: 
• 150 g reszelt uborka 
• 30 g reszelt füstölt sajt 
• 30 g Dr. Oetker vegán k. 
• só, bors 
• 1 gerezd fokhagyma 
 

Sült paprikakrém: 
• 1 db kaliforniai paprika 
• 3 ml olívaolaj 
• 1 kis fej hagyma 
• 1 gerezd fokhagyma 
• 30 g Dr. Oetker vegán 
k. 
• só, bors 
Először megsütjük a 
paprikát. 

Zöldségkrém: 
• 100 g vegyes kerti zöldség 
• 1 gerezd fokhagyma 
• pici mustár 
• 30 g Dr. Oetker vegán krém 
• só, bors 
A zöldségeket fokhagymán és pici 
hagymán pirítsuk meg, sózzuk, 
borsozzuk, majd pici mustárral 
turmixoljuk krémesre. 

Fokhagymás fetakrém: 
• 3 gerezd fokhagyma 
• 50 g Dr. Oetker vegán k. 
• só, bors 
• 50 g feta sajt 
 

Uborkás kecskesajtkrém: 
• 70 g kecskesajt 
• 1 gerezd fokhagyma 
• 5 g mustár 
• só, bors 
• 50 g reszelt uborka 

Avokádós tonhalkrém 
(A-B): 
• ¼ db avokádó 
• ½ db tonhal konzerv 
• ½ db citrom 
• 30 g hagyma 
• só, bors 
• 30 g Dr. Oetker vegán 
k. 
 
 
 

Medvehagymás krém:  
• 100 g medvehagyma 
• 1 kis fej hagyma 
• 2 gerezd fokhagyma 
• 30 g tejföl 
• ½ citrom leve 
• só, bors, pici olívaolaj 

Citromos spenótkrém:  
• 150 g spenót 
• 1 kis fej hagyma 
• 2 gerezd fokhagyma 
• 30 g Dr. Oetker vegán k. 
• ½ citrom leve 
• só, bors 

Medvehagymás krém 2.:  
• 100 g medvehagyma 
• 1 kis fej hagyma 
• 2 gerezd fokhagyma 
• 30 g Dr. Oetker vegán k. 
• ½ citrom leve 
• só, bors, pici olívaolaj 
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Zabtortilla  
 
Hozzávalók 1 adaghoz: 

• 60 g zabliszt 

• ½ ek olívaolaj 

• kicsi meleg víz 

• 60 g sonka 
 

• 150 g tetszőleges kerti zöldség 

• kicsi szódabikarbóna 

• só, bors, tetszőleges zöldfűszerek 
 
Recept: 
Az összevalókból tésztát gyúrunk, kinyújtunk, majd egy serpenyőben kisütjük. Ha 
készen van, megtöltjük a sonkával és a zöldségekkel. 

Popej palacsinta  
 
Hozzávalók 1 adaghoz: 

• 55 g zabliszt 

• 1 db tojás 

• csipet szódabikarbóna 

• 1 gerezd fokhagyma 

• 2 marék spenót 
 

• 50 g zabtej vagy rizstej vagy mandulatej 

• 100 g növényi joghurt  

• só, bors, ízlés szerinti egyéb fűszer 

• kókuszolaj a kenéshez 
 
Recept: 
A folyékony hozzávalókat turmixgépben elkeverjük a spenóttal. Hozzáadjuk a száraz 
hozzávalókat, majd kókuszolajjal kikent serpenyőben lassú tűzön kisütjük.  

Karfiol gofri vagy muffin 
 
Hozzávalók 2 adaghoz: 

• 140 g karfiol 

• 4 db tojás 

• 80 g csirkemellsonka vagy 
pulykamellsonka vagy kecskesajt 
vagy növényi sajt 

 
 

• só, bors, pirospaprika, ízlés szerinti zöldfűszer 

• 1 gerezd fokhagyma 

• 40 g zabliszt  

• 10 ml olívaolaj 
 
Recept: 
Keverjük el egy turmixgépben a karfiolt, két tojást, a választott sonkát vagy sajtot, az 
aprított fokhagymát, a sót, a borsot, a pirospaprikát, a lisztet. Pici olívaolajjal kenjük ki a 
gofrisütőt, majd öntsünk rá a masszából. Süssük 5-6 percig. Készítsünk 2 db tükörtojást 
serpenyőben. Ha kész, tálaljuk ezeket a gofri tetején. Gofrisütő hiányában muffint is 
lehet belőle készíteni. 1 gofri & 1 tükörtojás az egy adag. 

 

Mákos-almás zabtorta  
 
Hozzávalók 2 adaghoz: 

• 100 g zabpehely 

• 180 g alma 

• 2 db tojás  

• 20 g útifűmaghéj 

• 40 g darált étkezési mák 
 

• 10 g mogyoróvaj vagy mandulavaj vagy 7 g kókuszzsír 
• 10 g eritrit vagy ezerédes vagy stevia vagy nádcukor 
 
Recept: 
Az összetevőket turmixoljuk egybe, de néhány kockára szeletelt almát hagyjunk 
egészben is a torta tésztájába keverve és a tetejére is (ha szeretnénk). Szilikonos 
formában vagy hőálló edényben tegyük a sütőbe, süssük készre. Ha a tészta túl sűrű, 1dl 
növényi tejet tehetünk bele, de nem többet!   
 

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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Tükörtojás  
 
Hozzávalók 1 adaghoz: 

• 2 db tojás 

• 1 ek olívaolaj  

• 40 g pur-pur kenyér 
 

• 150 g paradicsom 

• só, bors a tojásra 
 
Recept: 
A tojásokat olajon készítsük el. Fogyasszunk hozzá friss vagy pirított kenyeret és friss 
zöldséget. A paradicsom helyett választhatunk mást a cseretáblázatból. 

Almafánk  
 
Hozzávalók 1 adaghoz: 

• 1 db tojás 

• 20 g nádcukor 

• 40 g zabliszt 

• 1 csipet só, kis fahéj 

• ½ dl növényi tej 
 

• 100 g alma 

• ½ ek olívaolaj (sütéshez) 
 
Recept: 
Tojást a cukorral habosítjuk, majd hozzáadjuk a lisztet, sót és a tejet. Ezeket habverővel 
átdolgozzuk. Az almákat meghámozzuk, majd apró kockákra vágjuk, és a masszához 
keverjük. Egy serpenyőben olajat kezdünk el melegíteni, és ebbe kanalazunk kis 
halmokat. Ha már barnul az aljuk, megfordítjuk, és azt is aranybarnára sütjük. Még 
melegen megszórjuk fahéjjal. 

Almás kölestorta  
 
Hozzávalók 4 adaghoz: 

• 320 g köles 

• 4 db tojás  

• 80 g útifűmaghéj 

• 4 db alma 
 

• 20 g kókuszzsír 

• 30 g eritrit vagy ezerédes vagy stevia vagy nádcukor 
 
Recept: 
Minden összetevőt aprítógépben keverjünk el, tészta masszát kell kapnunk. Szilikonos 
formába vagy hőálló edénybe tegyük bele, majd süssük készre sütőben. 

Resztelt májas omlett  
 
Hozzávalók 2 adaghoz: 

• 4 db tojás 

• 1 ek olívaolaj 

• zöld saláta 

• 100 - 150 g maradék resztelt máj (élelmiszer útvonalban, ha készítesz) 

• só, bors, szerecsendió ízlés szerint 
 
Recept: 
Egy serpenyőben felolvasztjuk a vajat, belekanalazzuk a resztelt májat, majd közepes 
lángon hirtelen megpirítjuk a máj minden oldalát. A tojásokat simára verjük, majd 
ráöntjük a májra, és néhány perc alatt egyenletesen készre sütjük az omlettet. 
 

Fahéjas cukkinis zabtorta 
mogyoróvajjal  
 
Hozzávalók 1 adaghoz: 

• 50 g zabpehely 

• 70 g cukkini 

• 1 db tojás 

• fahéj 
 

• 10 g mogyoróvaj vagy 7 g kókuszzsír 

• 10 g eritrit vagy ezerédes vagy stevia vagy nádcukor 
 
Recept: 
Reszeljük le a cukkinit, majd nyomjuk ki a levét. Az összes hozzávalót öntsük egy 
edénybe és dolgozzuk össze. Szilikon formában vagy sütőpapírral bélelt pici edényben 
süssük ki a tésztát.  

Pirítós sült vagy grillezett feltét 
variációkkal  
 
Hozzávalók 1 adaghoz: 
Alap minden variációhoz: 

• 70 g pur-pur kenyér  

• 6 ml olívaolaj vagy kókuszzsír a 
feltét pirításhoz 

 

Recept: Pirítsuk meg a kenyeret, majd kenjük meg a zsiradék felével, a maradék 
olívaolajon vagy kókuszzsíron pedig süssük meg a választott feltétet. Fogyasszunk hozzá 
tetszés szerint 50g friss zöldséget. 

 
 
 

 

1. variáció: 
• 2 db tükörtojás 
• 50 g pirított gomba 
 
4. variáció: 
• 30 g aszalt paradicsom 
• 50 g pirított gomba 

2. variáció: 
• 2 db tükörtojás 
• 30 g pirított hagyma 
 
5.variáció: 
• 50 g avokádó vagy tonhal 
• 50 g koktélparadicsom 

3. variáció: 
• 50 g pirított koktélparadicsom 
• 100 g feta sajt vagy 100 g 
kecskesajt 



 

 

      

Duciforradalom 

Ebédötletek és vacsoraötletek 
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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. 
 

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. 

Lime-os pisztáciás lazac  
 
Hozzávalók 2 adaghoz: 

• 2 db lazacfilé 

• 150 g vörösbab 

• 1 tk koriander 

• 1 tk petrezselyem 

• 2 tk olívaolaj 

• 1 gerezd fokhagyma 

• 200 g brokkoli 
 

• 1 db lime húsa és leve 

• 30 g pisztácia vagy mogyoró vagy mandula 

• só, bors, tetszőleges fűszerek 
 
Recept: 
Először készítünk egy salsát: koriander, petrezselyem, lime leve, pisztácia, 1 tk olívaolaj, 
fokhagyma alapot kell turmixgépben pépesre keverni. A lazacot bőrével felfelé tegyük egy 
fóliával bélelt tepsibe és dörzsöljük be a kifacsart lime húsával, locsoljuk meg olívaolajjal. 
Sózzuk, süssük meg kb. 5 perc alatt, amíg a bőre aranybarna lesz, azután a másik oldalát is 2-3 
percig süssük. A zöldséghez forraljunk vizet, főzzük meg benne a brokkolit. A babhoz 
konzervet is használhatunk. Ha ezt tesszük, csöpögtessük le a levét. A tálunkon lesz tehát 
vörösbab, brokkoli, lazac és salsa.  
 

Marokkói tagine  
 
Hozzávalók 2 adaghoz: 

• 1 db lila hagyma 

• 2 gerezd fokhagyma 

• ½ tk köménymag, ½ tk 
fahéj, ½ tk koriander, só, 
bors, petrezselyem 

• 1 db piros húsú paprika 

• 160 g rizs  

• 1 db cukkini 

• 1 db padlizsán 

• 4 db közepes fürtös 
paradicsom 

• 400 g csicseriborsó (konzerv) 

• 250 ml alaplé 

• 4 db aszalt szilva 

• ½ ek olívaolaj 
 

Mediterrán töltött paprika  
 
Hozzávalók 2 adaghoz: 

• 2 db kaliforniai paprika 

• 12 db koktélparadicsom 

• 1 gerezd fokhagyma 

• 2 ek olívaolaj 

• 8 db olajbogyó 
 

• maréknyi bazsalikom 

• 100 g vörösbab (konzerv) 

• 100 g zöld saláta 
 
Recept: 
Melegítsük elő a sütőt 170 fokra. Tegyük a félbevágott paprikákat egy tepsibe. Külön tálban 
keverjük össze a paradicsomot, a fokhagymát és az olívaolajat, majd töltsük meg vele a 
paprikákat. Süssük 30-40 percig, amíg a paprika teljesen megpuhul. Ezután kisebb adagokban 
osszuk el rajta a babot, szórjuk rá az olajbogyót és a bazsalikomleveleket. Friss zöld salátával 
tálaljuk. 
  

Recept: Pirítsuk meg a hagymát és a fokhagymát 
az olívaolajon 5 perc alatt. Keverjük hozzá a 
fűszereket, még 1 percig pirítsuk, majd tegyük 
bele a zöldségeket is, és süssük 8-10 percig. 
Adjuk hozzá a csicseriborsót, az alaplevet és az 
apróra vágott szilvát. Sózzuk meg, és főzzük 15-
20 percig, amíg a zöldségek megpuhulnak. 
Petrezselyemmel megszórva és rizzsel találjuk. 
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Varázsmenük 4 elemből  
(~ 450-470 kcal) ebédhez 
(A-B), (E) 
 
2 napi meal prep, azaz 2 

napi ebéd adag 
 
Az étel 5 elemből áll 2 
adagban: 

 2 adag roston sült hús 
vagy sajt vagy zöldségfasírt 
vagy fasírt 

 2 adag zöldségköret 

 2 adag gabona vagy 
tésztaköret 

 2 adag pesztó vagy mártás 

 12 ml kókuszolaj vagy 
olívaolaj a sütéshez  
 
Az étel tehát szabadon 

variálható az  
csoportokban kiválasztott 
élelmiszerekből! 

Így lesz például egy roston 

csirkemell párolt 

brokkolival, sült 

édesburgonyával és  
medvehagyma pesztó. És 
ehhez minden esetben 
használjunk olívaolajat vagy 
kókuszzsírt a sütéshez. 
 
A zöldségfasírtok egységesen 
tojással, zabpehellyel, 
hagymával, fokhagymával, 
fűszerekkel készülnek 
szabadon választható 
zöldséggel. 
 
A húsos fasírtok egységesen 
50 g darált húsból (vagy 1 
halkonzervből), tojásból, 
zabpehelyből, hagymából, 
fokhagymából, fűszerekből 
készülnek. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

• 100 g grillezett sajt 
• 220 g hal 
• 220 g csirkemell 
• 220 g pulykamell 
• 220 g csirkemáj 
• 220 g főtt marhahús 
• 180 g karaj  
• 100 g kacsamell 
• 120 g kacsamáj  
• 100 g tofu 
 

• 4 db tojás (főtt, tükör) 
• 2 adag céklafasírt 
• 2 adag tökfasírt 
• 2 adag brokkolifasírt 
• 2 adag karfiolfasírt 
• 2 adag kukoricafasírt 
• 2 adag káposztafasírt 
• 2 adag zöldbabfasírt 
• 2 adag klasszikus fasírt 
• 2 adag répafasírt 

• 2 adag tonhalfasírt 
• 2 adag sütőtökfasírt 
• 2 adag gombafasírt 
• 2 adag vörös káposzta fasírt 
• 2 adag zöldborsófasírt 
• 2 adag kelkáposztafasírt 
• 2 adag mexikói zds fasírt 
• 2 adag uborkafasírt 
• 2 adag cukkinifasírt 
• 2 adag lencsefasírt 

Zöldségfasírtok és húsos fasírtok receptjét lásd az 65. oldalon 
 

 roston sült hús (ragunak való tokány) vagy sajt vagy zöldségfasírt vagy fasírt 2 adag 
mennyisége: 

 gabona vagy tésztaköret vagy keményítő tartalmú zöldség 2 adag mennyisége 

• 80 g amaránt 
• 80 g árpagyöngy 
• 80 g basmati rizs 
• 80 g barna rizs 
• 80 g bulgur 
• 80 g durum tészta  
 

 párolt vagy grillezett vagy főtt zöldség 2 adag mennyisége 

• 30 g avokádó 
• 200 g brokkoli 
• 160 g cékla 
• 300 g cukkini 
• 220 g gomba 
• 160 g főzőtök 
• 120 g hagyma 
• 160 g fehér káposzta 
• 160 g lila káposzta 
• 130 g karalábé 
• 160 g karfiol 
• 100 g kelbimbó 
• 140 g kelkáposzta 
• 400 g kígyóuborka 
• 180 g padlizsán 
• 200 g paprikafélék 
• 280 g paradicsom 
• 320 g retek 
• 130 g sárgarépa 
• 290 g spárga 
 
 

• 170 g zeller 
• 360 g zöldsaláták 
• 60 g mirelit grill zdskeverék 
• 50 g mirelit mexikói zdskeverék 
• 250 g mirelit lecsó zdskeverék 
• 80 g mirelit franciasaláta zdskeverék 
• 70 g mirelit tavaszi zdskeverék 
• 160 g mirelit brokkoli+karfiol zdskeverék 
• 70 g mirelit francia zdskeverék 
• 110 g mirelit toscan zdskeverék 
• 200 g mirelit brokkoli + karfiol + répa zdskeverék 
• 140 g mirelit chinese zdskeverék 
• 130 g mirelit thai zdskeverék 
• 600 g mirelit bali zdskeverék 
• 170 g mirelit olasz zdskeverék 
• 90 g mirelit sárgarépa + borsó zdskeverék 
• Savanyúságra is lehet cserélni a zöldségeket. 
Káposzta alapú savanyúságok, paprika alapú 
savanyúságok, uborka alapú savanyúságok, cékla kb. 
150 g mennyiségben mehetnek. 

• 70 g durum tarhonya 
• 80 g hajdina 
• 80 g köles 
• 70 g kuszkusz 
• 70 g quinoa 
• 80 g rizstészta 
 

• 350 g burgonya 
• 350 g édesburgonya 
• 90 g szafi tészták 
• 90 g szafi tarhonya 
• 90 g szafi galuska liszt 

 A receptkönyvben található bármely mártás vagy pesztó 50-60 g 
 
Így épül fel tehát az étel 2 adagja: 
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Zöldborsós pulykabrassói  
 
Hozzávalók 2 adaghoz: 

• 20 g csirkemellsonka vagy 
pulykamellsonka 

• 240 g pulykatokány  

• 2 db hagyma 

• 4 gerezd fokhagyma 

• 1 ek zabliszt  

• 2 tk pirospaprika 

• 120 ml alaplé vagy víz 

• 80 g zöldborsó 
 

• só, bors 

• 240 g burgonya vagy édesburgonya 

• 2 ek kókuszzsír 
 
Recept: 
A sonkát apró kockákra vágjuk és kiolvasztjuk a zsírját. Rádobjuk a csíkozott pulykahúst, és 
nem mozgatjuk, hagyjuk, hogy legyen rajta egy kis pörzsanyag. Hozzádobjuk az apróra vágott 
hagymát és fokhagymát, ezzel is pirítjuk 4-5 percig (magas lángon, hogy semmi se eresszen 
levet), megszórjuk a liszttel és a pirospaprikával, és elkeverjük. Felöntjük a vízzel vagy alaplével, 
hozzádobjuk a borsót, és 5-10 percig rotyogtatjuk. Ízlés szerint sózzuk, borsozzuk. Az egészben 
főtt (vagy mikróban elkészült) burgonyát meghámozzuk, és magas hőfokon pirosra sütjük egy 
serpenyőben az olajon, ízlés szerint sózzuk, borsozzuk. Ha szeretjük, összeforgathatjuk az 
egészet, én egymás mellé szoktam tálalni a húst és a köretet. 
 

Csípős csirkés, babos 
saláta 
 
Hozzávalók 2 adaghoz: 

• 300 g csirkemell 

• 200 g vörösbab (konzerv) 

• 200 g kaliforniai paprika 
vagy paradicsom 

• 200 g burgonya 
 

• 2 ek pesztó a receptkönyvben található pesztók közül 

• só, bors 

• 2 ek olívaolaj 
 
Recept: 
A csirkemellet süssük meg egészben vagy vékony csíkokra vágva az olajon sózás, borsozás, 
tetszés szerinti fűszerezés mellett. A burgonyát tepsiben olajjal bekenve és sózva süssük meg 
csipsznek. A lecsepegtetett babot és a csíkokra vágott paprikát keverjük el egy tálban. Tálaljuk 
burgonyával, csirkével és a választott pesztóval. 
 

Tepsis csirke 
 
Hozzávalók 2 adaghoz: 

• 200 g csirkemell 

• 100 g burgonya 

• 2 gerezd fokhagyma 

• 1 db lime leve 

• só, bors, pirospaprika 

• 1 ek olívaolaj 

• 100 g zöld saláta tetszés szerint 
 
Recept: 
Dörzsöljük be a csirkét fokhagymával, olajjal, pirospaprikával, tegyük serpenyőbe. Vágjuk 
kockára a burgonyát. Tegyük mellé. Süssük 20 percig. Lime-os, olívás dresszinget készítsünk, 
öntsük a tetejére. Süssük még pár percig. Együnk hozzá 100 g salátát. 
 

Cukkinis muszaka 
 
Hozzávalók 2 adaghoz: 

• 400 g cukkini 

• 100 g burgonya 

• 2 db vöröshagyma 

• 2 gerezd fokhagyma 

• 160 g darált sovány 
marhahús 

• 20 g kókuszzsír 

• 2 ek zabliszt 
 

• 2 dl növényi tej  

• szerecsendió, só, bors 
 
Recept: 
A cukkinit karikázzuk fel, sózzuk és borsozzuk, majd kevés kókuszolajon süssük elő. A 
burgonyával ugyanezt kell tenni. A darált húsból, a hagymából, és a fűszerekből egy bolognai 
alapot főzünk serpenyőben. A besamel mártáshoz tejet melegítünk. Egy lábasban melegítsük 
meg az olajat, szórjuk rá a lisztet és óvatosan pirítsuk meg, majd ráöntjük a meleg tejet, 
fűszerezzük és sűrű állagúra főzzük. Egy jénai tálban vagy hőálló edényben először teszünk egy 
besamel réteget, erre helyezzük a cukkinit és a burgonyát, harmadik rétegünk a bolognai ragu, 
negyedik réteg ismét cukkini, majd besamellel fedjük le az egészet. 180 fokon sütőben kb. 45 
percig sütjük. 

 
Georgina saláta 
 
Hozzávalók 2 adaghoz: 

• 300 g tengeri hal vagy 
csirke vagy pulyka vagy 
kacsa  

• 1 ek olaj vagy kókuszzsír 

• 200 g gomba 

• 60 g sonka 

• só, bors,  
 
 
 

• dresszing: 2 ek bármely pesztó a receptkönyvből vagy 1 ek olívaolaj & ízlés szerinti fűszerek 
& citrom & lime  

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

• 200 g paradicsom 

• 2 gerezd fokhagyma 
 
Recept: 
Zsiradékon pirítsuk a fokhagymát, majd helyezzük rá a húst, a sonkát, a gombát. Süssünk és 
pirítsunk meg mindet. Vágjuk fel a salátát és a nyers paradicsomot. Tegyünk mindent a salátára. 
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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. 

Mexikói saláta 
 
Hozzávalók 2 adaghoz: 

• 300 g csirkemell vagy 
pulykamell vagy kacsamell 

• 1 ek olaj vagy kókuszzsír 

• 100 g főtt kukorica – 
pajzsmirigyes cserélje 
zöldborsóra 

• 100 g vörösbab (konzerv) 
 

• dresszing: 2 ek bármely pesztó a receptkönyvből vagy 1 ek olívaolaj & ízlés szerinti fűszerek 
& citrom & lime  

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

• só, bors, fokhagyma 

• 100 g paradicsom vagy paprika 
 
Recept: 
Zsiradékon pirítsuk meg a fokhagymát és a húst. Vágjuk fel a zöld salátát és a nyers 
paradicsomot vagy paprikát. Tegyük a salátára a kukoricát, a lecsepegtetett vörösbabot, és a húst 
is. 
 

Donnibito 
 
Hozzávalók 2 adaghoz: 

• 300 g csirkemell vagy 
pulykamell   

• 1 ek olaj vagy kókuszzsír 

• 2 db főtt tojás 

• 20 g tökmag 

• 20 g szezámmag 
 

• dresszing: 2 ek bármely pesztó a receptkönyvből vagy 1 ek olívaolaj & ízlés szerinti fűszerekek 
& ½ db citrom leve & ½ db lime leve 

• 400 g zöld saláta (saláta, uborka, spenót, stb tetszés szerint) 

• só, bors 
 
Recept: 
Zsiradékon süssük meg a húst. Pirítsuk meg a magvakat serpenyőben, a tojásokat pedig főzzük 
meg. Vágjunk minden hozzávalót össze és öntsük le a dresszinggel, majd szórjuk meg a pirított 
magvakkal. 

Serrano saláta 
 
Hozzávalók 2 adaghoz: 

• 200 g serrano sonka 

• 100 g olívabogyó 

• 60 g parmezán 

• 100 g paradicsom vagy 
paprika 

• 50 g olajos mag 

• 1 gerezd fokhagyma 

• só, bors 
 

• dresszing: 2 ek bármely pesztó a receptkönyvből vagy 1 ek olívaolaj & ízlés szerinti fűszerekek 
& ½ db citrom leve & ½ db lime leve  

• 400 g zöld saláta (pl. saláta, uborka, spenót) 
 
Recept: 
Vágjuk fel a zöldségeket. Készítsük el a dresszinget. Pirítsuk meg az olajos magvakat (pl. dió, 
kesudió, tökmag, fenyőmag, mandula) Helyezzünk mindent a salátára, majd szórjuk meg a 
reszelt parmezánnal. 

 
 

Narancsos kacsasaláta 
 
Hozzávalók 2 adaghoz: 

• 280 g kacsamell 

• 2 cső kukorica (kb. 300 g) 

• 2 db narancs 

• 2 ek balzsamecet 

• 1 ek olívaolaj vagy 
kókuszzsír  

• 2 ek almaecet 

• 1 ek szójaszósz 

• 1 tk méz 

• só, bors 
 
 
 
 

• 1 tk őrölt paprika 

• dresszing: 2 ek bármely pesztó a receptkönyvből vagy 1 ek olívaolaj & ízlés szerinti fűszerek 
& ½ db citrom leve & ½ db lime leve 

• 300 g zöld saláta (pl. saláta, uborka, spenót) 
 
Recept: 
Keverjük össze az almaecetet, a balzsamecetet, az olívaolajat, a szójaszószt, a mézet és az őrölt 
paprikát a páchoz. Helyezzük a kacsamellet a bőrével lefelé egy lapos edénybe és öntsük rá a 
pácot. Hagyjuk állni a hűtőszekrényben 20-30 percig. Közben grillezük meg a kukoricát 
serpenyőben, majd mikor kicsit kihűlt, vágjuk le a kukoricaszemeket és tegyük félre. Ezután 
melegítsük elő a sütőt 200 fokra. Serpenyőben kérgesítsük a húst, majd tegyük sütőtálcára. 
Süssük meg. Oszlassuk el a salátaleveleket, a tetejére a kockázott narancsot és a kukoricát, majd 
a húst. - Pajzsmirigyes kukorica helyett zöldbabot válasszon! 
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Bajor virslisaláta 
 
Hozzávalók 3 adaghoz: 

• 2 db lila hagyma 

• só, bors 

• 2 ek almaecet 

• 500 g virsli 

• 300 g zöld saláta 

• 200 g csemegeuborka 

• 2 tk mustár 

• 1 ek olaj 

• 100 g gyöngyhagyma 

• 1 kis csokor petrezselyem 

• 1 ek nádcukor vagy barna cukor vagy eritrit 
 
Recept: 
A lila hagymát megtisztítjuk, félfőre vágjuk. Megszórjuk sóval, borssal, cukorral, és 
meglocsoljuk az almaecettel. A virsliket szintén meghámozzuk, hosszában félbevágjuk, majd 
felcsíkozzuk, ízlés szerint főzzük, sütjük. A csemegeuborkát is hasonló csíkokra vágjuk. Egy 
keverőtálba kanalazzuk a mustárt, ráöntjük az ecetes levet a hagymáról, majd összekeverjük az 
olajjal is, ez lesz a saláta dresszingje. A gyöngyhagymákat negyedeljük, a petrezselymet 
felaprítjuk, és mindent jól összekeverünk. 
 

Zöld almás lencsesaláta 
 
Hozzávalók 2 adaghoz: 

• 1 400 g lencse (konzerv) 

• 1 - 2 db újhagyma 

• 2 db zöld alma 

• 2 ek olívaolaj 

• 2 tk mustár 

• 1 tk szárított tárkony 

• só, bors 

• 1 tk ecetes torma 
 
Recept: 
A lencsét leszűrjük és átmossuk. Hozzákeverjük az aprított újhagymát, a felkockázott zöld 
almát, az olívaolajat, a tormát, a mustárt, a szárított tárkonyt, és ízlés szerint sózzuk, borsozzuk. 

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 db hagyma 
 

• 2 tk kókuszzsír vagy olívaolaj 

• 2 ek fehérborecet 

• 120 g zöld saláta 
 
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. 
 

Cukkinilecsó 
 
Hozzávalók 2 adaghoz: 

• 2 db cukkini 

• 1 db vöröshagyma 

• 2 ek olaj 

• 4 db paradicsom 

• 1 ek fűszerpaprika 
 

• só 

• 300 g virsli 
 
Recept: 
A cukkinit meghámozzuk és felszeleteljük. A hagymát apró kockára vágjuk. A paradicsomokat 
forrásban lévő vízbe dobjuk 1-2 percre, majd vízből kivéve könnyedén lehúzzuk a héját. Kevés 
olajon megdinszteljük a hagymát, majd a tűzről lehúzzuk. Beletesszük a felaprított 
paradicsomot és meghintjük a pirospaprikával. Kb. 10 perc alatt a paradicsomot szétfőzzük 
benne. Sózzuk. Hozzáadjuk a cukkinit és puhára főzzük. A legvégén kerül bele a felkarikázott 
virsli, ezzel is pár percig főzzük. 
 

Cukkinis-lecsós máj 
 
Hozzávalók 2 adaghoz: 

• 1 db kisebb cukkini 

• 1 db paprika 

• 2 db paradicsom 

• 2 db vöröshagyma 

• 500 g csirkemáj 
 

• 4 ek olaj 

• 1 tk fűszerpaprika 

• só, bors 
 
Recept: 
A májat megtisztítjuk, és kb 2 cm-es darabokra vágjuk. A zöldségeket szintén ekkorára, a 
vöröshagymát pedig apróra. Egy nagyobb serpenyőben olajon megfonnyasztjuk a 
vöröshagymát, rátesszük a májat, és "fehéredésig" pirítjuk. Megszórjuk pirospaprikával, sózzuk, 
borsozzuk, és hozzáadjuk a zöldségeket is (mindet egyszerre). Elkeverjük, majd lefedve kb. 15 
percig takarékon összerotyogtatjuk. 
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Tonhalas brokkolisaláta  
 
Hozzávalók 2 adaghoz: 

• 2 db retek 

• 2 db kisebb tonhal 
konzerv  

• 2 szelet pur-pur kenyér 

• 200 g brokkoli 
 

• Öntet: 1 ek olívaolaj & 1 tk gyömbér reszelve & 1 gerezd fokhagyma összezúzva & ½ lime 
leve & ½ tk méz 

• 4 maréknyi salátalevél 
 

Recept: 
Oszlassuk el a salátaleveleket két tányéron. Adjuk hozzá a szeletelt retket és a tonhaldarabokat. 
Pirítsuk meg a kenyeret és kockára vágva adjuk hozzá a salátához. Helyezzük a brokkolit 
forrásban lévő vízbe és főzzük kb. 5 percig, majd szűrjük le és adjuk hozzá a salátához. Főzzük 
meg, majd szeleteljük fel a tojást. Egy tálban keverjük össze az öntet összetevőit és locsoljuk 
meg vele a salátát. Szórjuk meg parmezán sajttal és tálaljuk. 
 

Barackos lazacsaláta  
 
Hozzávalók 2 adaghoz: 

• 280 g lazac filé 

• 2 cső kukorica (kb. 300g) 
– pajzsmirigyes cserélje 
le! 

• 120 g salátalevél 

• 2 db friss őszibarack 

• 2 ek balzsamecet 

• Öntet: 1 ek olívaolaj & 1 ek almaecet & 1 ek szójaszósz & ½ lime leve & ½ tk méz & 1 tk 
bors 

 
Recept: 
Keverjük össze a mázat az öntet hozzávalóiból. Helyezzük a lazacot a bőr nélküli oldalával 
lefelé egy lapos edénybe és locsoljuk rá az öntetet. Hagyjuk állni a hűtőszekrényben kb. 20-30 
percig. Grillezük meg a kukoricát és a szeletekre vágott őszibarackot serpenyőben, majd mikor 
kihűlt a kukorica, vágjuk le a kukoricaszemeket és tegyük félre a barackkal együtt. Ezután 
melegítsük elő a sütőt 200 fokra, és tegyük a lazacot egy sütőtálcára. Süssük kb. 8-10 percig. 
Oszlassuk el a salátaleveleket, a tetejére tegyünk szeletelt őszibarackot és a grillezett kukoricát. 
Helyezzük rá a lazacot. 
 

Resztelt máj héjában 
készült burgonyával 
 
Hozzávalók 2 adaghoz: 

• 300 g csirkemáj 

• 2 db hagyma 

• 2 gerezd fokhagyma 

• 3 db babérlevél 

• só, bors, pirospaprika 

• 1 db kaliforniai paprika 

• 2 ek kókuszzsír 

• 300 g savanyúság 
 

• 240 g burgonya 
 
Recept: 
A hagymát és a fokhagymát apróra vágjuk. A májat csíkokra szeleteljük. Egy serpenyőben 
megdinszteljük a hagymát a kókuszzsíron, hozzáadjuk a fokhagymát, majd beletesszük a 
csirkemájat is. Fehéredésig süssük. Mikor készen van, sózzuk, borsozzuk és adjunk hozzá 
pirospaprikát, majd öntsük fel annyi vízzel, hogy éppen ellepje. Adjuk hozzá a kockákra vagy 
csíkokra vágott kaliforniai paprikát és a babérlevelet. Főzzük kb. 10 percig fedő alatt, majd fedő 
nélkül annyit, hogy a leve elfőjön és csak szaft maradjon az alján. A burgonyát héjastól tegyük 
egy tányérra. Szurkáljuk meg villával, öntsünk alá fél dl vizet és tegyük a mikróba. 2,5-2,5 percig 
süssük mindkét oldalát. Ha kész, hámozzuk meg. Karikázzuk a máj mellé. Fogyasszuk 
savanyúsággal. Nagyon passzol hozzá a kovászos uborka vagy a savanyú káposzta is. 
 

Hamis vadas 
 
Hozzávalók 2 adaghoz: 

• 200 g darált pulykahús 

• 200 ml kókusztejszín 

• 1 ek kókuszzsír 

• 2 ek mustár 

• 4 db közepes sárgarépa 

• 2 gerezd fokhagyma 

• 2 db hagyma 

• 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 

• só, bors 
 

• 240 g darált marhahús vagy pulykahús  

• 200 g kápia paprika vagy kaliforniai paprika  

• ½ ek olívaolaj 
 
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. 
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Buddha-tál varázsmenü 5-
6 elemből 
 
2 napi meal prep, azaz 2 

napi ebéd adag 
 
A tál 5 elemből áll 2 
adagban: 

 fehérjeforrás (hús vagy hal 
vagy fasírt vagy sajt vagy 
növényi forrás vagy tojás) 

 zöldségköret és/vagy 
gyümölcs 

 gabona vagy tésztaköret 

 pesztó vagy mártás 

 kókuszolaj vagy olívaolaj a         
sütéshez 

 1-2 tk szezámmag vagy 1-2 
tk köménymag vagy 10-15 
szem bármilyen olajos mag 
mehet a táladra akkor, ha 
részben nem kell az 
ételedhez olaj (mert pl. egy 
füstölt hallal dolgozol) és 
akkor is, ha a pesztót vagy 
mártást lefelezed és a fél 
adagja helyett teszel 
magvakat is az ételbe.  
 
Az étel tehát szabadon 

variálható az  
csoportokból kiválasztott 
élelmiszerekből! 

Így lesz például egy roston 

csirkemell 4 
zöldség/gyümölcs: 90g zöld 
saláta, 30g hagyma, 40g lila 
káposzta, 20g ananász, 70 g 

spárga sült édesburgonya 

 medvehagyma pesztó vagy 
kókuszjoghurt. Ehhez 

használtam  6 ml 

olívaolajat és 5 szem 
pörkölt mogyorót is. Mindig 
használjunk olívaolajat vagy 
kókuszzsírt a sütéshez. 
 
Extra Buddha-tál elemek: 

Savanyított zöldségek: ½ 

tk nádcukor & ½ tk só & 150 
ml fehérborecet vagy rizsecet. 
Készülhet: retek, hagyma, 
cékla ezzel a recepttel. Adagja 
egyező a zöldségek között 
sorolt adagolással (az a ½ 
nádcukor nem dob sokat). 
 
 
 

 

 

• 100 g grillezett sajt 
• 220 g hal vagy lazac 
• 220 g csirkemell 
• 220 g pulykamell 
• 220 g csirkemáj 
• 220 g főtt marhahús 
• 180 g karaj  
• 100 g kacsamell 
• 120 g kacsamáj  
• 1 db tonhalkonzerv 
• 1 db twist lazackonzerv 
• 100 g makréla 
• 250 g tojásfehérje rúd 
• 250 g vörösbab 
 
 
 
 
 

• 265 g lencse 
• 130 g tempeh 
• 220 g vörösbab 
• 265 g zöldborsó 
• 180 g tofu 
• 110 g feta sajt 
• 110 g kecskesajt 
• 110 g juhsajt 
• 100 g fekete-erdei sonka 
• 100 g serrano sonka 
• 180 g prosciutto sonka 
• 100 g füstölt hal 
• 4 db tojás (főtt, tükör) 
• 2 adag céklafasírt 
• 2 adag tökfasírt 
• 2 adag brokkolifasírt 
• 2 adag káposztafasírt 
• 2 adag zöldbabfasírt 
• 2 adag klasszikus fasírt 

• 2 adag répafasírt 
• 2 adag karfiolfasírt 
• 2 adag kukoricafasírt 
• 2 adag tonhalfasírt 
• 2 adag sütőtökfasírt 
• 2 adag gombafasírt 
• 2 adag vörös káposzta fasírt 
• 2 adag zöldborsófasírt 
• 2 adag kelkáposztafasírt 
• 2 adag mexikói zds fasírt 
• 2 adag uborkafasírt 
• 2 adag cukkinifasírt 
• 2 adag lencsefasírt 

Zöldségfasírtok és húsos fasírtok receptjét lásd az 65. oldalon 
 

 fehérjeforrás - 2 adag mennyisége: 

 gabona vagy keményítő tartalmú zöldség 2 adag mennyisége 

• 80 g amaránt 
• 80 g árpagyöngy 
• 80 g basmati rizs 
• 80 g barna rizs 
• 80 g bulgur 
• 80 g hajdina 
 
•  
 

 párolt vagy grillezett vagy főtt zöldség vagy gyümölcs - 2 adag mennyisége 

• 30 g avokádó 
• 200 g brokkoli 
• 160 g cékla 
• 300 g cukkini 
• 220 g gomba 
• 160 g főzőtök 
• 120 g hagyma 
• 160 g fehér káposzta 
• 160 g lila káposzta 
• 130 g karalábé 
• 160 g karfiol 
• 100 g kelbimbó 
• 140 g kelkáposzta 
• 400 g kígyóuborka 
• 180 g padlizsán 
• 200 g paprikafélék 
• 280 g paradicsom 
• 320 g retek 
• 130 g sárgarépa 
 
 
 

• 170 g zeller 
• 360 g zöldsaláták 
• 60 g mirelit grill zdskeverék 
• 50 g mirelit mexikói zdskeverék 
• 250 g mirelit lecsó zdskeverék 
• 80 g mirelit franciasaláta zdskeverék 
• 70 g mirelit tavaszi zdskeverék 
• 160 g mirelit brokkoli+karfiol zdskeverék 
• 70 g mirelit francia zdskeverék 
• 110 g mirelit toscan zdskeverék 
• 200 g mirelit brokkoli + karfiol + répa zdskeverék 
• 140 g mirelit chinese zdskeverék 
• 130 g mirelit thai zdskeverék 
• 600 g mirelit bali zdskeverék 
• 170 g mirelit olasz zdskeverék 
• 90 g mirelit sárgarépa + borsó zdskeverék 
• 290 g spárga      • 70 g ananász   • 65 g füge (nyers) 
• 90 g ananász      • 90 g alma 
• 100 g narancs    • 55 g gránátalma 
 
 

• 70 g quinoa 
• 80 g köles 
• 70 g kuszkusz 
• 80 g rizstészta 
• 350 g burgonya 
• 350 g édesburgonya 
 
 

 
 

 50-60 g a receptkönyv található bármely mártásból vagy pesztóból - 2 adag mennyiség 
 
Így épül fel tehát az étel 2 adagja: 
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Kacsa édesburgonya-
pürével 
 
Hozzávalók 2 adaghoz: 

• 2 db közepes 
édesburgonya  

• 230 g kacsamell 

• 2 ek avokádóolaj vagy 
szezámolaj 

• ½ tk só 

• ¼ tk őrölt bors 

• 2 tk friss vagy szárított 
kakukkfű 

• 200 ml mandulatej  
 

• 1 ek extra szűz olívaolaj 

• ½ tk őrölt kömény 
 
Recept: 
Melegítsük elő a sütőt 200 fokra. A megmosott édesburgonyákat több helyen szúrjuk meg 
aránylag mélyen egy villával. Csomagoljuk be őket alufóliába és tegyük bele egy tepsibe és úgy 
a sütőbe. Süssük kb. 40-50 percet. Ezalatt, a kacsamelleken a bőrt éles késsel irdaljuk be és egy 
tálban az avokádóolajjal, a sóval, az őrölt borssal és a kakukkfűvel keverjük el. Hagyjuk állni 5-
10 percet. Serpenyőben közepes hőmérsékleten a kacsamellet a bőrös felével lefele kezdjük el 
sütni, mindkét oldalát kb. 5-6 perci, vagy, ahogy szeretjük. Az édesburgonyát hámozzuk meg, 
tegyük bele egy turmixgépbe, adjuk hozzá az olívaolajat, a köményt, a mandulatejet és 
pürésítsük össze. Savanyúsággal vagy zöld salátával tálaljuk. 
 

Pulyka bolognese 
 
Hozzávalók 4 adaghoz: 

• 2 ek kókuszolaj 

• 1 db nagy vöröshagyma 
felaprítva 

• 1 gerezd zúzott 
fokhagyma 

• 450 g gomba 

• 280 g darált pulykahús 
 

• 400 g konzerv vagy friss, hámozott paradicsom 

• 2 db közepes sárgarépa  

• babérlevél 

• 400 g gyalult főzőtök 
 
Recept: 
Melegítsük meg az olajat egy serpenyőben és dinszteljük a hagymát. Adjuk hozzá a fokhagymát 
és a felszeletelt gombát, főzzük együtt 3-4 percig óvatosan kevergetve. Tegyük hozzá a pulykát 
és főzzük további 4-5 percig, majd következik a paradicsom, répa, babérlevél és a fűszerek, só, 
bors. Főzzük együtt kb. 20 percet, majd vegyük ki a babérleveleket. Pároljuk meg roppanósra a 
tökspagettit. Tálaljuk úgy, mint egy hagyományos spagettit. 
 

Mediterrán pulykapörkölt 
 
Hozzávalók 4 adaghoz: 

• 2 ek avokádóolaj vagy 
kókuszolaj 

• 450 g darált pulykacomb 

• 1 db közepes 
vöröshagyma  

• só, bors 

• 2 db közepes cukkini  

• 2 ek extra szűz olívaolaj 

• 1 db közepes méretű 
piros kaliforniai paprika  

• 1 ek balzsamecet 

• 4 db közepes paradicsom  

• 1 db nagyobb csicseriborsó-konzerv 

• 1 gerezd fokhagyma 
 
Recept: 
Közepes hőmérsékleten melegítsük fel az avokádóolajat egy nagyobb serpenyőben, majd adjuk 
hozzá a pulykát, keverjük el és pirítsuk kb. 5-8 percig, amíg nem kezd el barnulni. Ezután a húst 
merjük ki úgy, hogy az olaj benne maradjon a serpenyőben, majd tegyük bele a hagymát, sózzuk, 
borsozzuk, fűszerezzük és pirítsuk kb. 2-3 percet, amíg a hagyma meg nem puhul. Tegyük bele 
a cukkinit, olívaolajat és főzzük további 2-3 percig, majd adjuk hozzá a paprikát, balzsamecetet, 
paradicsomot, öntsük újra hozzá a húst, fokhagymát és a csicseriborsót. Keverjük jól el és 
főzzük együtt kb. 8 percet.  
 
 

Rozmaringos sült 
csirkecomb 
újburgonyával, 
fokhagymás spárgával  
 
Hozzávalók 4 adaghoz: 

• 700 g burgonya 

• 2 nagy csomag spárga 

• 1 fej fokhagyma 

• 1 ek rozmaring 
 

• 8 db csirkefelsőcomb vagy -alsócomb 

• 1 db citrom 

• kókuszzsír a kenéshez 
 
Recept: 
Melegítsük elő a sütőt 180 fokra. Tegyük egy nagy sütőtálba vagy tepsibe a burgonyát, a spárgát, 
a fokhagymát. Locsoljuk meg az olajjal, facsarjunk rá citromlevet, szórjuk meg sóval, aztán 
forgassuk össze az egészet alaposan és alufóliával lefedve süssük kb. 15 percig. Vegyük le róla 
az alufóliát és forgassuk a zöldségekhez a rozmaringot. A csirkecombokat sózzuk meg és 
rendezzük el a tepsiben. Az alufólia nélkül süssük tovább 25-30 percen át, míg a burgonya 
megpuhul, a csirke pedig átsül.  
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Saláta variációk 5-6 
elemből 
 
2 napi meal prep, azaz 2 
napi ebéd /vacsora 

adag 
 
A tál 5 elemből áll 2 
adagban: 

 fehérjeforrás (hús vagy hal 
vagy fasírt vagy sajt vagy 
növényi forrás vagy tojás) 
főelem 

 zöldségköret és/vagy 
gyümölcs 

 olajos magvak vagy reszelt 
& morzsolt sajtok vagy olajok 

 pesztó vagy dresszing 

 12 ml kókuszolaj vagy 
olívaolaj a sütéshez 

 1-2 szem asztalt gyümölcs 
vagy 5-10 szem bármilyen 
olajos mag mehet a táladra 
akkor, ha részben nem kell 
az ételedhez olaj (mert pl. 
egy füstölt hallal dolgozol) és 
akkor is, ha a pesztót vagy 
öntetet lefelezed és a fél 
adagja helyett teszel 
+magvakat vagy pár szem 
aszalt gyümölcsöt a salátába.  
 
Az étel tehát szabadon 

variálható az  
csoportokból kiválasztott 
élelmiszerekből! 

Így lesz pl. egy serrano 

sonka 2 
zöldség/gyümölcs: 180g 

zöld saláta, 40g ananász,85 

g mini mozzarella  
valamilyen öntet, pl. olívás 

dresszing  kihagytam, mert 

nem kellett sütéshez olaj  
olaj helyett 10 szem pörkölt 
mogyoró  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

• 150 g grillezett sajt 
• 330 g hal vagy lazac 
• 330 g csirkemell 
• 330 g pulykamell 
• 330 g csirkemáj 
• 330 g főtt marhahús 
• 270 g karaj  
• 150 g kacsamell 
• 180 g kacsamáj  
• 1,5 db tonhal konzerv 
• 1,5 db twist lazac konzerv 
• 150 g makréla 
• 375 g tojásfehérje rúd 
• 375 g vörösbab 
 
 
 
 
 

• 150 g mini mozzarella 
• 70 g bacon 
• 395 g lencse 
• 130 g tempeh 
• 395 g zöldborsó 
• 395 g kukorica 
• 270 g tofu 
• 165 g feta sajt 
• 165 g kecskesajt 
• 150 g fekete erdei sonka 
• 150 g serrano sonka 
• 270 g prosciutto sonka 
• 150 g füstölt hal 
• 6 db tojás (főtt, tükör) 
• 2 adag céklafasírt 
• 2 adag tökfasírt 
• 2 adag brokkolifasírt 
• 2 adag káposztafasírt 
• 2 adag zöldbabfasírt 
• 2 adag klasszikus fasírt 

• 2 adag répafasírt 
• 2 adag karfiolfasírt 
• 2 adag kukoricafasírt 
• 2 adag tonhalfasírt 
• 2 adag sütőtökfasírt 
• 2 adag gombafasírt 
• 2 adag vörös káposzta fasírt 
• 2 adag zöldborsófasírt 
• 2 adag kelkáposztafasírt 
• 2 adag mexikói zds fasírt 
• 2 adag uborkafasírt 
• 2 adag cukkinifasírt 
• 2 adag lencsefasírt 

Zöldségfasírtok és húsos fasírtok receptjét lásd az 65. oldalon 
 

 fehérjeforrás – mint főelem - 2 adag mennyisége: 

 olajos magvak vagy morzsolt (reszel) sajtok vagy olajak 2 adag mennyisége 

• 40 g dió 
• 40 g kesudió 
• 40 g mandula 
• 40 g pisztácia 
• 40 g szezámmag 
• 40 g tökmag 
• 40 g fenyőmag 
 
 
 

 nyers vagy párolt vagy grillezett vagy főtt zöldség vagy gyümölcs 2 adag mennyisége 

• 30 g avokádó 
• 200 g brokkoli 
• 160 g cékla 
• 300 g cukkini 
• 220 g gomba 
• 160 g főzőtök 
• 120 g hagyma 
• 160 g fehér káposzta 
• 160 g lila káposzta 
• 130 g karalábé 
• 160 g karfiol 
• 100 g kelbimbó 
• 140 g kelkáposzta 
• 400 g kígyóuborka 
• 180 g padlizsán 
• 200 g paprikafélék 
• 280 g paradicsom 
• 320 g retek 
• 130 g sárgarépa 
 
 
 

• 170 g zeller 
• 360 g zöldsaláták 
• 60 g mirelit grill zdskeverék 
• 50 g mirelit mexikói zdskeverék 
• 250 g mirelit lecsó zdskeverék 
• 80 g mirelit franciasaláta zdskeverék 
• 70 g mirelit tavaszi zdskeverék 
• 160 g mirelit brokkoli+karfiol zdskeverék 
• 70 g mirelit francia zdskeverék 
• 110 g mirelit toscan zdskeverék 
• 200 g mirelit brokkoli + karfiol + répa zdskeverék 
• 140 g mirelit chinese zdskeverék 
• 130 g mirelit thai zdskeverék 
• 600 g mirelit bali zdskeverék 
• 170 g mirelit olasz zdskeverék 
• 90 g mirelit sárgarépa + borsó zdskeverék 
• 290 g spárga      • 70 g ananász   • 65 g füge (nyers) 
• 90 g ananász      • 90 g alma        • 60 g szőlő 
• 100 g narancs    • 55 g gránátalma 
 
 

• 35 g makadámia dió 
• 85 g mini mozzarella golyó 
• 65 g cheddar sajt 
• 65 g trappista sajt 
• 35 ml tökmagolaj 
• 30 ml avokádóolaj 
• 30 ml dióolaj 
 
 
 
 
 
 

• 40 g mogyoró 
 
Kakukk-tojás: parmezán – 2 
kiskanál makrón kívül mehet 
 
 

 A receptkönyvben található bármely pesztó vagy dresszing 50-60 g 

Dresszingek legegyszerűbb verziói (vagy válassz pesztót a receptkönyvből): 
1: 1 ek olívaolaj, 1 ek citrom vagy lime leve, 1 tk méz vagy nádcukor, 1 tk zöldfűszer 
2: 1 ek olívaolaj, 1 ek citrom vagy lime leve, 1-2 gerezd fokhagyma, 1 tk zöldfűszer 
3. 1 ek olívaolaj, 1 ek szójaszósz, 1 tk méz vagy nádcukor, 1 ek citrom vagy lime leve 
4. 1 ek olívaolaj, 2 tk mustár, 1 gerezd fokhagyma, só, bors, 1 ek citrom vagy lime leve 

5. 1 ek olívaolaj, 1 ek kapor, 1 tk ecet, 1 gerezd fokhagyma, 1 tk méz vagy nádcukor 

Így épül fel tehát az 

étel 2 adagban: 
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Sültzöldségek, fűszeres 
balzsamecet nyakonöntve 
 
Hozzávalók 2 adaghoz: 

• 1 tk köménymag 

• ½ tk mustár 

• 1 ek kókuszolaj 

• 1 db vöröshagyma  

• 3 gerezd fokhagyma  

• ½ db chili paprika  

• 1 db piros kaliforniai 
paprika 

• 1 db sárga kaliforniai 
paprika 

• 1 db zöld kaliforniai 
paprika 

• 1 db cukkini 
 

• 1 db kisebb padlizsán 

• 1 db kicsi sonkatök 

• friss vagy szárított majoránna 

• 1 db citrom leve 

• só, bors 

• 1 ek balzsamecet 

• 15 g érett kecskesajt, de ez el is hagyható 

• 200 g zöld saláta 
 

Recept: 
210-220 fokra melegítsük elő a sütőt. Egy kisebb serpenyőben a magokat pirítsuk meg finoman, 
majd adjuk hozzá az olajat és a hagymát, pároljuk üvegesre. Tegyük hozzá a fokhagymát, chilit 
és további 2 percet főzzük még. A zöldségeket terítsük el egy tepsiben, öntsük rá a hagymás 
öntetet, citromlevet, balzsamecetet, fűszerezzük, majd jól keverjük össze. Süssük kb. 20-30 
percet, amikor már kezd karamellizálódni, ragacsossá válni. Nagy adag citrom-olíva-bors 
öntetes zöld salátával és a sajttal tálaljuk. 
 

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. 
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Green Smoothie  
 
Hozzávalók 2 adaghoz: 

• ½ db ananász 

• 1 db közepes körte 

• 2 db kivi 

• 40 g spenót 

• 1 db citrom leve 
 

• 1 ek méz 

• 3 dl víz 
 
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.  
 

Erdeigyümölcsös smoothie 
 
Hozzávalók 2 adaghoz: 

• 250 g erdeigyümölcs mix 

• 3,5 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.  
 

Répás-cukkinis palacsinta 
 
Hozzávalók 2 adaghoz: 

• 200 g sárgarépa szelve 

• 60 g cukkini reszelve 

• 2 db tojás 

• 60 g hagyma  
 

• 2 ek kapor összevágva 

• 2 ek zabliszt 
 
Recept: 
Reszeljük le a répát és a cukkinit apró lyukú reszelővel egy tálba, adjuk hozzá a tojást, a 
hagymát, a kaprot, a zablisztet, és a fűszereket. Keverjük össze. Melegítsünk fel egy 
tapadásmentes serpenyőt, és a masszából apró palacsintákat formázva süssük ki őket.  

Gyümölcsös varázsmenü 
 
Hozzávalók 1 adaghoz: 

• válassz gyümölcsöt 

• fogyassz hozzá 15 g olajos 
magvat vagy 2-3 db gúllon 
kekszet 

• ha többféle gyümölcsöt 
szeretnél enni, oszd annyi felé 
az adagolást, ahány gyümölcsöt 
választasz, pl. 3 felé: 100 g 
grapefruit, 100 g körte, 100 g 
erdeigyümölcs 

 

  

Tojástekercs 
 
Hozzávalók 2 adaghoz: 

• 4 db tojás 

• 1 ek kókuszolaj 

• 2 marék spenót 

• 30 g zöldségkeverék 

• só, bors 
 

 
Recept: 
Serpenyőben az olaj felével készre pirítjuk a párolt zöldségkeveréket grill vagy mexikói vagy 
olasz vagy toszkán, stb) és a spenótot. A tojásból az olaj másik felével fedő alatt lassú tűzön 
készítünk egy omlettet (azaz nem keverjük rántottának). Tányérra csúsztatjuk és 
ráhalmozzuk a párolt zöldséget. Feltekerjük, majd visszatesszük a serpenyőbe és kicsit 
még rápirítunk. 

 
 

  

200 g áfonya  
220 g alma  
200 g ananász  
120 g banán  
260 g birsalma  
180 g cseresznye  
40 g nyers datolya  
330 g egres  
320 g eper  
140 g nyers füge  
400 g görögdinnye  
 

130 g gránátalma  
300 g grapefruit  
150 g khaki  
200 g kivi  
300 g körte  
350 g málna  
200 g mandarin  
160 g mangó  
320 g meggy  
200 g mirelit 
erdeigyümölcs  
220 g narancs 
 

250 g őszibarack 
200 g nyers naspolya 
260 g papaya 
260 g pomelo 
300 g ribizli 
230 g sárgabarack 
300 g sárgadinnye 
240 g szeder 
220 g szilvaféle 
130 g szőlő 
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Keksztekercs  
 
Hozzávalók 4 adaghoz: 

• 200 g gm gúllon keksz 

• 40 g kókuszzsír 

• ízlés szerint eritrit 

• 6 dl növényi tej  
rum aroma 

 

• 120 g cukrozatlan kakaópor 
 
Recept: 
A kekszet késsel összetörjük apróbb darabokra. Egy edényben melegíteni kezdjük a tejet, 
hozzátesszük a kakaóport és az édesítőszert. Folyamatos kevergetés mellett, közepes 
lángon összeforraljuk. Langyosra hűtjük, ekkor hozzátesszük a kókuszzsírt, végül a 
kekszet. Teszünk bele pici rum aromán, mazsolát. A masszát Folpack segítségével rúd 
formára tekerjük, hagyjuk hűtőben megdermedni. 

Hamis brownie 
 
Hozzávalók 2 adaghoz: 

• 30 g cukormentes csoki 

• 25 g cukrozatlan kakaópor 

• 2 db tojás 
 

• 10 g darált dió 

• 10 g kókuszzsír 

• 50 g édesítőszer (eritrit, ezerédes, stb.) 
 
Recept: 
A kókuszzsírt megolvasztjuk a csokival és hozzákeverjük a kakaóport. A tojásokat 
eritrittel habosítjuk. A két masszát összevegyítjük és a diót is hozzáadjuk. Szilikonos 
tortaformába öntjük, 30-35 percig 170 fokon sütjük.  
 

Meggyes piskóta 
 
Hozzávalók 2 adaghoz: 

• 30 g zabliszt 

• 30 g zabpehely 

• 50-70 g eritrit 

• 1 dl növényi tej 

• 1 db tojás 
 

• 2 tk sütőpor 

• 10 g kókuszzsír 

• 50 g mirelit meggy 
 
Recept: 
Összekeverjük egy tálban a tejet, a tojást, a kókuszzsírt. Hozzáadjuk a lisztet, zabot, 
sütőport. Öntsük az egészet szilikonos tortaformába és szórjuk meg a meggy szemekkel. 
A meggy egy része le fog süllyedni. 180 fokon 45 perc alatt készül el. 
 

Kókuszos banánfagyi 
 
Hozzávalók 1 adaghoz: 

• 100 g kókuszjoghurt vagy 
kókusztej 

• 10 g nádcukor 
 

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

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. 
 

Mogyoróvajas kenyér 
áfonyával  
 
Hozzávalók 1 adaghoz: 

• 40 g pur-pur kenyér 
 

• 20 g áfonya 

• 15 g mogyoróvaj 
 
Recept: 
Sütés nélküli hideg snack. Mogyoróvaj recept a mártogatósok között található. 
 

Mogyoróvajas kenyér banánnal 
 
Hozzávalók 1 adaghoz: 

• 40 g pur-pur kenyér 

• 20 g banán 

• 15 g mogyoróvaj 
 
Recept: 
Sütés nélküli hideg snack. Mogyoróvaj recept a mártogatósok között található. 
 

Baconbe tekert spárga 
 
Hozzávalók 1 adaghoz: 

• 100 g spárga 
 

• 40 g bacon – pajzsmirigyes használhat csirkemellsonkát vagy pulykamellsonkát! 
 
Recept: 
Tekerjük a baconbe a spárgákat és sütőpapírral bélelt tepsiben süssük pár percig. 
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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.  

Mustáros zöldbab 
 
Hozzávalók 1 adaghoz: 

• 100 g zöldbab 

• 1 tk olívaolaj vagy kókuszzsír 

• 1 gerezd fokhagyma 
 

• 1 ek mustár 

• ½ citrom leve 
 
Recept: 
Forraljunk vizet egy nagy lábosban, dobjuk bele a babot 4-5 percre. Közben egy 
serpenyőben melegítsük az olajat, dobjuk rá a fokhagymát, pirítsuk, mialatt rádobjuk a 
babot. Keverjük bele a mustárt és a citromlevet is. Kicsit forgassuk, pirítsuk és már kész 
is. 
 

Fokhagymás, zöldfűszeres 
édesburgonya 
 
Hozzávalók 1 adaghoz: 

• 100 g édesburgonya 

• 1 ek olívaolaj vagy kókuszzsír 

• só, bors 
 

• 2 gerezd fokhagyma 

• medvehagyma vagy petrezselyem vagy kapor 
 
Recept: 
Az édesburgonyát vágjuk fel apró darabokra. Egy tálban forgassuk össze az olajjal, a friss 
fűszernövényekkel, az apróra vágott fokhagymával és a sóval, borssal. Tepsire helyezve 
süssük meg kb. 20 perc alatt. 
 

Fokhagymás, zöldfűszeres 
gyökérzöldségek 
 
Hozzávalók 1 adaghoz: 

• 80 g burgonya 

• 50 g sárgarépa 

• 50 g cukkini 

• 1 ek olívaolaj vagy kókuszzsír 

• 2 gerezd fokhagyma 

• medvehagyma vagy petrezselyem vagy kapor 

• só, bors 
 
Recept: 
A burgonyát, répát és cukkinit vágjuk fel apró darabokra. Egy tálban forgassuk össze az 
olajjal, a friss fűszernövényekkel, az apróra vágott fokhagymával és a sóval, borssal. 
Tepsire helyezve süssük meg kb. 20 perc alatt. 
 

Kecskesajtos snack 
 
Hozzávalók 1 adaghoz: 

• 40 g pur-pur kenyér 

• 50 g kecskesajt 
 

• 150 g paradicsom 
 
Recept: 
Sütés nélküli hideg snack.  

Mogyoróvajas alma 
 
Hozzávalók 1 adaghoz: 

• 150 g alma 

• 15 g mogyoróvaj 
 

 
Recept: 
Az almát megpárolhatjuk serpenyőben akár fahéjjal is és kanalazzuk rá a mogyoróvajat. 
Vagy nyersen is lehet mártogatni a mogyoróvajjal. 
 

Pirított magvak 
 
Hozzávalók 1 adaghoz: 

• 10 g dió 

• 10 g mandula 

• 10 g mogyoró 
 

 
Recept: 
A magvakat előmelegített 170 fokos sütőben 5-6 percig pirítsuk. Sütő hiányában 
serpenyőben is készíthető zsiradék nélkül, kb. 5-8 perc alatt kész. 
 
Ha egyféle magból készítjük, akkor 30 g 1 adag 
 

Banános meggyfagyi 
 
Hozzávalók 1 adaghoz: 

• 1 db banán 

• 130 g meggy 
 

• 10 g kókuszreszelék 

• 5 g nádcukor 
 
Recept: 
A gyümölcsöket a kókuszreszelékkel és cukorral együtt keverjük teljesen krémesre. 
Jégkrém formába vagy fagyasztható tégelybe öntve fagyasszuk le. 
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Almatorta  
 
Hozzávalók 1 adaghoz: 

• 2 db nagyobb alma 

• 50 g zabpehelyliszt 

• 4 ek növényi tej 

• 1 ek citromlé 

• 1 csipet fahéj 

• eritrit ízlés szerint 
 
Recept: 
Az egyik almát lereszeljük. Ebbe keverjük a lisztet, a tejet, a citromlét, a fahéjat és az 
édesítőt is. Kókuszzsírral kikent szilikonos formába öntjük a tésztát és elegyengetjük. A 
másik almát leheletnyi vékony szeletekre vágjuk, ezekkel kirakjuk a torta tetejét. 200 fokon 
30 perc alatt készre sütjük. 
 

Görög saláta 
 
Hozzávalók 2 adaghoz: 

• 60 g kígyóuborka 

• 60 g hagyma 

• 6-7 szem olívabogyó 
(elhagyható) 

• só, bors, kapor 

• 60 g feta sajt vagy kecskesajt  

• 60 g paradicsom vagy 2 koktélparadicsom 

• 80 g pur-pur kenyér (kb. 2 szelet) 
 
Recept: 
A zöldségeket és sajtot kockára vágjuk és tálba helyezzük. Öntet: olívaolaj, pici citromlé, 
bazsalikom, oregánó vagy bármilyen tetszés szerinti zöld fűszer. A kenyeret pirítjuk és a 
saláta mellé fogyasztjuk el. 
 

552. Banacoco  
 
Hozzávalók 2 adaghoz: 

• 2 db banán 

• 2 ek kakaópor 

• 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. 

 

Kiegészítő információk az ebéd, vacsora receptek elkészítéséhez: 

✓ 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). 

✓ Amennyiben bármilyen hozzávalót nem kedvelsz (pl. fűszerek), azokat kihagyhatod vagy lecserélheted neked 

szimpatikus alapanyagra. 



 

 

      

Duciforradalom 

Helyettesítések & ízesítés 
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Helyettesítések 

Sajt helyettesítése 

 Bolti forgalomban kapható növényi sajtok: változatos ízvilágú növényi sajtokat kaphatsz. Népszerű 

márkák a Violife és a Green Vie. 

 Szeletelhető kesudió- (vagy makadámiadió-) sajt: 1/2 bögre kesudió (előtte be kell áztatni 4-5 órára 

vízbe, majd leszűrve használjuk fel), 1 citrom leve, 1 evőkanál almaecet, 1 evőkanál tápióka keményítő, 3 

evőkanál sörélesztő pehely, ½ bögre víz, só, bors. Mixerben összeturmixoljuk ezeket. Ezután 1 evőkanál agar-

agar port ½ bögre vízzel elkészítünk a következő módon: először felforraljuk egy serpenyőben vagy lábasban 

a fél bögre vizet az agar-agarral, majd hozzáadjuk a leturmixolt kesudiósajtszószt. körülbelül 1 percig még 

főzzük együtt az agar-agarral és folyamatosan kevergetjük, majd átöntjük egy kókuszolajjal kiolajozott 

formába. Nagyon fontos a kókuszolajjal való kiolajozás, mert enélkül bele fog ragadni a tálba a sajt. Ha előtte 

olajozzuk, akkor könnyen ki fog jönni. Betesszük az edényt a hűtőbe, hagyjuk megdermedni néhány órára. 

Ha kész, akkor késsel körben az edény szélén fellazítjuk a sajtkorongot, majd óvatosan megfordítjuk az edényt 

és kijön belőle az edényformájú sajt.  Itt jöhet a díszítés. Apróra vágott mag, zöldfűszer, szárított zöldség 

mehet egy tányérra, amiben csak meg kell forgatni a sajtot. Kész. :) Szeletelhető, betehető szendvicsbe és 

bármilyen ételbe. 

 Mandulasajtkrém: beáztatott 1 bögre mandulát 4-5 dl vízzel leturmixolunk. Növényi tej készítésére való 

zsákba tesszük a habos krémet, majd kinyomkodjuk egy tálba az így kapott nyers mandulatejet. A zsákban 

maradt mandulapép alapját képezi a mandulasajtnak. Ezt egy tálba tesszük. Menjen bele 2 evőkanál sörélesztő 

pehely, só, bors, 1 citrom leve. Az egészet elkeverjük. Ez egy alaprecept, ezen felül ízesíthető zöldfűszerekkel, 

köménymaggal, pirospaprikával. Ha elkészül a sajt, krémes lesz. Kenhető, de akár sajtgolyókat is lehet 

formálni belőlük. Bele lehet ezeket forgatni zöldfűszerekbe is, akkor még különlegesebbeket kaphatunk. A 

mandulatejre a növényi tejeknél visszatérek az ízesítésre. 

 Reszelt sajt: reszelt sajtot pótolhatsz darált szezámmag és sörélesztő pehely keverékével. Enyhén pirítsd meg 

a serpenyőben szárazon, olaj nélkül, meglepően finom lesz akár a szendvicseden, akár növényi pizza tetejére 

szórva. 

 Sajtkrém: sajtkrémet készíthetsz főtt és pépesített burgonya és répa keverékével, ehhez is sörélesztő pelyhet 

keverj. Kevés sóval ízesítheted, és keverhetsz bele aprított snidlinget vagy fokhagymaport is. 

 Vegán parmezán: 80 g kesudió, 3-4 evőkanál sörélesztő pehely, kevés só, fokhagyma és hagymapor 

tetszőlegesen. Ezeket robotgépbe tesszük és készre turmixoljuk. Az a jó állag, amikor szemcsés. Ha teljesen 

leturmixoljuk, akkor parmezán krémet kapunk, ami akár tésztamártásokba is mehet. 2-3 hétig hűtőben tárolva 

eláll. 

Joghurt helyettesítése 

Kesujoghurt: 150 g kesudió, 50 g makadámiadió, 200 ml víz és 2 db probiotikum-tabletta (pl. bioCare). Első lépés, 

hogy a magvakat 4-5 órára beáztatjuk vízbe. Leszűrjük. Turmixgépbe tesszük a magvakat 150 ml vízzel. 

Összeturmixoljuk. 50 ml vízben elkeverünk 2 db probiotikum-tablettát. Ezt is hozzáadjuk a turmixhoz és újra 

elkeverjük, hogy az egészbe belekeveredjen a probiotikum is. A kész folyékony masszát beletöltjük egy üvegbe, 

konyharuhát teszünk a tetejére és lezárjuk fedővel (sima befőttesüveg megteszi). Kb 30 óra elteltével kapunk egy túrós 

joghurtkultúrát. Ez lesz az alapja a joghurtnak. Ezt beletesszük a turmixgépbe 1,5-2 dl vízzel. Adunk hozzá édesítésnek 

édesítőszert vagy datolyaszirupot (mehet más édesítő is), fél citrom levét és ennek a fél citromnak a héját. Ezt tehát jól 

összeturmixoljuk. Ebből az adagból kb. 1 kis pohár joghurt jön ki. Ez natúr joghurt. De lehet akár gyümölcsjoghurt is 

belőle, ha hozzáturmixolunk erdei gyümölcsöt például. Mehet bele fahéj, vanília is ízlés szerint. Ez a joghurt készülhet 

csak kesuval is, ekkor a makadámia elhagyható, de ettől szerintem sokkal finomabb a joghurt. 

Tej helyettesítése 

 Bolti növényi tejek: a tej helyettesítése egyszerűen megoldható boltban vásárolt növényi tejjel (pl.: Alpro, 

BioRice, dmBio, The Bridge, Happy Rice). 

 Rizstej készítés otthon, gép nélkül: készülhet fehér vagy barna rizsből is. A barna rizsnek kicsit mogyorós 

az íze. Serpenyőben pirítsunk meg 250 g rizst aranybarnára, majd egy éjszakára áztassuk be 25 0ml vízbe. 

Másnap szűrjük le, majd nagy teljesítményű turmixgéppel keverjük simára. Kendőn vagy sűrű szövésű szitán 

(növénytej-készítő zsákon) szűrjük át. A darabos részeket szedjük ki belőle. Ízesíthető juharsziruppal, 

datolyával, datolyasziruppal, hígítható vízzel. Felhasználás előtt mindig rázzuk fel vagy keverjük meg. 100 ml 

kb. 33 kcal ebből. 
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 Mandulatej-készítés otthon, gép nélkül: áztassunk be 250 g tisztított mandulát egy éjszakára, majd szűrjük 

le. 500 ml vízzel és 1 evőkanál juharsziruppal nagy teljesítményű turmixgéppel keverjük krémesre. Kendőn 

vagy sűrű szövésű szitán (növénytej-készítő zsákon) szűrjük át. A darabos részeket szedjük ki belőle. Ha nem 

elég édes, tehető bele még juharszirup, datolya. 100 ml kb. 35 kcal. 

 Zabtejkészítés otthon, gép nélkül: turmixgépben keverjünk krémesre 200 g zabpelyhet 1 teáskanál 

juharsziruppal és 250 ml vízzel. Szűrjük át, kóstoljuk meg, ha szükséges, még ízesítsük sziruppal vagy 

datolyával. 100 ml kb. 37 kcal. 

 Kesudiótej-készítés otthon, gép nélkül: áztassunk be 250 g tisztított kesudiót egy éjszakára, majd szűrjük 

le. 500ml vízzel és 1 evőkanál juharsziruppal nagy teljesítményű turmixgéppel keverjük krémesre. Kendőn 

vagy sűrű szövésű szitán (növénytej-készítő zsákon) szűrjük át. A darabos részeket szedjük ki belőle. Ha nem 

elég édes, tehető bele még juharszirup, datolya. 100 ml kb. 35 kcal. 

Néhány krémötlet 

 Kesukrém: áztassunk be éjszakára 200 g kesudiót, majd tegyük turmixgépbe 4 evőkanál lime-lével, 4 evőkanál 

lenmagolajjal, 2 teáskanál almaecettel és egy csipet sóval. Keverjük krémesre. 

 Vegán csípős szósz: 25 g tengeri só, 1 evőkanál barna cukor, 5 db csilipaprika, 2 evőkanál almaecet. Oldjuk 

fel a sót és a cukrot 100 ml forrásban lévő vízben, majd öntsünk hozzá 600 ml hideg vizet. Szedjük le a csilik 

szárát, meghagyva a zöld végüket, mindegyiket vágjuk félbe és magozzuk ki, majd vágjuk nagyobb darabokra. 

Tegyük a csilit csatos üvegekbe. Öntsük fel az ecetes lével és zárjuk le, majd érleljük hűvös helyen legalább 2 

hétig. Kétnaponta forgassuk, rázzuk fel, hogy a fermentáció során keletkező gáz elillanjon. Két hét elteltével 

a folyadék opálos lesz, a paprika puha, az ízük pedig kissé savanykás, jellegzetesen csípős, de nem kellemetlen. 

Szűrjük le, de tegyük félre a levet. A csilit turmixgépben keverjük pépesre, öntsük fel annyi ecetes lével, hogy 

szósz sűrűségű legyen. Keverjünk hozzá 2-3 kanál cukrot, amennyivel kiegyenlítjük a savasságát. Töltsük 

vissza az üvegekbe. 2-3 hétig eláll. 

Cukor helyettesítése 

 Agavészirup: a méznél hígabb édesítőszer, jól oldódik ételekben és italokban is. Vitaminokban, ásványi 

anyagokban gazdag. Kalóriatartalma egyező nagyjából a fehér cukoréval, de glikémiás indexe alacsonyabb, 

tehát a vércukorszint emelkedése nem olyan drasztikus. Ennél is fontos a mértékletesség. 

 Banán: a banánban lévő gyümölcscukor természetesen édesíti az ételeket. 

 Datolya: 1-2 szem datolya megédesít bármit. 

 Datolyaszirup: sűrű, sötétbarna, extra édes szirup, a Közel-Keleten előszeretettel használják főzéshez, a 

húsos ételektől kezdve a desszertekig mindenféléhez. 

 Juharszirup: a juharból kivont természetes termék. 50 hasznos vegyületet tartalmaz: antioxidánsokat, 

gyulladásgátló anyagokat. Minél sötétebb, annál nagyobb a vegyület koncentrációja. 100 g juharszirup 90 mg 

kalciumot tartalmaz. Kalóriatartalma 70%-kal alacsonyabb, mint a fehér cukoré, tehát kevésbé édes, mint a 

cukor. Bolti termékek esetén gyakran adnak hozzá sima cukrot, ezért a címkét mindig el kell olvasni. 

 Kókuszcukor: a kókuszpálma virágjának nektárjából készül. Íze kicsit karamellás. Sok vitamint és ásványi 

anyagot tartalmaz: vasat, magnéziumot, cinket. Édes íze egyező a cukoréval, alacsonyabb a glikémiás indexe, 

de ezt is csak mértékkel lehet használni. 

 Méz: természetes cukorforrás, gyulladáscsökkentő, antibakteriális hatású. Kalóriatartalma nem különbözik a 

fehér cukorétól, ezért ezzel sem lehet mértéktelenül bánni. 

 Nádcukor: a nádcukor is cukornádból készül, de amíg a fehér cukor egy vegyi eljárás végterméke, addig a 

nádcukor egy természetes folyamat végterméke. A nádcukor előállítása során először levágják a cukornádat, 

amelyet sajtolnak, így nyerik ki a folyékony cukornádat, majd ezt centrifugálják és végül megszárítják. A 

természetes előállítási folyamatnak köszönhetően a nádcukorban nagyon sok vitamin és ásványi anyag 

található, többek között B-vitamin, magnézium, vas, foszfor, és kalcium. Ezen kívül nagyon kellemes, kissé 

karamellás ízzel rendelkezik. Én ezt használom. 

Tojás helyettesítése 

 Fasírtokhoz: a zöldséges fasírtokat a darált zabpehely és a darált lenmag keveréke remekül összefogja. 

 Süteményekhez: a süteményekhez tojás helyett egy banánt és egy almát botmixerrel pépesíts és ezt keverd a 

tésztához. Így az íze is finom lesz, és kevesebb cukrot kell használnod. 
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 Süteményekhez: 1 db tojás helyett 1 teáskanál szódabikarbóna és 1 evőkanál 10%-os ecet elkeverve. 

Palacsintákhoz, gofrikhoz: 1 db tojás helyett ½ db banán. 

 Krémekhez: 1 db tojás helyett 1 evőkanál lenmagőrlemény 3 evőkanál vízben elkeverve. Krémekhez: 1 db 

tojás helyett 1 evőkanál chiamagőrlemény 3 evőkanál vízben elkeverve. 

 Tojásfehérje helyettesítése: hüvelyesek főzőlevéből 3 evőkanál (pl. csicseriborsó főzőleve) 

 Tojás íz pótlása: ha a tojás ízét hiányolnád, vásárolj bioboltban fekete sót (Kala Namak más néven)! A 

megszólalásig tojás íze van, és belekeverheted bármibe. 

Gluténtartalmú gabonák helyettesítése természetesen, gluténmentes gabonákkal 

 Amaránt: valójában nem gabonaféle, de táplálkozási szempontból és felhasználását tekintve ide soroljuk. Íze 

édeskés, malátás-diós. Az apró szemeket megfőzhetjük vízben, kipattogtathatjuk, megőrölhetjük, kis 

mennyiségben kenyértésztához is adhatjuk. Teljes értékű fehérjeforrás, magas vas-, kalcium- és 

rosttartalommal bír. 

 Hajdina: szintén nem valódi gabona, a keserűfűfélék családjába tartozik és a rebarbara távoli rokona. Magas 

szénhidráttartalmú, magas rosttartalmú, fehérjében is gazdag. Őrölt változatát ugyanúgy használhatjuk, mint 

a búzalisztet, palacsintákhoz, kenyérhez, tésztákhoz. 

 Köles: egy mag, amit gabonaként fogyaszthatunk. Magas réz- és vastartalma mellett jelentős a B- vitamin-, 

mangán-, foszfor- és magnéziumtartalma is. Lúgosító hatású, az íze enyhén diós. A lisztjéből készülhet kenyér 

és palacsinta, a magból főzhetünk kását, fasírtot, köretet is. 

 Quinoa: a Dél-Amerikából származó növény a cékla és a spenót rokona, az apró magok a növény csúcsán 

nőnek. A mag gluténmentes és teljes értékű fehérjeforrás, tartalmazza azt a 9 aminosavat, amelyre az emberi 

szervezetnek szüksége van. Alacsony kalóriatartalma miatt bármely étrendben megállja a helyét. Magját, 

lisztjét, a belőle készült tésztákat, csipszeket is fogyaszthatjuk. 

 Rizs: a világ legelterjedtebb gabonája, ismerjük a fehér, barna, fekete, vörös, zöld, vad, basmati fajtáját is. 

Lisztje magas keményítőtartalma miatt remek sűrítőanyag például főzelékekben. Készíthető belőle köreten 

kívül több desszert, kása is. 

 Teff: a világ legkisebb gabonája. A belőle készült kenyér - a sikér hiánya miatt - lapos, tortillaszerű. Lisztjét és 

pehelyváltozatát is be lehet szerezni. Más lisztekhez érdemes keverni. Remek sűrítőanyag is. 

 Zab, zabpehely: a zab gabona magja. Aratás után lehántják az ehetetlen külsejű héját, majd gőzölik és aprítják 

vagy őrlik. Így készül a zabpehely és a zabliszt. Mivel általában olyan üzemben dolgozzák fel, ahol a búzalisztet 

is, keveredhet gluténtartalmú gabonával. Ezért, ha valaki igazolhatóan gluténérzékeny, akkor a csomagoláson 

feltüntetett információkat figyelni kell és adott esetben gluténmentes verziót kell vásárolni. Aki nem 

gluténérzékeny, ott erre nem kell figyelni. Kása, müzli, keksz, zsemlemorzsa-helyettesítő, süteményekhez, 

palacsintákhoz, muffinokhoz, fasírtokhoz is tökéletes. Mindenben nagyon jól viselkedik. 

Hús helyettesítése vegetáriánus, vegán konyha szerint 

 Szejtán: vegán körökben régóta használt húspótló, búza alapú, tehát NEM GLUTÉNMENTES. Ezért 

pajzsmirigyprobléma esetén, bélflóra regenerálás mellett nem használható. 

 Tofu: talán a legismertebb húspótló, aludt szójatejből nyert túró. Magas a fehérjetartalma. Ebben a 

formájában a szójafogyasztásba belefér. 

 Jackfruit: bioboltokban konzerv formában érhető el. De kapható friss gyümölcs is, ezt meg kell főzni és 

akkor lesz olyan állaga, mintha egy sertés lenne. Édeskés ízéhez jól passzol a füstös és csípős ízesítés. 

Használják hamburgerben, tacóban, burritóban, de akár ragukban is. 

 Tempeh: indonéziából származik. Főtt szójababból nemes penészes fermentálással készül. Karakteresebb, 

mint a tofu, de ugyanolyan teljes értékű fehérjeforrás és tökéletes húshelyettesítő. 

 Boltban kapható vegán termékek: manapság már sok minden kapható: vegán kolbász, vegán csicseriborsó 

fasírt, (falafel) vegán sonkák - itt a gluténtartalmat mindig vizsgálni kell. 

Liszt helyettesítése a búzaliszt helyett 

Ami testsúly gyarapodáshoz vezetett, azon bizonyosan változtatni kell, tehát a fehér kenyeres, a búza lisztes és a 

sütis/csokis dőzsölést meg kell reformálni egy olyan étkezési kultúrára, ahol NEM KELL LEMONDANI arról, ami 

finom. Csupán meg kell tanulni úgy elkészíteni az ételeket, hogy azok megfeleljenek az iménti felsorolásnak. 
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 Darált magvak és maglisztek: magam daráltam le aprítógépben vagy turmixgépben a mandulát, diót, 

kesudiót, tökmagot, mogyorót, de használni kezdtem a chiamagot, a kókuszreszeléket is. Ez nagyon 

jellegzetes ízvilágot ad a muffinoknak, palacsintáknak, pohárkrémeknek. Általában zabos süteményekhez 

használom, de saját granolát is szívesen készítek belőlük palacsintához, muffin belsejébe. 

 Zabpehely vagy zabpehelyliszt: akár nagy szemű, akár finom zabpehely van a szekrényben, bármilyen 

palacsinta, muffin, pite készítéséhez tökéletes. Magas rosttartalmú, összetett szénhidrát, amely lassú 

felszívódása miatt sokáig telít, laktat, mérsékeli az inzulinreakciót. A zabkása a legelterjedtebb formája, pedig 

ennél százszor sokoldalúbb! 

 Útifűmaghéj: szemcsés, ideális tojásos alapú tésztákhoz, de például tojáslepényhez is. Sűrítés a célja, így 

mártások, szószok kiváló fehér-lisztmentesítő sűrítő anyaga is egyben. Rost, hatalmas nedvszívó képességű, 

íztelen, pont ezért nem rontja el az étel ízlés szerinti fűszerezését. 

 Zöldség a süteményekben: furán hangzik, de konyhai kísérleteim legnagyobb felfedezése a zöldségek ereje 

édességekhez. Pl. a cukkinis brownie.m első kóstolásra kedvenc lett. Bármilyen zöldség alkalmas arra, hogy 

helyettesítse a liszt vagy vaj/margarin egy részét. A zöldségek nedvességet is kölcsönöznek a tésztának, így 

kekszekbe, muffinokba, pitékbe, palacsintákba ideális alapanyagok. Saját kedvenc zöldségeim ilyen sütikbe: 

cukkini, cékla, répa. Általában kakaós pitékbe vagy palacsintákba teszem (natúr kakaóporral). 

Olajok és zsírok a vaj, a kevésbé szerencsés napraforgó olaj helyett 

A füstölési pont dönti el, mire lehet használni egy olajat. A füstölési pont az a hőmérséklet, amelyen az olaj elkezd 

lebomlani, égni, elveszíti ízét és tápértékeit. Az ilyenkor keletkező égéstermék egészségkárosító lehet. Általában minél 

finomabb az olaj, annál magasabb a füstölési pontja. Az olajban sült ételekhez semleges olajokat érdemes használni: 

napraforgó olaj (de fogyási szakaszban ez legyen az utolsó a sorban), kókusz olaj, szőlőmagolaj. Az erősebb aromájú 

olajokat inkább salátákban, mártogatósokban, ételek befejezésénél használjuk. 

 Avokádóolaj: magas egyszeresen telített zsírsavtartalma miatt az egyik legegészségesebb olajfajta. Magas 

füstölési pontja van, így bármilyen olajban való sütésnél elővehetjük, de mivel nem tartozik az olcsó olajok 

közé, érdemesebb inkább dresszingekhez, mártogatósokoz használni. 

 Dió- és törökmogyoró-olaj: két elterjedt, népszerű, főleg salátákhoz vagy pácokhoz használt olaj. A gourmet 

konyhában gyakori leginkább. A melegítést egyik sem bírja, hidegen használható és egy-egy csepp is elég 

salátára. 

 Extraszűz olívaolaj: sűrű, intenzív ízű aromás olaj, füstölési pontja alacsony, ezért sütéshez nem alkalmas. 

Ételekre locsolva, öntetek készítéséhez ideális. A kiváló ízű/minőségű olajok számára fenntartott kategória. 

Az extraszűz olajok savtartalma 0,8%-nál kevesebb. 

 Kókuszolaj: napjainkig több mint 1500 tanulmány született, mely bizonyítja, hogy a kókuszolaj a Föld 

legegészségesebb ételei közé tartozik. A kókuszban megtalálható zsírok kb. 62%-a ebből a három egészséges 

zsírsavból tevődik össze, 91%-a pedig egészséges telített zsír. A legtöbb, általunk fogyasztott zsír 

megemésztése hosszabb időt vesz igénybe, de a kókuszolajban megtalálható MCFA-k tökéletes energiaforrást 

biztosítanak, mert csupán egy háromlépéses folyamaton kell végigmenniük, hogy "üzemanyaggá" alakuljanak 

a testben, míg más zsíroknak ehhez huszonhat lépésre van szükségük. A kókuszolaj gazdag természetes telített 

zsírsavakban. A telített zsírsavak nem csupán az egészséges koleszterinszintet (HDL) növelik a testedben, de 

segítenek a "rossz" (LDL) koleszterint is jó koleszterinné alakítani. A test HDL-szintjének növelésével segítik 

a szív egészségének megőrzését és csökkentik a szívbetegség kockázatát. A kókuszolaj az emésztést is javítja, 

azáltal, hogy segít testünknek feldolgozni a zsírban oldódó vitaminokat, kalciumot és magnéziumot. Ha a 

kókuszolajat egyszerre fogyasztjuk omega-3 zsírsavakkal, megkétszerezheti azok hatását, mert előkészíti őket 

a megemésztődésre és a testben történő felhasználásra. 

 Mogyoróolaj: földimogyoróból préselik, halványbarna színű, erős aromájú olaj. 220 fokig lehet hevíteni, ezért 

zöldségek sütéséhez, húsok pácolásához is használható, de ugyanúgy krémekbe, salátákba is profin be lehet 

csempészni. Allergia esetén kell kerülni. 

 (Sima) olívaolaj: a szűznél gyengébb, sokoldalúbb felhasználású főzőolaj, füstölési pontja magasabb. A sült-

pirított ételeknek enyhén olívás ízt ad. Lehet, hogy a hidegen sajtolt és extraszűz olívaolajok a 

legegészségesebbek és legjobb ízűek, sütésre azonban nem a legalkalmasabbak. A finomítatlan olajok ugyanis 

alacsonyabb hőmérsékleten kezdenek el füstölni, az oxidáció során megavasodnak, és emésztés közben 

szabad gyököket hoznak létre a szervezetben. 

 Szezámolaj: mélybarna, jellegzetes színű olaj, amit a pirított szezámmagokból nyernek ki. Sütésre nem 

alkalmas, hőhatásnak nem lehet kitenni, de kiváló befejező ízesítő lehet wokban sütéshez, párolt zöldségekhez 

vagy salátákhoz. Különösen az ázsiai ételekhez passzol. 
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 Szőlőmagolaj: a borkészítés mellékterméke, amelyből remek minőségű és nagyon egészséges olajat lehet 

préselni. Zöldessárga színű, illatában a szőlőre emlékeztet. 200 fokon is megtartja kiváló ízét, füstölési pontja 

pedig 250 fok, így sütés közben sem keletkezik káros égéstermék. De úgyszintén nem olcsó. Salátákba is 

kiváló. 

 Szűz olívaolaj: savtartalma 1,5%-nál kevesebb. Az olaj kizárólag vizes mosással, ülepítéssel, szűréssel és 

centrifugálással tisztítható. 

Összefoglalva: Diétás étrendben sütéshez használd bátran a sima olívaolajat és a kókuszolajat, avokádóolajat. 

Salátáidba, öntetekhez pedig az extraszűz olívaolaj, az ízesített olajok a tökéletes választások! 

Ecetek, szószok, kiegészítők a bolti dresszingek helyett 

 Almaecet: Az almaecetet biológiai úton állítják elő, amelynek során az erjesztett almalevet (almabor) 

fahordókban ecetesen fermentálják. A jó minőségben biztosak lehetünk, ha az ecetből kiérezzük az alma illatát 

és aromáját, valamint, ha kissé zavaros, kevésbé tiszta és áttetsző az almaecet. A savtartalma alacsonynak 

mondható, mindössze 4-5%. Kiváló vitamin-, ásványi anyag- és rostforrás. Vitaminok közül A-, B- és C-

vitamint tartalmaz, az ásványi anyagok közül pedig megtalálható benne többek között a foszfor, a kalcium, a 

kálium, a nátrium, a vas és a magnézium. Kis mennyiségben tartalmaznak aminosavakat, enzimeket, pektint, 

valamint antioxidáns hatással rendelkező polifenolokat és szerves savat (almasav) is, de a biológiailag hatékony 

tartalomra hatással van az előállítási módszer. Zsírtartalommal nem rendelkezik. A legjobb felhasználási 

módja, ha a főétkezések mellé tálalt salátánkat ízesítjük almaecetes dresszinggel. De akár citromos vízbe is 

tehetjük és el lehet kortyolni (én az ízét ilyen formában nem bírom, de lehet, hogy neked megy). :) 

 Balzsamecet: A hagyományos balzsamecet olasz eredetű, szőlőből készült ételízesítő. A színe sötétbarna, 

majdnem fekete, az ecet sűrű és fényes, jellegzetes illata és enyhén édeskés íze van. Kellemes ízű 

salátaönteteket, pácokat, szószokat készíthetünk belőle, és nem csak zöldségekhez, de gyümölcsökhöz, 

például eperhez is kitűnően illik. A balzsamecetnek ráadásul pozitív egészségügyi hatásai is vannak, amelyek 

még inkább indokolják, hogy rendszeresen beépítsük az étrendünkbe. A balzsamecet alapanyaga a szőlő, igen 

gazdag értékes mikrotápanyagokban, antioxidánsokban. Ezeknek betegségmegelőző hatásokat 

tulajdonítanak, és úgy gondolják, hogy például a daganatos betegséges rizikóját is jelentősen csökkenteni lehet 

a segítségével. Mielőtt balzsamecetet vásárolunk, alaposan olvassuk el az összetevők listáját. Ideális esetben a 

balzsamecet nem tartalmaz színező, illetve ízesítő adalékanyagokat. Igaz, a valódi balzsamecet elég drága, de 

az íze nagyon intenzív és csak kevés kell belőle. Kutatások szerint a balzsamecet fogyasztása javíthatja a 

szervezet inzulinra adott válaszreakcióját, így a fogyasztása különösen előnyös az inzulinrezisztenciával 

küzdőknek, illetve a cukorbetegeknek. Már napi 3 evőkanálnyi balzsamecet javíthat a betegek állapotán. 

Emellett a balzsamecet fogyasztása a testsúly normalizálásához is hozzájárulhat, nem csak emésztést és 

inzulinválaszt javítva, de azért is, mert más salátaöntetekhez képest jóval kevesebb kalóriát tartalmaz. Több 

ilyen receptet is fogsz tőlem látni, ahol lesz benne ez a hozzávaló. 

 Ecet: A biológiai úton előállított ecetek sajátossága, hogy megőrzik az alapanyaguk íz- és illatanyagát, valamint 

beltartalmi értékeikből értékes összetevőket. A természetes ecetfajták legfőbb összetevője az ecetsav, továbbá 

a gyümölcs- és borecetek komponensei között vannak vitaminok, ásványi sók és aminosavak, azonban ezeket 

kis mennyiségben tartalmazzák. A tápanyagban gazdag friss, tavaszi zöldség- és salátaféléket zsíros, energiadús 

öntet helyett energiaszegény ecetes, olajos öntettel fogyasztva kisebb energiabevitelt érünk el. 

 Fehérborecet és vörösborecet: Készülhet vörös- vagy fehérborból is, eszerint különböztetünk meg vörös- 

és fehérborecetet. A „normál” ecettől eltérően itt a bor, illetve annak alkoholtartalma baktériumos erjedési 

folyamat hatására ecetsavvá alakul. Több évig is készülhet, van, hogy tölgyfahordóban érlelik. Az elkészült 

ecet minősége függ a „kiinduló” bor minőségétől. Salátákra kiváló, pl.: fehérborecet, olívaolaj és őröltbors 

kombinációja nagyon finom. Már antioxidáns-tartalmának köszönhetően is igazi csodaszernek számít, 

alacsony zsír- és nátriumtartalmának hála, fogyasztása jótékony hatással van a vérnyomásra, helyreállíthatja a 

koleszterinszintet is. Így szív és keringési betegségben szenvedők se felejtsék el ezzel ízesíteni ételeiket. Sőt, 

érzékenyebb gyomrúak is fogyaszthatják, az emésztésre kimondottan jó hatással van. 

 Nori: pirított tengeri algalapok, sushi rajongóknak fontos alapanyag. Magában enyhén sós és tenger ízű. 

Érdekessége, hogy porrá őrölve fűszerként is használható. Kiváló vas- és kálciumforrás. 

 Rizsecet: erjedt rizsből készült hagyományos ecet. Savtartalma fele akkora, mint az itthoni hagyományos 

eceteké, ezért bátran használhatjuk saláták ízesítésére is. Íze kicsit édes, kicsit sós, a szusi nélkülözhetetlen 

alapanyaga. 

 Szójaszósz: ősi ízesítő, fűszerező alapanyag. Alapja a szójabab, időnként búzával vagy árpával keverve 

készítik, Japánban különösen kedvelt a búzával dúsított variáns. Többféle változata létezik, mindegyiket 
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fahordókban érlelik, a fermentáció következtében jótékony hatást gyakorol az emésztésre, vitamindús és 

fűszeres íze pedig nagyszerűen kiegészíti az ételekét. Két alapvető változata a világos és a sötét. A világos 

szójaszószt asztali ízesítőként, öntetként alkalmazzák, a sötétebbet főzésre, pácolásra. Önmagában erős, kissé 

karamellás íze van, különféle alapanyagokhoz keverve egzotikus zamatot kölcsönöz az ételnek. Ha 

gluténmentes verziót keresel, akkor a tamari nevű japán szósz jobban hasonlít a tradicionális kínai 

szójaszószokhoz, ugyanis többnyire kizárólag szójababból készül. A kínai verziókban gyakran cukorral és 

egyéb ízesítőszerekkel is találkozunk, ezért kínait ne vegyél. Szójabab: a fermentálás során feldolgozásra kerül, 

ezért ilyen formában nem hat a hormonháztartásra negatívan. Jó választás a Kikkoman, all-purpose 

szójaszósz. 

 Wasabi: japán vízitorma vagy zöld torma. Ebből készítik az itthon is ismert zöld krémet. Frissen reszelve az 

igazi, de Japánon kívül meg kell elégednünk a tubusos (vagy por) kiszereléssel. A wasabi elsősorban a sushi 

miatt vált ismertté Magyarországon. 

Otthoni, egészséges édes krémek 

 Mogyorókrém: 400 g törökmogyoró, 50 g olvasztott étcsokoládé vagy kakaópor, 2 evőkanál juharszirup (vagy 

datolyaszirup), 1-2 evőkanál kókuszcukor vagy nádcukor (ezek karamellás ízt adnak), 1 evőkanál kókuszolaj 

(opcionális), ettől kenhetőbb lesz, egy csipet só és vaníliaaroma. Ha a szirupokat nem tudjuk beszerezni, dupla 

adag cukor mehet. Bár őszintén szólva, jól jön minden háztartásba egy üveggel (sokáig elég).  A 

törökmogyorót betesszük előmelegített 180 fokos sütőbe 8-10 percre pirítani.  Addig az étcsokit gőz felett 

elkezdjük olvasztani úgy, hogy mehet bele a juharszirup, a cukor. Veszünk egy olyan konyharuhát, amit nem 

féltünk. Beleöntjük a mogyorót, batyut formálunk, az egyik kezünkkel összefogjuk, a másikkal pedig 

összedörzsölgetjük. A cél, hogy a héja lejöjjön, mert a mogyoró belső, fehér héja lesz nekünk az alapanyag. 

Kb. 50-60%-a fog lejönni, ez már jó nekünk. :) Ekkor beletesszük a turmixgépbe a mogyorót, hozzáadjuk az 

1 evőkanál kókuszolajat és itt mehet egy kis vaníliaaroma is. Nagyjából 4-5 percnyi turmixolással és spatulával 

történő igazgatással készítjük a nyers mogyorómasszát. Kb. a 3. percnél menjen hozzá az olvasztott csokis 

massza és még 1-2 percig turmixoljuk. Ez a recept kb. 500 g mogyorókrémet eredményez, 4-5 hétig eláll a 

hűtőben üvegedényben. 

 Mogyoróvaj: 1 teásbögre pirított mogyorót, 1 kiskanál mézet, 1 csipet sót krémesre turmixolunk és zárható 

üvegedényben tároljuk hűtőben. 

 Mandulavaj / dióvaj / kesudióvaj: 200 g mandula (vagy amit választunk). Először pirítsuk meg a mandulát 

8-10 perc alatt sütőben. Dobjuk bele az aprítógépbe. Az elkészítéséhez (ez igaz valamennyi magra) egy kitartó 

késes robotgépre van szükségünk. Beleszórjuk a magokat, és aprítjuk, aprítjuk. Először lisztszerű állaga lesz, 

de tartsunk ki, mert ezután jön a csoda: kiszabadul az olaj, és voilà, egyszer csak a szemünk előtt válik krémessé 

a száraz liszt. 

Mi mindent szerezz be a reformkonyhához? 

 Olajos magvak, amelyekből könnyedén készíthetsz növényi tejet, sajtot, joghurtot: kesudió, 

makadámiadió, mandula 

 Olajos magvak, amelyekből készülhet mogyorókrém, mogyoróvaj, mandulavaj, dióvaj: 

törökmogyoró, mogyoró, mandula, dió 

 Cukorhelyettesítők: agavészirup, juharszirup, datolyaszirup, datolya, kókuszcukor, nádcukor  

 Sűrítéshez: zabpehely, lenmag, chiamag, útifűmaghéj, agar-agar (zselésítő) 

 Köretnek, süteményekbe, panírhoz: quinoa, hajdina, zabpehely, amaránt, köles, basmati rizs, barna rizs  

 Olajok sütéshez: olívaolaj, kókuszolaj (kókuszzsír), avokádóolaj 

 Olajok, ecetek salátákhoz: szezámolaj, szőlőmagolaj vagy bármely olaj a felsoroltak közül, almaecet  

 Ízekhez: balzsamecet, szójaszósz, ecet vagy bármely ajánlott ecetféle 

 Banán: mindig tudsz vele kötőanyagot (tojást) helyettesíteni, édesíteni, sűríteni. 

 Ízesítéshez: fekete só, só, bors, sörélesztő pehely, zöldfűszerek, őrölt fűszerek (amelyekben nincs hozzáadott 

cukor, tartósítószer, ízfokozó), pl.: kurkuma, curry, pirospaprika, szerecsendió, fahéj, chili  

 Szezonálisan használd: medvehagyma, friss kapor, petrezselyem, menta, bazsalikom (ezt már a Tesco, Aldi, 

Lidl is rendszeresen a polcaira teszi és a konyhádban öntözve tartósan elállnak). 

 Süteményekhez, fasírtokhoz, kásákhoz, sűrítéshez: zabpehely, zabpehelyliszt (zabpelyhet darálva 

ugyanezt megkapod) 
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Pácolás 

Alappácok 

 Mustár, nagyon finomra darált mogyoró, ízlés szerint só. 

 Mustár, olaj, piros fűszerpaprika, ízlés szerint só. 

 Olaj, apróra vágott petrezselyemzöld, egy rész apróra vágott kapor, ízlés szerint só, fehér bors. 

 Olaj, mustár, ízlés szerint só, fekete bors. 

 Paradicsompüré (vagy cukormentes ketchup), olaj, apróra vágott rozmaring, apróra vágott petrezselyemzöld, 

apróra vágott bazsalikom, ízlés szerint só. 

 Zúzott fokhagyma, olaj, ízlés szerint só. 

 

Különlegesebb pácok 

 Afrikai: 2 tk őrölt fahéj, 2 tk szegfűbors, 2 tk őrölt koriandermag, 1 tk cayenne-bors, őröltbors ízlés szerint. 

 Angol: 1 ek angol mustárpor, steviacseppek, néhány szál kakukkfű levele. Ideális steak bedörzsölésére. 

 Cajun: őrölt pirospaprika, őrölt római kömény, fokhagymapor, bors. Mindenből egy fél kiskanál, 60 ml 

olivaolaj. Ezzel jó dörzsöld be a húst, halat, zöldséget, amit sütni, grillezni szeretnél. 

 Citromos-pikáns: 1 db citrom reszelt héja és leve, 2 db lime reszelt héja és leve, 1 ek méz, 1 ek olívaolaj, 1 

tk őrölt koriander, 1 tk paprika, 1 tk őrölt római kömény, 1 ek aprított mentalevél. 

 Citromos-zöldfűszeres-fokhagymás: 2 ek frissen facsart citromlé, 60 ml olívaolaj, 2 gerezd fokhagyma 

zúzva, 2 tk friss zöld kakukkfű, rozmaring, petrezselyem, kapor, stb. 

 Harissza: chili, 2 gerezd fokhagyma, őrölt római kömény, őrölt koriander, 60 ml olívaolaj. 

 Indiai: 1 ek őrölt koriander, 1 ek őrölt római kömény, 1 tk csípős chilipor. Ideális bárány és sertéshúsokhoz. 

 Kínai: 45 ml halszósz, 30 ml rizsbor, 15 ml szezámolaj, steviacseppek, 1 gerezd zúzott fokhagyma, 1 dkg 

reszelt gyömbér, 30 ml méz. 

 Marokkói: őrölt fűszerpaprika, koriander, őrölt fahéj, őrölt chili, bors, 60 ml olívaolaj. Nem fogod megunni, 

ha ráérzel az ízvilágra. Ezzel kend be a sütni való húst, halat, zöldséget. 

 Mexikói salsa: 1 db friss kockázott paradicsom, lila hagyma, lime leve, koriander, chili, 60 ml olívaolaj. 

 Narancsos: 4 ek balzsamecet, 3 ek facsart narancslé, 1 ek reszelt narancshéj, ½ tk barnacukor, őrölt bors.  

 Olasz: 2 ek kapribogyó, 2 gerezd fokhagyma zúzva, 2 ek aprított petrezselyemzöld, 2 ek olívaolaj. Ideális 

minden húshoz. 

 Pesztó (normál): fenyőmag, bazsalikom, fokhagyma zúzva, reszelt parmezán (elhagyható), 60 ml olívaolaj. 

 Ponzu-szósz: citromlé, gyömbér, 1 tk méz, 60 ml olívaolaj. 

 Satay-szósz: kókusztej, chili, lime leve, 60 ml olívaolaj. 

 Thai: 1 db lime leve, 2 ek olaj, 1 gerezd fokhagyma zúzva, 1,5 ek halszósz, 2 ek aprított koriander. Ideális 

nyársakhoz. 

 Vörös currypaszta: 1 tk curry, koriander, chili, fokhagyma, gyömbér, 60 ml olívaolaj. 

Fűszerezés 

Hús- és halfélék 

 Hal: bazsalikom, borsikafű, kapor, tárkony, babérlevél, pirospaprika, fekete bors, zeller, kakukkfű, 

vöröshagyma 

 Marha: kapor, fokhagyma, köménymag, babérlevél, majoranna, pirospaprika, 

fekete bors, petrezselyemzöld, rozmaring, vöröshagyma, chili, currykeverék 

 Sertés: fokhagyma, köménymag, babérlevél, majoranna, pirospaprika, fekete bors, rozmaring, kakukkfű, 

vöröshagyma, curry 

 Szárnyas: borsfű, tárkony, köménymag, majoranna, paprika, fekete bors, zeller, rozmaring, curry keverék 

Zöldségek 

 Burgonya-édesburgonya: bazsalikom, metélőhagyma, kapor, majoránna, borsmenta, petrezselyem, 

kurkuma 
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 Cékla: bazsalikom, babérlevél, kardamom, kapor, tárkony 

 Paradicsom: bazsalikom, babérlevél, petrezselyem, oregánó 

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

 Spenót: rozmaring, oregánó, tárkony Tök: bazsalikom, kapor, oregánó Uborka, cukkini: bazsalikom, tárkony 

 Vöröshagyma: bazsalikom, oregánó, kakukkfű 

 Zöldbab: bazsalikom, kapor, rozmaring, kakukkfű, oregánó 

 Zöldborsó: bazsalikom, kapor, oregánó 

Mártások, mártogatósok 

Mártáskészítés plusz kalóriák nélkül 

 Az ételben található bármely zöldség / gyümölcs egy részét tedd félre. 

 Készíts elő valamilyen hagymafélét (fokhagyma, újhagyma, medvehagyma, snidling, póréhagyma, fehér 

hagyma, vöröshagyma) - kivéve a gyümölcsmártásoknál. 

 A fokhagymát és bármely hagymát pirítsd meg picit 1 fújásnyi olajon vagy 1 kiskanál kókuszzsíron. 

Használhatsz paprikát is, mintha pörköltalapot készítenél. 

 Ha már üveges, add hozzá a kiválasztott zöldségedet. Párold, pirítsd össze a hagymával. Adj hozzá fűszereket. 

 1 dl vízzel együtt tedd az elkészült, megpirított zöldségeket turmixgépbe. A krémesebb állag miatt 1 kiskanál 

tejfölt / tejszínt / joghurtot / kókuszzsírt / növényi tejfölt / növényi tejszínt tehetsz hozzá, de szerintem 

ezek nélkül is tökéletes egy mártás. 

 Turmixold krémesre vagy kicsit apró darabosra az egészet. 

 Tedd a húsra vagy zöldségre és egy rántás/habarás nélküli, egészséges mártást késztettél. Ezek az apró trükkök 

segítenek a fittebb étrendhez. Ez egy natúr csirkemellet királynővé tesz a tányérodon! 

 Gyümölcsmártáshoz édesítőszer, méz, fahéj az ideális. Serpenyőben kezdd úgy, hogy megszórod a 

gyümölcsöt 1 tk fahéjjal és engeded, hogy karamellizálódjon. Ha nem elég édes, egy tk méz jöhet. Méz helyett 

1 tk finomított nádcukor is jó választás. 

Miből készülhet mártás? 

alma ananász avokádó brokkoli citrom cékla 
cukkini cseresznye erdeigyümölcs fehérbab füge gombafélék 
grapefruit hagymafélék karfiol kelbimbó  kígyóuborka  körte 
kukorica  lime  mangó meggy narancs padlizsán 
padlizsán  paprikafélék  paradicsom  sajtfélék  sárgarépa  spenót 
szilva tökfélék zöldborsó zöldbab vajbab vörösbab 

 

Mártások, mártogatósok 

 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 
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 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 

 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) 

Itt figyelj arra, hogy tejmentes étkezés esetén a tejtermékeket cseréld le: növényi tejre, növényi tejfölre, növényi 

krémekre! 

Pesztó receptek 

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

 Bélflóra-regenerálás és hormonális probléma esetén a pesztóreceptekben található esetleges sajtokat hagyjuk 

el. Normál étkezésben mehet bele parmezán. 

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. 
 
Pisztáciás gombapesztó - 1 üveghez  
 

• 10 g sótlan, hántolatlan pisztácia  

• 50 g barna csiperke 

• 2 gerezd fokhagyma  

• só, bors 
 
A gombákat felszeleteljük vagy kis kockákra vágjuk és egy nagy, forró, száraz serpenyőben alaposan lepirítjuk, majd 
kiszedjük és hagyjuk kihűlni. Ugyanebben a serpenyőben a pisztáciát is lepirítjuk. Ha kihűltek, belerakjuk egy 
aprítógépbe az összes többi hozzávalóval együtt, és alaposan lezúzzuk. Ha szeretnénk, még több olívaolajat is 
rakhatunk bele, hogy még krémesebb legyen. Ha kész, üvegbe töltjük, a tetejét meglocsoljuk egy kevés olajjal, így 
hűtőben hetekig eláll. Pirítósra, mártogatósnak és tésztára is nagyon jó. 
 
Lilakáposzta-pesztó - 1 üveghez 
 

• 200 g lila káposzta  

• 30 g kesudió 

• 1 gerezd fokhagyma 

• 40 g szárított paradicsom  



Duciforradalom | Idén lefogyok | Hormon csomag                           Helyettesítések az étrendben és ízesítés 

© Minden jog fenntartva | Duciforradalom | www.duciforradalom.hu                                                         62 
 

• 10 g parmezán 

• só, bors, bazsalikom 

• 50 ml főzővíz 
 
A káposztát felöntjük vízzel, és addig főzzük, amíg teljesen puha nem lesz, majd leszűrjük, és egy turmixgépben 
pürésítjük a főzővízzel együtt. Félretesszük hűlni. A kihűlt káposztakrémet aprítógépbe tesszük a pörkölt kesudióval, 
a fokhagymával, bazsalikommal, a reszelt parmezánnal és az olívaolajjal, krémesre zúzzuk, majd ízlés szerint sózzuk, 
borsozzuk. 
 
Kápiapesztó - 1 üveghez  
 

• 1 db nagy kápia paprika  

• 10 g fenyőmag 

• 2 gerezd fokhagyma 

• 2 ek olívaolaj 

• 10 g parmezán 

• só, bors 

• 2-3 db szárított, olajban eltett paradicsom 
 
A kápia paprikákat 200 fokra előmelegített sütőben kb. 30 perc alatt megsütjük, majd egy tálba tesszük és 10 percre 
fóliával lefedjük. Ezután meghámozzuk, eltávolítjuk a magját és hagyjuk kihűlni. A fenyőmagot egy száraz 
serpenyőben, közepes lángon, folyamatosan kevergetve aranybarnára pirítjuk, hagyjuk kihűlni, majd robotgépbe 
tesszük a kápia paprikával, a fokhagymával, az olívaolajjal és a szárított paradicsommal. Az egészet pürésítjük. Ha 
ez kész, hozzákeverjük a reszelt parmezánt és ízlés szerint sózzuk, borsozzuk. 
 
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. 
 
Céklapesztó - 1 üveghez  
 

• 2 db nagy cékla  

• 2 ek olívaolaj 

• 1 gerezd fokhagyma 

• ½ db citrom leve  

• ½ teáskanál só 
 
A céklákat megmossuk és egyesével alufóliába csomagoljuk úgy, hogy mindkét céklára rácsorgatunk 1-1 evőkanál 
olívaolajat. 220 fokra előmelegített sütőben 1 óra alatt puhára sütjük (a sült cékla előre elkészíthető, 3-4 napig eláll a 
hűtőben). A kihűlt céklát meghámozzuk és az összes többi hozzávalóval együtt robotgépben simára pürésítjük. 
Vöröspesztó - 1 üveghez 
 

• 10 db szárított, olajban eltett paradicsom  

• 10 g fenyőmag 

• 1 gerezd fokhagyma  

• 30 g reszelt parmezán 

• friss bazsalikom 

• 50 ml extra szűz olívaolaj  

• só, bors 
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Minden hozzávalót egy késes aprítóba rakunk és alaposan krémesre zúzzuk. Tisztára mosott, fertőtlenített üvegekbe 
töltjük, öntünk rá egy vékony réteg olívaolajat, és lezárjuk. Hűtőben pár hétig szuperül eláll. 
 
Petrezselyempesztó - 1 üveghez 
 

• 200 g petrezselyemlevél 

• 120 g dió 

• 2 gerezd fokhagyma 

• 200 ml extraszűz olívaolaj 

• só, bors 
 
A megmosott és leszárított petrezselyem leveleket durvára vágjuk, turmixgépbe dobjuk. Hozzáadjuk az előzetesen 
száraz serpenyőben illatosra pirított dióbelet, a megpucolt fokhagymát. Az egészet pépesítjük, majd lassan 
hozzácsorgatjuk az olívaolajat. Végül sóval és borssal ízesítjük, kis üvegbe töltjük, a fedő alatt fóliával zárjuk. A 
megbontott üvegcsét hűtőszekrényben tároljuk. 
 
Spenótpesztó - 1 üveghez 
 

• 100 g bébispenót 

• 25 g fenyőmag 

• 100 g extraszűz olívaolaj  

• 1 gerezd fokhagyma 

• só, bors 
 
A spenótot megmossuk, szűrőben forró vízzel leforrázzuk és lecsöpögtetjük róla a vizet. A fokhagymát 
megpucoljuk, a fenyőmagot pedig szárazon felhevített serpenyőben illatosra pirítjuk. A spenóthoz hozzáadjuk a 
fenyőmagot, a fokhagymát, és botmixerrel pépesítjük és összekeverjük. Lassan hozzácsorgatjuk az olívaolajat is. 
Végül sóval és borssal ízesítjük. 
 
Rukkolapesztó - 1 üveghez 
 

• 150 g rukkola 

• 75 g fenyőmag 

• 1 ek kapribogyó 

• ½ db citrom leve  

• 200 ml extraszűz olívaolaj 

• só, bors 
 
A rukkola leveleket megmossuk, leszárítjuk konyhai papírtörlőn. Turmixgépbe tesszük a rukkolát a fenyőmaggal, a 
kapribogyóval és az olívaolajjal. Járatjuk a turmixot pár percig, majd ízlés szerint sózzuk, belefacsarjuk a citrom levét, 
egy kis olívaolajat löttyintünk hozzá. Megint bekapcsoljuk a gépet. Még egy kóstolás következik és állagellenőrzés. 
Szükség szerint adunk hozzá még sót, citromlevet és olívaolajat. 
 
Diós bazsalikompesztó - 1 üveghez 
 

• 2 marék friss bazsalikom  

• 3 gerezd fokhagyma 

• 100 g extraszűz olívaolaj 

• 1 marék durvára vágott dió  

• só, bors 
 
A bazsalikomleveleket megmossuk, majd lecsepegtetjük, és papírtörlőn leszárítjuk. A durvára vágott diót egy 
serpenyőben 2-3 perc alatt kissé átpirítjuk, hogy intenzívebb legyen az íze. A fokhagymát megtisztítjuk, felaprítjuk. 
A bazsalikomleveleket mozsárba tesszük és a sóval együtt szétzúzzuk. Hozzáadjuk a diót, a fokhagymát, tovább 
zúzzuk, míg sűrű pépet nem kapunk. Az olívaolajat kanalanként adagolva alaposan összekeverjük. 
 
 
 



Duciforradalom | Idén lefogyok | Hormon csomag                           Helyettesítések az étrendben és ízesítés 

© Minden jog fenntartva | Duciforradalom | www.duciforradalom.hu                                                         64 
 

Mandulapesztó - 1 üveghez  
 

• 50 levél friss bazsalikom  

• 50 db egész mandula 

• 2 gerezd fokhagyma 

• 100 g extraszűz olívaolaj 

• só, bors 

• 10 g parmezán 
 
A mandulákat tűzforró vízbe tesszük, kb. 3-5 percig állni hagyjuk, leöblítjük, majd a tenyerünk között egy kissé 
megdörzsölgetjük, így könnyebb lesz leszedni a héjukat. A bazsalikomot óvatosan megmossuk, majd teljesen 
megszárítjuk. Robotgépbe tesszük először a mandulákat és a fokhagymákat, egy pár másodpercig aprítjuk. Majd 
beletesszük a bazsalikomot, sót, borsot és a sajtot. Szintén pár másodperc aprítás jön. Kiszedjük egy kis tálkába, 
majd felöntjük az olajjal. Megkeverjük. 
 
Zöldborsópesztó - 1 üveghez 
 

• 400 g zöldborsó (ha mirelit, olvaszd fel előtte)  

• 50 g fenyőmag 

• 1 gerezd fokhagyma 

• marék bazsalikom (friss levelek)  

• ½ marék menta (friss levelek)  

• 125 ml olívaolaj 
 
A fenyőmagot megpirítjuk. A hozzávalókat botmixerrel szép sorjában egyneművé keverjük. Olívaolajjal felöntve 
tároljuk. 
 
Pepperónipesztó - 1 üveghez  
 

• 2 db piros kaliforniai paprika  

• 2 db kápia paprika 

• 2 db paradicsom 

• 1 db fokhagyma 

• 100 g extraszűz olívaolaj 

• só, bors 
 
A paprikákat vágjuk 2-3 részbe, a paradicsomokat és a fokhagymát félbe. Sózzuk, borsozzuk meg alaposan, majd 
tegyük egy olajjal meglocsolt tepsibe mindet úgy, hogy a héjuk legyen felfelé. Locsoljuk meg őket olívaolajjal, és 
tegyük forró sütőbe. Süssük egészen addig, míg a paprikák héja helyenként már kezd megégni. Ekkor vegyük ki a 
sütőből, és hámozzuk meg a paprikákat, paradicsomokat, a fokhagymából nyomjuk ki a belsejét. Keverőtálban, vagy 
egy alkalmas edényben turmixoljuk össze, közben adjunk hozzá apránként olívaolajat, amíg szép fényes lesz. 
Kóstoljuk, ha szükséges ízesítsük. 
 
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. 
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Zöldségfasírtok és húsos 

fasírtok receptje a 
varázsmenükhöz 

 
 
 

 
 
 
Zöldségfasírtok általános receptje, amelyeknél főzni kell a zöldségeket (pl.: borsó, csicseriborsó, 
brokkoli, karfiol): 
A zabpelyhet leforrázzuk, állni hagyjuk, amíg megszívja magát. A zöldségeket puhára főzzük, 
lecsepegtetjük és botmixerrel kissé pürésítjük (nem pépesre). Hozzáadjuk a zabpelyhet, a tojást, 
a felaprított vöröshagymát és a zúzott fokhagymát. Jól összekeverjük, ízesítjük. Jól formálható 
masszát kell kapnunk. Hűtőbe téve legalább 30 percet pihentetjük. Vizes kézzel gombócokat 
vagy lapos korongokat gömbölyítünk. 
 
Zöldségfasírtok általános receptje, amelyekben a zöldségeket nyersen használjuk fel (pl.: 
vöröskáposzta, cukkini, cékla, répa): 
Tisztítsuk meg a nyers zöldséget, 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, tojást, valamint a lisztet és 
keverjük össze alaposan. Vizes kézzel gombócokat vagy lapos korongokat gömbölyítünk. 
 
Sütési lehetőségek: pici kókuszolajon serpenyőben vagy tepsire helyezve, kicsit beolajozva a 
korongokat, sütőben sütjük meg. Ami még nekem bevált: szilikonos muffinformában készítek 
golyókat. Tökéletes eredményt kapunk így is. 

 
 

Általános, darált húsos vagy tonhalas fasírtok receptje:  
A darált húst tálba tesszük, összenyomkodjuk. Hozzáadjuk a zabpelyhet, a tojást, a felaprított 
vöröshagymát és a zúzott fokhagymát. Jól összekeverjük, ízesítjük. Jól formálható masszát kell 
kapjunk. Hűtőbe téve legalább félóráig pihentetjük. Vizes kézzel gombócokat vagy lapos 
korongokat gömbölyítünk. Tonhal esetén csak keverd el a hal húsát úgy, mintha nyers hússal 
dolgoznál. Sütési lehetőségek: pici kókuszolajon vagy megsütjük a fasírtokat vagy sütőbe 
helyezzük, bekenjük olajjal és hagyjuk így átsülni őket. Ami nekem itt is bevált: szilikonos 
muffin formában készítek golyókat. 

 
 

Zöldségfasírtok hozzávalói 2 adagra: 

• zöldségek (lásd ➔) 
• 2 db tojás 
• 16 g zabpehely 
• 50 g vöröshagyma vagy fehér hagyma 
• 2 gerezd fokhagyma 
• só, bors, tetszés szerinti zöldfűszer 
• igény szerint lehet: curry, kurkuma, 
egyéb natúr fűszerek 

Zöldségek 
• 200 g brokkoli 
• 160 g cékla 
• 280 g cukkini vagy uborka 
• 30 g csicseriborsó (főtt) 
• 200 g fehér káposzta 
• 200 g gomba 
• 160 g karfiol 
• 140 g kelkáposzta 
• 40 g kukorica (főtt) 
• 50 g mexikói zds keverék (főtt) 
 
 

• 40 g lencse 
• 120 g sárgarépa 
• 60 g sütőtök 
• 160 g tök 
• 170 g zöldbab 
• 60 g zöldborsó 

Húsos fasírtok hozzávalói 2 adagra: 
• 50 g darált hús (csirke, pulyka, marha) 
vagy fél doboz pici tonhal konzerv 
• 2 db tojás 
• 16 g zabpehely 
 

• 50 g vöröshagyma vagy fehér hagyma 
• 2 gerezd fokhagyma 
• só, bors, fűszerek (pl.: curry, zöldfűszerek) 
 



 

 

      

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 Duciforradalmat 

választottad fogyási terveidhez. 

Bízom benne, hogy hasznos információkat szereztél 

a neked megfelelő útvonal kiválasztásához. 

Kívánom, hogy egészségedet maradéktalanul meg 

tudd őrizni, ezzel együtt pedig hosszútávú egyensúlyt 

tudj kialakítani. 

Ne feledd, hogy életed bármely pontján dönthetsz 

úgy, hogy mindent megváltoztatsz! 

                                      Ölelés: Dia 


