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     Duciforradalom 

Üdvözöllek! 

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

Mostantól a Te mentorod is! 

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

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

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

• Szájüregbetegségei (szájnyálkahártya-gyulladás, 
fogszuvasodás, fogínygyulladás…) 

• Nyelőcsőgyulladás, nyelőcsőfekély 

• Reflux 

• Gyenge gyomor, gyomorideg, gyomorfekély 

• Májgyulladás, májzsugor, zsírmáj, májelégtelenség 

• Lustaepe, epekövesség, epehólyag-gyulladás 

• Hasnyálmirigy-gyulladás 

• Gluténérzékenység 

• Laktózintolerancia 

• Tejfehérjeintolerancia 

• Bélgyulladások (vakbél-, vékonybél-, vastagbélgyulladás) 

• Daganatos bélbetegségek 

• IBS (irritábilis bélszindróma), vékonybél-szindróma 

• Aranyér 
 

 

Általános tünetek területenként 

Ha a felsorolt területek tüneteinél úgy gondolod, hogy számodra is felsorolhatók, ne vedd félvállról, mert a bélrendszered 

összefüggésbe hozható az elhízásoddal, esetlegesen fogyási képtelenségeddel. Alaposan menj végig a felsorolásokon és jelöld 

magadnak, ha úgy érzed, visszatérő (állandó) probléma életedben egy-egy tünet. A folyamatos gyulladások és a 

mitokondriumok összefüggéseit már elmagyaráztam: állandó fáradékonyság, időhiány (energiából is eredő kifogásként 

felhozott „nincs időm semmire”), koncentráció hiány, ingerültség mind-mind magyarázható a mitokondriumok számának 

csökkenésével, a sejtek sérülésével. Ördögi kör, ok-okozat. Egyik erősítené a másikat, de a tünetek miatt sajnos egyik gyengíti a 

másikat elv lehet érvényes a bélrendszeredre és hormonrendszeredre. Felelősségteljesen vizsgáld meg saját magadon, hogy 

milyen az emésztőrendszered jelenlegi állapota és indokolt-e bármilyen diagnosztikát latba vetned ennek kivizsgáltatásához. 

Ehhez egy tünet felsorolással segítelek az alábbiakban területenként! 

 
Szájüreg 

• Fogszuvasodás 

• Gyullad fogak 

• Ínygyulladás, afták 

• Kén szagú lehelet 

• Mandulagyulladás 
 

 
Gyomor 

• Gyomorégés, reflux 

• Teltségérzés étkezés után 

• Álmosság, fáradtság étkezés után 

• Felfúvódás 1 órán belül étkezés után 

• Böfögés, szelek 1 órán belül étkezés után 

• Hasmenés étkezés után 

• Gyomorfájdalom, gyomorgörcs 

• Krónikus hasmenés 

• Gyakori hányás, hányinger 

• Vérszegénység, tápanyaghiányok 
 

 
Máj 

• Gyengeség, fáradtság 

• Sárgaság 

• Sötét vizelet 

• Világos széklet 

• étvágytalanság 

• hasmenés 

• száraz bőr 

• zsírmáj 
 

 
Epehólyag 

• Diszkomfort érzet zsíros ételek után 

• Zsíros, fénylő széklet 

• Reggeli hányinger 

• Felfúvódás 

• Bőr viszketés, száraz bőr 

• Keserű íz a szájban 

• Epegörcs 

• Pajzsmirigy-alulműködés 
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Hasnyálmirigy 

• Emésztési és felszívódási zavarok 

• Vitaminhiány 

• Cukorbetegség 

• Inzulinrezisztencia 

 

 
Vékonybél 

• Felfúvódás 1-2 órával étkezés után 

• Pulzusemelkedés evés után 

• Váltakozó székrekedés és hasmenés 

• Hasifájdalmak 

• Ekcéma 

• Tejérzékenység 

• Chron-betegség 

• Gluténérzékenység 

• Gyümölcscukorérzékenység 

• Puffadás, bélgázok 

 
 
Vastagbél 

• Kemény széklet, nehéz ürítés 

• Nyálkás széklet 

• Napi egynél kevesebb széklet 

• Rossz lehelet 

• Alsóhasigörcsök 

• Gombás hüvelyi fertőzések 

• Végbélviszketés 

• Irritábilis bél 

 

 
Felszívódási zavar 

• Folyamatos hasmenés 

• Zsíros, laza, rossz szagú széklet 

• Gyengeség, kimerültség 

• Szájüregi gyulladások 

• Hasi fájdalom, görcsök, puffadás, gázosodás 

• Vérszegénységi hajlam 

• Ínyvérzés 

• Sápadtság 

 
 

 

Emésztőrendszeri diagnosztika 

A bélrendszeri problémák feltáráshoz számos orvosi, diagnosztikai eljárás rendelkezésre. Az emésztési gondok zömét olyan 

kórokozók, paraziták okozzák, melyeket nem mutatnak ki a szokványos klinikai vizsgálatok. Emésztőrendszerünk 

rendkívül összetett és érzékeny! Elég egy kis túlhajszoltság, kimerültség, helytelenétrend, vagy vírus és máris gyulladás 

alakulhat ki a tápcsatorna bármelyik részén! Puffadás, hasi görcsök, gyomorégés, hasmenés, székrekedés, fekélyek, kövek, 

és számos elviselhetetlen tünet keserítheti meg mindennapjainkat már egy enyhe gyulladás esetén is! Ha az egészségügyi 

rendszer ingyenes szolgáltatásait szeretnéd igénybe venni, a háziorvosodhoz kell először elmenned, aki panaszaid 

átbeszélése után beutalót tud adni gasztroenterológiai szakrendelésre. Amennyiben ezt egy magán orvosi ellátást végző 

intézményben végzed, általában nem kell orvosi beutaló, hiszen térítés ellenében veszed igénybe a vizsgálatokat. Egy-egy 

ilyen ellátóban az alábbi konkrét vizsgálatokat fogják felajánlani, a teljes igénye nélkül. 

Fizikai vizsgálatok (hastájék-, végbélvizsgálatok) Tükrözés (gyomor, vastagbél, végbél) 

Laborvizsgálatok Vékonybél biopszia 

Hasi ultrahang Kontraszt anyagos röntgen vizsgálat 

Kilégzésitesztek Kapszula- endoszkópia 

Székletvizsgálatok MR-vizsgálat 

PET-CT Eliminációsétrend 

FODMAP érintettség (gyümölcscukor, tejcukor, 

hüvelyesek) 

Gyulladásos bélmarkerek 

Általános bél diszbiózis Áteresztő (lyukas) bél (zonulin-teszt) 

Mikrobális egyensúlytalanságok (férgek, vírusok) Mikrobális egyensúlytalanságok (férgek, vírusok) 

Ételallergia vizsgálat Ételintolernacia vizsgálat 
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Részletesen a diagnosztikai vizsgálatokról 

Összeszedtem, mely vizsgálaton mit néznek, mit vizsgálnak meg, milyen módszerek állnak rendelkezésre az egyes tünetek 

gyökérokainak feltárására. Ezek lehetőségek, amelyek egymást ki is zárhatják, s bizonyos orvosi protokollok alapján vannak 

előbbre sorolt vizsgálatok és amennyiben azok nem adnak kellő választ, további vizsgálati módszerekhez lehet fordulni. 

 
Ételallergia 

• Biorezonanciás vizsgálat 

• IgE szint mérés 

• IgG Food Detective teszt (ha több 

keményítőtartalmú gabonára is jelez az 

allergiateszt, a keményítő bontásával, vagy az azon 

telepedő bacilussal van baja a szervezetnek) 

• Egyéb (Cytotoxicitás teszt, kineziológia, nyelv 

alatti provokáció…) 

• Eliminációs diéta 

 
Lisztérzékenység (cöliákia) 

• Vérvizsgálat (transzglutaminát elleni antitestek 
kimutatása a-tTG) 

• IgG típusú antitestek kimutatása 

• Vékonybél-boholy biopszia (endoszkópiás 
vizsgálat) 

• Genetikai vizsgálat szájnyálkahártyából  

• Székletben nézni jobb, előbb jelzi a problémát. 
Ha már vérben is megjelenik, előrehaladottabb 
károsodást jelez. 

• Vizsgálat előtt nem szabad gluténmentes diétát 
tartani! 

 

 
Laktózintolerancia 

• Laktázenzim hiányának megállapítása H2-   

kilégzési teszt (hidrogéngáz- kilégzési teszt) 

• Genetikai vizsgálat 
 

 
Szájüreg, garat, nyelőcső 

• Fogorvosi vizsgálat 

• Biológiai fogászat 

• Nyelőcső manometria (nyomásmérés) 

• Nyelőcső pH-mérés 
 

 
Gyomor 

• Gyomortükrözés (szövettani mintavétel) 

• pH-mérés 
• Emésztőenzim koncentráció 

• Kilégzéses teszt (helicobacter pylori) 
 

 
Májbetegségek 

• Laboratóriumi tesztek 

• Ultrahang 

• CAT (Computeres Axiális Tomográfia) 

 
Epe 

• Laborvizsgálat 

• Ultrahang 

• Kontrasztanyagos röntgenvizsgálat 

• Mágneses rezonanciavizsgálat (MRCP) 

• Endoszkópos vizsgálat (ERCP) 

 
Hasnyármirigy 

• Laboratóriumi vizsgálatok 

• Székletvizsgálat 

• Székletzsír-vizsgálat 

• Hasi ultrahang 

• Endoszkópos vizsgálat (ERCP) 

• Szkretin-teszt 
 

 
Gyulladásos bélbetegségek 

• Széklettenyésztés, székletvér 

• Paraziták keresése 

• Fehérvérsejtek jelenlétének vizsgálata 
székletben 

• Vizsgálatok lisztérzékenységre 

• Általános vérképben gyulladásos markerek 
(CRP, vörösvérsejt-süllyedés) 

• Kilégzéses teszt (helicobacter pylori) 
• Biopsziás mintavétel 

• Endoszkópos vizsgálat 

• Kontrasztanyagos röntgenvizsgálat 

 
Gyümölcscukor (fruktóz) felszívódási zavar 

• H2-kilégzési teszt 

• Vérkép (vas-, B12 vitamin-, folsav-szint) 

• Széklettenyésztés (fertőzés, parazitavizsgálat) 
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Székletvizsgálatok 

• Paraziták, élősködők 

• Emésztettség 

• Vitaminhiány 

• Székletvér (aranyér, fekély, gyulladásos 
bélbetegségek) 

• Enzimes béldaganatszűrés 

• Hasnyálmirigy rendellenességek 

• Gyulladásos bélbetegségek, polip, vastagbél-
daganat 

 

 
Emésztőrendszeri problémák esetén a következő 
vizsgálatok lennének célravezetők alap 
kiindulásként + elengedhetetlen az orvosi 
konzultáció! 
 

• Nagylabor kiegészítve ezekkel a 
felsoroltakkal 

• TSH, FT3, FT4 

• Thyreoglobulin, Anti-thyreoglobulin, Anti-
TPO 

• B12, Folsav, Ferritin 

• D-vitamin, alkalikus foszfatáz, Homocisztein 

• CRP, Total IgE, IgA 
 
 

 
 

Táplálékallergiák, táplálékintoleranciák 

 
Napjainkban több okból is kutatott terület az allergiák, intoleranciák témaköre. A megnövekedett importáru-mennyiség, a 
környezeti változások, a környezetszennyezés, a „túl” higiénikus környezet; a megváltozott táplálkozási és sportolási 
szokások; a krónikus stressz, túlhajszoltság mind-mind a különféle érzékenységek előfordulását segíthetik elő. Nagyon 
fontos azonban, hogy allergia és intolerancia nem keverendő össze! A tünetek hasonlóak lehetnek, de a betegség lefolyása, 
a diagnosztikai módszerek és a terápiás lehetőségek is eltérnek. A speciális diéta mindkét betegségben fontos. 

 

 TÁPLÁLÉKALLERGIA TÁPLÁLÉKINTOLERANCIA 

előfordulás 8-10% 15-30% 

jellemző életkor 

• csecsemő- és gyermekkor (a gyermekek 
többsége 5-8 éves korára „kinövi”) 

• felnőttkorban kisebb arányban fordul 
elő 

• bármely életkorban kialakulhat 

leggyakoribb 
tünetek 

• emésztőrendszer: hányinger, hányás, 
puffadás, bélgázok, hasmenés 

• bőr: csalánkiütés, ekcéma, 
bőrviszketés 

• légzőszervek: orrfolyás, orrdugulás, 
köhögés, nehézlégzés, asztma 

• arc: szájzsibbadás, arc-, nyelv-, 
torokduzzanat 

• súlyos esetben anafilaxiás sokk, halál 

• egyéb: szédülés, ájulás, fejlődésbeli 
vissza-, elmaradás 

• emésztőrendszer: puffadás, bélgázok, hasmenés, 
székrekedés, csillogó fényű széklet (zsírszéklet) 

• bőr: sápadtság, ekcéma, pattanás 

• légzőszervek: orrfolyás, orrdugulás, tüsszentés 

• ízületi és csontfájdalom 

• egyéb: fejfájás, depresszió, alvászavar, 
fáradékonyság 
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oka, háttere 

Az immunrendszer antigénként (idegen 
anyagként) érzékeli az élelmiszert, ételt, 
ellene antitesteket (ellenanyagokat) termel 
– mindig van immunválasz! 

• enzimhiány/csökkent enzimműködés 

• bélbetegség (pl. IBD, IBS) 

• ételmérgezés 

• megnőtt bél-áteresztőképesség, mikrobiomzavar 

• pszichés tényezők, krónikus stressz, jellemzően 
nem aktiválódik az immunrendszer (IgG-típusú 
reakcióknál megfigyelhető immunrendszeri 
változás, de akkor sem allergiáról beszélünk) 

leggyakoribb 
kiváltó összetevők, 
élelmiszerek 

tej (tejfehérje), tojás, mogyoró, szója, 
dió, kagyló, eper tejcukor (laktóz), fruktóz, glutén, hisztamin, tojás 

diagnózis 
• IgE-típusú vértesztek 

• bőrteszt (Prick-teszt) 

• kilégzéses tesztek (laktóz, fruktóz, laktulóz) 

• enzimvizsgálatok (pl. DAO, laktáz) 

• IgG-típusú vértesztek 

• székletvizsgálat 

• eliminációs étrend 

• differenciál diagnózis 

terápia 

• allergiát okozó élelmiszer, étel 
élethosszig tartó szigorú kiiktatása az 
étrendből (kivétel, ha a gyermekkori 
allergiát kinőtte a páciens) 

• hiányzó tápanyagok, vitaminok, 
ásványi anyagok, nyomelemek célzott 
pótlása (étrend-kiegészítőkkel, 
élelmiszerekkel, tápszerekkel) 

• ha szükséges, gyógyszeres terápia 

• IgG-pozitivitás esetén problémát okozó 
élelmiszerek, ételek átmeneti vagy hosszabb ideig 
történő elhagyása, esetleg csökkentésbe az étrendben 
(egyéni tolerancia) 

• tejcukor-érzékenység esetén laktózmentes étrend, 
laktáz enzim pótlása 

• hisztamin-érzékenység esetén átmeneti hisztamin-
szegény étrend 

• SIBO esetén FODMAP étrend 

• bélbetegség esetén személyre szabott, protokollnak 
megfelelő diéta, esetleg tápszer 

• bélflóra helyreállítása, immunrendszer erősítése 

• székletátültetés 

• stresszkezelés 

 

Élelmiszerek okozta nem kívánatos reakciók 

Emésztés 
 
Az emésztőrendszer felépítése pontosan tükrözi az adott terület funkcióját. A szájtól a végbélig tart, csatlakozik hozzá a 
máj, az epehólyag és a hasnyálmirigy, melyek nem közvetlenül a gyomorbél rendszerben helyezkednek el, hanem kivezető 
csövük nyílik oda. Az emésztőrendszer legfontosabb funkciója a tápanyag lebontása és a szervezet számára fontos 
hatóanyagok, építőkövek felszívódásának biztosítása. Speciális szerkezeténél fogva, ezt teniszpálya méretű (200 nm) teljes 
területe biztosítja. Az emésztési folyamat különböző nedvekkel és enzimekkel történik, melyek feladata, hogy a 
makromolekulákat egyre kisebb alkotókra bontsák le, mely már lehetővé teszi a bélfalon keresztül történő aktív és passzív 
transzport mechanizmusokat, így bejuttatva azokat a véráramba. Enzimek az emésztőrendszer egészében termelődnek és 
megtalálhatóak. Szerkezetük szerint fehérjék, melyek különböző típusú tápanyagok bontására alkalmasak, így 
megkülönböztetünk szénhidrátbontó, fehérjebontó és zsírbontó enzimeket, melyek más és más ph környezetben aktívak. 
Az emésztőrendszernek azonban nemcsak a táplálék felvétele, keverése, aprítása, bontása, felszívása, majd a salakanyag 
kiválasztása a feladata, hanem a behatoló patogén korokozók kivezetése, a toxinok közömbösítése és a helyi immunitás 
biztosítása is. Ez részben szintén a gyomor-bélnedvek és enzimek segítségével történik, részben viszont a rendszer teljes 
hosszában megtalálható probiotikus flóra segítségével. A flóra olyan egyedi, mint az ujjlenyomat és egy 60 kg-os emberben 
kb. 3-4 kg hasznos probiotikum segíti az emésztésünket és a védekezésünket. 
 
Tápláléknak minősül az élőlény számára mindazon hasznosítható anyag, amely felszívódva fenntartja szervezete 
működését, fejlődését, egészségét, biztosítja életfunkcióit és reprodukcióját a nélkül, hogy szervezetét károsítaná vagy 



Duciforradalom | Idén lefogyok mentorprogram                                                              Emésztőrendszeri diagnosztika 

 

7 

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

bármilyen káros reakciót váltana ki. Egy életen keresztül kb. 100 tonna élelmiszer halad át tápcsatornánkon. A 
kiegyensúlyozott táplálkozás az alapja egészségmegőrzésünknek, egyetlen szélsőséges diéta, divatos táplálkozási irányzat 
sem tudja biztosítani a bevitel-felhasználás törékeny egyensúlyát. Sokat beszélünk a szénhidrátok-fehérjék-zsírok megfelelő 
beviteli arányáról, de ezek meghatározásánál figyelembe kell venni a testsúlyt, a nemet és kort, a foglalkozást és a fizikai 
aktivitás mértékét, az esetleges krónikus betegségeket. A kalória-egyensúly az alapja az ideális testtömeg index 
fenntartásának. Figyelembe kell venni az ételek elkészítési módját is, hiszen sok un. esszenciális tápanyag és molekula hőre, 
kémiai behatásra, egyéb oxidatív stresszre elbomlik vagy károsodik, ekkor már hiába fogyasztjuk el, a kalóriabevitelt elérjük, 
de a várt preventív hatást nem. Legalább ennyire fontos a víznek (folyadéknak) a megfelelő szintű bevitele, hiszen a sejten 
belüli és a sejtek közötti térben zajló folyamatok, mind folyadékban történnek, ennek hiányában az emésztőenzimek 
működésében zavar keletkezhet. 
 
A táplálék keverése és lebomlása már a szájüregben elkezdődik, majd a bolygóideg segítségével a nyelőcső-gyomor-
bélrendszer perisztaltikáján keresztül végighalad a tápcsatornán, a közbeiktatott gyűrűs izomrendszerek pedig 
megakadályozzák a visszaáramlását. A gyomorban mucin, pepszin és sósav termelődik. A sósavnak nemcsak a táplálék 
kisebb egységekre való szétesésében van szerepe, de a betolakodó patogén kórokozók elleni elsődleges védelmet is 
biztosítja, hiszen sok baktérium falát lebontja, így azok károsodnak, szétesnek, míg mielőtt bejutnának a véráramba.  
 
Táplálékallergia 
 
Táplálékallergiáról beszélünk, ha a táplálék, vagy a táplálék-összetevők allergénként viselkednek, immunválaszt 
provokálnak, tünet-együttest hoznak létre, melyben kóros immunológiai eltérések mutathatók ki. A különbség az allergia 
és az immunitás között, hogy az immunitás védettséget ad az adott antigénnel szemben csökkent reaktivitás mellett is, míg 
az allergia egy fokozott reaktivitás, de védettséget nem ad. Ráadásul ez a fokozott reakció sok esetben még a szervezetet 
magát károsíthatja is, lásd cöliákia, vagy asztma. Amennyiben egyik szülő sem allergiás, akkor is 12% valószínűséggel 
alakulhat ki allergia az utódban, ha az egyik szülő allergiás, akkor az első gyermeknél már 26%-os az allergia esélye, míg, ha 
mindkét szülő allergiás, akkor az első utód már 47%-os valószínűséggel mutat allergiát valamilyen antigénre. Allergia 
esetében az immunválasz általában IgE mediált, míg az un. szekretoros IgA a nyálkahártyák direkt védelmét biztosítja, az 
IgG, IgM és IgD pedig a bakteriális, virális és egyéb infekciókban adott immunválaszban játszanak szerepet. Az allergia 
kialakulásában a genetikán kívül az allergénnel való kontaktus minősége, ideje, az expozíció fajtája, a környezet 
szennyeződés, az életvitel és az egészségi állapot is befolyásoló tényezők. Az un. „atopic arch” elmélete szerint a korai 
allergén expozíció következménye, a genetikai prediszpozíció mellett, a szenzitizáció és pl. a bélflóra összetételének 
változásával. Így alakulhat ki a korai tejfehérje-allergia, majd ezt követően 6-10 éves kor környékén a pollen-allergia, 14 
éves kor felett pedig az allergiás rhinitis. A leggyakoribb ételallergiát kiváltó táplálék félék a: tej, tojás, szója, földimogyoró, 
dió, gabonafélék, hüvelyesek, hal-rák-kagyló félék, citrusok, aprómagvas gyümölcsök, zeller, paradicsom. 
 
Intolerancia 
 
Az intolerancia fogalma sokszor helytelenül keveredik az allergia fogalmával. Intolerancia esetében ugyanis nincsen allergiás 
reakció, nem alakul ki immunválasz, mert nem az idegenként felismert valamilyen táplálék molekularészlet a kiváltója, 
hanem annak lebontásában szerepet játszó enzim hiánya váltja ki. Erre a legjobb példa a laktóz-intolerancia, melynek 
genetikai prediszpozíciója 14% és 37% közötti a hazai lakosságban. A korral egyébként is csökken a laktáz enzim 
elválasztásának mértéke, 20 éves korunkra ez a csecsemőkori mennyiség 1/10-e már csak. Az un. szekunder intolerancia 
kialakulhat fertőzés vagy egyéb betegség kísérőjeként pl. cöliákia, diabéteszes enteropathia, vagy Crohn betegség miatt is. 
Az emésztésben jelentős változás következik be, ha nem enzimatikus hasítás útján történik a táplálék lebontása, hanem 
rothadásos folyamat játszódik le. Ilyenkor nem hasznos felszívódó anyagok képződnek, hanem szerves savak és gázok, 
melyek megváltoztatják a széklet és a bél ph-ját, károsítják a bél nyálkahártyát, elpusztítják a bélflóra jelentős részét, illetve 
a bél nyálkahártya barrierjét károsítják. Ezt a károsodott, enzimeket és nedveket már nem termelő nyálkahártyát nevezzük 
áteresztő bél szindrómának, mivel a hasznos anyagokat nem képes felszívni, de a káros anyagokat viszont átengedi a 
kapilláris fonatok felé, így azok a véráramba kerülve, akár még a vér-agy gáton is átjutva pl. migrénes fejfájást okoznak. A 
károsodott és a hasznos anyagokat felszívni/átengedni nem képes nyálkahártya másodlagosan hiánybetegségeket okoz. 
Gondolni kell erre, mikor pl. gyerekeknél alopecia areata-t, vagy herpetiform dermatitist látunk, ha hullik a hajunk, törik a 
körmünk, pikkelyesen hámlik a bőrünk, nehezen tudunk koncentrálni stb., mert ez vas, B-vitaminok, kalcium és egyéb 
esszenciális molekula felszívódásának másodlagos tünetei, betegségei. 
 
Az intoleranciát, azaz egy adott tápanyag részletének emésztési képtelenségét sokszor a helytelen táplálkozás maga váltja 
ki. Elsősorban a többszörösen feldolgozott élelmiszerek állandó fogyasztása okozza, így kerülendő ezen ételek nagy 
mennyiségű bevitele napi szinten. Hisztamin intolerancia esetében a diamino-oxidáz hiánya miatt alakul ki hisztaminózis, 
melynek tünetei hasonlóak lehetnek a táplálék allergiához, pl. csalánkiütés, viszketés, de jelentkeznek a klasszikus 
intolerancia tünetei is, puffadás, hasi fájdalom, diszkomfort, hasmenés stb. Hisztaminózis esetén kerüljük az érlelt sajtok, 
pácolt-füstölt húsok, tartós élelmiszerek, égetett szeszek, borok fogyasztását. Fontos azonban nemcsak az enzim termelés 
hiányának kimutatása, hanem annak diagnosztikája, miért nem termelődik elég DAO a bélrendszerben. Csak az 
enzimtermelés károsodását kiváltó ok megszüntetésével tudjuk ugyanis gyógyítani a nyálkahártyát és tudjuk hatékonyan 
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helyreállítani az emésztést. Egyre több olyan evidencia értékű publikáció jelenik meg, mely az adalékanyagok egy részének, 
direkt betegség kialakító összefüggését vizsgálja pl. a benzoátok, szulfitok, nitritek és a II. típusú diabétesz vagy az 
inzulinrezisztencia között. Mivel jelenleg csak az élelmiszeriparban kb. 8700 adalékanyagot használunk, és kb. évente 2000 
új kemikáliát jegyeznek be, így ezek halmozott hatásai szinte kiszámíthatatlanok. Megjegyzendő azonban, hogy nemcsak 
az adalékanyagok, hanem a műtrágya és rovarirtó-gombaölő szerek, illetve ezek szermaradványai, a csomagolóiparban 
használt kémiai ágensek, illetve magában az élelmiszer alapanyagokban meglévő el nem bomlott hormonok, 
antibiotikumok és más vegyületek ugyanilyen halmozott, károsító hatást fejtenek ki. 
 
Vajon melyik terápiás ajánlásnak engedjünk, annak amelyik azt javasolja, hogy fogyasszunk minél több teljes kiőrlésű 
gabonából készült péksüteményt vagy kenyeret, mert magas rost tartalma miatt, alacsonyabb glikémiás terhelést jelentenek, 
mint a sima lisztek, amelyek pl. csökkentik a koleszterin szintet és tisztítják a beleket, vagy éppen fordítva, válasszuk a sima 
lisztet, mert az nem tartalmazza a fusárium gomba toxinját, mely a hántolatlan felszínen található a gomba ellenes szer 
maradványával együtt. Ezek ugyanis nemcsak policisztás ovárium szindrómát, de nyálkahártya károsodást is okoznak, 
amely aztán enzim hiányhoz és szekunder intoleranciákhoz vezet majd. A helyes táplálkozás jelenlegi tudományos álláspont 
szerint megfelel az „okos tányér” fogalmának, mely tányér fele nyers zöldségből, s gyümölcsből áll, negyede alacsony 
glikémiás indexű, lassú felszívódású szénhidrátforrás, negyede pedig fehérjeforrás, mely lehet gomba, hal, fehér hús, 
hetente néhányszor vörös hús féle. A legfontosabbnak azonban azt tartjuk, hogy az okos tányér összeállításánál is kiemelten 
figyeljünk arra, hogy lehetőleg ne fogyasszunk rendszeresen többszörösen feldolgozott élelmiszert és ha lehet tiszta 
forrásból, organikus vagy egyéb megbízható gazdaságból származó alapanyagokból készítsünk friss táplálékot. Jómagam 
például ezért szerzem be a sajtokat házi termelőknél, ahol nem a nagyüzemi gyártás melléktermékeivel találkozik maga a 
sajtkultúra. Hosszú távon, ha kezeljük a szervezeten belüli gyulladásokat, eljuthatunk oda, hogy az „okos tányér” elvei 
alapján ehetünk majdnem mindent, de hangsúlyt kell fektetnünk heti szinten a bélflóránk egyensúlyának megteremtésére. 
 
 

Emésztőrendszeri problémák orvosi labor-, és komplementer diagnosztikája 

 
Az ételintolerancia fogalomkörébe mindazok az állapotok beletartoznak, amikor a panaszok ételek fogyasztásával 
összefüggésbe hozhatók. Az ételintolerancia hátterében számos kóroki tényező húzódhat meg. Jelentős részükben 
szervezetünk immunreakciói játszanak szerepet, de számos egyéb (nem immun) folyamatok (pl. enzim elégtelen 
működése/hiánya, toxikus anyagok bekerülése, bevitt idegen anyagok (xenobiotikumok) nem megfelelő metabolizációja) 
is meghúzódhatnak a háttérben. Az okok felderítéséhez igénybe vehető diagnosztikai módszerek (klinikai tesztek, gyomor-
, béltükrözés, szövettani mintavétel, vérvizsgálatok) között a laboratóriumi eljárások jelentős helyet foglalnak el. 
 
Immunreakcióval nem járó intoleranciák 
 
1. Laktózintolerancia 
A leggyakoribb ételintolerancia, melyben immunreakció nem játszik szerepet a tejcukor érzékenység (laktózintolerancia). 
A laktóz (azaz a tejcukor) két cukoregységből, szőlőcukorból (glukózból) és galaktózból áll, s csak akkor tud felszívódni a 
bélből, ha a bélhámsejtekben található laktáz nevű enzim alapegységeire (szőlőcukorra és galaktózra) bontja. Ha az enzim 
hiánya vagy csökkent működése miatt ez nem történik meg, a tejcukrot a bélben (főként a vastagbélben) található mikrobák 
használják fel, jelentős gáztermelés (hidrogén, metán, széndioxid) közben. A primer tejcukor érzékenység kimutatására 
jelenleg az a legáltalánosabban használt eljárás, hogy tejcukor-oldatitatását követően mérik a kilégzett levegő hidrogén-
tartalmát (intolerancia esetén ez megemelkedik). Jóval kevésbé kellemetlen a genetikai vizsgálat (kisgyermekeknél 
mindenképpen inkább ez javasolt), melyhez mindössze egy szájnyálkahártya törlet szükséges. Az állapot tejcukormentes 
étrenddel vagy enzimet tartalmazó tabletta fogyasztásával korrigálható.  
 
2. Fruktóz-intolerancia 
A gyümölcscukor (fruktóz) felszívódás zavar tüneteit a tejcukorintoleranciához hasonlóan az okozza, hogy a felszívódni 
nem tudó gyümölcscukrot a bélbaktériumok dolgozzák fel nagymértékű gáz (hidrogén, metán, széndioxid) felszabadulása 
közben, így kimutatásához ugyancsak hidrogén kilégzési teszt alkalmazható (csak tejcukoroldat helyett gyümölcscukor 
oldatot kell itatni). Gyümölcscukor felszívódási zavarban szenvedőknek kevesebb, mint 25g fogyasztása is panaszokat 
okoz. Az ilyen problémával küszködőknél nemcsak a fruktóz, de a több fruktóz molekulából álló összetett szénhidrátok, 
a fruktánok fogyasztására is figyelni kell. Ugyancsak nem tanácsos gyümölcsalkoholok (szorbit, mannit, xilit (nyírfacukor), 
eritrit (használata. A diétás megszorítások mellett a gyümölcscukrot szőlőcukorrá átalakítani képes enzim (xilóz-izomeráz) 
adása is jótékony hatású.  
 
3. Hisztaminérzékenység 
Egy másik, immunreakcióval nem járó, a laktózintoleranciánál jóval ritkább, de azért számottevő gyakoriságú állapot a 
hisztamin-érzékenység (előfordulása 1-3%). A hisztamin egy biológiailag aktív, egészségesekben is termelődő vegyület, 
melynek szerepe rendkívül sokrétű. A betegség akkor alakul ki, ha a molekulát lebontó enzim, a deaminooxidáz (DAO) 
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szintje csökken vagy működése elégtelen. A panaszok alapján ez az állapot nem diagnosztizálható. Igazolásához a DAO 
enzim szintjét mérik vérmintából. A pácienseknek a magas hisztamin tartalmú ételeket (belsőségek, füstölt húsok, 
halkészítmények tenger gyümölcsei, kemény sajtok, savanyú káposzta, tartósított zöldségek, ecetet tartalmazó ételek, 
paradicsom, sör, pezsgő vörösborok, kakaó), továbbá a hisztamin lebomlását gátló vagy felszabadulását fokozó 
élelmiszereket (avokádó, dió, ananász, papaya) és gyógyszereket (aszpirin, diclofenac – cataflam, indometacin) nem szabad 
fogyasztaniuk és nem kaphatnak jódos kontrasztanyagot. 
 
Immunhátterű intoleranciák 
 
1. Az ételallergia és a glutén provokálta állapotok 
Az immunrendszernek nemcsak az a feladata, hogy az idegen, számunkra káros betolakodókat (antigéneket) 
megsemmisítse vagy semlegesítse (védekezés), de az is, hogy saját sejtjeinket, a számunkra fontos anyagokat elfogadja 
(tolerancia). Működése a saját-idegen felismeréssel kezdődik, melyet egy bonyolult, információ átadással, számos 
gyulladáskeltő anyag, és a betolakodó semlegesítéséhez szükséges molekula felszabadulásával járó központi szakasz követ, 
s melyet végül a káros betolakodó teljes elpusztítását végző (effektor) fázis zár le. Két nagy rendszere létezik: a veleszületett 
és a szerzett immunrendszer. A kettő nem egymástól függetlenül, hanem egymást segítve működik. A szerzett 
immunrendszer képes teljesen az adott idegenre szabott támadást indítani, s ráadásul képes memóriájában elraktározni az 
idegen „képét”, hogy ismételt találkozás esetén rendkívül gyors és hatásos támadást indítson ellene. A szerzett 
immunfolyamatokban résztvevő bizonyos sejtek (az ún. „B-sejtek”) képesek a betolakodóról kapott információ alapján az 
adott ellenség felszínéhez kötődni képes fehérjemolekulákat (ellenanyagokat vagy más szóval antitestek vagy 
immunglobulinokat) előállító gyárakká alakulni. Ezek az ellenanyagok (immunglobulinok, Ig-k) 5 főosztályba sorolhatók 
(IgA, IgD, IgG, IgM, IgE). Az IgG nagyobb erővel köti a betolakodókat, mint az IgM. Az allergiás folyamatokban IgE 
antitestek képződnek. 
 
Az immunreakcióval járó ételintoleranciák közül az ételallergia a legismertebb állapot.  A panaszokat kiváltó étel 
fogyasztását néhány percet, 1-2 órát követően jellegzetes, akár életet is veszélyeztető tünetek jelentkeznek. Az ételallergia 
kb. 1-2%-ban fordul elő a populációban. Annak ellenére, hogy egy immunglobulin egy adott (étel)komponensre specifikus, 
a teljesen különböző fajokból származó fehérjemolekuláknak vannak nagyon hasonló szakaszai. Így előfordulhat, hogy pl. 
egy növény pollen ellen kialakult IgE molekula képes ételfehérjéhez is kapcsolódni és allergiás reakciót kiváltani 
(keresztreakció). Az allergének kimutatása laboratóriumban az azokhoz kötődő IgE molekulák mérésével lehetséges 
(ételspecifikus IgE vizsgálatok). Csaknem 200 ételről mutatták eddig ki, hogy allergiát képes okozni (az arra 
hajlamosakban). A másik, köztudatban élő, a lakosság kb. 1%-át érintő, immunreakciókkal járó betegség a lisztérzékenység 
(glutén-intolerancia vagy orvosi nevén cöliákia). A betegséget a búzában (és más gabonafélében) található glutén nevű 
fehérje váltja ki az arra genetikailag hajlamos egyénekből. A glutén 2 komponensből áll: gluteninből és a gliadinból (utóbbi 
jóval kisebb molekula, mint a glutenin). A gliadin rosszul emészthető, kisebb darabjai a bélhámon átjutva, mint „idegen” 
anyagok válnak láthatóvá az immunrendszer számára. Az ellenük elinduló immunreakció végül a gliadin sejten belüli 
átalakulását végző enzim (a tTG) és a saját bélhámsejtek megtámadásába csap át.  A bélhám tápanyag felszívásra 
szakosodott sejtjei elsősorban az alapegységeire bontott fehérjéket, cukrokat (azazaminosavakat, ill. egyszerű cukrokat) 
engedik bejutni, melyek nem váltanak ki immunreakciót. Az a kevés kisebb fehérjetöredék (peptid), mely ezeken a sejteken 
átjut, toleranciára (és nem védekezésre) készteti az immunrendszert. A táplálékfelvételt végző sejtek között gátszerű szoros 
összeköttetés (ún. tight junction, TJ) található, melyen csak kis molekulák és kationok tudnak áthatolni, nem engedve meg, 
hegy ezen az úton védekezést kiváltó anyag bekerüljön a szervezetbe. Az utóbbi 2 évtizedben derült ki, hogy maguk a 
felszívást végző sejtek képesek olyan anyagot termelni, mely lebontja a köztük levő gátat (TJ-t), szabad utat engedve az 
idegen betolakodóknak (így az idegen fehérjéknek is). Ezt az anyagot felfedezője zonulinnak nevezte el. A lisztérzékenység 
esetén a bélhámsejtek között bejutó, csak részben emésztett gliadin molekulák váltják ki azt az immunreakciót, mely a 
felszívóhám pusztulásához vezet. A betegség diagnosztizálásához vérminta elemzése (tTG IgA, DGP IgA, EMA IgA 
mérése) és a vékonybélből vett szövetminta vizsgálata szükséges. A laboratóriumi tesztek és a szövettani minta értékelése 
csak akkor megbízható, ha a vizsgálatot megelőzően a páciens legalább 4 héten át naponta minimum 3 g glutént fogyaszt 
(ez kb. másfél szelet kenyérnek felel meg). 
 
2. Nem cöliákiás érzékenység 
A glutén nemcsak autoimmun betegségek kiváltója lehet. Ismert a glutén allergia és a nem-cöliákiás glutén-érzékenység 
(NCGS) is. Az előbbi kórkép az allergiánál leírt tünetekkel jár és a gliadin ellenes IgE teszttel bizonyítható. A nem-cöliákiás 
glutén-érzékenység gyakoriságát a populáció 6-8%-ára becsülik, tehát jóval gyakoribb a „valódi” lisztérzékenységnél. 
Diagnózisa kizárásos alapon lehetséges (gliadin-ellenes IgE, tTG, DGP, EMA negatív, a vékonybél minta szövettan nem 
glutén-intoleranciára jellemző). 
 
3. Az IgG ételintolerancia (Pl. Foodteszt) 
Az immunreakcióval járó ételintoleranciák leggyakoribb típusa az IgG típusú ellenanyagok termelődésével járó 
ételintolerancia. A tünetek nem röviddel az étkezés után keletkeznek, hanem több órával, sok esetben napokkal azt 
követően. A panaszok sokkal többfélék lehetnek, nem jellegzetesek. Ez az állapot nemcsak gyomor-bélrendszeri 
megbetegedésekhez (pl. irritábilis bélszindróma), hanem bőrgyógyászati (atopiás dermatitis, ekzema), ideggyógyászati 
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(migrénes fejfájás), pszichiátriai (autizmus, figyelemhiány-hiperaktivitás (ADHD), depresszió, skizofrénia) kórképekhez, 
ízületi panaszokhoz is hozzájárulhat. Az ételfehérje (esetleg nagymolekulájú összetett szénhidrát) molekulák 
összekapcsolódnak az ellenük termelődött IgG molekulákkal, ún. immunkomplexek keletkeznek, melyek a keringésből a 
különböző szövetekben lerakódnak és ott gyulladásos folyamatokat provokálnak. Az immunrendszer elsősorban úgy képes 
IgG termelést indítani védekezésképpen, hogy a nagyobb molekulák átjutnak a bélhámsejtek közti kapun (TJ megnyílása, 
ld. feljebb). A probléma kimutatására szolgáló IgG tesztek (mint pl. a foodteszt) arra szolgálnak, hogy a mindennapi életet 
megkeserítő tünetekért felelős ételeket felderítsék, s így segítsék a javuláshoz szükséges eliminációs diéta kialakítását. 
Hangsúlyozni szükséges, hogy a hiánybetegségek kialakulásának elkerülésére mindenképpen táplálkozási szakember 
segítségét kell kérni. 
 
A Foodteszt eredményének értékelésénél a következőket kell figyelembe venni: 
 

 Az állati eredetű tejek fő komponense a kazein, az α-latalbumin és a β-laktoglobulin. Ha ezek bármelyike pozitívvá 
válna, semmilyen állati tejtermék nem fogyasztható. Ilyenkor növényi tejek (kalcium és D-vitaminpótlás mellett) 
alkalmazhatók a diétában. 

 Technikai sajátosság, hogy a tesztben gliadin-tartalmú gabonák (búza, durumbúza, tönkölybúza, árpa, rozs) nem 
tartalmazzák a gliadint, az külön szerepel. Ennek oka, hogy az ételek vizes kivonatát vitték fel a chip-re, a gliadin 
viszont csak alkohollal vonható ki. Ez azt is jelenti, hogy ha a gliadin pozitív, egyik glutén tartalmú termék 
fogyasztása sem javallott, annak ellenére, hogy a tesztben negatív. Amennyiben viszont a gliadin negatív, a 
pozitívvá nem vált gabonaféle alkalmazható. Nagyon fontos tudni, hogy a gliadin (valójában a gliadin ellen 
termelődött IgG antitest, más nevén AGA) pozitivitása nem diagnosztikus a valódi lisztérzékenységre, ilyen 
eredmény esetén, vagy ha cöliákiára utaló panasza lenne a páciensnek, a gluténmentes diéta megkezdése előtt 
feltétlen el kell végeztetni a specifikus cöliákia teszteket (és szövettani vizsgálatot). 

 Ha bármelyik élesztő (pék- vagy sörélesztő) pozitív, nem fogyasztható semmilyen élesztővel kapcsolatba került 
étel, ill. (erjesztéssel készült) ital. Mindkét élesztőfajtában a fő komponens a Saccharomyces cerevisiae nevű 
élesztőgomba. 

 Az esetleges keresztreakciók miatt olyan étel is pozitívvá válhat, amit életében egyáltalán nem fogyasztott a 
páciens (pl. allergológiából ismert, hogy aki porallergiás, gerinctelenek (csigák, rákok, kagylók, tintahal) 
fogyasztására is allergiás reakcióval reagálhat). Arra is gondolni szükséges, hogy nemcsak az allergiát kiváltó 
élelmiszerek esetén állhat fenn keresztreakció, számos eddig pontosan fel nem térképezett ilyen típusú folyamat 
lehetséges. Általánosságban a rendszertani rokonságban álló növényekből/állati húsokból készült ételek esetén 
lehet rá gondolni. Pl. a ginkgo gyakran pozitív olyanoknál is, akik nem szednek ginkgo tartalmú tablettát. Ez a 
növény keresztreakciót ad a szömörcefélékkel. A cserszömörce tartalmú szájvizek használata, az ebbe a 
rendszertani kategóriába tartozó mangó, kesudió, pisztácia és a közel-keleti konyhából ismert sumac nevű fűszer 
fogyasztása is pozitívvá teheti ezt az ételt. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy mint új ételt se alkalmazza a diétájába 
a páciens. 

 Az előbbi ellentétének tűnhet az az állapot, mikor egy azonosnak gondolt étel különböző eredményt ad a tesztben. 
Ilyen pl. a kukorica és a puliszka. A kukorica pozitivitása mellett a puliszka gyakran negatív (ritkán a fordítottja is 
előfordul). A puliszka ugyan kukoricadarából készül, de a kukoricadara gyártása során a hántolt kukoricaszemeket 
enyhén lúgos vízben főzik, majd szárítás után törik. A főzés során a növényben lévő fehérjék térszerkezeti 
változáson mennek keresztül, aminek következtében az eredetileg felszínen lévő, immunrendszer számára 
hozzáférhető részek (antigén epitópok) helyett az immunrendszer előtt addig rejtett epitópok is érzékelhetővé 
válnak. Akár a kukorica, akár a puliszka válik pozitívvá, nem javasolt kukorica tartalmú étel fogyasztása. Ugyanígy 
immunreakciók szempontjából különböző az árpa és a maláta (utóbbi esetén a csíráztatás hatására újabb fehérjék 
termelődnek), a manióka (a növény fehérjéit is tartalmazza) és a tápióka (csaknem tisztán összetett szénhidrátot 
tartalmaz). 

 Ugyancsak értékelési nehézséget okoz, hogy a boltokban kapható élelmiszeripari termékek teljes összetétele nem 
ismert. A gyártóknak csak azokat a komponenseket kell feltűntetni a gluténen kívül, melyek az azokra 
érzékenyekben súlyos allergiás reakciót válthatnak ki (pl. mogyoró). A kóladiót pl. sok élelmiszerben (sütőipari 
készítmények, instant kávéporok, csokoládék) természetes ízfokozóként alkalmazzák, s mivel általában nem okoz 
allergiás reakciót, nem kell feltűntetniük az élelmiszer címkéjén. Hasonló a nálunk kevéssé ismert földimandula 
(tigrisdió), mely kekszek, nugátok, dzsemek, jégkrémek összetevője lehet. 

 
Összefoglaló 
Ha valakinek bármilyen panasza van, először forduljon a betegségének megfelelő szakorvoshoz. Külön hangsúlyozni 
szükséges, hogy ha lisztérzékenységre van gyanú, diétázás előtt kell elvégeztetni a megfelelő vizsgálatokat. Amennyiben 
állapotának hátterében krónikus, a klasszikus orvoslás módszereivel csak kevéssé (vagy egyáltalán nem) befolyásolható 
kórfolyamatok állnak, érdemes megpróbálni az IgG teszt alapján meghatározott eliminációs diétát (mindenképpen 
táplálkozási szakember felügyeletével). A szakszerűen beállított, kiegyensúlyozott étrendváltoztatás mellékhatásokat nem 
okoz, és sok esetben javít a beteg állapotán. Ha az új étrend hatásos, a tünetek enyhülését a diéta bevezetésétől számított 
2 héten belül érezni kell. Ha nincs javulás, egyéb ételintolerancia okokat (melyekhez más teszt szükséges) is vizsgálni 
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tanácsos (laktózintolerancia, fruktóz malabszorpció, hisztaminérzékenység). A felszívóhám állapotán és az immunrendszer 
kedvezőtlen reakcióin túl a bélben található mikrobák (baktériumok, archeák, vírusok, gombák) összeségének (mikrobióta) 
állapota, komponensei is fontos tényezői az egészségnek. Ha ennek az ökológiai rendszernek az egyensúlya felborul 
(gyógyszerek, nem megfelelő táplálkozás, bizonyos kórállapotok miatt), az különböző betegségek kialakulásához járul 
hozzá. Az ételintoleranciák ritkán okoznak életveszélyes állapotot (ételallergia), de sok esetben megkeserítik 
mindennapjainkat. Ha ezeket a panaszokat a megfelelő kivizsgálás utáni kezelés sem enyhíti, érdemes laboratóriumi 
eredmény alapján étrendet változtatni. Dietetikus felügyeletével elkerülhetjük a hiánybetegségeket, a kiegyensúlyozatlan 
étkezést és sok panaszt megszűntethetünk. 

 

Laborértelmezés emésztőrendszeri és súlycsökkentés szemszögéből 

A kapott laborértékek elemzése mindig orvosi feladat, de tegye fel a kezét az, aki még nem nézett utána egy-egy több 
csillagos lelete alapján a Google találatai között, vajon mit jelentenek az eltérések pozitív vagy negatív irányban. Az 
emésztőrendszeri betegségek esetén még inkább ijesztő lehet, ha bármely eredmény határértékeken kívül esik, ezért 
összeszedtem a legfontosabb laborétékeket és azokat így Ti magatok is meg tudjátok nézni, mielőtt az orvosi konzultációra 
sor kerülne – főleg magán laborokban jellemző, hogy e-mailben vagy postán küldik ki az eredményeket és azzal kell majd 
orvoshoz fordulni. 
 
Összefoglaló, általános jelentések, amelyek összefüggésben vannak az emésztőrendszerrel és a fogyásunkkal 
(mögöttes gyulladásokkal) 

 
Totál Bilirubin 

• magas: epepangás, epekő, májdiszfunkció 
Direkt Bilirubin 

• magas: epekő 
Vas 

• alacsony: vérszegénység, vashiány, alacsony 
gyomorsav-szint, B-12 hiány 

• magas: májműködésben zavar 

Ferritin 

• alacsony: vérszegénység, vashiány 

• magas: túlzott vastelítettség, 70-90 között 
ideális 

D-vitamin 

• alacsony: vashiány, felszívódási zavar, 
vérszegénység is lehet a háttérben 

B12  

• alacsony: felszívódási zavarok, bélbetegségek, 
gyenge gyomorfunkció (400-450 vagy ennél az 
értéknél magasabb kell legyen 

Fehérvérsejt-szám 

• magas/alacsony: gyulladások, vírusos és/vagy 
bakteriális fertőzések jele 

Albumin 

• magas: a máj által termelt legfontosabb fehérje, 
szintje mutatja, hogy a máj fehérjeszintézise 
megfelelő-e 

Húgysav 

• magas: áteresztő bél 

• alacsony: vérszegénység, B12-hiány, folát-hiány 
 

Homocisztein 

• magas: B12-hiány, gyenge gyomor, 7,2 alatt kell 
lennie 

CRP 

• magas: bélgyulladás, általános gyulladás, annál 
jobb, minél alacsonyabb 

ALP (alkalikus foszfatáz) 

• alacsony: átjárható bél 

• magas: májprobléma 

SGOT=AST 

• alacsony: alkoholizmus, B6-hiány 

• magas: diszfunkció a májon kívül és/vagy az 
epeutakban, a májsejtek károsodását jelzi 

SGPT/ALT 
alacsony: zsírmáj korai stádiumban, 
magas: májdiszfunkció, zsírmáj, epeút-elzáródás 

  

GGTP: a májban található enzim 

• alacsony: B6-hiány, magnézium-hiány 

• magas: eueputak dugulása, májműködési 
zavarok, epefolyadék pangása, hasnyálmirigy-
gyulladás 

MCH – egy vörösvértestre számított hemoglobin-
mennyiség 

• magas: alacsony gyomorsav-szint, B-12 hiány, 
foláthiány 

MCHC 

• magas: alacsony gyomorsav-szint 

Limfociták 

• alacsony: gyenge nyálkahártya és immunitás, 
akut bakteriális ferőzés 

• magas: gyulladás 

Neutrophilek 

• magas: bakteriális fertőzés 

Eozinofilok 

• magas: bélparaziták, étel- és környezeti 
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allergiák, érzékenységek 

Bazofilok 

• magas: szöveti gyulladások, bélparaziták 

IgE 

• magas: allergia, emésztőrendszeri problémák, 
átjárható bélfal 

IgG 

• magas: krónikus fertőzések, gyulladásos 
kórképek 

Koleszterin 

• magas: pajzsmirigy-alulműködés, bélgyulladás 
 

 
 
 
 



 

 

Duciforradalom 

Autoimmun protokoll (AIP)szabályok 
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AIP – Autoimmun protokoll 

 
Ezt a speciális protokoll étrendet akkor érdemes kipróbálnod, ha olyan emésztőrendszeri problémák nehezítik a napjaidat, 
mint az IBS, az autoimmun gyulladások, felszívódási zavarok, és kíváncsi vagy arra, hogy mely élelmiszerek okoznak nálad 
gyulladást vagy kellemetlen tüneteket. A diétás terápia arra szolgál tehát, hogy csökkentsük a gyulladásokat, illetve arra is 
rámutat, hogy milyen allergénekkel élsz együtt. A 12 hét alatt, de leginkább az 5-8. heteken maximálisan lesned kell az 
ételek után észlelt emésztési, közérzetedet érintő tüneteket, azokat jegyezd fel a könyvben található naplóban, hogy 
megismerhesd az alapanyagok testedre gyakorolt hatásait. A későbbiek során így fokozottan tudsz figyelni arra, hogy mely 
élelmiszereket érdemes kiiktatnod, ritkábban fogyasztanod, mert puffadást, netán kellemetlen érzéseket okoznak. Egy-egy 
élelmiszer komolyabb allergia nélkül is produkálhat tüneteket, mert szimplán nincs barátságban a mikrobiomoddal és ezért 
érezhetsz diszkomfort állapotot. Ez a diéta segíteni fog komoly tudást szerezni a szervezeted működéséről. 
 
Az autoimmun protokoll étrend (AIP) kifejezetten azért lett kifejlesztve, hogy enyhítse a test autoimmun betegségéből 
eredő tüneteket és gyulladást. Autoimmun betegség esetén a beteg immunrendszere hibásan a saját szöveteit támadja és 
pusztítja el. A gyulladás nagyon gyakori autoimmun betegség esetén. Többek között előfordulhat pikkelysömör, ízületi 
gyulladás és pajzsmirigy-gyulladás is, de a felsorlás itt nem áll meg. 
 
A paleolit autoimmun protokollnak is nevezett AIP étrend egy szigorúbb formája a paleolit étrendnek (aminek egyébként 
alapanyaga hús, hal, zöldségek, magvak és diófélék). A diétának célja a gyulladást okozó ételek eliminálása és a 
tápanyagokban gazdag élelmiszerek bevitelének növelése. Az AIP étrend azon az elméleten alapszik, hogy az autoimmun 
betegségek az ún. „lyukas bél” szindróma miatt alakulnak ki, azt feltételezik, hogy a bélfalon apró „lyukak” keletkeznek, 
amiken keresztül a táplálék visszaszivárog a testbe. Ez aztán az immunrendszert túlműködésre készteti, és tévesen elkezdi 
a saját test szöveteit megtámadni. A magas tápanyagértékű ételek fogyasztásának és a gyulladáskeltő ételek mellőzésének 
köszönhetően az AIP diétával segíthetünk a beleken keletkező „lyukakat” meggyógyítani. Úgy vélik, a diéta segít: 
újraindítani az immunrendszert, megelőzni az autoimmun választ, enyhíteni az autoimmun betegségek tüneteit, megelőzni 
egy másodlagos autoimmun betegség kialakulását. 
 
Az AIP részét képezi egy eliminációs (kiiktató, elhagyó) diéta, amely a paleolit étrend szigorított verzióján alapul. A diéta 
célja, hogy az irritációt okozó, gyulladáskeltő és a rossz baktériumok elszaporodását támogató anyagok kiiktatásával és a 
szervezet regenerációját segítő tápanyagok mennyiségének növelésével(!) helyreállítsuk az emésztés és ezzel együtt az 
immunrendszer egyensúlyát. Ha betartjuk a szabályokat, már néhány napon belül változást észlelhetünk (pl. kevesebb 
puffadás, "kajakóma" megszűnése, jobb koncentráció, több energia), de az eliminációs szakasz szabályait érdemes addig 
követni, amíg a betegségünk tünetei el nem tűnnek vagy legalábbis jelentős mértékben csökkennek. A valódi 
emésztőrendszeri egészséghez vezető úton az első lépés az, hogy kiszűrd az esetleges táplálékallergiákat, ételintoleranciákat, 
tehermentesítsd a szervezeted. Ez úgy történik, hogy 4-6 hétig kizárod az étkezéseidből azokat az élelmiszereket, élelmiszer 
összetevőket, amelyek károsak lehetnek a szervezetre, allergiát okozhatnak. Ezt követően fokozatosan visszavezetheted 
azokat az ételeket, amelyeket kizártál. A visszavezetés nem egyszerre, hanem egyenként történik. Így megfigyelhető, hogy 
az adott táplálék okoz-e kellemetlen tünetet. Az eliminációs szakaszban dolgozol azon, hogy megvizsgáld, esetedben okoz-
e bármely élelmiszer emésztőrendszeri gondokat. 
 
A lényeg: Az AIP diéta legszigorúbb, eliminációs szakasza csak átmeneti időszak. A diéta végső célja az, hogy a te egyéni 
toleranciád alapján megtaláld a legváltozatosabb, tápanyagban leginkább gazdag étrendet; megtanuld értelmezni a tested 
jelzéseit, illetve azok alapján tudd finom hangolni a te személyre szabott diétádat. Ez a személyre szabott étrend ugyanis 
nem végleges. A diéta 3 szakaszra oszlik 1-4. hét (kivezetés, ahol mindent kizárunk), és 5-8. hét (visszavezetés, ahol lépésről 
lépésre visszaengedünk ételeket), 9-12. (fenntartás, ahol már visszavezetett étrendben kitoljuk az AIP szakaszát további 4 
hétre). Így az AIP protokoll étrended 12 hetet ölel fel.  
 
Alapszabályok a szakaszokban 

✓ Az 1-4. hétben kedved szerint variálhatod az összes ételt mozaikos formában, tehát nem kell ragaszkodnod a 
mintaétrendhez, de csak ebből a 4 hétből válassz ételt, mert itt mindent kivontunk, amit ki kellett vonni. Ne 
válassz az 5-12. hétre sorolt ételekből! 

✓ Az 5-8. hét esetén fontos betartanod minden nap minden ételének fixált helyét, hiszen itt szakaszosan 
visszaépítünk élelmiszereket, ennek okán nem térhetsz el az étrendtől. Ne keverd a napokat, fontos, hogy azt és 
úgy edd, ahol látod a mintaétrendben reggeltől estig, hétfőtől vasárnapig. Ebben a 4 hétben figyelni fogod a 
testedet, hogy észlelsz-e kellemetlen emésztőrendszeri tüneteket bármire.  

✓ A 9-12. hét esetén is az érvényes, mint az 1-4. héten, nyugodtan keverd a napokat, étkezéseket egymással neked 
tetsző variációkban. Ezen a 4 héten egy erős regeneráló étrendet tartasz, ápolod a bélflórádat és felkészíted arra, 
hogy áttérhess az Ételportfólió könyv A-B ételeire. 
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Kerülendő és fogyasztható élelmiszerek listája 

 
Kerülni kell mindent, ami gyulladást okoz a szervezetben. Ezek lehetnek a következők 

 tojás 

 vaj, ghee 

 tejtermékek, sajtok, túró, joghurt, kefir, jégkrém, 

 készételek (fastfood), finomított élelmiszerek 

 kávé, koffeintartalmú teák, koffeines italok (energiaitalok), kakaó, csokoládé 

 magvak: lenmag, szezámmag, mák, chiamag, tökmag, napraforgó, kendermag 

 diófélék: dió, mandula, mogyoró, kesudió, pisztácia, pekándió, paradió, pisztácia, makadámiadió, stb. 

 hüvelyesek (babfélék, borsó, lencsefélék, szója) 

 gombák 

 füstölt húsok, felvágottak, kolbászfélék 

 paprika, paradicsom, padlizsán, burgonya 

 gluténtartalmú és más gabonák, álgabonák (búza, rozs, árpa, zab, bulgur, teff, kamut, rizs, vadrizs, kukorica, 
amarant, quinoa, stb.) 

 cukor, édesítők minden fajtája, eritrit, xillit, stevia 

 ecet, élesztő, élesztős ételek (bor, kenyér) 

 ánizs, fehér-, feketebors, pirospaprika, chili, curry, mustár, szerecsendió, kömény, koriander, vanília 

 narancs, grapefruit, citrom 

 magas cukortartalmú gyümölcsök (aszalt gyümölcsök, mazsola, mangó, körte, banán, ananász) elvétve, kis 
mennyiségben fogyaszthatók 

 alkohol 

 dohány 

 nem szteroid gyulladáscsökkentő gyógyszerek (aszpirin, ibuprofen, naproxen) 

 minden, aminek az összetevői ismeretlenek 
 
 
Amit lehet fogyasztani 

✓ belsőségek, máj 

✓ halak (hetente 3x), lazac, tonhal, szardínia stb. 

✓ húsból elsősorban fűvel táplált, legelőn nevelt állatok húsa azzal, hogy a színhússal vigyázni kell, mert 
gyulladáskeltő (marha, borjú, bárány, birka) 

✓ porcos, bőrkés húsok, kocsonya, hús- és csontleves 

✓ csirke, pulyka, kacsa, liba, nyúl 

✓ kollagénben gazdag ételek, hidrolizált kollagén por 

✓ jó minőségű zsírok (oliva-, avokádó-, kókuszolaj, liba-, kacsazsír) 

✓ zöld leveles zöldségek 

✓ hagymafélék, káposztafélék, sütőtök, édesburgonya, karfiol, brokkoli, retek, répafélék, petrezselyem, paszternák, 
étkezési tök, uborka, cukkini, spenót, sóska, cékla, zeller stb. 

✓ alga, hínár, egyéb tengeri zöldségek 

✓ gyümölcsök, kivéve a kerülendőket 

✓ fermentált zöldségek 

✓ kókuszliszt, nyílgyökér-liszt 

✓ almaecet 

✓ édesítésre juharszirup, kevés datolya 
 
 
Az AIP rendszere 

• 1-4. hét eliminációs szakasz: kivezetjük, amit érdemes elhagyni az erős bélflóra-tisztítás érdekében. 

• Terápiás húsleves: a már ismert módon kell készítened, ahogy az alap bélflóra-regenerációs szakaszban is tanultad. 

• Fermentált zöldségek: használd bátran a fermentált recepteket a Mentorprogramban tanultak szerint. 

• 5-8. hét visszavezetési szakasz: apránként visszaengedjük azokat az élelmiszereket, amelyeket elhagytunk az első 
négy hét során. 
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• 9-12. hét szinten tartó szakasza: fogyasztunk mindent, de tartunk eliminációs napokat is, felkészülünk a tartós 
bélflórát ápoló étkezésre, amelyet az Ételportfólió könyv A-B ételei jelentenek (amennyiben hormonális 
gondokkal küzdesz – IR, pajzsmirigy, PCOS, endometrizós, tartósan maradsz az A-B ételeknél), majd szélesítjük 
idővel a portfóliót a B és C ételekre is (amennyiben egészségügyi állapotod megengedi). A Mentorprogramkönyv 
minden tudást eléd tár a témában. 

• Napi 3 étkezésünk van: minden étkezéshez fogyaszthatsz korlátlanul nyers zöldséget (pld. salátaféléket), ha úgy 
érzed éhes vagy, nyugodtan repetázz, itt lehet. 

• A legtöbb étel 4 adagra szól, ahol pedig ettől eltérő adagolást jelöltem, azt tartsd be. Mivel 3-szor étkezel, készíts 
annyi ételt, amennyi jól esik (itt ne törődj azzal, mennyi lesz az adagod, mert méregtelenítesz és csak időszakos 
diétás szakaszt alkalmazol, tehát a kalóriával sem foglalkozunk). Én jelölök részedre itt is adagokat (g, dkg, dl, l, 
db) annak érdekében, hogy legyen támpontod, de ettől ebben a programban eltérhetsz. Kevesebbet kérlek ne 
egyél, többet viszont éhségérzeted szerint fogyassz. Hidd el, az adagok pontos számolásának hiányában sem fogsz 
koplalni. Ez egy tisztító-kúra, itt az a cél, hogy mindent zárj ki, amit ki kell. 

 
AIP alatt érezni fogod, hogy javul a közérzeted és fogyást is tapasztalsz. Nem mindenkinél üdvös viszont a fogyás, van, 
aki eleve legyengült szervezettel kezd neki egy ilyen kísérlethez. Egy kicsit valóban kísérletről van szó, és ha közben 
odafigyelsz a tested jelzéseire, rájössz majd bizonyos dolgokra magadról is. Az nagyon fontos, hogy ne éheztesd magad. 
Soha ne legyél éhes, a megengedett táplálékokból elegendő mennyiséget egyél.  
 
Az első 4 hét elteltével sorban kezd el visszavezetni az egyes táplálékokat. Ha nagyon jól érzed magad, ezt a 4 hetet 
nyugodtan folytathatod, ismételheted és várhatsz az 5-8. hét második szakaszával. A 9-12. hét egy enyhébb szakasz, de 
szigorúbb, mint az Ételportfólió könyv A-B ételeinek tárháza. 
 
Az adott hétre letöltött mintaétrend egy lehetséges javaslat az aktuálisan megengedett élelmiszerekből összeállított 
fogásokkal. (Az egymást soron követő szakaszokban új szempontokat vezetünk be, a mintaétrendek is ehhez igazodnak 
majd. 
 
A receptek általában 4-6 adagra elegendő mennyiséggel számolnak (tehát egy komplex családra is akár, vagy pedig több 
napodra). Ahol eltér az adag ettől, jeleztem. Nem kell kalóriákat számolgatnod, és nem kell mennyiségi korlátot sem magad 
elé állítanod, az általam jelölt adagolás tájékoztató jellegű. Ha valóban csak a mintaétrendek szerint, illetve a megengedett 
élelmiszerek listájáról választasz, nem fog a súlyod gyarapodni és azt az irányt követed, hogy az AIP-ben vizsgálandó 
gyulladásokat igyekszel csökkenteni. A mintaétrendben teljesen hétköznapi ételeket és hozzávalókat találsz. Napi 
háromszori főétkezésre adok tippeket. Ez a kúrára vonatkozik. Itt hagyni kell egy kicsit az emésztőrendszert pihenni, ezért 
nincs 5 étkezés. Regenerálunk, nem pedig életmód szerint étkezünk most. Nem lesz hosszú idő, de rajtad múlik, ezt a kúrát 
hányszor ismétled meg. Az ételek elkészítési ideje egy elfoglalt dolgozó nő számára is tolerálható. Van, amikor egy-egy étel 
sokáig fő ugyan (ezen a héten például a marharagu), de az előkészítése nem tart sokáig. 
 
A mintaétrendhez minden héten kapsz majd egy receptgyűjteményt is (pontosan úgy, ahogy az Ételportfóliós recepttárban 
már megszoktad). Ebben a nagyon alap recepteket nem fogod megtalálni (például párolt zöldség elkészítése, hiszen ehhez 
nem kell sok magyarázatot fűznöm). Az ételek között lesz olyan, amit már most is szoktál készíteni. Ha a saját receptjeidben 
nincs olyan hozzávaló, ami AIP szempontok alapján tiltólistás, akkor nyugodtan használd a saját, megszokott elkészítési 
módod. A mintaétrend alapján naponta többször kell zöldsalátát enned. Ehhez egy receptet találsz az első héten, de 
értelemszerűen variálhatod a hozzávalókat. A leveles zöldek közé ne csak a hagyományos salátákat vedd be, hanem a répa, 
cékla-, karalábélevelet és egyebeket is. Ezeket a zöld turmixoknál is felhasználhatod. Persze a salátaönteteknél, zöld 
turmixoknál egyelőre nem használhatsz tejterméket, magvakat, tiltólistás összetevőket. 
 
Egy gyulladásokat regeneráló autoimmun protokoll étrend nem arról kell szóljon, hogy 5 fogásos étkeket készíts és a 
legkülönfélébb módon cifrázd. Szerintem az az életszerű, hogy megesszük a maradékot is. Ezért a mintaétrendeket is úgy 
állítottam össze, hogy a főfogás vagy a köret másik étkezéskor fogyasztható legyen. A bevásárlásnál, főzésnél vedd 
figyelembe ezt is. Az egymás után következő étkezéseknél is figyeltem arra, hogy ne kelljen napjában háromszor főznöd, 
hiszen én is úgy csinálom, hogy naponta egyszer főzök, amikor előkészítek más étkezésre való ételeket is. Az, hogy ez 
melyik napszak, teljesen egyéni. Én az aktuális napirendem szerint variálom, hogy mikor készítem el az ételeket. Van, 
amikor már reggel megfőzöm az aznapit. Van, amikor délben az előző napi maradékot esszük, de ebédszünetben 
elkészítem a vacsorát. Van, amikor este készítem frissen a vacsorát, és abból marad másnap délre is. Én magam osztom 
be az időmet, ezért ez a rugalmasság számomra megfelelő. Ha te kötött munkaidőben dolgozol, ülj le egy órácskára a héten, 
és gondold át, hogyan tudod megszervezni az ételkészítést egész hétre. Tudod, itt is a tervezés a kulcsa mindennek. Ezt 
már nem kell ismételnem. A reggeliket előkészítheted előző este, az ebéded viheted dobozban magaddal (ha a családtagjaid 
nem annyira elkötelezettek, mint te, ők ehetik a szokásos ebédet a munkahelyen, menzán). A mintaétrend mindegyike csak 
egy javaslat. Az elvet látod, a listáid megvannak a fogyasztható és kerülendő élelmiszerekről. Kreatívan is hozzáállhatsz az 
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egészhez, és főzhetsz úgy, ahogy az beleillik a szabályokba, de számodra is megfelel. Tehát szabadon tervezhetsz itt is. DE! 
ITT ennél a regenerálásnál tényleg csak az általam közzétett listáról válogathatsz. Ha eltérsz, az autoimmun protokollt 
máris megszegted, nem lesz értelme. A 80-20%-os szabály itt nem járható. Előfordulhat, hogy valamit nem szeretsz, vagy 
érzékeny vagy rá. Nyugodtan hagyd ki ezt az ételt, és készíts valami mást a megengedett hozzávalókból. 
 
A mintaétrendekben változatos hozzávalókat javaslok. Lesz hal, vad és sok minden más is. Ez azonban nem jelenti azt, 
hogy a megengedett listán szereplő alapanyagok közül csak és kizárólag ezekből lehet az adott ételt elkészíteni. Ha te nem 
szereted a kacsát, használj csirkét, ha drága számodra a lazac, vegyél olcsóbb nyugodtan halat. Ha nem jutsz hozzá vadhoz, 
semmi baj. Legyél azonban nyitott az új ízekre, és vedd észre, ha valami igenis ízlik annak ellenére, hogy szokatlan, vagy 
nem úgy szoktad főzni.  
 
Mindig az aktuális heti étrend szerint állítsd össze a fogásokat, ne szaladj előre. Meg van a protokoll szerinti sorrend hétről 
hétre. Ha eltérsz, akkor nem tartod be a protokollt. Az első héten kizárólag az első heti étrend mehet. A második héten 
kizárólag a második heti étrend mehet és így tovább. El fogunk szépen jutni a visszavezetéshez is.  
 
+1 fontos tudni való: ne törődj azzal, hogy ez most hány kalória. Tisztítunk, regenerálunk, amit a szervezeted nagyon meg 
fog hálálni. Nem hosszú távon csinálod, tehát csak pozitívan hat majd a mikrobiomra. Szója, kávé, kukorica, glutén, tej és 
még sok egyéb allergiát okozó élelmiszer nem lesz az étrendben, ezért ez egy nagyon erős bélflóra-építő és bélflóra-
regeneráló étrend, abszolút gyulladást megszüntető és egyensúlyt beállító hetek elé nézel. Minden szakaszban kapsz majd 
instrukciókat arról, hogy kiemelten mire figyelj  
 
Amit szerezz be: kollagén peptid (pl. myprotein – ízesítetlen verzió például tökéletes). Más étrend-kiegészítő termék nem 
fog kelleni. 
 
Fontos megjegyzésem a fűszerezéshez: a receptekben található fűszereken ízlésed szerint változtathatsz, de figyelj arra, 
hogy az első 4 hétben ánizs, fehér-, feketebors, pirospaprika, chili, curry, mustár, szerecsendió, kömény, koriander, vanília 
nem megengedett a receptekben. Az 5-8. hétben fokozatosan engedünk vissza fűszereket, ott is tartsd szem előtt, mikor 
lehet már bátran fűszerezni. 
 
Pajzsmirigyes eltérések esetén fokozottan tartsd be a szabályokat: kerüld a nyers keresztesvirágú zöldségeket (brokkoli, 
karfiol, kelbimbó, kelkáposzta, káposztafélék, savanyúkáposzta). Ha ilyen zöldséget látsz az étrendben, váltsd ki számodra 
tetsző és engedélyezett zöldségfélére. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Az egészség a teljes testi,  
mentális és szociális jóllét állapota” 

 



 

 

Duciforradalom 

AIP 1-4 .hét 
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AIP Kivezetés szakasza | 1-4. hét 

 

1. hét 

 
Miért kerülendő az, amit kivonunk? 
 
A szervezet minden életfunkciója az őt felépítő sejtek közreműködését igényli, és maguk a sejtek is képesek önálló 
anyagcserére, mozgásra, növekedésre, osztódásra, ingerelhetők és el is pusztulnak. Minden, amit megeszel, üzenetet hordoz 
a szervezeted számára. Valamennyi táplálékoddal vagy hozzájárulsz a sejtjeid egészséges működéséhez, vagy ennek 
ellenében hatsz. A táplálkozás az egyik legerőteljesebb meghatározója annak, ahogyan érzed magad. Az általad elfogyasztott 
élelmiszerek rengeteg üzenetet közvetítenek a szervezetednek. Attól függően, hogy mit eszel, vagy egészségesek maradnak 
a sejtjeid, vagy megbetegíted őket. Genetikailag mindenki különbözik mindenkitől. Csak ránk jellemző specifikus 
génkészlettel rendelkezünk, ugyanakkor az is igaz, hogy a gének és a sejtek szintjén nagyon hasonlóak vagyunk. Génjeink 
szabályozzák a szervezet enzimtermelését, a csontjaink és izmaink kialakulását, befolyásolják hormonjaink mennyiségét, 
anyagcserénk jellemzőit is. Mindez egy csak ránk jellemző egyedi módon fejeződik ki. Az élelmiszerek nem csupán 
üzemanyagok, hanem számos biológiai folyamat beindításával állandó kölcsönhatásban vannak a DNS-ünkkel: vagy 
biztosítják, hogy egészségesek maradjunk, vagy segítik a betegségek kialakulását. A szervezetünk nem alkalmas arra, hogy 
megbirkózzon az élelmiszeripar mai késztermékeivel. A táplálékaink makrotápanyagokból és mikrotápanyagokból épülnek 
fel. Ezek a tápanyagok az anyagcsere-folyamatok során a véráramon keresztül minden egyes sejtünkhöz eljutnak. Minden 
sejtünk önálló anyagcserére képes, vagyis a számára megfelelő tápanyagokat hasznosítani tudja, abból energiát nyer. 
Ilyenkor a sejtműködés optimális, a szervezet egészséges. Amikor viszont nem megfelelő tápanyagokkal látjuk el a 
sejtjeinket, azok nem is tudnak megfelelően működni. A szervezet gyulladással védekezik az agresszorok ellen. Minden 
betegség és autoimmun állapot mögött valamilyen krónikus gyulladás áll. Ilyenkor a szervezet anyagcsere-folyamatai és 
energiatermelési mechanizmusai lelassulnak. Bármilyen beteg állapoton javíthatunk megfelelő táplálkozással. Minél inkább 
a saját speciális genetikai és biokémiai jellemzőink szerint táplálkozunk, ez annál inkább így van. A helyes táplálkozás 
általános elveinek az egyéni érzékenységek, allergiák, emésztőrendszeri sajátosságok alapján történő személyre alakítása 
nem csak a szervezetben meglévő egyensúlytalanságok felszámolására, hanem hosszú távon a betegségek megelőzésére is 
alkalmas. A Program ezen szakaszában a szervezet méregtelenítése és az intenzív gyulladáscsökkentés a célunk, ezért nem 
fogyaszthatsz olyan táplálékokat, amelyek károsak lehetnek a sejtjeid működésére. 
 
 
1. heti minta étrend Reggeli Ebéd Vacsora 

Hétfő Marhaburger  
Zöldsaláta vagy fermentált 
zöldségek (pl. savanyú 
káposzta) 

Csirke (tyúk) húsleves 
Zöldségpörkölt  
Zöldsaláta 

Karfiolrizs 
Tonhal olívaolajban 

Kedd Zöld turmix  
Virsli 

Citromos lazacfilé 
Karfiolrizs  
Zöldsaláta 

Brokkolis csirkemell 

Szerda Brokkolis csirkemell 
Zöldsaláta 

Brassói 
édesburgonyával  
Zöldsaláta 

Szardínia sült cukkinivel 

Csütörtök Sült cukkini  
Házisonka  
Zöldsaláta 

Gyömbéres répaleves 
Marharagu 
Zöldsaláta 

Grillezett pulykamell  
Sült vegyes zöldségek 

Péntek Grillezett pulykamell 
Sült vegyes zöldségek 
Zöldsaláta 

Marharagu  
Zöldsaláta 

Rozmaringos csirke  
Párolt spenót (párolt zöld 
levelesek) 

Szombat Cézár saláta Zöldségkrémleves 
Pulykafasírt 
Paszternákpüré  
Zöldsaláta 

Zöldségkrémleves 
Pulykafasírt 
Sült zellerhasábok 

Vasárnap Zöld turmix  
Májpástétom  
Nyers zöldségek 

Húsleves  
Levesben főtt hús 
tormamártással 
Grillezett zöldségek 

Grillezett zöldségek  
Lazacpüré vagy tonhalpüré 
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További ötletek reggelire: 

✓ maradék sült, főtt húsok, halak 

✓ májpástétom, hal- és húskrémek 

✓ virsli (glutén-, nitrát- és adalékanyag-mentes) 

✓ fermentált zöldségek 

✓ nyers zöldségek és gyümölcsök 
 

Megjegyzés: A tojás a Program ezen szakaszában nem megengedett! 
 
 

AIP 1. Marhaburger 
 

Hozzávalók 6 adaghoz: 

• 1 kg darált marhahús 

• 1 ek rozmaring 

• 1 ek kakukkfű 

• 1 tk só 

Recept: 
Keverd össze a darált húst a sóval és a friss fűszerekkel. Nedves 
kézzel formálj 12 db hamburger pogácsát. Serpenyőben forrósítsd 
fel az olajat, és süsd a pogácsák mindkét oldalát 5-8 percig. Süt 
papírral bélelt tepsiben a sütőben is sütheted 180 fokon 20-25 
percig. 

AIP 2. Zöldsaláta az étkezések mellé 

 
Hozzávalók 4-5 adaghoz: 

• 1 fej kelkáposzta vagy 
madársaláta vagy 
szívsaláta vagy lollo vagy 
ezek vegyesen 

• 2 ek olívaolaj 

• 1 ek citromlé vagy almaecet 

Recept: 
Tisztítsd meg a zöld leveleseket. A kelkáposzta leveleinek vastag 
erezetét vágd ki, és a leveleket tépd darabokra (a többi zöld levelest 
is tépd darabokra). A kelkáposzta darabokat szórd meg a sóval, add 
hozzá az olívaolajat, és a kezeddel “gyűrögesd” 5-6 percig, hogy 
összetörjenek, lágyabbak legyenek (a többi zöld levelest ne törd, 
azokat csak a következő pontnál add hozzá). Az apróra vágott 
uborkát és lilahagymát is keverd hozzá. Hűtőben tárolhatod néhány 
napig. 

AIP 3. Csirke (tyúk) húsleves 
 
Hozzávalók 6 adaghoz: 

• 1 db egész csirke vagy  

• tyúk (belsőséggel,  
aprólékkal együtt) 

• 4-5 db sárgarépa 

• 5 db petrezselyemgyökér 

• 1 db karalábé 

• 1 db zellergumó 

• 1 kis cikkely káposzta 

• 1 db vöröshagyma 

• 2 gerezd fokhagyma 

• só 

Recept: 
 
Tisztítsd (mosd, szárítsd) meg a csirkét (tyúkot) és egy nagy 
fazékban, hideg vízben, egészben tedd fel főni. Tisztítsd meg a 
zöldségeket. A karalábét, zellergumót vágd negyedekbe, a 
sárgarépát, petrezselyemgyökeret vágd fel 5-6 cm-es darabokra. A 
fővő húsléről szedd le a habját. Ha tyúkot főzöl, akkor több, akár 4-
5 órán át is főzheted lassú tűzön. A csirke gyorsabban, kb. egy-
másfél óra alatt megfő. Attól függően, hogy milyen húst főzöl, a 
főzési idő lejárta előtt kb. egy órával tedd bele az összes zöldséget a 
húslébe. Sózd, ízesítsd. Borsot, ételízesítőport ne tegyél bele! 
Amikor megfő a leves, külön tálra szedd a zöldségeket. A húst vágd 
fel úgy, mintha felbontanád a csirkét, a mellét is szeleteld fel. 

 
Tipp: A főtt húst házi tormamártással is eheted. A tormát reszeld le, 
sózd meg, locsolj rá almaecetet, és hagyd egy kicsit összeérni az 
ízeket. 

AIP 4. Zöldségpörkölt 

 
Hozzávalók 6 adaghoz: 

• 6 db sárgarépa 

• 3 szál 
petrezselyemgyökér 

• 4 db édesburgonya 

• 1 db vöröshagyma 

• 1 gerezd fokhagyma 

• 1 db zellergumó 

• ½ liter alaplé  

Recept: 
Tisztítsd meg a zöldségeket. A sárgarépát és a petrezselyemgyökeret 
vágd ujjnyi vastag karikára, az édesburgonyát és a zellert kockára. A 
zsiradékon pirítsd meg a vöröshagymát, fokhagymát, majd add 
hozzá a többi zöldséget. Pirítsd 5-10 percig, majd öntsd fel a 
húslével. Fűszerezd, párold készre. Tálaláskor szórd meg apróra 
vágott petrezselyemzölddel. 

 
 

• kókuszolaj a sütéshez 

• 1 ek zsálya 

• 1 db lilahagyma  

• 1 ek zsálya 

• 1 tk só 

• 1 db kígyóuborka 

• 1 csokor petrezselyem 

• libazsír vagy 
mangalicazsír vagy 
kókuszolaj 

• só, gyömbér, zöldfűszer 
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AIP 5. Karfiolrizs 

 
Hozzávalók 4 adaghoz: 

• 1 db egész karfiol 

• 1 db hagyma 

• 4 gerezd fokhagyma 

• 1 db sárgarépa 

• 1 db cukkini 

• 1 tk só 

• 1 tk kurkuma 

• 1 tk gyömbér 

• 2 ek kókuszolaj vagy libazsír vagy mangalica zsír 

Recept: 
Tisztítsd meg a zöldségeket, szedd rózsáira a karfiolt. Robotgépben 
aprítsd fel a karfiolrózsákat rizsszemnyi darabokra. Ha nincs 
robotgéped, nagylyukú reszelőn reszeld le. A hagymát vágd apró 
kockára, a fokhagyma gerezdeket törd össze, a sárgarépát szintén 
aprítsd vagy reszeld le, a cukkinit vágd hosszában félbe és vékonyan 
szeleteld fel. A zsiradékot egy megfelel méret serpenyőben hevítsd 
fel, dinszteld meg rajta a vöröshagymát. Add hozzá a tört 
fokhagymát, a sárgarépát és a cukkinit. Pirítsd 5 percig, majd add 
hozzá a karfiolt, a sót, a kurkumát és a gyömbért. Főzd-pirítsd, 
közben óvatosan kevergesd meg. Nagyjából 10 percig kell főzni, 
amíg a zöldségek megpuhulnak, de nem mállanak szét. Hűtőben 
tárolhatod néhány napig. 

AIP 6. Zöldturmix 

 
Hozzávalók 1 adaghoz: 

• 1 db banán vagy 1 db alma 

• 1 ek kókuszolaj 

• 1 evőkanál kollagén peptid por 

• ½ dl víz1 maréknyi madársaláta vagy szívsaláta vagy 
lollo vagy jégsaláta vagy ezek vegyesen 

Recept: 
Az összes hozzávalót tedd turmixgépbe és turmixold 1-2 percig. 

 

AIP 7. Citromos lazacfilé 

 
Hozzávalók 4 adaghoz: 

• 4 szelet lazacfilé (kb. 150 g/darab) 

• 1 db citrom leve 

• 1 ek kakukkfű 

• 2 tk kókuszolaj 

• 1 tk só 

Recept: 
A citromlét, a kakukkfüvet, a sót és az olajat keverd jól össze. A 
lazacfiléket kend be a fűszeres masszával és tedd egy üvegtálba 
legalább 30 percre. Süt papírral bélelt tepsin süsd 180 fokos sütőben 
15-20 percig. 
 
Tipp: Másféle halból is készítheted: hekk, tonhal, afrikai harcsa, 
ponty. 

AIP 8. Brokkolis csirkemell 

 
Hozzávalók 4 adaghoz: 

• 500 g csirkemellfilé 

• 1 fej brokkoli – pajzsmirigyes főtt formája miatt 
eheti 

• 3 gerezd fokhagyma 

• 1 ek kókuszolaj vagy más zsiradék 

• 2 ek víz vagy csontlé 

• só, rozmaring, kakukkfű 

Recept: 
A csirkemell-filét szeleteld fel. Tisztítsd meg és szedd rózsáira a 
brokkolit, törd össze a fokhagymát. A zsiradékon pirítsd a 
csirkehúst, amíg egy kis színt kap. Add hozzá a fokhagymát, a sót 
és a fűszereket és pirítsd tovább 1-2 percig. Add hozzá a brokkolit 
és a vizet vagy a csontlét. Fedő alatt párold 10-15 percig, közben 
néhányszor óvatosan keverd meg. Nem kell túl puhára főzni a 
brokkolit. 

 
Tipp: Jó minőségű szalonnát, bacont is használhatsz a zsiradék 
helyett (pajzsmirigyes csirkemellsonkát vagy pulykamell sonkát 
szerezzen be). Ekkor olvaszd ki a zsírt a szalonnából, baconból, és 
ezt követően pirítsd rajta a csirkehúst. 

AIP 9. Brassói édesburgonyával 

 
Hozzávalók 4 adaghoz: 

• 500 g pulykacombfilé vagy pulykamellfilé 

• 1 kg édesburgonya 

• 1 fej vöröshagyma 

• 2 gerezd fokhagyma 

• só, zöldfűszerek 

• 2 ek zsiradék 

Recept: 
Tisztítsd meg a húst és a zöldségeket. A húst vágd kockára, a 
vöröshagymát aprítsd fel szintén kockára, a fokhagymát reszeld le. 
Az édesburgonyát vágd kockára, majd sós vízben főzd 8-10 percig, 
amíg majdnem megpuhul. Vigyázz, ne főzd szét! Szűrd le róla a 
vizet. A zsiradékon pirítsd meg a vöröshagymát, add hozzá a húst, 
sózd, fűszerezd, és kevergetés mellett pirítsd készre (amíg 
megpuhul). Tehetsz hozzá egy kis vizet vagy húslét, és fedő alatt is 
párolhatod, de arra ügyelj, hogy teljesen főzd el a levét. Egy másik 
serpenyőben a majdnem készre főtt édesburgonyát is pirítsd, süsd 
zsiradékon 10-15 percig, amíg picit megbarnul. Amikor ez is kész, 
óvatosan keverd össze a pirított húst a pirított édesburgonyával és 
szórd meg a reszelt fokhagymával. Nagyon óvatosan, hogy ne törd, 
2 percig pirítsd együtt az egészet. 
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AIP 10. Sült cukkini 

 
Hozzávalók 4 adaghoz: 

• 4 db kisebb cukkini 

• só 

• olívaolaj 

Recept: 
Mosd meg a cukkinit, hosszában vágd ketté, a feleket helyezd 
sorban egy süt papírral bélelt tepsire. Sózd meg, kiskanállal locsolj 
rá olívaolajat. Süsd a sütőben 180 fokon 20- percig (kicsit 
megpirulhat). 

 

AIP 11. Gyömbéres répaleves 

 
Hozzávalók 4 adaghoz: 

• 1 kg sárgarépa 

• 1 db vöröshagyma 

• 1 hüvelykujjnyi gyömbér 

• 2 gerezd fokhagyma 

• 1 tk almaecet 

• só 

• 2 ek zsiradék 

• 1 csokor metélőhagyma 

Recept: 
A sárgarépát tisztítsd meg és vágd ujjnyi karikákra. A vöröshagymát 
tisztítsd meg, kockázd fel, a fokhagymát törd össze, a gyömbért 
hámozd meg és reszeld le. A zsiradékon dinszteld meg a hagymát, 
majd add hozzá a fokhagymát, sárgarépát és a gyömbért. Fedő alatt 
párold 10 percig. Add hozzá az ecetet, a sót és a fahéjat, majd adj 
hozzá annyi vizet (vagy ha van alaplevet), amennyi ellepi. Főzd addig, 
amíg a sárgarépa nagyon puha nem lesz. Amikor kész, turmixold 
össze. Sűrű krémlevest kapsz. Tálaláskor szórd meg az aprított 
metél hagymával. Hűtőben néhány napig tárolhatod. 

AIP 12. Marharagu 

 
Hozzávalók 6 adaghoz: 

• 1 kg marhacomb 

• 1 db vöröshagyma 

• 2 gerezd fokhagyma 

• 6 db sárgarépa 

• 1 db zellergumó 

• 1-2 db édesburgonya vagy 1 db kisebb sonkatök 

• só, zöldfűszer, zsálya 

• 1 csokor rozmaringlevél 

• 2 ek zsiradék 

Recept: 
Egy vastagfalú vas-, vagy cserépedényben hevítsd fel a zsiradékot, 
és egy kis vízzel párold üvegesre rajta a vöröshagymát. Add hozzá a 
húst, és néhányszor megkeverve párold fehéredésig. A sárgarépát 
tisztítsd meg és vágd kétujjnyi karikákra, a zellergumót és az 
édesburgonyát (vagy sonkatököt) tisztítsd meg és kockázd fel. A 
zöldségeket dobd rá a húsra, keverd össze, sózd meg, fűszerezd és 
öntsd fel annyi vízzel, hogy majdnem ellepje (2-3 ujjnyival kevesebb 
vizet tegyél rá, mint amennyi ellepné). Fedd le az edényt fedővel 
vagy vastag alufóliával, és tedd a süt be. 180-200 fokon főzd, amíg 
a hús meg nem puhul. Az édesburgonya (vagy a sonkatök) ez alatt az 
idő alatt szétfő, és jó sűrű szaftos ragut kapsz. A reszelt fokhagymát 
keverd össze az aprított rozmaringlevéllel, és ezzel a keverékkel 
szórd meg a ragut, miután tányérra szedted. 

 
Tipp: Tehetsz bele petrezselyemgyökeret, káposztacikkeket, 
kelbimbót, zöldbabot, zöldborsót is. 

AIP 13. Sült vegyes zöldségek 

 
Hozzávalók tetsző adaghoz: 
• A fogyasztható zöldségek közül tetszés szerint bármi, 

bármilyen arányban vegyítve. Például: cékla, 
sárgarépa, zeller, karalábé, karfiol, brokkoli, 
lilahagyma, fokhagyma 

• só, kakukkfű, rozmaring, majoranna 
• olívaolaj 
• citromlé 

Recept: 
A zöldségeket tisztítsd meg, darabold fel (kockára, ujjnyi vastag 
karikára). Egy tálban keverd össze, sózd, fűszerezd, locsold meg 
citromlével és olívaolajjal. Terítsd szét egy tepsin és a sütőben 200 
fokon süsd 20-25 percig. 

 

AIP 14. Rozmaringos sült csirke 

 
Hozzávalók 4 adaghoz: 

• 1 egész házicsirke 

• só, őrölt rozmaring 

• 1 csokor friss rozmaring 

• 1 fej fokhagyma 

• 1 db citrom 
 
 
 
 
 

Recept: 
Mosd és szárítsd meg a csirkét. Sózd meg kívül belül, az őrölt 
rozmaringgal fűszerezd kívül, a csokor rozmaringot és a negyedekbe 
vágott (megmosott) citromot tedd a belsejébe. A fokhagymafejet 
keresztben vágd ketté. A csirkét és a fokhagymafej-feleket tedd süt 
zacskóba és 180-200 fokon süsd a csirkét 45-60 percig, amíg át nem 
sül és szép piros nem lesz. 
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AIP 15. Párolt spenót (párolt zöld levelesek) 

 
Hozzávalók tetsző adaghoz: 

• pecsenyeszaft vagy kókuszzsír 

• annyi csésze spenót (egyéb zöld leveles), ahány 
személyre főzünk 

• 1-2 ek citromlé 

• olívabogyó 

Recept: 
Tisztítsd meg a spenótot (egyéb zöld levelest) és ha szükséges, 
tépkedd falatnyi darabokra. Szórd rá a meleg pecsenyeszaftra, add 
hozzá az olívabogyót és 5-6 percig párold együtt az egészet. Elvileg 
nem kell fűszerezni, mert a pecsenyeszaft ízletes, de azért kóstold 
meg, és sózd, tegyél hozzá tört fokhagymát, ha szükséges. Amikor 
kész, locsold meg citromlével. 

AIP 16. Cézár saláta 

 
Hozzávalók 4 adaghoz: 

• 500 g csirkemell-filé 

• 1 nagy fej római saláta 

• 1 csokor retek 

• 1 db alma  

• 1 db avokádó  

• 1 dl víz 

Öntet hozzávalói:  

• 2 gerezd fokhagyma 

• 1 ek extra szűz olívaolaj 

• 2 tk citromlé 
 

Recept: 
A csirkehúst főzd meg sós, fűszeres vízben. A csirkehúst, a salátát, 
a retket és az almát óvatosan keverd össze. Add hozzá az 
avokádószeleteket. Az öntet hozzávalóit turmixold össze. Az 
öntettel közvetlenül tálaláskor locsold meg a salátát. 

AIP 17. Zöldségkrémleves 

 
Hozzávalók 1 adaghoz: 

• a fogyasztható zöldségek közül bármelyik 
önmagában vagy vegyesen tetszőleges arányban 
keverve – személyenként 1-2 csészényit számíts 

• zsiradék 

• só, zöldfűszerek 
 

Recept: 
Tisztítsd meg és aprítsd fel a zöldségeket. Zsiradékon pirítsd 3-5 
percig a zöldségeket, majd öntsd fel annyi vízzel vagy húslével, ami 
ellepi. Amikor felforr, fűszerezd sóval, zöldfűszerekkel (kakukkfű, 
zöldfűszer, rozmaring, lestyán, stb). Főzd addig, amíg a zöldségek 
nagyon puhák nem lesznek. Turmixold össze. 

 
Tipp: Tálaláskor zellercsipszet vagy édesburgonyacsipszet tehetsz 
rá. Ehhez a zellert vagy édesburgonyát tisztítsd meg, és 
uborkagyaluval szeleteld vékonyra. Serpenyőben forrósíts fel 2 
evőkanál zsiradékot és süsd meg benne a zöldségszeletek mindkét 
oldalát. Papírtörlővel itasd le a felesleges zsiradékot. 

AIP 18. Pulykafasírt 

 
Hozzávalók 4 adaghoz: 

• 500 g darált pulykahús 

• 1 db vöröshagyma  

• 1 gerezd fokhagyma 

• 1 tk zsiradék 

• 1 tk zsálya, kakukkfű, zöldfűszer 

• 1 tk só 

Recept: 
A zsiradékon párold üvegesre a vöröshagymát, majd add hozzá a 
fokhagymát is. Párold együtt 1-2 percig. A darált húst keverd össze 
a sóval, zöldfűszerekkel és a hagymával. Egy teflon dobozformába 
öntsd át a masszát és a sütőben 200 fokon süsd 50-60 percig. Akkor 
van kész, ha a közepébe szúrt villa hegyét vékony bőrfelületen 
(például a csuklód belső oldalán) nagyon forrónak érzed. Borítsd 
rácsra, hagyd egy picit hűlni és szeletelve tálald. 
 

AIP 19. Paszternákpüré 

 
Hozzávalók 4 adaghoz: 

• 8-10 db paszternák 

• só 

• zöldfűszer 

• 1-2 ek zsiradék 

• kakukkfű 

Recept: 
A paszternákot tisztítsd meg és vágd ujjnyi karikákra. A zsiradékot 
olvaszd fel, és időnként kevergetve pirítsd-párold rajta a 
paszternákot 15 percig. Sózd, fűszerezd. Öntsd fel annyi vízzel, 
hogy félig ellepje, főzd puhára a zöldséget. Amikor kész, 
botmixerrel pürésítsd. 

 
Tipp: Készítheted zellerből, brokkoliból, karfiolból. Tálaláskor 
kisütött baconkockákkal is megszórhatod. 

AIP 20. Sült zellerhasábok 
 

Hozzávalók 4 adaghoz: 

• 500 g zeller 

• só 

• 2-3 ek olvasztott kókuszolaj 
 
 
 

Recept: 
Melegítsd el a sütőt 200 fokra. Tisztítsd meg a zellert és vágd ujjnyi 
vastag hasábokra. Süt papírral bélelt tepsin terítsd szét a 
zellerhasábokat és locsold meg olvasztott kókuszolajjal. Süsd 10-15 
percig, amíg megpirul. Azonnal tálald, tálaláskor sózd meg. 
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AIP 21. Májpástétom 

 
Hozzávalók 4 adaghoz: 

• 500 g csirkemáj 

• egy csokor friss rozmaring 

• só 

• zöldfűszer 

• fél csésze kacsa-, liba-, vagy mangalicazsír (kókuszolaj 
is jó) 

Recept: 
A csirkemájat tisztítsd meg. Egy tepsiben terítsd szét a csirkemájat, 
szórd meg zöldfűszerrel, oszd el rajta a zsiradékot és a csokor friss 
rozmaringot. A sütőben 160-180 fokon süsd 35-45 percig. Amikor 
megsült, távolítsd el róla a rozmaringszárakat és szedd ki a májat egy 
tálba. Botmixerrel pürésítsd, közben sózd meg és adj hozzá annyit 
a tepsiben maradt zsiradékból, hogy kenhető, pástétom állagú 
legyen. 
 
 

AIP 22. Lazacpüré vagy tonhalpüré 

 
Hozzávalók 4 adaghoz: 

• jó minőségű lazac- vagy tonhalkonzerv (1 főnek 1 db 
kis konzerv) 

• 1 db lilahagyma 

• személyenként ½ db kígyóuborka 

• 1 ek citromlé 

Recept: 
A halat tedd át a dobozból egy tálba, és keverd össze az apróra 
vágott lilahagymával, uborkával és a citromlével. Hagyd összeérni az 
ízeket. 
 
Tipp: Adhatsz hozzá apróra vágott olívabogyót, kaprot is. A 
masszát zöld salátalevélre halmozhatod, így feltekerheted, vagy kis 
csomagocskákat készíthetsz belő le. 

 
 

2. hét 

 
2. heti minta étrend Reggeli Ebéd Vacsora 

Hétfő Zöld turmix 
Sonkakockák 

Húsleves + Levesben főtt 
hús (el z napi maradék) 
Avokádósaláta 

Zsályás sertéssült  
Párolt káposzta 

Kedd Almás bacon Zsályás sertéssült 
(maradék) 
Sárgarépasaláta 

Zöldséges halnyárs 

Szerda Zöldséges halnyárs 
(maradék) 

Tárkonyos csirkeleves 
Töltött kelkáposzta 

Töltött kelkáposzta (maradék) 

Csütörtök Virsli Pecsenye  
Sült cékla 

Tárkonyos 
csirkeleves (maradék) 

Péntek Pecsenye 
Sült cékla (maradék) 

Vegyes sült zöldség 
szalonnakockával 

Citromos lazac  
Párolt zöldek 

Szombat Zöld turmix  
Kacsatörpörtő 

Pulykaragu  
Zöldsaláta 

Sült csirkemáj 

Karamellizált alma 

Vasárnap Sült csirkemáj Brokkolikrém-leves 
Ropogós csülök 
Sült hagyma 

Tonhal- vagy makrélasaláta 
(konzerv) 

 
Reggelire továbbra is választhatod ezeket – egyelőre még mindig tojás nélkül: 
 

✓ maradék sült, főtt húsok, halak 

✓ fermentált zöldségek 

✓ nyers zöldségek és gyümölcsök (ez utóbbi módjával) 

✓ májpástétom, hal- és húskrémek 

✓ szalonna (házi, adalékanyag-mentes) 

✓ sonka (házi, adalékanyag-mentes) 

✓ virsli (glutén-, nitrát- és adalékanyag-mentes) 

✓ kacsa-, liba-, mangalicatöpörtő 
 
Zöld turmix: Az előző heti recept alapján készíts a fogyasztható gyümölcsökből és zöld levelesből zöld turmixot. A 
turmixba mindig tegyél 1 evőkanál kókuszolajat vagy fél avokádót, hogy selymesebb legyen. Uborkával, cukkinivel is finom. 
Tehetsz bele citromlevet, reszelt gyömbért is. A kollagén peptid port nem kell minden alkalommal használnod. Víz helyett 
kókusztejjel is készítheted. 
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Sonkakockák: 
A sonkakocka jó minőségű, házi, vagy megbízható forrásból származó legyen, azaz glutén-tej-adalékanyagmentes. Ha ilyet 
nem találsz, hagyd el. Találsz az ALDI-ban, LIDL-ben nagyon jó minőségű csirkemellsonkát, pulykamellsonkát, 
pajzsmirigy gondokkal nem élők sertéssonkát. 
 

AIP 23. Avokádósaláta 
 

Hozzávalók 4 adaghoz: 

• 2 db avokádó 

• 1 ek extra szűz olívaolaj 

• 1 tk balzsamecet 

• só, bazsalikomlevél 

Recept: 
Egy nagy tányéron szépen rendezd el az avokádószeleteket. Sózd meg, 
szórd rá a bazsalikomleveleket. Spriccelj rá kb. 1 evőkanálnyi olívaolajat 
és locsold meg egy teáskanálnyi balzsamecettel. 

 

AIP 24. Zsályás sertéssült párolt káposztával  

 
Hozzávalók 4-5 adaghoz: 

• 1 db nagy sertésszűzérme vagy 500 g csirkemell-
filé vagy 500 g pulykamell 

• só, 1-2 dbzsályalevél 

• 4 szelet szalonna vagy baromfisonka  

Recept: 
Tisztítsd meg a húst, hagyd egyben. Enyhén sózd meg, tekerd rá a 
szalonnaszeleteket, és tedd egy zsírral kikent tepsibe. A zsályaleveleket 
szórd rá. Takard be alufóliával, és 200 fokra el melegített sütőben süsd 
35-45 percig. Amikor átsült, vedd le róla a fóliát, és süsd tovább 10-15 
percig. 

 

AIP 25. Párolt káposzta 
 
Hozzávalók 4 adaghoz: 

• 1 db vöröskáposzta 

• 1 ek pecsenyezsír vagy kacsazsír vagy libazsír vagy 
kókuszzsír 

• ½ dl citromlé és ½ dl narancslé 

• 1 tk extra szűz olívaolaj 

• só, zöldfűszer 

Recept: 
A káposztát tisztítsd meg, gyaluld vékonyra. A pecsenyezsíron pirítsd 
meg. Sózd, fűszerezd zöldfűszerrel, öntsd rá a citrom- és narancslevet. 
Fedő alatt párold annyi ideig, amíg a káposzta már nem nyers, de még 
nem főtt szét (picit roppanós). Amikor kész, keverd össze az 
olívaolajjal. 

 

AIP 26. Almás bacon 

 
Hozzávalók 2 adaghoz: 

• 2 db nagyobb alma 

• baconszalonna szeletek – pajzsmirigyes 
csirkemellsonkát vagy pulykamellsonkát 
használjon 

 

Recept: 
Az almát mosd meg, héjastól vágd vastagabb szeletekre (pl. nyolcadold). 
A baconszalonna szeleteket felezd el. A szalonnával tekerd körül az 
almaszeleteket, és tedd süt papírral bélelt tepsire. 180-200 fokos 
sütőben süsd, amíg szép piros nem lesz. 
 
Tipp: 
Alma helyett brokkolit, karfiolt, spárgát, virslit is használhatsz. Ilyenkor 
ne felezd el a baconszeleteket, ezek az egész szeletet “felveszik”. 

AIP 27. Sárgarépasaláta 

 
Hozzávalók 4 adaghoz: 

• 4 db sárgarépa  

• 1 db kígyóuborka 

• só 

• 2 ek extra szűz olívaolaj 

• 1,5 tk almaecet 

Recept: 
Egy tálban keverd össze a sárgarépát, az uborkát és a sót. Egy kis 
üvegben rázd össze az olívaolajat és az almaecetet. Tálalás előtt 
locsold meg az öntettel a salátát. 

 

AIP 28. Zöldséges halnyárs 

 
Hozzávalók 4 adaghoz: 

• 500 g afrikai harcsafilé vagy tengeri hal 

• 1 db lilahagyma 

• 1-1 maréknyi brokkolirózsa és karfiolrózsa 

• szalonna  

• 1 ek kókuszzsír 

• 1 db cukkini 

• só, bors, zöldfűszer 

Recept: 
Sózd be a haldarabokat, hagyd állni egy-két órára. A hozzávalókat 
felváltva főzd fel fapálcikákra. Helyezd a nyársakat süt papírral bélelt 
tepsire. Kend meg olvasztott kókuszolajjal. 180-200 fokos sütőben süsd 
20-25 percig.  
 
Figyelj oda: pajzsmirigyes csirkemellsonkát vagy pulykamell sonkát 
használjon 
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AIP 29. Tárkonyos csirkeleves 

 
Hozzávalók 4 adaghoz: 

• 500 g csirkeaprólék 

• 3 db sárgarépa 

• 2 db petrezselyemgyökér 

• ½ db karalábé 

• ½ db zellergumó 

• 3-4 db karfiolrózsa 

• 1 ek citromlé 

• 2 ek zsiradék 

• só, zöldfűszer, tárkony 

Recept: 
Tisztítsd meg a csirkeaprólékot. Tisztítsd meg a zöldségeket, és vágd 
karikára, kis kockákra. A zsiradékon pirítsd a csirkeaprólékot 
fehéredésig. Jó, ha itt-ott egy kis színt kap a hús. Tedd rá a fűszereket 
és a zöldségeket, párold együtt 10 percig, majd öntsd fel vízzel. Főzd 
35-40 percig, ízesítsd, ha még szükséges. Citromlével tálald, és friss 
aprított tárkonyt is szórhatsz rá. 

 

AIP 30. Töltött kelkáposzta 

 
Hozzávalók 6 adaghoz: 

• 12 db nagy kelkáposztalevél 

• 2 db vöröshagyma 

• 2 gerezd fokhagyma 

• 2 ek zsiradék 

• 40 dkg zellergumó  

• 70 dkg darált hús 

• só, őrölt majoranna, tárkony 

• 5 dl hús alaplé 

Recept: 
A kelkáposztaleveleket tisztítsd meg és vágd ki bel le a középső eret. 
Mártsd a leveleket 4-5 másodpercre forró vízbe, majd csepegtesd le. A 
zsiradékon dinszteld meg a hagymát, add hozzá a zellert, a fokhagymát 
és a húst. Fűszerezd, majd pirítsd kevergetés közben 10-15 percig. 
Melegítsd el a sütőt 180 fokra. A káposztaleveleket vágd ketté 
hosszában, és a kész töltelékkel töltsd meg, tekerd fel. A tekercseket 
zsiradékkal kikent cserép,- vagy jénai tálban helyezd el. Öntsd alá az 
alaplevet, és süsd 25-30 percig. 

AIP 31. Pecsenye sült céklával 

 
Hozzávalók 4 adaghoz a céklához: 

• 1 ek olívaolaj 

• 2 ek balzsamecet 

• só 

• 500 g tetszőleges hús 

• fejenként 2 db cékla 

Recept: 
A céklát tisztítsd meg, szeleteld fel vékony karikákra. Rendezd el egy 
tepsin, sózd meg, és locsold meg az olívaolajjal és a balzsamecettel. 180 
fokos sütőben süsd 20-25 percig (ne legyen túl puha). Kedved, ízlésed 
szerinti húsból fokhagymával, fűszerekkel készíts pecsenyét. 

 

AIP 32. Citromos lazac 

 
Hozzávalók 4 adaghoz: 

• fejenként 2 db lazacfilé (vagy amilyen halat 
szeretsz) 

• 2-3 gerezd fokhagyma 

• só 

• 1 db citrom 

• 1 ek olívaolaj 

Recept: 
A lazacfiléket sózd meg, kend be a tört fokhagymával és helyezd a 
kókuszzsírral kikent tepsibe. A citromot vágd vékony karikára és 
helyezd rá a lazacszeletekre. 180 fokos sütőben fólia alatt süsd 10 percig, 
majd vedd le a fóliát és úgy süsd tovább még kb. 5 percig (vigyázz, ne 
süsd túl a lazacot). 

 

AIP 33. Párolt zöldek 

 
Salátaöntet alaprecept: 

• ½ dl extra szűz olívaolaj vagy avokádóolaj 

• só 

• lilahagyma 

• fűszerek kedved szerint (reszelt fokhagyma, 
frissen reszelt szerecsendió, szárított vagy friss 
apróra vágott zöldfűszerek - kakukkfű, 
majoranna, oregáno, bazsalikom, 
petrezselyemzöld, kapor, stb.) 

• 2 ek citromlé vagy almaecet 

Recept: 
Az 1. hét receptjei között megtalálod a leírást. Készítheted ezúttal 
másféle zöldekből, egyszer fokhagymás salátaöntettel, vagy kapros 
öntettel (persze joghurt nélkül esetleg kókuszjoghurttal). A 
salátaöntethez a hozzávalókat turmixold vagy keverd össze alaposan. Én 
legtöbbször úgy készítem, hogy az olívaolajat, citromlét, sót és a 
szárított fűszereket egy kis befőttesüvegbe teszem, rácsavarom az üveg 
tetejét és alaposan összerázom. A tálalásig a hűtőben hagyom. Több 

napig is tárolható.  
A tálalásnál újra felrázom és vagy rálocsolom az egész tál salátára, majd 
összeforgatom, vagy pedig átöntöm egy szép porcelán kiönt be, és 
mindenki annyit locsol bel le a salátájára, amennyit akar. A friss aprított 
zöldfűszerekkel is működik ez a megoldás, de akkor általában több 
adagot készítek nagyobb befőttesüvegben. 
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AIP 34. Sült szárnyasmáj 

 
Hozzávalók 4 adaghoz: 

• 500 g csirkemáj 
• 4 ek kókuszolaj 
• 2-3 gerezd fokhagyma 
• 1 csokor petrezselyemzöld 
• só 

Recept: 
Tisztítsd meg a májat, vékonyan szeleteld fel. A kókuszolajat forrósítsd 
fel, majd süsd meg benne a májszeleteket oldalanként 3-5 percig (ne 
süsd túl). Még melegen sózd meg, kend be a fokhagymával és szórd meg 
a petrezselyemzölddel. 
 

AIP 35. Pulykaragu 

 
Hozzávalók 6 adaghoz: 

• 1 kg pulykanyak vagy pulykacomb-filé 

• 1 db vöröshagyma 

• 2 gerezd fokhagyma 

• 6 db sárgarépa 

• 1 db zellergumó 

• 1-2 db édesburgonya vagy 1 db kisebb sonkatök 

• só, zsálya 

• 2 ek zsiradék 

• 1 csokor rozmaringlevél 

Recept: 
Ezt az ételt készítsd az 1. hét “Marharagu” receptje alapján, azonban 
ezúttal használj pulykanyakat és/vagy pulykacomb-filét. A pulykanyakat 
vágasd fel a hentesnél 6-7 cm hosszúságú darabokra. Attól függően, 
hogy milyen vastag a pulykanyak, személyenként és étkezésenként 2-3 
ekkora darab szokott elfogyni (bár ez étvágytól is függ). A pulykacomb-
filéből b 1 kg-ot vágj kockára. Én mindig vegyesen főzöm a 
pulykanyakat a pulykacombfilével, a raguknak mindig jót tesz, ha nem 
csak színhúst, hanem csontos részt is tartalmaznak. A raguk nagyon 
“hálás” egytálételek, mert igaz ugyan, hogy hosszabb ideig kell főzni, 
mégis kevés gond van velük, mert egy vastagfalú cserép- vagy 
vaslábasban magára hagyhatók. Rengetegféleképpen lehet variálni és jól 
melegíthetők. 

AIP 36. Karamellizált alma 

 
Hozzávalók 1 adaghoz: 

• 1 db nagyobb alma 

• 1 ek kókuszolaj 

• 2 ek citromlé 

• 1 tk barancukor 

Recept: 
Az almákat mosd meg, vágd félbe és szedd ki a magházat. Locsold meg 
a citromlével. Vágási felületükkel felfelé helyezd az almafeleket 
kókuszolajjal kikent jénai tálba, majd szórd rájuk a barnacukrot. Forró 
sütőben süsd addig, amíg a cukor rákaramellizálódik az almákra és egy 
kis színt kap. A kis teáskanálnyi barnacukor belefér a programba. 

AIP 37. Brokkolikrémleves 

 
Hozzávalók tetsző adaghoz: 

• 1 db kis fej brokkoli 

• 1 ek kókuszolaj 

• 1,5 liter alaplé 

• só, zöldfűszer 

• személyenként 1 marék töpörtő 

Recept: 
A brokkolit tisztítsd meg és szedd rózsáira. A kókuszolajat hevítsd fel, 
dobd rá a brokkolit és önts rá 1 dl vizet. Fedő alatt párold 10 percig. 
Fűszerezd a zöldfűszerrel, sózd meg. Öntsd fel annyi alaplével, hogy 
ellepje. Fedő alatt főzd addig, amíg a brokkoli megpuhul. Botmixerrel 
pürésítsd. Ha kell, a maradék alaplével hígítsd úgy, ahogy szereted. 
Tálaláskor a tányérban szórhatsz rá morzsolt töpörtőt. 

 
Tipp: Töpörtő helyett kisütött szalonnapörccel, sonkakockával is 
finom. 

AIP 38. Ropogós csülök 

 
Hozzávalók 4 adaghoz: 

• 1 db kicsontozott bőrös sertéscsülök vagy 1 db 
egész csirke vagy 1 db egész kacsa 

• 5 ek zsiradék 

• 1 db vöröshagyma 

• 1 fej fokhagyma 

• só 

• 2-3 db babérlevél 
 

Recept: 
A csülköt tisztítsd meg, alaposan sózd be, dörzsöld be köménnyel. Tedd 
egy akkora fazékba, amiben kényelmesen elfér. Tedd mellé a 
vöröshagymát, 4-5 fokhagyma-gerezdet és a babérleveleket. Öntsd fel 
annyi vízzel, amennyi ellepi, és fedő alatt főzd lassan, amíg megpuhul 
(2-3 óra). Amikor kész, hagyd egy kicsit hűlni és vágd tenyérnyi 
darabokra (a kisebb első csülköt nem kell). Tedd a darabokat kizsírozott 
tepsibe, szórd körbe a maradék fokhagymával és a süt grillprogramján 
süsd piros ropogósra. 
 

AIP 39. Sült hagyma 

 
Hozzávalók 1 adaghoz: 

• 1-2 db vöröshagyma 

• só 

• kókuszolaj 
 

Recept: 
A vöröshagymát tisztítsd meg, majd vágd nagyon vékony szeletekre. 
Egy tálban gyengéden bontsd szét a szeleteket, és sózd be, forgasd meg. 
Szedd át papírtörlővel leterített tálcára, és hagyd állni legalább fél órán 
át. Óvatosan nyomkodd ki az idő közben keletkezett nedvességet, és 
papírtörlővel is törölgesd meg a hagymacsíkokat, legyen jó száraz. 
Serpenyőben felforrósított kókuszolajban süsd ropogósra. Papírtörlőre 
szedd ki, hogy a felesleges zsiradékot felitassa. 
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3. hét 

Mostanra alapnak veszem, hogy naponta legalább háromszor fogyasztasz minimum egy csészényi zöld leveles növényt 
saláta vagy párolt, főtt formában. A mérce lehet az is, hogy a két tenyeredből félgömböt formálsz, és annyi leveles zöldet 
fogyasztasz, amennyi bőven beleférne. 
 
A terápiás húslét bármikor korlátozás nélkül fogyaszthatod, akár étkezések között is. Ez az egyik kiskapu akkor, ha ÉHES 
VAGY! 
 

3. heti minta étrend Reggeli Ebéd Vacsora 

Hétfő Ropogós csülök (maradék) 
Friss zöldsaláta 

Zellerkrémleves  
Sült apróhal 
Savanyú káposzta 

Cukkini spagetti bazsalikomos 
pestoval 

Kedd Füstölt lazac 
Jégsaláta 

Nyúl vadasan Nyúl vadasan (maradék) 

Szerda Fasírt, spenót (maradék) Fűszeres csirkeszárny 
Céklasaláta 

Töltött kelkáposzta (maradék) 

Csütörtök Zöld turmix 
Liba (kacsa) töpörtő 

Fűszeres csirkeszárny 
Céklasaláta 

Nyúl vadasan (maradék) 

Péntek Baconos karfiol Fokhagymás ponty 
Édesburgonya 

Fokhagymás ponty (maradék) 

Szombat Sonka, kolbász  
Salátatál 

Bárány egytál 
Vegyes zöldsaláta 

Sült csirkemáj  
Fermentált zöldségek 

Vasárnap Sült csirkemáj (maradék) Tyúkhúsleves  
Sült tarja 
Édesburgonya püré  
Párolt káposzta 

Levesben főtt hús Meggyszósz 

 
További ötletek reggelire: 
 

✓ maradék sült, főtt húsok, halak 

✓ fermentált zöldségek 

✓ nyers zöldségek és gyümölcsök (ez utóbbi módjával) 

✓ májpástétom, hal- és húskrémek 

✓ szalonna (házi, adalékanyag-mentes) 

✓ sonka (házi, adalékanyag-mentes) 

✓ virsli (glutén-, nitrát- és adalékanyag-mentes) 

✓ töpörtő (kacsa-, liba-, sertéstöpörtő) 
Megjegyzés: A tojás a Program ezen szakaszában nem megengedett! 
 

AIP 40. Zellerkrémleves 
 

Hozzávalók 2 adaghoz: 

• 1 db nagy zeller 

• 1 ek zsiradék 

• só, kakukkfű 

• víz vagy húslé 

Recept: 
Tisztítsd meg a zellert és kockázd fel. Egy lábasban forrósítsd fel a zsiradékot, dobd rá 
a zellerkockákat és a fűszereket és öntsd fel 1 dl vízzel. Fedő alatt párold-pirítsd 10 
percig, közben időnként keverd meg. Öntsd fel annyi vízzel vagy húslével, amennyi ellepi 
és főzd addig, amíg a zeller nagyon puha nem lesz. Ha kell sózd meg. Amikor kész, 
turmixold. 

 
Tipp: Sült sonkakockát, kolbászmorzsát szórhatsz rá a tálaláskor. 

AIP 41. Sült apróhal  

 
Hozzávalók 6 adaghoz: 

• 1 kg mirelit apróhal 

• kókuszolaj 

• 1 citrom, só 

Recept: 
Az apróhalat félig engedd fel, majd folyó víz alatt mosd át. Serpenyőben forrósíts fel 2-
3 ujjnyi kókuszolajat, majd süsd pirosra benne az apróhalat (2-3 perc). Sózd meg, és 
szeletelt citrommal tálald. 

 
Tipp: Mirelit apróhalat szupermarketben vagy sparban vásárolhatsz. Ha nem találsz, itt 
használhatsz egész halat is, bármilyet. Salátával fogyaszd. 
 
 



Duciforradalom Mentorprogram| Funkcionális táplálkozás                                       AIP | eliminációs szakasz | 1-4. hét 

 

 
30 

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

 

AIP 42. Cukkini spagetti 
bazsalikomos pestoval 
 
Hozzávalók 4 adaghoz: 

• Személyenként 1 db cukkini 

• 1 csokor bazsalikom 

• 2-3 gerezd fokhagyma 

• 2 ek extra szűz olívaolaj 

• só, zöldfűszer 

Recept: 

A cukkinit mosd meg és spirálvágóval készítsd elő, vagy éles késsel hosszában vágd 
spagetti vastagságú csíkokra. A bazsalikomot, a fokhagymát, az olívaolajat és a fűszereket 
turmixold össze. Szedd tányérra a cukkinit és halmozd rá a pestot. 

 
Megjegyzés: Később, amikor már magvakat is lehet fogyasztani, a pestot diófélékkel, 
magvakkal is dúsíthatod. Ha nem jutsz friss bazsalikomhoz, petrezselyemzölddel 
készítve is nagyon finom. A cukkinispagettire darált húsos ragut is készíthetsz. A 
program ezen szakaszában pirospaprika és paradicsom nélkül, később klasszikus 
bolognai raguval, paradicsomos húsgombóccal, hallal variálhatod. 

AIP 43. Zöldségcurry 

 
Hozzávalók 2 adaghoz: 

• vegyes zöldségek: sárgarépa, 
karfiol, brokkoli, zöldbab, 
cukkini 

• 1 db vöröshagyma 

• 2 gerezd fokhagyma 

• 1 ujjnyi gyömbér 

• 2-3 dl kókusztej 

• 1 ek kókuszolaj 

• ½ db citrom leve 

• ½ db lime leve 

• só 

• 1 csokor koriander 

• 1-2 db babérlevél 

• 1 tk őrölt kurkuma 

Recept: 
Tisztítsd meg a zöldségeket, a karfiolt, brokkolit szedd rózsáira, a sárgarépát, zöldbabot, 
cukkinit vágd 2 cm-es darabokra, a vöröshagymát kockázd fel, a fokhagymát törd össze. 
A kókuszolajon dinszteld meg a vöröshagymát, dobd rá a fokhagymát és a reszelt 
gyömbért. Tedd hozzá a zöldségeket, a babérlevelet, a kurkumát és a sót. Egy perc pirítás 
után add hozzá a citrom- és lime levet és a kókusztejet. Lefedve főzd addig, amíg a 
zöldségek megpuhulnak (ne főzd túl). Tálalás előtt szórd meg apróra vágott friss 
korianderlevéllel. 

 
Tipp: Tálalhatod karfiolrizzsel vagy főtt édesburgonyával. Készítheted húsosan, halasan 
is. Ekkor a hagymán először fehéredésig keverd a hús- ill. halkockákat, majd ezután add 
hozzá a zöldségeket. 

 

AIP 44. Fasírt 

 
Hozzávalók 6 adaghoz: 

• 1 kg darált marhahús vagy 
pulykahús 

• 1 ek rozmaring 

• 1 ek kakukkfű 

• 1 tk só 

• 1 ek zsálya 

• kókuszolaj a sütéshez 

Recept: 
Keverd össze a darált húst a sóval és a friss fűszerekkel. Nedves kézzel formálj 12 db 
fasírt pogácsát. Serpenyőben forrósítsd fel az olajat, és süsd a pogácsák mindkét oldalát 
5-8 percig. Süt papírral bélelt tepsiben a sütőben is sütheted 180 fokon 20-25 percig. 

 

AIP 45. Nyúl vadasan 

 
Hozzávalók 6 adaghoz: 

• 1 egész nyúl darabolva 

• 5 dkg füstölt szalonna apró 
kockára vágva vagy 
csirkemellsonka vagy 
pulykamellsonka 

• 1 db vöröshagyma  

• 2 gerezd fokhagyma 

• 4-5 db sárgarépa  

• 4 db petrezselyemgyökér  

• 1 db zeller  

• ½ l alaplé 

• 2-3 db babérlevél, só, kakukkfű 

• ½ db citrom 

Recept: 
Egy lábasban olvaszd ki a szalonnát, kissé pirítsd meg, majd a kockára vágott 
vöröshagymával is pirítsd néhány percig. Add hozzá a darabokra vágott nyulat, a 
fokhagymát, a sót és a fűszereket, és a fél citromról zöldséghámozóval óvatosan, a keserű 
fehér rész nélkül levágott 2 csíknyi héjat. Fedő alatt párold 10 percig, majd add hozzá az 
alaplevet és főzd tovább. A sütőbe is beteheted (180 fok). A zöldségeket egy másik 
lábasban tedd fel főni (használhatsz húslevesben főtt zöldségeket is), de úgy is 
készítheted, hogy a hús köré dobod, amikor az már majdnem kész – kb. 1 óra fővésnél. 
Amikor megfőtt a hús és a zöldség, a húst emeld ki a lábasból egy tálra és szűrőkanállal 
szedd ki a léből a zöldségeket is (ha külön főzted a zöldséget, szűrd le, de tartsd meg a 
levet). A babérleveleket dobd ki. Botmixerrel pürésítsd a zöldséget, ha kell, adj hozzá a 
saját levéből a mártás sűrűség eléréséhez. Ízesítsd sóval, citromlével, ha szükséges.  

Öntsd rá a húsra a mártást.  
Tipp: Tálalhatod főtt édesburgonyával, főtt/sült petrezselyemgyökérrel. Nem csak 
nyúllal, hanem bármilyen vaddal, illetve egyéb hússal, pontyszelettel is készítheted. 
Nagyon finom például pulykacombból is. Ha halból készíted, értelemszerűen lerövidül 
a főzési idő, jobban kell rá figyelni, hogy a hal ne főjön szét. Ilyenkor érdemes 
húslevesből maradt főtt zöldségekkel készíteni. 
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AIP 46. Fűszeres csirkeszárny 

 
Hozzávalók 4 adaghoz: 

• 1 kg csirkeszárny 

• 1-2 db citrom leve 

• babérlevél, só, kakukkfű 

• 1 ek nádcukor 

• 2 ek olvasztott olívaolaj 

Recept: 
A pácléhez a citromlevet, sót, fűszereket, cukrot keverd össze. A tisztított csirkeszárnyat 
dörzsöld be ezzel a keverékkel, tedd egy jól zárható üvegedényben a hűtőbe akár egy 
éjszakára. Sütés előtt olvaszd fel a kókuszolajat. Sütőpapírral bélelt tepsire sorjázd a 
szárnyakat, majd egyenletesen locsold meg az olajjal. Sütőben 180 fokon süsd, amíg szép 
piros nem lesz. Salátával fogyaszd. 
 

AIP 47. Céklasaláta 

 
Hozzávalók 1 adaghoz: 

• Személyenként 1-2 db cékla  

• 1 narancs reszelt héja és 
kifacsart leve 

• só 

• 2 ek balzsamecet 

Recept: 
A céklát tisztítsd meg. Fiatal céklánál elég, ha alaposan megsúrolod. Vágd kockára és sós 
vízben főzd félpuhára. Szűrd le és várd meg, amíg kihűl. Ekkor locsold meg a 
narancslével és a balzsamecettel, szórd rá a narancs lereszelt héját. 

 

AIP 48. Fokhagymás ponty 

 
Hozzávalók 4 adaghoz a céklához: 

• 1 db egész ponty 

• füstölt szalonna szeletek vagy 
pulykamellsonka vagy 
csirkemellcsonka 

• 3-4 gerezd fokhagyma 

• só 

• 1 db citrom 

Recept: 
A tisztított pontyot dörzsöld be sóval (a belsejét is). Helyezd sütőpapírral bélelt tepsire. 
A belsejébe tedd bele a citromkarikákat és a gerezd fokhagymaeket. Borítsd be a 
vékonyra szeletelt füstölt szalonnával. Süsd 180 fokos sütőben 30 percig. 

 
Tipp: A szalonna nélkül is nagyon finom, ha így készíted, a halat kend be egy kis 
kókuszolajjal, vagy fújd be olívaolaj-spray-vel. 

 

AIP 49. Bárány egytál 

 
Hozzávalók 4-5 adaghoz: 

• 1 db csontos báránycsülök 

• 1 db lilahagyma 

• 2 gerezd fokhagyma 

• 2-3 db sárgarépa  

• ½ db fehérkáposzta 

• só, rozmaring 

Recept: 
Mosd meg a húst, és tedd egy vaslábasba az összes hozzávalóval együtt. Önts rá annyi 
vizet, hogy ellepje (ha van húslé, azzal is készítheted). Fedő alatt 180 fokos sütőben süsd 
2-2,5 órán keresztül. 

 
Tipp: Más húsból is készítheted, a lényeg, hogy 10 perc alatt előkészíthető, aztán jól el 
lehet róla feledkezni – nincs vele gond, viszont nagyon finom. 
Káposzta nélkül is készítheted. 

AIP 50. Sült csirkemáj 

 
Hozzávalók 4 adaghoz: 

• 500 g csirkemáj 

• 3 ek kókuszolaj 

• 5-6 gerezd fokhagyma 

• só, rozmaring 

Recept: 
Tisztítsd meg a májat. Egy vastag falú tepsit alaposan zsírozz ki a kókuszolajjal. Tedd rá 
a májat, a gerezd fokhagymagerezdeket és helyezd rá a rozmaringágakat is. Sütőben 180-
200 fokos süsd 45-40 percig. Még melegen sózd meg. 

 
 

AIP 51. Meggyszósz 

 
Hozzávalók 6 adaghoz: 

• 1 kg friss vagy mirelit magozott 
meggy 

• 2 dl kókusztej 

• 1 ek nyílgyökér-liszt 

• 1 kávéskanál fahéj 

Recept: 
A friss meggyet óvatosan nyomkodd ki kissé, hogy eresszen némi levet. A mirelit 
meggyet felengedés után saját levével együtt használd. Tedd fel egy lábasban főni, 
ízesítsd fahéjjal. A nyílgyökér-lisztre önts egy kis kókusztejet, keverd csomómentesre, 

majd ezután add hozzá a többi kókusztejet.  
Amikor a meggy forrni kezd, vegyél ki egy szedőkanálnyit a levéből, és keverd össze a 
kókusztejjel. Öntsd vissza a lábasba, és kevergetés mellett picit sűrítsd be a meggyet (1-
2 perc). 
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4. hét 

 
4. heti minta étrend Reggeli Ebéd Vacsora 

Hétfő Sült tarja maradék 
Zöldsaláta 

Hal mentával  
Amerikai káposztasaláta 

Zöldségleves 

Kedd Virsli Alma Sertéssült Fokhagymás 
zellerrel (egytálétel) 

Sült tök 

Szerda Májpástétom 
Karalábé, cékla 

Marinált grillcsirke 
Vitaminsaláta 

Édesburgonya-püré (maradék 
grillcsirke) 

Csütörtök Zöld turmix 
1-2 szem töpörtő 

Zöldségkrém-leves  
Bacon mogyoróhagymával 

Hagymás máj  
Citrusos almakompót 

Péntek Bacon mogyoróhagymával 
(maradék) 

Cukkinis könnyű egytál Darált húsos karfiolrizs 

Szombat Füstölt lazac 
Uborkakarikákon 

Marhahúsos stir-fry 
Zöldsaláta 

Darált húsos karfiolrizs (maradék) 

Vasárnap Zöld turmix 
1-2 falat sonka 

Húsleves 
Fácán aszalt szilvával 
Zöldsaláta 

Cékla bazsalikomos pestoval 

 
További ötletek reggelire: 
 

✓ maradék sült, főtt húsok, halak 

✓ fermentált zöldségek 

✓ nyers zöldségek és gyümölcsök (ez utóbbi módjával) 

✓ májpástétom, hal- és húskrémek 

✓ szalonna (házi, adalékanyag-mentes) 

✓ sonka (házi, adalékanyag-mentes) 

✓ virsli (glutén-, nitrát- és adalékanyag-mentes) 

✓ kacsa-, liba-, sertéstöpörtő 
 
Megjegyzés: A tojás a Program ezen szakaszában nem megengedett! 
 

AIP 52. Zöldsaláta ötletek 
 

Hozzávalók 1 adaghoz: 

• fejes saláta és/vagy jégsaláta és/vagy spenót és/vagy 
sóska és/vagy mángold 

• 1 db citrom leve 

• 1 ek olívaolaj 

• só, zöldfűszerek 

Recept: 
A korábbi heteknél már írtam, hogy zöld leveles növényekből egy 
kis kreativitással ezerféle variáció készíthető. Akár egyetlen fajta 
zöld levelesből készíthetsz finom salátát, de kedved szerint 
variálhatod az összetevőket és ezek arányát. 
 
Tipp: használhatod ezeket: fejes saláta, jégsaláta, spenót, sóska, 
mángold, szívsaláta, tölgylevélsaláta, madársaláta, lollo rosso, 
radicchio (vörös cikória), édeskömény, cikória, endívia, cukorsüveg-
saláta, Borsmustár (rukkola), mizuna (mustárspenót), pak-choi 
(bordáskel), római saláta, sárgarépa levél, karalábé levél, céklalevél, 
kelkáposzta levél, zellerlevél. 

AIP 53. Alap salátaöntet 

 
Hozzávalók 1 adaghoz: 

• 1 db citrom leve 

• kétszer annyi víz 

• 1 ek olívaolaj 

• kevés só 
 
 
 
 
 

Recept: 
A hozzávalókat keverd össze egy kis befőttesüvegben. Találáskor 
locsold a salátára. Hűtőben több napig eltartható. 

 
Tipp: 
Különböző szárított zöldfűszerrel is ízesítheted. 
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AIP 54. Vinaigrette (francia) mártás 
 
Hozzávalók 1 adaghoz: 

• 1 ek citromlé vagy almaborecet 

• 1 kávéskanál mustár 

• 1 tk extra szűz olívaolaj 

• só 

Recept: 

A citromlébe vagy almaborecetbe apránként csorgasd bele az olajat, 
közben kevergesd, hogy opálos legyen. A fűszerekkel ízesítsd. 

 

AIP 55. Grapefruit salátaöntet 

 
Hozzávalók 1 adaghoz: 

• 1 ek grapfruitlé 

• 1 kk mustár 

• 1 ek extra szűz olívaolaj 

• só 

Recept: 
A grapefruit levébe apránként csorgasd bele az olajat, közben 
kevergesd, hogy opálos legyen. A fűszerekkel ízesítsd. 
 
Tipp: Tálalhatod karfiolrizzsel vagy főtt édesburgonyával. 
Készítheted húsosan, halasan is. Ekkor a hagymán először 
fehéredésig keverd a hús- ill. halkockákat, majd ezután add hozzá a 
zöldségeket. 

AIP 56. Provanszi salátaöntet 

 
Hozzávalók 1 adaghoz: 

• 1 kk almaborecet 

• 5 kkl extra szűz olívaolaj 

• 1 tk só, 1 ek zsálya 

• 1 csokor snidling vagy 1 kk reszelt lilahagyma vagy 1-2 
szál vagdalt újhagymazöld 

• 1 gerezd fokhagyma 

Recept: 
Az ecettel keverd össze hagymákat és a sót. Apránként csorgasd bele 
az olajat. 

 
AIP 57. Citrusos salátaöntet 

 
Hozzávalók 1 adaghoz: 

• ½ db citrom leve és reszelt héja 

• ½ db narancs leve 

• 2 ek kanál extra szűz olívaolaj 

• só 

• 1 gerezd fokhagyma (elhagyható) 

Recept: 
1. Keverd össze alaposan a hozzávalókat. Vízzel hígíthatod, ha 
szükséges. 

 

AIP 58. Citrusos avokádó öntet 

 
Hozzávalók 1 adaghoz: 

• 1 db avokádó 

• 2 tk citromlé 

• ½ db narancs leve 

• ¼ kávéskanál reszelt 
gyömbér vagy gyömbérpor 

• 2 ek extra szűz olívaolaj 

Recept: 
Turmixgépben keverd össze a hozzávalókat (kevés vízzel hígítsd a 
kívánt sűrűségű re). 

 

AIP 59. Vérnarancs salátaöntet 

 
Hozzávalók 1 adaghoz: 

• 2 db vérnarancs leve 

• 2 tk szilvaecet 

• só 

• ¼ kávéskanál reszelt gyömbér vagy gyömbérpor 

• 2 ek extra szűz olívaolaj 

 
 
 
 
 
 

Recept: 
A narancslevet, szilvaecetet, gyömbért és sót keverd össze. 
Apránként csorgasd bele az olajat, alaposan keverd össze. 

 
 

• 2 ek víz 

• só 

• 1 tk almaecet 
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AIP 60. Kókuszos öntet 

 
Hozzávalók 4 adaghoz a céklához: 

• 4 ek kókuszreszelék 

• 1 tk kókuszolaj 

• só 

• 2 ek extra szűz olívaolaj 

• 2 ek víz 

• ½ db citrom leve 

• 1 gerezd zúzott vagy reszelt fokhagyma 

• 1 tk aprított friss kapor 

• 1 tk almaecet 

Recept: 
A kókuszreszeléket, a kókuszolajat és a sót magas fokozaton 
turmixold össze úgy, hogy percenként leállítod a gépet, nehogy 
túlmelegedjen a motor. Kb. 5 perc múlva krémes állagot kell 
kapnod. Add hozzá a többi hozzávalót (a kapor nélkül) és keverd 
tovább 2-3 percig. Vízzel hígítsd, ha szükséges. Töltsd át egy tálkába 
és keverd bele az aprított kaprot. 

 

AIP 61. Kókuszos-bazsalikomos öntet 

 
Hozzávalók 2 adaghoz: 

• 1 tk reszelt gyömbér 

• 2-3 gerezd fokhagyma 

• 1 tk szilvaecet 

• 2 tk citromlé 

Recept: 
Minden hozzávalót turmixolj össze. 

 
AIP 62. Fokhagyma “majonéz” 

 
Salátaöntet alaprecept: 

• 3 ek kókuszkrém  

• 3 ek meleg víz 

• 1 ek extra szűz olívaolaj 

• 4-5 gerezd fokhagyma 

• só 
 

Recept: 
A kókuszkrémet készítsd el az AIP 60. recept (Kókuszos öntet) 1. 
pontja alapján. A turmixgépben add hozzá az olívaolajat, a gerezd 
fokhagymagerezdeket és a sót. Magas fokozaton turmixold össze 
úgy, hogy időnként leállítod a gépet, nehogy túlmelegedjen a motor. 
A kívánt állagot a meleg víz hozzáadagolásával éred el. 
 
Ezeken kívül ezerféle öntetet készíthetsz. Később mustárral, 
tojással, diófélékkel és magvakkal is gazdagíthatod majd ezeket – 
már amelyekkel a személyre szabás során nem lesz semmilyen 
problémád. 

AIP 63. Hal mentával 

 
Hozzávalók 4 adaghoz: 

• 4 db zöldcitrom leve 

• 2 ek barna cukor 

• 2-3 db babérlevél 

• só 

• ízlés szerinti menta 

• 400 g pontyfilé, afrikai harcsafilé vagy mirelit 
(felengedett) halfilé 

Recept: 
Vágd 5 cm-es darabokra a halfiléket, sózd be. A citromlevet, cukrot, 
mentát és babérlevelet egy serpenyőben forrald fel, és hagyd 
gyöngyözni 1-2 percig. Óvatosan tedd bele a halat a lébe, kanalazz 
minden darabra a léből, illetve óvatosan rázogasd a serpenyőt, hogy 
a halat ellepje. Főzd 2-3 percig. Amikor a hal megfőtt, hagyd 
szobahőmérsékletűre hűlni, így fogyaszd. 
 

AIP 64. Amerikai káposztasaláta 

 
Hozzávalók 4 adaghoz: 

• 1 kis fej fehérkáposzta  

• 4 db sárgarépa  

• 1 csokor újhagyma (snidling) 

• 1 gerezd fokhagyma 

• 1 ek almaecet 

• 2 ek extra szűz olívaolaj 

• 1 tk apró szemű barna cukor vagy porcukor (hogy 
feloldódjon az öntetben) 

• 1 tk zöldcitrom-lé 
 

 

Recept: 
A káposztát és a sárgarépát vágd fel gyufaszálnyi szálakra. A 
zöldségeket tedd tálba. Keverd össze az almaecetet, olívaolajat, és a 
cukrot. Az öntetet öntsd a zöldségekre, és jól forgasd össze. Hagyd 
15-20 percig “puhulni” a zöldségeket. Locsold meg a zöldcitrom 
levével 
 
Tipp: Szórhatsz rá apróra vágott petrezselyem- vagy 
korianderzöldet is. 

 

• 1 marék bazsalikom 

• 2 ek olívaolaj 

• 1 dl kókuszvíz vagy 
víz 
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AIP 65. Zöldségleves 

 
Hozzávalók 1,5 liter alapléhez: 

• 3-4 szárzeller vagy 1 nagy db zellergumó 

• 4 db sárgarépa 

• 1 gerezd fokhagyma 

• 2 db vöröshagyma 

• 1 ek kókuszolaj 

• 2 db babérlevél 

• kakukkfű 

• 1 csokor petrezselyemzöld 

• 2 l forró víz 

Recept: 
Tisztítsd meg a zöldségeket és vágd nagyon apró darabokra (a répát, 
zellergumót, hagymákat le is reszelheted nagy lyukú reszelőn). Egy 
lábasban hevítsd fel a kókuszolajat, majd tedd bele a zöldségeket és 
a fűszereket. Időnként megkeverve párold 5 percig, amíg a 
zöldségek kicsit megpuhulnak. Adj hozzá 2 liter forró vizet. Forrald 
fel az egészet, majd fedő nélkül lassú tűzön főzd 30 percig. Ha kész, 
szűrd le. Hagyd kihűlni, és fagyassz is le bel le. 

 
Tipp: A leszűrt zöldségeket sózd meg, és fogyaszd el. Ezt az alaplét 
bármilyen zöldségleveshez felhasználhatod. Zöldborsót, zöldbabot, 
spárgát, édesburgonyát főzhetsz bele. A heti zöldséglevesedhez 
tetszés szerint válassz a fogyasztható ételek listájáról. 

AIP 66. Sertéssült fokhagymás zellerrel 

 
Hozzávalók 4 adaghoz: 

• 1,5 kg sertéscomb vagy pulykacomb 

• 2 db zellergumó 

• 1 fej fokhagyma 

• 3 dl alaplé 

• 1-2 db babérlevél 

• 1 ek kókuszolaj 

• só 

 

Recept: 
Sózd be a húst, dörzsöld be kókuszolajjal és tedd egy fedeles (vas) 
sütő tálba. 200 fokra el melegített sütőben fedő nélkül süsd 25-30 
percig, amíg a hús kissé megpirul. Hámozd meg a zellergumót, vágd 
négybe, majd vékonyan szeleteld fel. Vedd ki a tálat a sütőből, vedd 
ki bel le a húst és tedd félre; A sütő hőfokát vedd vissza 160 fokra. 
A zellergumót rétegezd a tálba, szórd meg sóval és borsikával, tedd 
rá a babérleveleket. A zellerre helyezd vissza a húst, szórd rá és köré 
a gerezd fokhagymaeket. Öntsd rá az alaplevet. Tedd rá a süt tálra a 
fedelet, és tedd vissza a sütőbe, amíg a hús puhára nem fő. Amikor 
kész, hagyd egy kicsit pihenni, majd a húst szeleteld fel. Köretként 
a fokhagymás zellert és zöldsalátát kínálj. 

AIP 67. Sült tök 

 
Hozzávalók 4 adaghoz: 

• 1 db sonkatök 

• zöldfűszerek (elhagyható) 

 

Recept: 
A tököt hámozd meg és vágd 5 cm-es szeletekre. Süt papírral bélelt 
tepsin helyezd el, locsolj köré 1-2 ek vizet és fólia alatt süsd 30-40 
percig (180 fokos sütő ben). Amikor kész, még melegen reszelj rá 
zöldfűszereket. 

 
Tipp: Sonkatök helyett készíthetsz cukkinit is. Ekkor nagyobb 
cukkinit tiszíts meg, vágd 5 cm-es szeletekre. Keverj össze 1 
evőkanál kókuszolajat ½ tk kurkumaporral, és egy csipet sót. Kend 
be ezzel a keverékkel a cukkiniszeleteket, rövid ideig hagyd állni. 
Sütő papírral bélelt tepsin süsd 25 perc alatt készre. 

AIP 68. Marinált grillcsirke 

 
Hozzávalók 4 adaghoz: 

• 50 dkg csirkemell-filé 

• 1 db narancs leve 

• 1 ek citromlé 

• 1 tk reszelt gyömbér 

• 1 gerezd fokhagyma 

• 1 ek kókuszolaj 

• só 

Recept: 
A narancs- és citromlevet, gyömbért, fokhagymát, olajat keverd 
össze, tedd egy zárható üvegtálba. Dörzsöld be sóval a 
hússzeleteket, majd a két kezeddel egyenként kend be a marináddal. 
Amikor minden szeletet bekentél, zárd le a tálat, és 1-2 órára tedd 
be a hűtőbe. Sütés előtt 10 perccel vedd ki szobahőmérsékletre. A 
sütő grillfokozatán vagy grillsütőben süsd meg a szeleteket 
(oldalanként 6-8 perc). 

AIP 69. Vitaminsaláta 

 
Hozzávalók 4 adaghoz: 

• 2 csokor retek 

• 4 db alma 

• 4 db ecetes uborka 

• 1 tk extra szűz olívaolaj 

• 1 ek citromlé 

• só 
 
 

Recept: 
A hozzávalókat nagylyukú reszelőn reszeld le és egy porcelántálban 
sózd meg. Az olajat és a citromlevet locsold rá, és alaposan keverd 
meg.  
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AIP 70. Bacon mogyoróhagymával 

 
Hozzávalók 4 adaghoz: 

• 20 dkg húsos szalonna szeletelve, 5-6 cm-es 
darabokra vágva – pajzsmirigyes ezt az ételt ne 
válassza 

• 30 dkg mogyoróhagyma  

• 1 fej radicchio saláta (vörös cikória) vagy 
endíviasaláta 

• 2 ek extra szűz olívaolaj 

• só, zöldfűszerek 

Recept: 
A mogyoróhagymát tedd egy nagy tepsibe, és 1 ek olívaolajjal, sóval, 
zöldfűszerekkel jól forgasd össze. El melegített sütőben süsd 10 
percig 180 fokon. A radicchiot (endiviát) vágd cikkekre, és egy 
tálban forgasd össze a maradék 1 ek olívaolajjal, sóval és 
fűszerekkel. A szalonnadarabokat és a radicchiot (endiviát) add a 
mogyoróhagymához, és süsd 25-30 percig, közben egyszer-kétszer 
megkeverve. Amikor a radicchio (endivia) megfonnyad-megpuhul, 
a szalonna és a mogyoróhagyma karamellizálódik, kész. 

AIP 71. Hagymás máj 

 
Hozzávalók 4 adaghoz: 

• 1 db lilahagyma 

• 1 gerezd fokhagyma 

• 1 ek kókuszolaj (zsiradék) 

• 1 ek extra szűz olívaolaj 

• só 

• menta 

• 30 dkg friss máj vékony szeletekre vágva (ha 
baromfimáj, tisztítva) 

• kömény, koriander 

Recept: 
Keverd össze a köményt és a koriandert, és száraz serpenyőben 
pirítsd közepes lángon 1 percig. Tedd mozsárba, és alaposan törd 
össze. Egy tálban a májat, a hagymákat, az olívaolajat és az összetört 
fűszereket a kezeddel forgasd össze, és hűtőben 20-30 percig 
pihentesd. Egy nagy serpenyőben hevíts kókuszolajat vagy más 
zsiradékot, és amikor forró, tedd bele a májas keveréket. Óvatosan 
kevergetve-megforgatva süsd meg a szeletek mindkét oldalát.  

 
AIP 72. Citrusos almakompót 

 
Hozzávalók 2 adaghoz: 

• 2 db alma  

• 1 db narancs reszelt héja és leve 

• 1 db citrom reszelt héja és leve 

• 1 tk barna cukor 

• 1 csipet fahéj 

Recept: 
Tedd a narancs- és citromhéjat és -levet egy fazékba. Add hozzá az 
almát és a cukrot, alaposan forgasd össze. Lassan, időnként 
megkeverve forrald gyöngyözésig, majd főzd még 15-20 percig. 
Krumplitörővel vagy villával törd össze, és óvatosan, hogy le ne 
égjen, még főzd 3-4 percig. Hintsd meg fahéjjal. Melegen vagy 
hidegen tálald. 
 

AIP 73. Cukkinis könnyű egytál 

 
Hozzávalók 4 adaghoz: 

• 1 db cukkini 

• 15 dkg zöldbab  

• 1 marék zöld salátalevél  

• 1 ek kókuszolaj 

• 1 ek extra szűz olívaolaj 

• 1 gerezd fokhagyma 

• ½ citrom leve és reszelt héja 

• só, zöldfűszerek 

 

Recept: 
A kókuszolajat egy serpenyőben hevítsd fel, és nagy lángon 
óvatosan átforgatva süsd meg benne a cukkiniszeleteket, amíg 
megbarnulnak. Szedd ki a serpenyőből a cukkinit, és sózd meg, 
szórd meg zöldfűszerekkel, locsold meg egy-két tk citromlével – 
óvatosan forgasd össze. Egy fazékban forralj sós vizet, tedd bele a 
zöldbabot, majd az újra forrástól számított 2-3 percig főzd. Szűrd le 
a zöldbabot, és öblítsd le hideg vízzel; csöpögtesd le és keverd el a 
cukkinivel. A salátaleveleket terítsd szét egy tál alján, halmozd rá a 
cukkinis zöldbabot. A zúzott fokhagymát, a maradék citromlevet, a 
citromhéjat és az olívaolajat keverd össze, majd csorgasd rá a 
zöldségekre. 

 
Tipp: Sült, grillezett húshoz, halhoz is kitűnő köret 

AIP 74. Darált húsos karfiolrizs 

 
Hozzávalók 4 adaghoz: 

• 500 g darált hús  

• 1 db vöröshagyma  

• 1 gerezd fokhagyma 

• 2 db sárgarépa  

• zsiradék tetszőlegesen 

• fűszerek (bazsalikom, oregánó, kakukkfű) 

• só 

• 1 kisebb fej karfiol vagy néhány karfiolrózsa nagylyukú reszelőn 
lereszelve vagy robotgéppel felaprítva 

 
Recept: 
A répát reszeld le. A zsiradékon pirítsd meg az apróra vágott 
vöröshagymát. Add hozzá a darált húst, sózd meg, add mellé a tört 
fokhagymát és időnként megkeverve főzd fehéredésig. Add hozzá a 
reszelt sárgarépát; fű szerezd. Fedő alatt, időnként megkeverve főzd 
készre. Amikor kész, add hozzá a karfiolt, és óvatosan keverd össze. 
Pirítsd 10-15 percig, míg a karfiol megpuhul, de nem mállik szét. 
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AIP 75. Füstölt lazac uborka karikákon 

 
Hozzávalók 2 adaghoz: 

• Készen kapható füstölt lazac szeletek (pl. aldi, lidl, 
tesco) néhány szál apróra vágott friss kapor 

• 1 db kígyóuborka 

Recept: 
Az uborkát szeleteld fel 1 cm-es vastagságú szeletekre. Mindegyik 
szeletre helyezz egy akkor lazacdarabkát, amekkora csinosan ráfér. 
Szórd meg kaporral. 

AIP 76. Marhahúsos stir-fry 

 
Hozzávalók 4 adaghoz: 

• 400 g marhahús  

• 400 g kelbimbó  

• 2-3 db kelkáposzta levél 

• 1 gerezd fokhagyma 

• 2 tk almaecet 

• só, oregánó 

• kevés víz vagy alaplé 

• zsiradék 

Recept: 
A marhahús csíkokat sózd meg. Egy mély serpenyőben hevítsd fel 
a zsiradékot, majd rázogatva-kevergetve süsd benne a húst, amíg 
szép piros nem lesz. Add hozzá a fokhagymát, és dobd rá a húsra a 
kelbimbót. Pirítsd 2-3 percig, majd fűszerezd a borsikával, az 
oregánóval és az almaecettel. Ha szükséges, adj hozzá kevés vizet 
vagy alaplevet. Óvatos kevergetés mellett 15-20 percig süsd készre. 
Ekkor dobd rá a vékony csíkokra vágott kelkáposzta leveleket és 
tegyél rá fedőt, amíg a levelek kissé megfonnyadnak. 
 
Tipp: Maradék sültből is készítheted. A kelbimbó helyett 
brokkolival, karfiollal, sárgarépával, cukkinivel is készítheted 

AIP 77. Fácán aszalt szilvával 

 
Hozzávalók 4-6 adaghoz: 

• 1 db egész fácán vagy egészcsirke vagy egész kacsa 

• 20 dkg húsos szalonna felkockázva – 
pajzsmirigyesnek csirkemellsonka vagy pulykamell 
sonka 

• 1 db vöröshagyma 

• 2 gerezd fokhagyma 

• 15 dkg aszalt szilva 

• só, kakukkfű 

• 2 db babérlevél 
 

Recept: 
Egy serpenyőben olvaszd ki a húsos szalonnát és pirítsd 5 percig, 
amíg kis színt kap. Add hozzá a hagymát, fokhagymát, kakukkfüvet 
és a babérlevelet, majd közepes lángon párold 10 percig, amíg a 
hagyma megpuhul és kissé megbarnul. A fácánt sózd be, hintsd meg 
kakukkfűvel, és a serpenyőben gyakori forgatás mellett nagy lángon 
süsd addig, amíg minden oldala barnára sül. Melegítsd el a sütőt 160 
fokra, és tedd át a fácánt egy sütő tálra, és öntsd mellé a szaftot is és 
add hozzá az aszalt szilvát. Főzd a sütőben lefedve 1-1,5 órán át. 
Amikor kész, a fácánt bontsd szét, ahogy a csirkét szoktad; a 
szalonnás-aszalt szilvás szafttal tálald. 

 
Tipp: Köretként vegyes zöldségpürét, édesburgonyapürét 
kínálhatsz mellé. Fácán helyett kacsa-, libacombból, nyúlból is 
elkészítheted. 

AIP 78. Sült cékla bazsalikomos pestoval 

 
Hozzávalók 2 adaghoz: 

• személyenként 4 db cékla 

• 2 db babérlevél 

• só 

• kókuszos-bazsalikomos öntet 

 

Recept: 
Alaposan súrold meg a céklákat és a babérlevéllel, sóval egészben 
tedd fel főni annyi vízben, amennyi ellepi. Amikor megfőtt (nem 
kell túlságosan puhára főzni), spirálvágóval készíts spagetticsíkokat 
bel le, vagy nagylyukú reszelőn reszeld le. Halmozd rá az öntetet és 
óvatosan keverd össze. 

 
Tipp: A céklára feltétként tehetsz darált húst, tonhalkonzervet, 
kisütött szalonna- vagy töpörtőpörcöt is. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„A legfontosabb eszköz 
a fogyás eredményeinek hosszú távú fenntartásában:  

a kitartás.” 
 



 

 

Duciforradalom 

AIP 5-8. hét 
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Visszavezetési protokoll 

 

5. hét 

Visszavezetési protokoll – menetrend – 5. hét 
 

Nap 5.hét 6.hét 7.hét 8.hét 

1.nap pirospaprika   savanyított tejtermék 

2.nap pirospaprika  tojásfehérje  

3.nap   tojásfehérje  

4.nap  tojássárgája   

5.nap  tojássárgája  g.mentes gabona 

6.nap diófélék, magvak   g.mentes gabona 

7.nap diófélék, magvak  savanyított tejtermék  
 
A visszavezetés sorrendjében minden hétnél el fogom magyarázni, hogy az adott élelmiszercsoporttal miért is van 
probléma. Értelemszerűen továbbra sem szabad a zéró toleranciás - az egyelőre még kerülendő listán lévő, nem tesztelt - 
élelmiszereket fogyasztani, vagyis maradj a mintaétrend szerinti fogásoknál minden héten. Ahogy visszaengedünk valamit, 
az már nem lesz zéró toleranciás (kerülendő), kivéve, ha rosszul reagál a tested a 2 nap fogyasztás, majd 3-5 nap nem 
fogyasztás teszt során. A visszavezetés első hetében (a teljes AIP étrend sorozatom 5. hetében) a fűszerek és a diófélék 
csoportja visszavezetését teszteljük. A fűszerek között paradicsom, paprika, burgonya és padlizsán az, ami - bármennyire 
sajnálod is - majdnem zéró toleranciás lesz továbbra is és ezek csak a 8. hét után lesznek ehetőek. 
 
Paprika, paradicsom, burgonya, padlizsán 
 
A burgonyafélék családjába tartozó paradicsom, paprika és padlizsán is a szaponin- és lektintartalom miatt jelentenek 
problémát. Ezen kívül a paradicsom és a paprika az egyik leginkább vegyszerezett, növényvédőszerekkel legszennyezettebb 
növények közé tartozik. Egy regeneráló kúra alatt kerülni kell az első hetekben. Általános szabályként ezeket a növényeket 
csak éretten és a szezonjukban szabadna fogyasztani. A sötét, hűvös helyen tárolt burgonyát rendszeresen át kellene 
válogatni, és a kicsírázott szemeket nem szabadna megenni. Az épp, hogy kicsírázott gumót vastagon meghámozva, bő 
vízben megfőzve a méregtartalmát csökkentheted valamelyest. A Program szempontjából tehát azt javaslom, hogy ha 
számodra nélkülözhetetlenek ezek a növények, akkor a megadott módszer szerint külön-külön teszteld a szervezeted 
fogyasztásukra adott reakcióját bármikor a teljes AIP időszak után külön-külön a már említett 2 nap – 3-5 nap tesztelés 
szerint. Amennyiben semmilyen panasz sem jelentkezik, akkor is csak éretten, szezonjukban és korlátozott mennyiségben 
fogyaszd őket. Amennyiben kellemetlen tünettel jár a fogyasztásuk, az adagok fokozatos emelésével állapítsd meg a még 
tolerálható mennyiséget, és kísérletezd ki, hogy milyen gyakorisággal fogyaszthatóak számodra. 
 
Diófélék, magvak 
 
A diófélék, csonthéjasok, magvak sokaknál allergiás reakciókat válthatnak ki. Akinek nincs velük gondja, annak is számolnia 
kell azzal, hogy nehezen emészthetők, mert ezek is tartalmaznak az emésztést gátló enzimeket. Hiába van bennük sok 
értékes tápanyag, ha ezek nem tudnak a szervezetedben felszívódni, sőt, inkább emésztési problémákat okoznak. Akik 
érzékenyek a gluténra, azoknál gyakran vált ki keresztreakciót a diófélék, magvak fogyasztása is. Ha tudod magadról, hogy 
gluténérzékeny vagy, mindenképpen teszteld le az összes fajtájukat. Ha nem jelentkeznek kellemetlen tüneteid, akkor is 
van néhány szabály, amit érdemes betartanod a diófélék, magvak fogyasztásakor. Először is ne szokj rá arra, hogy a 
finomított vagy gluténtartalmú szénhidrátok helyett rendszeresen fogyasztod a különböző maglisztekből készült 
kenyereket és süteményeket. A gesztenyeliszt, az ebből készült sütemény például ugyanúgy hirtelen emeli meg a 
vércukorszintedet, mint a fehér lisztből készült süti. A diófélék, magvak is tartalmaznak emésztést gátló enzimeket, amelyek 
szép suttyomban bélgyulladásokat, emésztési problémákat generálnak. Ezért kerülnek csöbörből vödörbe a gluténmentes 
étrendre váltók a maglisztes cuccokkal. Lehet, hogy átmenetileg jobban érzik magukat a glutén elhagyásakor, de ahogy telik 
az idő, és egyre több maglisztes alternatív élelmiszert fogyasztanak, szép lassan megágyaznak számos egészségi 
problémának. Nem is beszélve arról, hogy milyen drágák ezek a termékek. A diófélék, magvak "aktiválással" tehetők 
fogyaszthatóbbakká. Az aktiválás során a nyers dióféle, olajos mag fitintartalma lebomlik, és könnyebben emészthetőbbé 
válik, belőlük a tápanyagok fel tudnak szívódni a szervezetbe. Az aktiválás azt jelenti, hogy fogyasztás, felhasználás előtt a 
dióféléket, magvakat bizonyos időtartamra beáztatjuk. Az áztatás hatására beindul a csírázás, a magban található 
enzimgátlók lebomlanak, a tápanyagtartalom előemésztetté válik: az összetett szénhidrátok egyszerű szénhidrátokra, a 
fehérjék aminosavakra, a zsírok zsírsavakra, az ásványi anyagok a szervezet számára jobban hasznosítható, nagyrészt vízben 
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oldható ásványi sókra bomlanak. Közben többféle vitamin keletkezik, például B-vitaminok, C-, A-, E-, és K-vitaminok, 
amelyek könnyebben is szívódnak fel a szervezetben. Azzal, hogy az aktiválás miatt a dióféle, olajos mag könnyebben 
emészthetővé válik, csökkenti a szervezetnek az emésztésükre fordítandó energiáját is. Az áztatás miatt jobban, 
alaposabban rághatóak lesznek a csonthéjasok. Az áztatás után a dióféléket, magvakat le kell szűrni, váltott, bő ízben 
öblíteni, és akár azonnal fel lehet használni. Későbbi felhasználás esetén a tárolás érdekében ki kell szárítani. Ez sütőben 
vagy aszalóban történhet úgy, hogy az áztatott, lecsepegtetett magvakat egy tepsiben vagy az aszalótálcán 12- 24 órán 
keresztül alacsony hőfokon szárítod. Az áztatási idő attól függ, hogy mit akarsz aktiválni. Általános szabály, hogy minél 
nagyobb szemről van szó, annál hosszabb az áztatási idő. A mandula áztatási ideje 8-10 óra, a kesudiónak elég 3-6 óra, a 
tökmag, napraforgómag 4-8 óra áztatást igényel, a szezámmag és más kisebb magvak 1-2 órai áztatási idővel is aktiválódnak. 
A személyre szabáshoz fontos figyelmeztetés: ha ösztrogéndominanciás betegséged van, a lenmagot, és azokat az 
élelmiszereket, amelyek lenmagot tartalmaznak, kerülnöd kell, bárki bármilyen ódákat is zeng róla. A lenmag sok 
fitoösztrogént tartalmaz, amely tovább rontja az ösztrogéndominanciás állapotot. A diófélék, magvak, ha a fogyasztásuk 
nem okoz kellemetlen tüneteket, napi szinten fogyaszthatod, ahogy szoktam is ajánlani gyümölcsök mellé. 
 
 

5.heti minta étrend Reggeli Ebéd Vacsora 

Hétfő Baconos spárga Maradék fácánsült Maradék húsleves 

Kedd Füstölt hal-pástétom 
Narancs 

Gyulyásleves  
Párolt brokkoli 

Párolt brokkoli (maradék) 

Szerda Zöld turmix  
Töpörtő 

Gulyásleves (maradék) Olajbogyós haltál 

Csütörtök Sonkatál zöldségekkel Cukkinisaláta Olajbogyós 
haltál (maradék) 

Pulykaburger Avokádósaláta 

Péntek Pulykaburger (maradék) Gyömbéres 
paszternákleves 
Szalonnaropogóssal 

Pecsenye  
Karfiolsteak 

Szombat Édesburgonyás granola Húsleves  
Főtt hús 
tormamártással 

Főtt hús (maradék) 
Szivárványsaláta 

Vasárnap Alma mandulavajjal Húsleves (maradék) 
Resztelt máj  
Sült 
petrezselyemgyökér 

Zöldségspagetti 
Petrezselyempestoval 

 
További ötletek reggelire: 
 

✓ maradék sült, főtt húsok, halak 

✓ fermentált zöldségek 

✓ nyers zöldségek és gyümölcsök (ez utóbbi módjával) 

✓ májpástétom, hal- és húskrémek 

✓ szalonna (házi, adalékanyag-mentes) 

✓ sonka (házi, adalékanyag-mentes) 

✓ virsli (glutén-, nitrát- és adalékanyag-mentes) 

✓ kacsa-, liba-, sertéstöpörtő 
 
Megjegyzés: A tojás még mindig nem megengedett! 
 
 

AIP 79. Baconos spárga 
 

Hozzávalók 1 adaghoz: 

• 4-5 db spárga 

• baconszalonna szeletek – pajzsmirigyes ezt az ételt 
ne válassza 
 
 
 
 

Recept: 
A spárgát alaposan mosd meg, törd le róla a fás részt. A 
baconszalonnával tekerd körül a spárgasípokat, és tedd süt papírral 
bélelt tepsire. 180-200 fokos sütőben süsd, amíg a szalonna megpirul. 

 
Tipp: Spárga helyett brokkolit, karfiolt, virslit, almát, körtét is 
használhatsz. 
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AIP 80. Füstölt hal-pástétom 

 
Hozzávalók 2 adaghoz: 

• 150-200 g filézett füstölt hal 

• 1 db lilahagyma 

• ½ db citrom leve 

Recept: 
A füstölt halat kézzel “morzsold” el. A lilahagymát vágd nagyon apró 
kockára. Keverd össze a halat, a lilahagymát és a citromlevet – sózd 
meg, ha szükséges. Hűtőben hagyd összeérni az ízeket 1-2 órán át. 

 
Tipp: Füstölt halat szupermarketekben, aldiban vásárolhatsz. Ha 
nincs, tonhalat, szardiniát használj helyette. 

AIP 81. Gulyásleves 
 
Hozzávalók 4 adaghoz: 

• 1 db vöröshagyma  

• 1 gerezd fokhagyma 

• 3-4 db sárgarépa 

• 3 db 
petrezselyemgyökér 

• 1 db zeller 

• ¼ cikk kelkáposzta 

• só, bor 

• 500 g hús: marha- vagy baromfihús, halból is 
készíthető, pulyka- vagy libanyakból is nagyon 
ízletes  

Recept: 

Tisztítsd meg és darabold fel a húst, és a zöldségeket. Az apróra vágott 
hagymát pirítsd meg a zsiradékon. Add hozzá a húst, és időnként 
kevergetve pirítsd, amíg szürkés-fehéres színt kap. Add hozzá a 
pirospaprikát és forgasd át. Sózd meg és engedd fel vízzel. Amikor a 
hús félig már megpuhult, tedd bele a karikára/kockára vágott 
zöldségeket, és fűszerezd köménnyel, borsikával, lestyánnal, sózd 
meg, ha szükséges. Lassú tűzön főzd puhára. 

 

AIP 82. Párolt brokkoli 

 
Hozzávalók 4 adaghoz: 

• 1 db brokkolifej 

• 2 gerezd fokhagyma 

• 1 ek extra szűz olívaolaj 

• só, zöldfűszerek 

Recept: 
A brokkolit szedd rózsáira, és vízgőz fölött párold meg. Az olívaolajat 
hevítsd fel egy serpenyőben, és dobd rá a fokhagymát. Piríts 
aranyszínűre a fokhagymát. A kész brokkolit szedd át a fokhagymára 
és óvatosan keverd össze. Néhány percig pirítsd tovább (vigyázz, a 
fokhagyma ne égjen meg). 

AIP 83. Olajbogyós haltál 

 
Hozzávalók 4 adaghoz: 

• 500 g mirelit vagy friss halfilé 

• 2-3 db vöröshagyma 

• 10 dkg olajbogyó 

• ½ dl száraz fehér bor 

• só, babérlevél, kakukkfű 

• 2-3 ek kókuszolaj 

Recept: 
A halat mosd meg, a mirelit halat a hűtőben olvaszd fel. A 
kókuszolajat egy serpenyőben hevítsd fel, és fedő alatt, időnként 
megkeverve párold meg rajta a hagymát a kakukkfűvel és a 
babérlevelekkel. Amikor a hagyma aranyszínű, add hozzá az 
olajbogyót és a bort (elhagyható), majd nagyobb lángon főzd addig, 
amíg a bor elpárolog. Sózd meg a hagymát, keverd össze, és húzd ki 
a serpenyő szélére. Fektesd a halszeleteket a serpenyőbe, pirítsd 1-2 
percig, majd borítsd be a hagymával. Fedő alatt főzd 8-10 percig, amíg 
a hal teljesen át nem fő. 

AIP 84. Cukkinisaláta 

 
Hozzávalók 1 adaghoz: 

• 1 db cukkini 

• 1-2 maréknyi zöldborsó 

• 1 citrom 

• 2 ek olívaolaj 

• 1 csokor kapor 

• só, bors 

• kapor 
 

Recept: 
A cukkinit vágd 2-3 mm-es karikákra, és a zöldborsóval együtt tedd 
tálba. Reszeld rájuk a citrom héját. A citromról hámozd le teljesen a 
fehér héjrészt is, majd vágd gerezdekre és hámozd le a gerezdekről a 
hártyát is. A magokat szedd ki. A lecsöpög citromlével locsold
 meg a salátát, és a meghámozott citromgerezdeket is add a 
zöldségekhez. Add hozzá az olívaolajat, a sót, borsot, kaprot, és 
alaposan forgasd össze. Tálalás előtt hagyd állni 10 percig. 

 
 
 

• kömény 

• lestyán 

• pirospaprika 

• zsiradék 
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AIP 85. Pulykaburger 

 
Hozzávalók 4 adaghoz: 

• 500 g darált pulykacomb 

• 1 db vöröshagyma 

• 1 gerezd zúzott fokhagyma 

• 1 marék spenótlevél 

• 1 db citrom reszelt héja 

• kókuszolaj a sütéshez 

• só 

• 1 tk kurkuma 

• 1 tk pirospaprika 

Recept: 
Egy tálban alaposan keverd össze az összetevőket. Készíts négy 
nagyobb húspogácsát, és legalább 1 órára tedd be a hűtő be. 
Serpenyőben süsd aranybarnára a burgerek mindkét oldalát. Salátát 
fogyassz mellé. 

 
 
 

AIP 86. Avokádósaláta 

 
Hozzávalók 2 adaghoz: 

• 2 db avokádó 

• 1 db zöldcitrom reszelt héja és leve 

• 1 db kis chilipaprika  

• 1 ek olívaolaj 

• só 

Recept: 
Vágd félbe, és magozd ki az avokádót, majd vágd a húsát kis kockákra. 
Egy tálban óvatosan keverd össze a zöldcitrom reszelt héjával és 
levével, az olajjal, a chilipaprikával és a sóval. 

 

AIP 87. Paszternákleves szalonnaropogóssal 

 
Hozzávalók 4 adaghoz a céklához: 

• 500 g paszternák  

• 1 db vöröshagyma 

• 1 gerezd fokhagyma 

• 1 l zöldség alaplé 

• kisujjnyi reszelt gyömbér 

• só, bors 

• kömény 

• 1 ek zsiradék 

Recept: 
A zsiradékot hevítsd fel egy lábasban, és párold a hagymát üvegesre. 
Add hozzá a fokhagymát, gyömbért és a fűszereket, néhány percig 
kevergesd. Borítsd a lábasba a paszternákot és keverd alaposan össze. 
Öntsd hozzá az alaplevet és lassú tűzön főzd puhára a paszternákot. 
Turmixold, vagy botmixerrel krémesítsd. Tálaláskor szórd a tetejére a 
szalonnapörcöt. A tetejére még tehetsz 50 g zsírjára sütött füstölt 
szalonnapörcöt. 

 

AIP 88. Karfiolsteak 

 
Hozzávalók 4 adaghoz: 

• 1 db nagy karfiolfej 

• 1,5 dl kókuszjoghurt 

• 2 gerezd fokhagyma 

• ½ tk őrölt kömény 

• ½ tk pirospaprika 

• ½ tk kurkuma 

• ½ tk só 

• 1 citrom leve 

Recept: 
Vágd a karfiolt 1 cm vastag szeletekre. A többi összetevőt keverd 
össze, és egy tálban alaposan kend be a mázzal a karfiolszeleteket. 
Tedd be a hűtőbe 1 éjszakára, vagy 1-2 órára. Bélelj ki zsírpapírral egy 
tepsit, és terítsd szét rajta a karfiolszeleteket. Előmelegített sütőben 
süsd 200 fokon 25-30 percig, amíg a karfiol kissé megpuhul. Nem kell 
nagyon puhának lennie. 

 
Tipp: Kiváló reggeli lehet, ha házisonka-kockákat szórsz közé, és így 
sütöd meg. 

AIP 89. Édesburgonyás granola 

 
Salátaöntet alaprecept: 

• 150 g édesburgonya 

• 100 g sárgarépa 

• 1 ek kókuszolaj 

• 1 tk őrölt fahéj 

• csipet őrölt szegfűszeg 

• ¼ tk reszelt szerecsendió 

• só 

A tálaláshoz: 2 dl kókuszjoghurt, gyümölcs (eper, málna, áfonya, 
alma…) 
 
Recept: 
Melegítsd el a sütőt 180 fokra. Egy sütőpapírral bélelt tepsiben süsd 
puhára az édesburgonyát és a sárgarépát (kb. 20 perc). Egy tálban 
villával vagy krumplitörővel törd össze a még meleg, puha zöldségeket, 
és alaposan keverd össze a kókuszolajjal, szegfűszeggel, 
szerecsendióval és a fahéjjal. Pici vizet adhatsz hozzá, de ne legyen 
lágy a püré. Egy tálban keverd össze a kókuszchipset, az őrölt és a 
szeletelt mandulát. Az összekevert száraz hozzávalókat vegyítsd össze 

a zöldségpéppel, a száraz hozzávalókat teljesen vonja be a püré.  
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• 2 ek natúr kókuszchips (elhagyható) 

• 100 g őrölt mandula 

• 100 g szeletelt mandula 
 

Egy zsírpapírral kibélelt tepsiben a sütőben süsd a granolát 15-20 
percig, majd fordítsd-keverd meg. Vigyázz, hogy ne égjen meg. 
Nyitott sütőajtó mellett süsd további 30 percig, amíg aranybarna és 
ropogós nem lesz. Hűtsd ki a tepsin, majd tedd át légmentesen 
lezárható üvegbe, így két hétig is eláll. Tálaláskor 2-3 ek granolához 
adj kókuszjoghurtot és gyümölcsöt. 

AIP 90. Szivárványsaláta 

 
Hozzávalók 4 adaghoz: 

• 1 zacskó zöldsaláta  

• ½ db kígyóuborka  

• 2 db paprika 

• 1 ek olívaolaj 

• 1 maréknyi koktélparadicsom 

• 1 csokor petrezselyemzöld 

Recept: 
A hozzávalókat egy nagy tálban alaposan keverd össze.  

 

AIP 91. Alma mandulavajjal 

 
Hozzávalók 4 adaghoz: 

• személyenként 1 db nagy alma 

• 200 g tisztított mandula 

• 1 csipet só 

• vagy készen kapható natúr mandulavaj 

 

Recept: 
A mandulát egy száraz serpenyőben pirítsd meg (tepsire szétterítve 
sütőben is piríthatod). Várd meg, amíg teljesen kihűl, és erős késes 
aprítóban kb. 15 perc alatt a sóval együtt keverd krémesre. 
Félpercenként állítsd le a robotgépet, hogy le ne égjen a motor. 
Kezdetben száraz darálékot kapsz, ami nagyjából 10 perc után kezd 
összeállni. Folyamatosan kapard le a kever falára felragadt mandulát 
is. Az almát vágd szeletekre, és mindegyik szeletet kend meg egy 
kiskanál mandulavajjal. 

 
Tipp: Bármilyen dióféléből készíthetsz ilyen “vajat”, amit aztán 
almával, körtével, uborkával, sárgarépával fogyaszthatsz, illetve 
számos édesség alapanyagaként felhasználhatsz. 

AIP 92. Sült petrezselyemhasáb 

 
Hozzávalók 4 adaghoz: 

• 1 kg petrezselyemgyökér  

• 3 ek olvasztott zsiradék 

• só 

Recept: 
Süt papírral bélelt tepsin terítsd szét a petrezselyemgyökeret. Locsold 
meg az olvasztott zsiradékkal, sózd meg. El melegített sütőben 200 
fokon süsd 35-40 percig, amíg puha és szép barna, ropogós nem lesz. 

 
Tipp: Bármilyen gyökérzöldséget megsüthetsz így. 

AIP 93. Zöldségspagetti petrezselyempestoval 

 
Hozzávalók 4 adaghoz: 

• 1 db kígyóuborka  

• 2 db sárgarépa  

• 2 marék kelkáposzta levél  

• 1 nagy csokor petrezselyemzöld 

• 50 g őrölt mandula + 1 evő kanálnyi mandula 

• 2-3 ek extra szűz olívaolaj 

• 1 tk almaecet 

• só 

Recept: 
Egy tálban a kezeddel óvatosan keverd össze az kígyóuborka- és 
sárgarépa spirálokat a kelkáposztacsíkokkal. A petrezselyemzöldet, a 
mandulát, az olívaolajat, az almaecetet és a sót robotgépben keverd 
össze. A pestot halmozd a zöldségek tetejére. Szórd meg a maradék 
őrölt mandulával. 

 
 
 

AIP – 6. hét 

Visszavezetési protokoll – menetrend – 6. hét 
 
Ezen a héten a tojást kezdjük bevezetni az étrendbe úgy, hogy előbb a sárgáját, majd a fehérjét teszteljük. A mintaétrendben 
a 4. napon szerepel a tojássárgája a húslevesbe kevert módon. A tányérra szedett levesben keverj el 1-2 db tojás nyers 
sárgáját. A forró leves megfőzi a tojássárgáját, vagyis ne ijedj meg, nem kell nyersen fogyasztanod. 
 
A következő, 5. napon is a levesbe tesszük a tojássárgáját, de ha szeretnéd, keményre főtt tojássárgájával is próbálkozhatsz. 

• ½ db citrom leve 

• só 

• 1 db avokádó 
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Az a fontos, hogy a tojásfehérjét most még ne fogyaszd. A múlt héten bemutatott visszavezetési tervezetben láthatod, 
hogy a hét első három napján időt hagyunk a diófélék, magvak bevezetése után. Ez azt jelenti, hogy ha a pirospaprikától 
semmilyen kellemetlen tünetet nem észleltél, azt már fogyaszd, viszont a dióféléket, magvakat a bevezetésük 2. napja után 
kerüld legalább 3 napig, és figyeld a tüneteket. Én ezt az étrendben így építem be, de ha önállóan tervezel, akkor figyelj 
erre! A mostani mintaétrendben csütörtökön a zöld turmixba már keverhetsz egy maréknyi mandulát, ha semmilyen 
panaszod nem volt az előző napokban. Amennyiben viszont jelentkezett valamilyen kellemetlen tünet, sajnos továbbra is 
el kell hagynod (legalábbis egyelőre). A szombati és a vasárnapi menüben is található mandula – szükség esetén hagyd ki a 
receptből. Ha nem mandulával, hanem valamilyen más diófélével teszteltél a múlt héten, akkor természetesen a fentiek 
arra vonatkoznak. Most egyelőre az a legoptimálisabb, ha csak azzal a diófélével készíted az ételeidet, amit konkrétan le is 
teszteltél. Ahogy a múlt héten említettem, megnyújthatod a tesztelési időszakot a többi diófélével, vagy haladhatsz a 
Program ütemében, vagy még egy-két fajtát tesztelhetsz, amikre különösen kíváncsi vagy. Bárhogy is döntesz, az 
alapszabályokat tartsd be. Most sem ismétlek meg olyan recepteket, amelyeket az előző hetekben már leírtam. A már előző 
hetekben leírt recepteket keresd a korábbi recept könyvekben. A húsoknál is csak tippeket adok, hogy a változatosság 
biztosítása érdekében hozzászokj a húsfajták variálásához. A pénteki füstölt makréla jó minőségű konzerv – lehet ilyet 
kapni - időnként kicsit megengedőbbek vagyunk, és igénybe vesszük a kényelmi ételeket is. Most se felejtsd el, hogy a 
zöldsalátáknak természetes részeivé kell válnia az étkezéseidnek. Ha az adott étkezésnél a mintaétrendben nincs saláta 
feltüntetve, te akkor is fogyassz a fogás mellé egy-két csészényit. 
 
 

6.heti minta étrend Reggeli Ebéd Vacsora 

Hétfő Virsli  
Kígyóuborka 

Brokkolikrém-leves 
Grillezett hal  
Marinált cukkini 

Brokkolikrém-leves (maradék)  
Zellersaláta 

Kedd Citromos banánszeletek 
Sonka 

Sült (bárány) 
gyökérzöldségekkel 

Karfiolsaláta 

Szerda Sült (maradék) Pulykaragu 
Párolt kelbimbó 

Pulykaragu (maradék) 

Csütörtök Zöld turmix (diófélével) Húsleves tojássárgával  
Főtt hús tormamártással 

Lángolt kolbász morzsák párolt 
zöld levelekkel 

Péntek Baconos körte Erőleves Fasírt 
Vegyes zöldsaláta 

Füstölt makréla 
Vegyes zöldsaláta (maradék) 

Szombat Fasírt (maradék) Fűszeres csirkemáj  
Töltött édesburgonya 

Töltött édesburgonya (maradék) 

Vasárnap Töpörtő falatkák Káposztaleves  
Pácolt oldalas Zöldségpüré 

Sárgarépahummusz 

 
További ötletek reggelire: 
 

✓ maradék sült, főtt húsok, halak 

✓ fermentált zöldségek 

✓ nyers zöldségek és gyümölcsök (ez utóbbi módjával) 

✓ májpástétom, hal- és húskrémek 

✓ szalonna (házi, adalékanyag-mentes) 

✓ sonka (házi, adalékanyag-mentes) 

✓ virsli (glutén-, nitrát- és adalékanyag-mentes) 

✓ kacsa-, liba-, sertéstöpörtő 
 
Megjegyzés: Ezen a héten a tojássárgája kerül bevezetésre 
 

AIP 94. Grillezett hal marinált cukkinivel 
 

Hozzávalók 1 adaghoz: 

• 1 db egész hal 

• 1 db cukkini 

• 1 gerezd zúzott fokhagyma 

• 1 db citrom reszelt héja és leve 

• kis csokor bazsalikom  

• kis csokor petrezselyemzöld 

Recept: 
A cukkinit zöldséghámozóval vágd hosszúkás szeletekre. Az 
olívaolajat, a citromhéjat, a zúzott fokhagymát, a chilipelyhet és a 
citromlevet egy tálban alaposan keverd össze, fűszerezd sóval és 
borsikával. A cukkinit az aprított zöldfűszerekkel együtt jól forgasd 
meg a pácban és lefedve tedd félre legalább egy órára (nem kell a 
hűtőbe tenni). A halakat dörzsöld be a kókuszolajjal, és kívül belül 
sóval. Forró grillsütőben süsd 3-5 percig minden oldalukat. A 
cukkinivel tálald. 
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• só 

• borsika 

• chilipehely (elhagyható) 

• 1 ek kókuszolaj 

• 2 ek extra szűz olívaolaj 
 

 

AIP 95. Zellersaláta 

 
Hozzávalók 2 adaghoz: 

• 1 db zellergumó 

• 1 db alma 

• 5 dkg mazsola 

• 1 csokor petrezselyemlevél 

• 2 ek extra szűz olívaolaj 

• 1 ek almaecet 

• só, borsika 

Recept: 
Az olívaolajat, az almaecetet és a fűszereket egy kis csavaros 
üvegben alaposan rázd össze, majd öntsd egy tálba. A zellergumót 
vágd gyufaszál méret  darabokra, és tedd az öntetbe, jól 
forgasd meg. Az almát negyedeld (meg is hámozhatod), és vágd 
vékony szeletekre, majd a mazsolával együtt add a zellerhez. Ha kell, 
ízesítsd még, és hagyd állni egy órán keresztül. Tálalás előtt keverd 
hozzá az összetépkedett petrezselyemzöldet. 

AIP 96. Citromos banánszeletek 
 
Hozzávalók 1 adaghoz: 

• 1 db nem túl érett banán 

• 1 db citrom 
 

Recept: 
A banánt hámozd meg és vágd ferdén 5 mm-es karikákra. Egy 
tányéron rendezd el a szeleteket, és reszeld rájuk a citrom héját. 
Vágd ketté a citromot, és egy facsarásnyi levet locsolj a banánra. 

 
Tipp: Házi füstölt sonkakockákkal vagy baromfisonkával nagyon 
finom reggeli. 

AIP 97. Sült (bárány) gyökérzöldségekkel 

 
Hozzávalók 4 adaghoz: 

• 1 kg báránylapocka (vagy amiből készíted) 

• 5 db zúzott gerezd fokhagyma 

• 3 db egész gerezd fokhagyma  

• 2 db sárgarépa  

• 2 db paszternák vagy petrezselyemgyökér 

• 1 db vöröshagyma  

• 2-3 ág friss rozmaring 

• 2 ek kókuszolaj 

• só, borsika 

• 4-5 dl alaplé 

• 1 szál póréhagyma 

Recept: 
A húst éles késsel irdald be keresztben és hosszában a lapocka 
mindkét oldalán. A hús minden oldalát dörzsöld be az olaj és a 
zúzott fokhagyma keverékével, sózd, szórd meg borsikával. Tedd a 
húst egy nagy tepsibe, halmozd köré gyökérzöldségeket és a 
hagymákat. Öntsd fel az alaplével és tedd rá a rozmaringágakat is. 
Fedd le a tepsit alufóliával, és 170 fokos sütőben süsd 2,5-3 órán át. 
Vedd le a fóliát, és süsd további 30-40 percig, amíg pirosas színt kap. 

 

AIP 98. Karfiolsaláta 

 
Hozzávalók 4 adaghoz: 

• 1 db közepes karfiol 

• 4 szelet sovány füstölt sonka 

• 3 ek extra szűz olívaolaj 

• 1 ek almaecet 

• 1 gerezd zúzott fokhagyma 

• só, borsika 

• néhány db petrezselyemlevél 

• citromlé 
 
 
 
 

Recept: 
A karfiolt szedd rózsáira, majd a rózsákat vágd fel fél cm vastagságú 
szeletekre. Az öntethez alaposan keverd össze az olajat, az 
almaecetet, a zúzott fokhagymát, egy kis citromlét és a fűszereket. 
Egy tálban jól keverd össze a karfiolszeleteket az öntet 
kétharmadával. Tálaláskor szedd tányérokba a karfiolt és tépkedd a 
tetejére a sonkát. Csorgasd rá a maradék öntetet, és szórd meg 
aprított petrezselyemzölddel. 
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AIP 99. Pulykaragu párolt kelbimbóval 

 
Hozzávalók 4-6 adaghoz: 

• 1 kg pulykacomb-filé  

• 1 ek zsiradék 

• 1 db vöröshagyma 

• 1 db póréhagyma 

• 500 g kelbimbó  

• 1 csipet szerecsendió 

• só, bors 

Recept: 
Egy vaslábasban dinszteld meg a hagymát. Add hozzá a húst, pirítsd 
együtt fehéredésig. Tedd bele a fűszereket, öntsd fel az alaplével és 
fedő alatt lassú tűzön 1,5-2 óra alatt főzd puhára (sütőbe is teheted). 
Amikor a hús már majdnem kész, a kelbimbót sós vízben főzd 
félpuhára. A ragu mellé tálald. 

 

AIP 100. Lángolt kolbász morzsák párolt zöld 
levelekkel 

 
Hozzávalók 4 adaghoz: 

• 10 cm-es darab lángolt kolbász  

• 1 db római saláta vagy 2-3 szívsaláta  

• 1 db lilahagyma 

• 1 ek extra szűz olívaolaj 

• só, borsika 
 

Recept: 
A kolbászról húzd le a bőrét, és a kezeddel morzsold szét. Forró 
serpenyőben kevergetve-rázogatva pirítsd meg kissé, hogy a zsírja 
kiolvadjon. Szedd ki a kolbászmorzsákat a serpenyőből, tedd félre. 
A salátaleveleket dobd rá a visszamaradt kolbászzsírra, önts rá ½ dl 
vizet, és fedő alatt kis lángon főzd addig, amíg a levelek összeesnek. 
Ízlés szerint fűszerezd. Amikor kész, szedd tányérokra, szórd meg 
kolbászmorzsákkal és locsold meg egy kis extra szűz olívaolajjal. 
 
Tipp: Később, amikor már tudod, hogy a burgonyára hogyan reagál 
a szervezeted, szezonjában apró szem főtt (maradék) újkrumplival 
is készítheted. Ekkor a kolbászzsírra előtt dobd rá az újkrumplit, 
forgasd meg benne, és ezt követően add hozzá a salátaleveleket. 

AIP 101. Fűszeres csirkemáj 

 
Hozzávalók 4 adaghoz: 

• 500 g csirkemáj  

• 1 db lilahagyma  

• 1 gerezd fokhagyma  

• ½ db citrom reszelt héja és leve 

• 1 db kígyókígyóuborka 

• 1 ek kókuszolaj 

• só, borsika 

• 2 ek extra szűz olívaolaj 

Recept: 
A csirkemájat vágd 2-3 cm-es darabokra. Egy tálban keverd össze a 
májat a lilahagymával, fokhagymával, citromhéjjal, 1 evőkanál 
olajjal, sóval, borsikával. Az uborkát szeleteld fel vékonyan, rendezd 
el egy tányéron, majd locsold meg a maradék olívaolajjal és locsold 
meg a citromlével, sózd, hints rá némi borsikát. Egy serpenyőben 
hevítsd fel a kókuszolajat, tedd bele a csirkemájat a páccal együtt, és 
gyakran átforgatva pirítsd addig, amíg minden oldala szép színt kap. 
Amikor kész, a serpenyőben hagyd pihenni 5 percig, majd halmozd 
az uborkára. 
 

AIP 102. Töltött édesburgonya 

 
Hozzávalók 4 adaghoz a céklához: 

• 4 db édesburgonya  

• 1 db avokádó  

• 2 db érett paprika 

• 1 db lilahagyma  

• 2 gerezd fokhagyma 

• 4-6 ek kókuszjoghurt (elhagyható) 

• ½ ek kókuszolaj 

• 4 ek őrölt mandula 

• só, borsika 

• 2 ek mandulavaj 
 

 

Recept: 
Az édesburgonyát tedd süt lapra, és 180 fokra el melegített sütőben 
süsd 45- 50 percig, amíg átsül és puha lesz. Amikor kész, hosszában 
vágd félbe és óvatosan kanalazd ki a húsát egy tálba. A héja 
maradjon egyben. Az édesburgonya megsült belsejét egy tálban 
keverd össze a mandulavajjal, az avokádóval, a hagymákkal, 
paprikával és kókuszjoghurttal. A kókuszolajjal kenj ki egy tepsit. A 
tölteléket tedd vissza a héjba. Minden darabra szórj 1 evőkanál őrölt 
mandulát. Tedd a süt be, és grillezd addig, amíg a mandula aranyszín 
re pirul a tetején. 

 
 

• 3-4 db babérlevél 

• 1 kk őrölt kurkuma 

• 1 kk kakukkfű 

• 4 dl alaplé 
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AIP 103. Káposztaleves 

 
Hozzávalók 2 adaghoz: 

• 250 g savanyúkáposzta  

• 5 dkg húsos füstölt szalonna vagy baromfisonka 

• 1 db vöröshagyma  

• 2 db sárgarépa  

• 2 db petrezselyemgyökér  

• só, borsika, majoranna 

• pirospaprika (elhagyható) 

• ½ db zellergumó 

Recept: 
A füstölt szalonna zsírját olvaszd ki, és add hozzá a hagymát. Pirítsd 
együtt néhány percig, majd add hozzá a többi hozzávalót és öntsd 
fel vízzel vagy alaplével. Fedő alatt főzd 35-40 percig. 

 
Tipp: Karikára vágott füstölt kolbászt is főzhetsz bele. 

 

AIP 104. Pácolt oldalas 

 
Salátaöntet alaprecept: 

• 1,5 kg sertésoldalas 

• 1,5 dl frissen facsart narancslé 

• ½ db reszelt narancshéj 

• só, borsika 

• 3-4 db babérlevél 

Recept: 
A húst sózd be és tedd egy tűzálló tálba. A többi hozzávalót keverd 
össze és öntsd a húsra. Tedd a hűtőbe egy éjszakára. Fólia alatt 170 
fokos sütőben süsd 2 órán keresztül, majd vedd le a fóliát, és 200 
fokos süsd tovább, amíg a hús szép piros lesz. 

 

AIP 105. Sárgarépahummusz 

 
Hozzávalók 4 adaghoz: 

• 500 g sárgarépa 

• 3 gerezd zúzott fokhagyma 

• ½ db citrom leve 

• 1 db narancs leve 

• 3 ek mandulavaj 

• 1 tk barna cukor 

• 6 ek extra szűz olívaolaj 

• 1 tk egész római kömény 

Recept: 
Egy száraz serpenyőben pirítsd meg a római köményt és mozsárban 
törd finomra. Egy tálban keverj össze 4 evőkanál olívaolajat a 
cukorral és a köménnyel. A sárgarépát vágd 5 cm-es darabokra és a 
fokhagymával együtt add az öntethez. Forgasd alaposan össze, sózd, 
fűszerezd borsikával. Egy tepsiben 200 fokos sütőben süsd 35-40 
percig, amíg a répa megpuhul és jól megbarnul-pirul. Kis ideig hagyd 
hűlni, majd tedd robotgépbe a citrom- és narancslével, valamint a 
mandulavajjal és a maradék olívaolajjal. Turmixold pürévé, ha kell 
finomíts a fűszerezésen. 

 
Tipp: Zöldségrudacskákkal, salátalevelekkel tálald. 

 
 

7. hét 

Visszavezetési protokoll – menetrend – 7. hét 
 
Ezen a héten a tojásfehérjét fogjuk tesztelni, majd a hét utolsó napján a savanyított tejtermékeket. 
 
A receptgyűjtemény ezen a héten sem tartalmazza azt a leírást, amit korábban már bemutattam. Így a keddi szivárványsaláta, 
a szerdai céklasaláta, a májpástétom korábbi hetek receptjei között található. 
 
Megismétlem, de már tudod, hogy: 
 

✓ zöldsaláta sem csak akkor kerül a tányérra, amikor a mintaétrend külön írja, hanem mostanra már automatikusan 
fogyasztod a főétkezések mellé; 

✓ ha szükséged van rá, a főétkezések közben fogyaszthatsz egy-két egészséges falatot, módjával gyümölcsöt, ez 
kiskapu; 

✓ vizet kell innod rendszeres időközönként; 

✓ a mintaétrend nem kötelező, de arra figyelned kell, hogy a Program elvei alapján készítsd el az ételeket. 
 
Heti iránymutatás 
 
A tojásfehérje 
 
A tojás a téves koleszterinelméletek miatt sokáig száműzött volt a mindennapi táplálkozásunkból, holott az egyik 
legjelentősebb tápanyagforrásunk. A tojássárgája a petesejt, amit a tápanyagraktárként működő fehérje vesz körül. A tojás 
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minden olyan anyagot tartalmaz, ami ahhoz szükséges, hogy a belőle kikelő utód azonnal önálló életre képes lehessen. 
Ezek a tápanyagok számunkra is nélkülözhetetlenek. A teljes tojásban körülbelül negyvenféle fehérje található. A fehérjéket 
építő aminosavak közül a tojásban 18 megtalálható, köztük az összes esszenciális aminosav is. Az esszenciális aminosavak 
létfontosságúak számunkra, de azokat nem képes a szervezetünk előállítani, azokat a táplálékkal kell pótolni. Az anyatej 
után a tojás a második az emberi táplálkozás szempontjából legfontosabb fehérjék sorában. A tojás zsírtartalma a 
tojássárgájában van. A zsírsavak egyharmad része telített, kétharmad része telítetlen, vagyis tökéletes összetételben és ezen 
belül ideális arányban találhatók benne a szervezetünk számára elengedhetetlen zsírsavak. A tojásban szinte az összes 
vitamint és ásványi anyagot megtaláljuk, ráadásul könnyen hasznosítható formában. Nagyon fontos lenne ezért, hogy 
rendszeresen fogyassz tojást. A tojássárgáját, a tojásfehérjét és az egész tojást azért teszteljük külön a Programban, mert 
általában a tojásfehérje az, ami allergiás reakciót vált ki. A tojássárgája nagyon keveseknél vált ki valamilyen intoleranciát. 
Ha nálad sem okoz gondot, akkor legalább a tojássárgáját rendszeren fogyaszd - akár minden nap. Nem emiatt emelkedik 
a koleszterinszint. Ezen a héten a tojásfehérje a legegyszerűbb formában kerül az asztalra. Kedden reggel a májpástétom 
mellé / helyett, és szerdán a céklasalátára szórva 1-2 keményre főtt tojásfehérjéjét kockázz fel és fogyaszd el. 
 
A tojásfehérje-intolerancia az egyes teszteknél nem jelent feltétlen bizonyosságot. Az is számít, hogy nyers vagy főtt 
tojásfehérjéről van szó. A tojásfehérjének a főzés-sütés hatására megváltozik a szerkezete, nem biztos, hogy ebben az 
állapotban is kiváltja a kellemetlen tüneteket. Azoknál, akik glutén- és tejfehérje- (kazein) érzékenyek, a tojásfehérje-
intolerancia is előfordulhat, azonban még ezekben az esetekben is van még egy próba. Az egész tojás fogyasztása lehet, 
hogy egyáltalán nem fog problémát okozni. Az egész tojás fogyasztásakor ugyanis a tojássárga enyhíti a fehérjék allergizáló 
hatását, ezért lehetséges, hogy elmarad a túlérzékenységi reakció. Mindenképpen javaslom ezért, hogy ha szereted, és 
gyakran fogyasztanád, különös gonddal járj el a tojás tesztelésekor. 
 
Amennyiben viszont a múlt héten nem okozott problémát a tojássárgája, és ezen a héten nem lesz gondod a tojásfehérjével 
sem, az 5. napon egyél egész tojást is, hogy annak a hatását is megtapasztald. Általában nem szokott vele baj lenni. A héten 
azt is megteheted, hogy a 7. napon nem a savanyított tejterméket vezeted be, hanem az egész tojást, mondjuk egy jó kis 
rántotta bekebelezésével. 
 
Tejtermékek 
 
A tejtermékek fogyasztásának szükségessége nagyon heves és ellentétes érzelmeket vált ki az emberekből. Autoimmun 
betegeknek kevésbé ajánlott fogyasztani. Pajzsmirigyproblémáknál érdemes csökkentetten fogyasztani. 
Ösztrogéndominanciás tüneteknél (mint amilyen például a PCOS, az endometriózis, a PMS, IR, DIAB2), meddőségnél, 
bőrproblémáknál, ekcémánál, pattanásos bőrnél, tejfehérje-érzékenyeknek nem szabad fogyasztani vagy legalábbis 
csökkenteni érdemes a lehető legkevesebbre.  
 
A tejtermékekben lévő tejfehérje (kazein) a sajtkészítésen kívül kötőanyagként hasznosítható. A kazein egyik bomlási 
terméke a kazomorfin, amely a mofium és a heroin rokona – és ugyanúgy függőséget okoz. A tejsavó pedig többféle kisebb 
fehérjét, hormonokat, inzulint, ösztrogéneket és más növekedésserkentőket tartalmaz. A tejfogyasztás és az egészséges 
csontok összefüggését is megcáfolták mára. Megállapították, hogy a tejben lévő kalcium nehezen szívódik fel. Sokkal több 
kalcium épül be a szervezetbe a zöld leveles növényekből, a zöldfűszerekből és a pörköletlen diófélékből, magvakból, mint 
a tejtermékekből. Amikor a tehéntej-fogyasztás hazánkban is túlsúlyba került, a falusi lakosság a legelőről behajtott 1-2 
állat frissen fejt tejét dolgozta fel, nem nagyüzemi körülmények között tartott több ezer egyed összekevert tejét. A mai 
tejtermékek többségének minősége nem való emberi fogyasztásra – már ha törődsz magaddal. A pudingok, krémtúrók, 
gyümölcsjoghurtok, ivójoghurtok, tejszeletek egyszerű szemetek. A savanyított tejtermékek, mint például a joghurt és a 
kefir viszont elvileg akár jó hatással is lehetnének az emésztésünkre a bennük lévő baktériumflóra miatt. A joghurt a tej 
erjedésével készül, amely során a benne lévő laktóz lebomlik, egészséges élesztőgombák és élő baktériumflóra alakul ki.  
Az élelmiszeripar azonban könnyen feldolgozható baktériumflórát használ, és az egészséges élesztőgombákat kihagyja. A 
pasztörizált joghurtban nincs élő tejsavbaktérium – vagyis a belekre jótékony hatás már egyáltalán nincs meg, ellenkezőleg 
– nehéz megemészteni. Jótékony bélbaktériumokra fermentált élelmiszerekkel és a zöldségekben, gyümölcsökben található 
rostokkel is szert tehetsz. Ezért még joghurtot és kefirt sem kell fogyasztanod. Lehet, hogy minden nap eszel-iszol 
tejterméket, netán sajt- vagy joghurtimádó vagy. Ez érzelmi kérdés is, amiben a tejtermékek függőséget okozó hatása is 
szerepet játszik. Lehet, hogy egyszerűen azért, mert szereted az ízüket, szokásoddá vált a fogyasztásuk, amelyről nehezen 
mondanál le. Én mégis arra buzdítalak, hogy tegyél egy próbát. Az előző hetekben kimaradtak a tejtermékek. Ha jól elvoltál 
nélkülük, vagy az említett betegségek valamelyikében szenvedsz, megteheted, hogy nem is térsz vissza hozzájuk napi 
szinten – vagy csökkentsd le. Ha ezt elképzelhetetlennek tartod, csökkentsd le a tehéntejből készült termékek fogyasztását, 
és inkább kecske- vagy juhtejből készülteket fogyassz. A feta és a ricotta elvileg juhtejből készül, a mozzarella bivalytejből, 
a parmezán pedig nyers, nem pedig pasztörizált tehéntejből. Olvasd el a termékcímkét, mert az élelmiszeripar sok trükkre 
képes! Ez egy IR-esnek is kiskapu a tejtermékeket illetően, tehát feta, ricotta, mozzarella, parmezán mehet IR mellett. Ez 
kiskapu. Mert ne felejtsük el, IR-esk, PCOS-be szenvedők, endometriózissal küzdők, diabéteszes betegek továbbra se 
fogyasszanak tartósan tehéntejet, tehéntejből készült tejtermékeket. Tesztjelleggel nézd meg most nyugodtan, de arra 
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kérlek, inkább cseréld a receptekben lévő termékeket ezekre: feta, ricotta, mozzarella, parmezán, juhtej, juhsajt, juhtúró, 
kecskesajt, kecsketej, bivalytej. Itt a Programban a kefir bevezetését teszteljük. A kefir jó sok baktériumot és élesztőgombát 
tartalmaz, amelyek jótékony hatással lehetnek a bélflórára és az emésztésre. Amennyiben kazeinérzékeny vagy, 
természetesen ezt sem fogyaszthatod. Ha úgy döntesz, hogy mellőzöd a tejtermékeket, készíthetsz növényi tejeket is 
(ezekre konkrét recepteket mutattam az Ételportfólió könyvben). Készen is vásárolhatsz növényi tejet, kókusztejszínt. A 
visszavezetés tervezete szerint a heted utolsó napján fogyassz savanyított tejterméket (kefirt), és figyeld nagyon a hatását. 
Ha viszont eleve nem vagy oda a tejtermékekért, akkor örömmel fogadd el, hogy egyszerűen kiiktathatod őket. Ha van 
valamilyen tejtermék, amit különösen szeretsz, akkor teszteld le a már ismert módon (két nap fogyasztás, 3-5 nap szünet), 
és a tapasztalataid alapján vedd be az életedbe. 
 
7.heti minta étrend Reggeli Ebéd Vacsora 

Hétfő Zöld turmix Pácolt oldalas 
Zöldségpüré, 
Sárgarépahummusz 
(maradék) 

Káposztaleves (maradék) 

Kedd Májpástétom  
Főtt tojásfehérje 

Raguleves 
Szivárványsaláta 

Serpenyős zöldség 

Szerda Sült virsli Rozmaringos csirke 
Céklasaláta tojásfehérje 
kockákkal 

Raguleves (maradék) 

Csütörtök Sonka almával és körtével Rozmaringos csirke 
(maradék) 

Gyökértrió 

Péntek Füstölt lazac salátaágyon Gyökértrió (maradék) 
Vegyes zöldsaláta 

Fűszeres marhahús 

Szombat Mogyoróvajas 
kígyóuborkaszeletek 

Húsleves Tárkonyos 
zöldbab 

Sült hal 
Tárkonyos zöldbab (maradék) 

Vasárnap Natúr kefir  Húsleves (maradék) 
Pecsenye vagy pörkölt 
Párolt vegyes zöldség 

Párolt vegyes zöldség 

 
További ötletek reggelire: 
 

✓ maradék sült, főtt húsok, halak 

✓ fermentált zöldségek 

✓ nyers zöldségek és gyümölcsök (ez utóbbi módjával) 

✓ májpástétom, hal- és húskrémek 

✓ szalonna (házi, adalékanyag-mentes) 

✓ sonka (házi, adalékanyag-mentes) 

✓ virsli (glutén-, nitrát- és adalékanyag-mentes) 
 

AIP 106. Raguleves 
 

Hozzávalók 2-3 adaghoz: 

• 30 dkg kockára vágott sertéshús vagy baromfiaprólék 

• 1 db vöröshagyma 

• 2-3 db sárgarépa 

• 2-3 db petrezselyemgyökér 

• ½ db karalábé 

• ½ db zellergumó 

• 1 tk tárkony 

• 1 tk lestyán 

• só, borsika 

• 1 ek zsiradék 
 
 
 
 

Recept: 
Egy lábasban forrósítsd fel a zsiradékot. Dinszteld meg rajta a 
vöröshagymát. Add hozzá a húst, és időnként megkeverve párold 
fehéredésig. Tedd bele a zöldségeket és a fűszereket, alaposan 
keverd össze, és öntsd fel vízzel (vagy alaplével). Fedő alatt főzd 
puhára. Tálaláskor savanyíthatod egy kis citromlével. 
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AIP 107. Serpenyős zöldség 

 
Hozzávalók 2 adaghoz: 

• 1 db vöröshagyma 

• 1 gerezd fokhagyma 

• 2 db nagy, főtt, kihűlt édesburgonya 

• 250 g főtt, kihűlt kelbimbó 

• 1 tk currypor (elhagyható) 

• só, borsika 

• 2 ek kókuszolaj 

Recept: 
Egy serpenyőben hevítsd fel az olajat, és 5-6 perc alatt süsd meg 
benne a hagymát, amíg puha és pirosas színű lesz. Add hozzá a 
fokhagymát és a curryport. Tedd bele az édesburgonyát, és óvatosan 
kevergetve süsd addig, amíg megpirul (a serpenyő aljáról fakanállal 
kapargasd fel a lesült részeket). Dobd a serpenyőbe a kelbimbót is, 
és kevergetve párold 3-4 percig. Fűszerezd sóval, borsikával és 
forrón tálald. 

AIP 108. Rozmaringos csirke 
 
Hozzávalók 4 adaghoz: 

• 8 db csirkecomb, vagy 1 db egész csirke feldarabolva 

• 1 db vöröshagyma 

• 3 gerezd fokhagyma 

• 3 db friss rozmaringág levelei 

• 2 ek zsiradék 

• 3-4 dl alaplé (hús-, vagy zöldségalaplé) 

• 1 db citrom 

• 1 csokor petrezselyemzöld 

• só, bors 
 

Recept: 

Melegítsd elő a sütőt 180 fokra. Egy tűzálló edényben közepes 
lángon hevítsd fel a zsiradékot. Dobd bele a vöröshagymát, és 
gyakori kevergetés mellett párold 5-6 percig, amíg a hagyma 
megpuhul. Add hozzá a fokhagymát és a rozmaringleveleket, sózd 
meg, és adj hozzá csipetnyi borsikát. Párold ezt a keveréket 2-3 
percig. Tedd az edénybe a csirkedarabokat, és önts rá annyi 
alaplevet, hogy ne lepje el teljesen. Főzd a tűzhelyen addig, amíg 
gyöngyözni kezd. Kóstold meg, és ha kell, fűszerezd a szaftot sóval, 
borsikával. A sütőben süsd további 40 percig, amíg a csirkehús 
szaftból kiálló része megpirul. Apróra vágott petrezselyemzölddel 
tálald. 
 
Tipp: Ezt a fogást másféle húsból is elkészítheted. 

AIP 109. Gyökértrió 

 
Hozzávalók 3 adaghoz: 

• 1 db zellergumó  

• 3 db paszternák  

• 3 db sárgarépa  

• 2 db vöröshagyma  

• 2 gerezd fokhagyma 

• 3-4 szál friss kakukkfű  

• 3 szál friss zsálya  

• 1 l alaplé 

• só, borsika 

• 1 ek zsiradék 

Recept: 
Egy serpenyőben a zsiradékon párold meg a hagymát, amíg 
megpuhul. Add hozzá a fokhagymát, és párold tovább 1-2 percig. 
Melegítsd elő a sütőt 180 fokra. Egy sütőtálban terítsd szét a 
zellerszeleteket, sózd, ízesítsd borsikával, majd terítsd szét rajta a 
párolt hagyma felét, és szórd meg a zöldfűszerekkel. Rétegezd rá a 
paszternákszeleteket, majd terítsd be a hagyma másik felével és a 
zöldfűszerekkel. Fedd be az egészet a sárgarépával. Önts rá annyi 
forró, ízesített alaplevet, amennyi éppen ellepi. Fedd le fóliával, és a 
sütőben süsd 30 percig. Vedd le róla a fóliát, és további 30 percre 
tedd vissza a sütőbe, a sárgarépa kissé megpirulhat a tetején. 
 
Tipp: Más zöldségekkel is készítheted. Használhatsz csicsókát, 
petrezselyemgyökeret, karórépát, édesburgonyát, újburgonyát is. 
 

AIP 110. Fűszeres marhahús 

 
Hozzávalók 2 adaghoz: 

• 350 g darált sovány marhahús  

• 2 gerezd fokhagyma 

• 1 tk őrölt római kömény 

• 1 tk pirospaprika 

• ½ db zöldcitrom leve 

• 1 kis csokor petrezselyemzöld 

• 2 db szívsaláta  

• só, borsika 

• 2 ek zsiradék 
 

Recept: 
Egy serpenyőben forrósítsd fel a zsiradékot, majd morzsold bele a 
darált húst. Pirítsd pár percig keverés nélkül, hogy megbarnuljon, 
majd fogasd át, és pirítsd tovább, amíg a hús már sehol sem látszik 
nyersnek. Add hozzá a fokhagymát, a köményt, a borsikafüvet, és 
sózd meg. Gyakran kevergetve pirítsd 10 percig és szórd meg a 
pirospaprikával. Óvatosan még 1-2 percig pirítsd tovább, amíg kezd 
ropogós lenni, de vigyázz, hogy a pirospaprika ne égjen meg. 
Amikor kész, vedd le a tűzről. A salátaleveleket rendezd el egy 
tányéron, és kanalazd rá a húst. Locsold meg a zöldcitrom levével 
és szórj rá petrezselyemzöldet. 

 
Tipp: Adhatsz hozzá ízlés szerint szárított chilipelyhet is. 
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AIP 111. Vegyes zöldsaláta 

 
Hozzávalók 2 adaghoz: 

• 1 maréknyi spenótlevél  

• 1 maréknyi rukkola 

• bazsalikom 

• petrezselyemzöld 

• 1 db lilahagyma  

• 1-1 db piros és sárga 
húsú paprika  

• 1 db kisebb kígyóuborka 

Recept: 
Egy nagy salátástálban keverd össze a zöldségeket. Az öntethez egy 
kis csavaros üvegben alaposan rázd össze az olívaolajat, almaecetet, 
citromlevet, reszelt fokhagymát és a fűszereket. Az öntetet csorgasd 
a salátára. 

 

AIP 112. Tárkonyos zöldbab 

 
Hozzávalók 4 adaghoz: 

• 500 g friss zöldbab  

• 2 ek zsiradék 

• 2 fej mogyoróhagyma 

• 1 db citrom leve 

• 1 marék friss tárkony felaprítva 

• só, borsika 
 

Recept: 
Egy edényben közepes lángon hevítsd fel a zsiradékot, és párold 
puhára rajta a hagymát. 
Add hozzá a fokhagymát és a zöldbabot. Ha mirelit zöldbabot 
használsz, előtte olvaszd ki. Sózd és borsikázd meg, majd kis lángon 
fedő alatt párold 10-15 percig, majd adj hozzá 1 dl vizet, és párold 
tovább fedő nélkül. Időnként keverd meg, és főzd addig, amíg a 
zöldbab megpuhul. Ha szükséges, adj hozzá vizet, de ne túl sokat, 
hogy csak nagyon kevés leve maradjon, mire elkészül. Ne főzd túl a 
babot! Amikor kész, állítsd a lángot takarékra, és néhányszor 
megkeverve add hozzá a citromlevet és a tárkonyt. 

 

8. hét 

 
Visszavezetési protokoll – menetrend – 8. hét 
 
Ezen a héten a savanyított tejtermékek próbájával kezdünk, majd az 5. napon bevezetjük a gluténmentes gabonafélék közül 
a barnarizst. Remélem a receptek ismét kedvedre valók lesznek. Most már nem ismétlem el az alapelveket, helyette 
felhívom a figyelmed a videóban elhangzó információk fontosságára. Mindenképpen jegyzetelj, és kérdezz, ha valamit nem 
értesz, vagy pontosításra van szükséged. A gluténtartalmú gabonák bevezetésével gyakorlatilag az összes lényeges 
élelmiszercsoport visszavezetését elkezdtük. 
 
Gluténtartalmú gabonák és hüvelyesek 
 
A már tanult módszer szerint lehet tesztelni, 2 egymást követő napon fogyasztod, majd 3-5 napon át nem és megnézed a 
tapasztalatokat. Ahol nem éreztél gondot, az a hüvelyes biztosan jó számodra. Hüvelyes például a borsó, a zöldbab, a 
babfélék, a lencse. Akár mindet le tudod tesztelni. A savanyított tejterméket menetrend szerint kell megvizsgálni, azaz 
haladjatok a 8. heti étrend szerint.   
 
Azok, akiknek tejmentes étrend van előírva, a 7.hét 7. napján és a 8.hét első napján a tejterméket ki lehet hagyni, helyette 
illesszetek be egy hüvelyest. Tehát például az első nap reggelijében a kefirt hagyd el és készíts egy lencse pástétomot (főtt 
lencse, fokhagyma, fűszerek ledarálva, krémesítve) vagy a virsli mellé párolj például zöldbabot.  
 
Azok, akiknek gluténmentes étrend van előírva, azok menetrend szerint haladhatnak a 8. héten, hiszen itt a gluténmentes 
gabona kerül visszavezetésre és a tejtermék is fogyasztható.  
 
Akinek kombináltan tejmentes és gluténmentes étrend van előírva, a gluténmentes rész követendő, viszont a tejterméket 
cseréljétek le hüvelyes tesztelésre. A 7.hét 7. napján és a 8.hét első napján a tejterméket ki kell hagyni, helyette illesszetek 
be egy hüvelyest. Tehát például az első nap reggelijében a kefirt hagyd el és készíts egy lencse pástétomot (főtt lencse, 
fokhagyma, fűszerek ledarálva, krémesítve) vagy a virsli mellé párolj pld. zöldbabot.  
 
 
 
 
 
 

• ek almaecet 

• 1 ek citromlé 

• 2 ek olívaolaj 

• só, bors, kakukkfű 

• 1 gerezd fokhagyma 
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8.heti minta étrend Reggeli Ebéd Vacsora 

Hétfő Natur kefir  
Sült (maradék) vagy sonka, 
virsli 

Pecsenye vagy pörkölt 
(maradék) 
Zöldsaláta 

Töksaláta 

Kedd Zöld turmix Zellerkrém-leves 
Posírozott hal 
karamellizált répával 

Posírozott hal karamellizált 
répával (maradék) 

Szerda Rántotta Fűszeres spenót 
édesburgonyával 

Csirkemájfalatok  
Fűszeres spenót 
édesburgonyával (maradék) 

Csütörtök Szalonnás kelbimbó Sokzöldséges egytál Nizzai saláta 

Péntek Barnarizspehely- kása 
Töpörtő 

Káposztás erőleves  
Fasírt 
Barnarizs-saláta 

Sokzöldséges egytál (maradék) 

Szombat Barnarizspehely- kása 
Házi sonka 

Sült vagy pörkölt 
Savanyúság, saláta 

Barnarizs-saláta (maradék) 

Vasárnap Májpástétom Kígyóuborka Gulyás “Desszertsaláta” Csőben sült frittata 
zöldségekkel 

 
 

AIP 113. Töksaláta 
 

Hozzávalók 2 adaghoz: 

• 1 db kígyókígyóuborka 

• 1 db cukkini 

• 1 db kisebb sárgadinnye (elhagyható télen) 

• 10 dkg olajbogyó 

• 1 db lilahagyma 

• 1 db citrom leve 

• 2 ek extra szűz olívaolaj 

• só, bors 

Recept: 
Az uborkát és a cukkinit vágd hosszában négy felé, és vékonyan 
szeleteld fel. A sárgadinnyét vágd félbe, magozd ki és vágd 
szeletekre. A szeletekről hámozd le a héjat. A sárgadinnye-szeleteket 
vágd hosszában olyasmi vastagra, mint az uborkát és a cukkinit, 
majd szeleteld fel. Vágd durvára az olajbogyót. A lilahagymát felezd 
meg és vékonyan szeleteld fel. A zöldségeket óvatosan keverd össze, 
locsold meg a citrom levével és az olívaolajjal. Sózd, szórd meg 
frissen őrölt borssal.  
 

AIP 114. Posírozott hal 

 
Hozzávalók 4 adaghoz: 

• 500 g halfilé 

• ½ dl kókusztej vagy mandulatej (házi) 

• 1 csokor petrezselyemzöld 

• 2-3 db babérlevél 

• 2 ek extra szűz kókuszolaj 

• só, borsika 

Recept: 
Egy lábasba öntsd bele a kókusz- vagy mandulatejet és ugyanannyi 
vizet. A csokorba kötött petrezselyemzöldet és a babérlevelet a 
fűszerekkel tedd a lábasba, forrald fel. Vedd le a lángot úgy, hogy a 
folyadék gyöngyözzön, és tedd bele a haldarabokat. Főzd 2-3 percig, 
amíg a hal átfő. Szűrőkanállal óvatosan szedd ki a halat a főzővízből, 
tálalásig tartsd melegen. Tálaláskor locsolj rá némi olívaolajat. 

AIP 115. Karamellizált sárgarépa 
 
Hozzávalók 4 adaghoz: 

• 500 g sárgarépa 

• 1 gerezd fokhagyma  

• 1 csokor petrezselyemzöld 

• 1 db citrom reszelt héja 

• 2 ek kókuszolaj 

• só, borsika 
 
 
 
 
 
 
 

Recept: 
A sütőt melegítsd elő 180 fokra. A sárgarépát tisztítsd meg és 
hosszában vágd ketté. Egy tepsiben oszlasd szét a kókuszolajat és 
tedd bele a sárgarépát, sózd, borsikázd. A sütőben fólia alatt süsd 
30-40 percig, amíg a répa megpuhul. Amikor a répa puha, vedd le 
róla a fóliát és süsd további 30-40 percig, amíg a sárgarépa barnulni 
és karamellizálódni kezd. A felaprított fokhagymát, 
petrezselyemzöldet és reszelt citromhéjat alaposan keverd össze. 
Amikor kész a sárgarépa, óvatosan forgasd össze a fokhagymás- 
petrezselyemzöldes-citromhéjas keverékkel. 
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AIP 116. Fűszeres spenót édesburgonyával 

 
Hozzávalók 4 adaghoz: 

• 500 g édesburgonya 

• 500 g spenót 

• 1 db vöröshagyma 

• 1 gerezd fokhagyma 

• 1 db pici chilipaprika 

• 1 tk friss reszelt gyömbér 

• 2 tk garam masala fűszer – elhagyható 

• só 

• 2 ek zsiradék 

Recept: 
Az édesburgonyát negyedeld fel és vágd vastag szeletekre, sós 
vízben főzd 8- 10 percig, amíg megpuhul. A spenótot mosd meg, és 
egy lábasban annyi vízzel, amennyi a levelekre tapadt, fedő alatt 
párold addig, amíg összeesik (4-5 perc). Egy serpenyőben hevítsd 
fel a zsiradékot, majd párold benne puhára a hagymát. Add hozzá a 
fokhagymát, a chilipaprikát, a gyömbért és a garam masalát. Az 
édesburgonyát szűrd le és a szeleteket tedd át a hagymás 
serpenyőbe, óvatosan kevergetve főzd 4-5 percig. Add a spenótot is 
az édesburgonyához, és további 2-3 percig főzd együtt, hogy jól 
átmelegedjen, sózd meg, ha szükséges. 

 
Tipp: Keverhetsz hozzá kefirt vagy natúr joghurtot, aludttejet. 
Reszelhetsz a tetejére kecskesajtot 

AIP 117. Szalonnás kelbimbó 

 
Hozzávalók 1 adaghoz: 

• 1 szelet húsos szalonna csíkokra vágva vagy 2-3 
szelet baromfisonka 

• 1 maréknyi kelbimbó 

• 1 szál zöldhagyma  
 

Recept: 
Egy serpenyőben közepes lángon olvaszd ki a szalonna zsírját, 
vigyázz, ne égjen meg. Add hozzá a hagymát és párold-pirítsd együtt 
a szalonnával. Amikor a hagyma üveges, tedd bele a serpenyőbe a 
kelbimbót is, és gyakori kevergetés mellett süsd 10-15 percig, amíg 
a kelbimbó egy kissé átpárolódik, és kap egy kis színt (de ne égjen 
meg). 

 
Tipp: Tálalhatsz mellé 1-2 db főtt tojást is. 

AIP 118. Sokzöldséges egytál 

 
Hozzávalók 4 adaghoz: 

• 500 g hús vagy vegyes baromfiaprólék 

• 1 db vöröshagyma 

• 2 gerezd fokhagyma 

• 2 ek zsiradék 

• só, borsika, kakukkfű, rozmaring 

• egy-egy csészényi vegyeszöldség, amely lehet 2 cm-es 
darabokra vágott sárgarépa, petrezselyemgyökér, 
nagyobb kockákra vágott zeller, rózsáira szedett 
karfiol, brokkoli, kockára vágott sütőtök, zöldbab 

Recept: 
Egy vastagfalú sütőedényt (cserép- vagy vasedényt) kenj ki a 
zsiradékkal. Szórd meg az edény alját a vöröshagymával és a 
fokhagymával, sózd, fűszerezd. Keverd össze a zöldségeket és tedd 
az edénybe, sózd, fűszerezd. A húst terítsd szét a zöldségeken, sózd, 
fűszerezd. Öntsd fel annyi vízzel (vagy ha van, hús- vagy zöldség 
alaplével), amennyi éppen ellepi. Fólia vagy az edény fedele alatt 180 
fokos sütőben süsd 2-3 órán keresztül, amíg a hozzávalók 
megpuhulnak. Kóstolás közben finomíts a fűszerezésen, ha 
szükséges. 
 

AIP 119. Hamis nizzai saláta 

 
Hozzávalók 2-3 adaghoz: 

• 250 g párolt zöldbab 

• 4-5 db főtt tojás 

• 1 marék olajbogyó 

• 1 nagy fejessaláta vagy szívsaláta 

• 1 csokor bazsalikomlevél 

• 1 gerezd fokhagyma 

• 2-3 ek extra szűz olívaolaj 

• 1 ek almaecet 

• 1 tk dijoni mustár 

• só, borsika 
 

Recept: 
Egy kis csavaros üvegben alaposan rázogasd össze a fokhagymát, 
olívaolajat, almaecetet, mustárt, borsikát. A saláta leveleit szedd szét, 
és egy tálban óvatosan forgasd össze az öntettel. Halmozd rá a 
zöldbabot, egy-két mozdulattal keverd el. Negyedeld fel a tojásokat, 
és az olajbogyóval együtt rendezd el a salátán. Szórd meg a 
bazsalikom összetépett leveleivel és csorgasd rá az üvegben maradt 
öntetet. 
 
Tipp: Tonhalat is morzsolhatsz rá. A zöldbabbal együtt aprószemű 
főtt újburgonyát is forgathatsz bele. 
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AIP 120. Barnarizspehely-kása 

 
Hozzávalók 1 adaghoz: 

• 3-4 ek barnarizs-pehely (kása) – ha nem találsz 
pelyhet, lehet sima barna vagy basmati rizs is főzve 

• forró víz 

• őrölt fahéj 
 

Recept: 
Tedd a barnarizs-pelyhet egy müzlistálkába. Vízforralóban forralj 
vizet, és kevergetés közben öntsd fel a pelyhet úgy, hogy 2 ujjnyival 
ellepje. Alaposan keverd össze, és a kívánt állag eléréséig önts még 
hozzá vizet, ha szükséges. Szórd meg őrölt fahéjjal. 
 
Tipp: Sokféleképpen ízesítheted: Forró víz helyett használhatsz 
forró kókusztejet is. Tehetsz bele néhány szem mazsolát, más aszalt 
gyümölcsöt. Tehetsz bele felengedett mirelit, vagy friss áfonyát, 
málnát, meggyet. Keverhetsz bele darált diófélét. Megszórhatod 
őrölt kakaóporral, vagy reszelhetsz rá 1 kocka étcsokoládét. A natúr 
kása mellé mindig fogyassz valamilyen, a felszívódását lassító 
élelmiszert is, pl. pár szem magot. 

AIP 121. Káposztás erőleves 

 
Hozzávalók 4 adaghoz: 

• 1 db kis fej kelkáposzta  

• 1 l forró alaplé 

• 1 db vöröshagyma 

• 2-3 db közepes sárgarépa  

• 1 db petrezselyemgyökér 

• só, borsika, kömény 

• 1 ek zsiradék 

Recept: 
Egy lábasban hevítsd fel a zsiradékot és közepes lángon párold 
benne puhára a vöröshagymát. Add hozzá a sárgarépát és a 
petrezselyemgyökeret, sózd meg, hintsd meg köménnyel és keverd 
alaposan össze. Lefedve főzd 5-6 percig, majd keverd bele a 
kelkáposztaleveleket. Öntsd fel a forró alaplével és gyöngyözve főzd 
15-20 percig, amíg a zöldségek megpuhulnak. Finomíts a 
fűszerezésen, ha szükséges. 
 

AIP 122. Barnarizs-saláta 

 
Hozzávalók 2 adaghoz: 

• 100 barnarizs vagy basmati rizs 

• 1 db kisebb kígyóuborka 

• 1 maréknyi zöldborsó 

• 1 db lilahagyma 

• 2 tk szezámolaj 

• 1 kk barnacukor 

• só 

• 1 tk almaecet 

Recept: 
A rizst alaposan öblítsd le, majd hideg vízben feltéve főzd puhára 
20-25 perc alatt. Csöpögtesd le. Keverd össze a szezámolajat, az 
almaecetet, a barnacukrot és a sót 2-3 ek langyos vízzel úgy, hogy a 
só és a cukor feloldódjon a folyadékban. Az öntetet keverd össze a 
meleg rizzsel, majd hagy kihűlni. A kígyóuborkát hosszában 
negyedeld fel és vágd szeletekre. Keverd össze az uborkát, a 
lilahagymát és a zöldborsót, majd óvatosan forgasd össze a rizzsel. 
 

AIP 123. “Desszert”- saláta 

 
Hozzávalók személyenként: 

• 2 db közepes körte 

• 40 g áfonya 

• 50 g puha datolya 

• ½ db citrom leve 

• 1 tk kakukkfű 

• 2 ek extra szűz olívaolaj 

• só, bors 

Recept: 
A körtét negyedeld fel, vedd ki a magházát, és a negyedeket vágd fel 
ujjnyi vastagságú szeletekre. Egy szép üvegtányéron rendezd el a 
szeleteket, szórd meg az áfonyával. A datolyaszemeket hosszában 
felezd meg, és tedd a gyümölcsökre. Egy kis csavaros üvegben rázd 
össze a citromlevet, a kakukkfüvet, a sót és az olívaolajat. Locsold 
meg az öntettel a gyümölcsöket, őrölj rá fekete borsot. 
 

AIP 124. Csőben sült frittata zöldségekkel 

 
Hozzávalók 4 adaghoz: 

• 1 db vöröshagyma és 1 gerezd fokhagyma 

• 8 db tojás 

• 20 g parmezán vagy sonkakockák 

• 2 ek zsiradék 

• 500 g vegyes zöldség 

• só, borsika, zöldfűszer 

Recept: 
A zsiradékkal kenj ki egy tepsit, majd szórd az aljára a vöröshagymát, 
a fokhagymát és a tisztított, kockára-karikára vágott zöldségeket. 
Sózd, borsikázd és alaposan forgasd össze az egészet. Egyszer-
kétszer megkeverve 180-190 fokon süsd 25-35 percig, míg az összes 
zöldség megpuhul, és itt-ott karamellizálódni kezd. A tojásokat verd 
fel, sózd meg és keverd el a felaprított zöldfűszerekkel. A tojásos 
keveréket öntsd a zöldségekre, reszeld rá a parmezánt, vagy szórd 
meg a sonkakockákkal, és 15-20 percre tedd vissza a sütőbe, amíg a 
tojás megszilárdul, és a teteje pirosas-barnás színt kap. 

 



 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Az emberek azt hiszik, ha fogyókúráznak, boldogabbak lesznek. 
Azonban épp az ellentétje igaz: 

minél kevesebbet esznek, annál morcosabbak.” 
 



 

 

Duciforradalom 

AIP 9-12. hét 



Duciforradalom Mentorprogram| Funkcionális táplálkozás                                   AIP | szinten tartó szakasz | 9-12. hét 

 

 
58 

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

 

9. hét 

 
9.heti minta étrend Reggeli Ebéd Vacsora 

Hétfő Főtt tojás 
Paprika, paradicsom 

Gazpacho 
Pecsenye 
Zöldséges rizs 
Fűszeres zöldbab 

Hússaláta 
Fűszeres zöldbab 

Kedd Zabkása Minestrone 
Töltött kaliforniai paprika 
Zöldfűszeres citromos hal 

Borsópörkölt 
Savanyúság 

Szerda Citromos hal Borsópörkölt Nyári 
csalamádé 

Lecsó 

Csütörtök Halkrém 
Karalábészeletek 

Uborkaleves  
Lecsó tojással 

Csirkenyárs  
Zöldségtrió 

Péntek Smoothie Csirkenyárs  
Sült újburgonya 
Uborkasaláta 

Zöldségragu 

Szombat Rántotta  
Zöldségek 

Húsleves 
Meggymártás Köles 

Zöldségragu 

Vasárnap Májpástétom  
Zöldségek 

Húsleves  
Finomfőzelék  
Egyben sült fasírt 

Egyben sült fasírt Kovászos 
uborka 

 
Megjegyzés 

✓ A kenyeret szándékosan nem tartalmazza az étrend, ha úgy érzed, te nem tudod teljes mértékben kiiktatni, a 
kenyérfogyasztásnál vedd figyelembe az általános részben írtakat. Pur-pur kenyeret nyugodtan fogyassz. 

 
 

AIP 125. Gazpacho 
 

Hozzávalók 4 adaghoz: 

• 6 db nagy paradicsom 

• 1 db kígyóuborka 

• 2 db kápia paprika 

• 1 db vöröshagyma 

• 2 gerezd fokhagyma 

• 2 ek olívaolaj 

• só, bors 

• 1 ek almaecet 

Recept: 
A paradicsomok alját keresztben metszd be, majd dobd őket egy tál 
forró vízbe. Fél perc múlva tedd át a paradicsomokat hideg vízbe, 
majd húzd le a héjukat. Darabold fel a paprikával és az uborkával 
együtt. A paradicsom-paprika-uborka darabok egyharmadát tedd 
félre, ez a levesbetét lesz. A többit a vöröshagymával, a 
fokhagymagerezdekkel, olívaolajjal, sóval, borssal együtt 
robotgépben, vagy botmixerrel pürésítsd. Ízlés szerint add hozzá az 
almaecetet. A pürét egy szép üvegtálban keverd el a levesbetéttel, és 
jól hűtsd be. 

AIP 126. Pecsenye 

 
Hozzávalók 1 adaghoz: 

• Az általad kedvelt és megfizethető húsból vásárolj 
annyit, amennyi egy evésre biztosan elfogy, plusz 
számolj rá egy hússalátához való mennyiséget 
 

Recept: 
Egy vastag aljú tepsit kenj ki zsiradékkal. A húst tisztítsd meg, és 
fűszerezd be sóval, borsikával, őrölt rozmaringgal, és rendezd el a 
tepsin. Egy egész fokhagymát tisztíts meg, szedd gerezdekre, és 
vagdald a húsra. Önts rá 1 dl vizet, és forró sütőben süsd szép 
pirosra. 
 
Tipp: A pecsenye maradékából könnyen készíthetsz hússalátát. A 
maradék húst, ha kell csontozd ki, és vágd kis kockákra. 
Zöldpaprikát, paradicsomot, uborkát, lilahagymát szintén darabolj 
össze, és óvatosan keverd össze a hússal és 2-3 kanál olívaolajjal.  

AIP 127. Zöldséges rizs 
 
Hozzávalók 1 adaghoz: 

• 50-60 g rizs 

• 100 g borsó vagy sárgarépa vagy zeller vagy vegyesen 
 

Recept: 
A szokásos módon készíts főtt rizst, amelybe főzés közben 
bármilyen, általad kedvelt zöldséget belekeverhetsz. Nyáron a 
borsó, a gyenge sárgarépa karikák, a kis kockára vágott zeller a 
legfinomabb. 
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AIP 128. Fűszeres zöldbab 

 
Hozzávalók 4 adaghoz: 

• 1 kg sárga-, vagy zöldhüvelyű zöldbab 

• 1 db padlizsán 

• 1 db vöröshagyma 

• 1 gerezd fokhagyma 

• 4 db paradicsom 

• só, bors 

• 1 ek zsiradék 

• 1 csokor petrezselyemzöld 

Recept: 
A zöldbabot tisztítsd meg, és vágd 2 cm-es darabokra, de egyben is 
hagyhatod. A vöröshagymát aprítsd fel kis kockákra. A padlizsánt 
vágd fel 1 cm-es darabokra, sózd be. A paradicsomot hámozd meg, 
és darabold fel 2 cm-es darabokra, sózd be. Forralj vizet, tegyél bele 
sót, és amikor forr, tedd bele a zöldbabot – újraforrásig főzd. Egy 
lábosban hevítsd fel a zsiradékot, majd pirítsd meg rajta a hagymát 
és a fokhagymát. Add hozzá levével együtt a paradicsomot, 
padlizsánt, és az előkészített zöldbabot. Lassú tűzön főzd puhára 15 
percig, fűszerezd sóval, borsikával. Tálaláskor szórd meg apróra 
vágott zöld peterzselyemmel. 

AIP 129. Zabkása 

 
Hozzávalók 1 adaghoz: 

• 2-3 ek natúr zabpehely 

• víz 
 

Recept: 
Egy lábasba szórd bele a kívánt mennyiségű zabpelyhet. 
Vízforralóval forralj vizet és öntsd rá a zabpehelyre úgy, hogy 
bőségesen ellepje. Két- háromszoros vízmennyiséget is ráönthetsz. 
Hagyd állni. Szórhatsz rá őrölt fahéjat, keverhetsz bele dióféléket, 
hidrolizált kollagén peptidet.  

AIP 130. Minestrone 

 
Hozzávalók 2 adaghoz: 

• 1 db sárgarépa 

• 1 db petrezselyemgyökér 

• 1 db karalábé 

• 1 db cukkini 

• 2 db újburgonya 

• 2 szál újhagyma vagy 1 db vöröshagyma 

• 2 db paradicsom 

• só, bors, petrezselyem 

• 1 ek zsiradék 

Recept: 
A zöldségeket tisztítsd meg, és vágd apró kockára (a paradicsomot 
előtte hámozd meg). Egy lábasban hevítsd fel a zsiradékot, és dobd 
rá a zöldségeket. Néhány percnyi pirítás után önts fel annyi vízzel, 
amennyi ellepi. Fűszerezd, és főzd 25 percig. 
 
Tipp: Hidegen és melegen is finom. Szórhatsz rá aprított 
petrezselyemzöldet. 

 

AIP 131. Töltött kaliforniai paprika 

 
Hozzávalók 4 adaghoz: 

• 4 db nagy kaliforniai paprika 

• további 1 db kaliforniai paprika 

• 200 g rizs vagy köles 

• 2 db cukkini 

• 1 db lilahagyma 

• 1 db citrom 

• 1-2 ek olívaolaj 

• fűszerek (só, bors, ízlés szerint friss zöldfűszerek: 
kakukkfű, rozmaring) 

Recept: 
Személyenként 1 db kaliforniai paprikát óvatosan csumázz ki. A 
további paprikát, cukkinit és lilahagymát vágd apró kockákra, és 
keverd össze a főtt rizzsel. Csavard ki a citromot, és locsold meg a 
citromlével a zöldséges rizst, majd fűszerezd sóval, borssal, apróra 
vágott friss zöldfűszerekkel, keverj hozzá 1-2 ek olívaolajat is. A 
rizses keverékkel töltsd meg a paprikákat. A maradék olívaolajjal 
kenj ki vékonyan egy jénai tálat, és ültesd rá a paprikákat. Sütőben 
180 fokon 30 perc alatt kész. 

 
Tipp: A rizses keverékbe tehetsz villával összetört maradék sült 
halat, maradék milánói szószt, apróra vágott sült húst, sült májat is. 
Sütés előtt reszelhetsz rá hosszan érlelt kemény sajtot. 

AIP 132. Zöldfűszeres citromos hal 

 
Hozzávalók 2 adaghoz: 

• 2 szelet hal 

• 2-3 gerezd fokhagyma 

• 1 ek kókuszolaj 

• 1 db citrom és ½ db citrom leve 

• só 

• zöldfűszerek (kapor, kakukkfű) 
 
 
 
 

Recept: 
A halat sózd be, kend a tört fokhagymával, és helyezd egy 
kókuszzsírral kikent tepsibe. A citromot vágd vékony szeletekre, a 
zöldfűszereket aprítsd fel. A halat locsold meg a citromlével, 
helyezd rá a citromszeleteket, és szórd rá a zöldfűszereket is. Ha 
egész halat használsz, a belsejébe is tegyél citromot és fűszereket. 
Fólia alatt 180 fokos sütőben süsd 15 – 20 percig, majd vedd le a 
fóliát, és így süsd tovább még 3-4 percig (a fűszerek ne égjenek 
meg). 
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AIP 133. Borsópörkölt 

 
Hozzávalók 4 adaghoz: 

• 500 g csirkeaprólék 

• 1 db vöröshagyma 

• 1 tk őrölt pirospaprika 

• 500 g zöldborsó 

• 500 g édesburgonya 

• savanyúság 

Recept: 
Csirkeaprólékból készíts hagyományos módon pörköltet, egy kicsit 
hosszabb szafttal. Amikor már majdnem kész, tegyél bele 500 g 
fejtett zöldborsót, és sós vízben főzz mellé édesburgonyát. Néhány 
percig főzd tovább, savanyúsággal tálald. Ez a pörkölt gyorsan kész 
van, és bográcsban is jól elkészíthető. Gyerekkoromban anyukám 
egy egész csirkét darabolt fel hozzá, így ki-ki ízlése szerint 
választhatta a húsosabb, vagy csontosabb falatokat. 
 

AIP 134. Nyári csalamádé 

 
Hozzávalók 1 adaghoz: 

• 1db kis fej friss káposzta 

• 1 db uborka 

• 2 db zöldpaprika 

• só, 1 teáskanál cukor, 1 ek ecet, 1 babérlevél, 1 
teáskanál koriander 

• 1 db vöröshagyma 

• 2 db sárgarépa 

Recept: 
Gyaluld le a káposztát. A többi zöldséget hajszálvékonyan szeleteld 
fel. Egy nagy tálban fűszerezd be, majd alaposan keverd össze. 
Hagyd állni néhány órát, ezután fogyaszd. 

 

AIP 135. Halkrém 

 
Hozzávalók személyenként: 

• 1 db tonhalkonzerv vagy szardínia konzerv 

• 1 db tojás 

• snidling vagy lilahagyma 

Recept: 
Ízlésed szerint tonhal,- vagy szardínia konzerv tartalmát villával törd 
össze, és alaposan keverd ki keményre főtt, lereszelt tojással, apróra 
vágott snidlinggel vagy lilahagymával. 
Vastagabbra szeletelt gyenge karalábéra kenve fogyaszd. 
 

AIP 136. Uborkaleves 

 
Hozzávalók 1 adaghoz: 

• 1 db uborka 

• 1 gerezd fokhagyma 

• 1 ek citromlé 

• 1 ek olívaolaj 

• 2,5 dl víz 

• kapor 

Recept: 
1 nagy uborkát kockázz fel, és turmixold össze 1 gerezd 
fokhagymával, 1 ek citromlével, 1 evőkaná olívaolajjal. Adj hozzá 
2,5 dl hideg vizet (esetleg még 2 kanál görög joghurtot, ha 
fogyasztasz tejterméket), és így is turmixold néhány percig. 
Tálaláskor szórd meg apróra vágott kaporral. 

AIP 137. Csirkenyárs 

 
Hozzávalók 4 adaghoz: 

• 500 g felkockázott csirkemell-, vagy csirkecombfilé 

• 150 g kolbász  

• 100 g szalonna vagy baromfisonka 

• 1 db paprika 

• 3-4 db koktélparadicsom 

• 2 db kicsi cukkini 

• 1-2 db lilahagyma 

Recept: 
Sózd be a húst. A hozzávalókat felváltva tűzd fel beáztatott 
fapálcikákra. A nyársakat keresztben helyezd el egy sütőpapírral 
kibélelt tepsiben. A sütőben 180-200 fokos süsd 20-25 percig. 

 

AIP 138. Smoothie (alaprecept) 

 
Hozzávalók 1 adaghoz: 

• ½ marék diófélék vagy magvak 

• gyümölcsök és/vagy zöldségek 

• proteinpor 

• zabpehely 

• kakaópor vagy kókuszreszelék 

• víz 

• jég 

Recept: 
A smoothie bármilyen általad kedvelt zöldségből, gyümölcsből 
elkészíthető, ezért az általános összeállítást adom meg: kemény, 
darabos hozzávalók (diófélék és magvak, fagyasztott gyümölcsök) – 
ezek kerülnek alulra, a turmixgép pengéjéhez a legközelebb. Ezután 
a lágy, darabos hozzávalók (gyümölcsök, zöldségek, leveles zöldek, 
dióvajak. Ha adnál hozzá valamilyen port (például kollagént, apró 
szemű zabpelyhet, kakaót) ezek most következnek. Folyadék (víz, 
kókusztej).  
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AIP 139. Sült újburgonya 

 
Hozzávalók 1 adaghoz: 

• 2 db újburgonya 

• 1 ek zsiradék 

• só, bors, zöldfűszer 
 

Recept: 
A burgonyát ne bő olajban süsd, hanem héjastól alaposan súrold 
meg, majd hideg vízben feltéve főzd 10-15 percig. Amikor félig főtt, 
öntsd le róla a vizet, és hagyd kihűlni. Kenj ki egy tepsit 1 ek 
zsiradékkal, és rendezd el rajta a hideg burgonyát. Forró sütőben 
süsd piros-ropogósra. Sütés közben óvatosan rázogasd meg 
néhányszor a tepsit, hogy a krumpli egyenletesen süljön. Amikor 
kész, forrón sózd, fűszerezd. 

AIP 140. Zöldségragu 

 
Hozzávalók 4 adaghoz: 

• 500 g fejtett bab 

• 2 db sárgarépa  

• 1 db zeller 

• néhány levél mángold vagy spenót felcsíkozva 

• 1 db vöröshagyma  

• 1-2 gerezd fokhagyma 

• só, borsika, kakukkfű, rozmaring, babérlevél 

• 2 ek zsiradék 

Recept: 
Egy lábasban hevítsd fel a zsiradékot, párold benne puhára a 
hagymát. Add hozzá a fokhagymát, a fejtett babot, a sárgarépát és a 
zellert. Kevergetve párold 5 percig a zöldségeket, majd fűszerezd 
sóval, borsikával (borssal), dobd rá a babérlevelet, és a csokorba 
kötött kakukkfű- és rozmaringszárakat. Öntsd fel annyi vízzel, 
amennyi ellepi, és lassú tűzön fedő alatt főzd addig, amíg a 
zöldségek megpuhulnak. Amikor kész, dobd rá a felcsíkozott zöld 
leveleket (mángoldot vagy spenótot), keverd össze, és tedd vissza a 
fedőt a lábasra, de már zárd el alatta a lángot. 

AIP 141. Meggymártás 

 
Hozzávalók 4 adaghoz: 

• 1 kg kimagozott meggy 

• 2-3 ek barnacukor 

• fahéj, szegfűszeg, vanília 

Recept: 
A kimagozott meggyet szórd meg a cukorral, és amikor levet 
eresztett, egy lábasban főzd 
fel. Adj hozzá kevés vizet. Fahéjjal, szegfűszeggel, vaníliával ízesítsd. 
Ne főzd túl, éppen csak forrald össze. Robotgépben, vagy 
botmixerrel pürésítsd. 

AIP 142. Finomfőzelék 

 
Hozzávalók 1 adaghoz: 

• 1 db sárgarépa 

• 1 marék zöldborsó 

• 1 db karalábé 

• 1-2 ek barnacukor 

• 2,5 dl víz 

• só, bors, zöldfűszerek 

Recept: 
A finomfőzeléket zsenge sárgarépából, borsóból, karalábéból 
készítheted, de ne tejjel, hanem vízzel tedd fel főni, és ne rántással 
vagy habarással sűrítsd, hanem saját magával: vedd ki a zöldségek 
egyharmadát, pürésítsd, és ezt tedd vissza a lábasba – még egy perc 
főzés, és kész. Édesítsd kevés barnacukorral. 

 

AIP 143. Májpástétom 

 
Hozzávalók 6 adaghoz: 

• 500 baromfimáj  

• 3-4 gerezd fokhagyma 

• 1 db vöröshagyma 

• 4 ek kacsazsír vagy kókuszolaj 

• 5 db főtt tojás 

• 2,5 dl víz 

• só, bors, kapor, majoranna, rozmaring 

Recept: 
A baromfimájat és a hagymákat tisztítsd meg. A vöröshagymát 
laskára aprítsd fel. Alaposan zsírozz ki egy tepsit. A májat, a 
fokhagymagerezdeket és a laskára aprított vöröshagymát 
egyenletesen terítsd el a tepsiben, tedd rá a rozmaring szálakat. A 
tetejére is tegyél néhány kanállal a zsírból. Helyezd a tepsit a sütőbe 
és 180-200 fokon süsd meg. Amikor kész, a rozmaringszálakat dobd 
ki. A tepsi tartalmát tedd egy tálba, add hozzá a meghámozott 
keménytojásokat és ízlés szerint sót, borsikafüvet, majorannát. 
Botmixerrel törd össze. A tepsiben visszamaradó zsírral lazítsd, ha 
szükséges. Kenyér helyett sárgarépa-, petrezselyemgyökér- és 
uborkahasábokra karalábé- és retekszeletekre kenve fogyaszd. 

AIP 144. Egyben sült fasírt 

 
Hozzávalók 4 adaghoz: 

• 100 g zabpehely 

• fűszerek 

• 500 g darált hús 

• 1 db vöröshagyma 

• 2-3 gerezd fokhagyma 

• 2 db tojás 

• 1-2 ek olívaolaj a masszához 

Recept: 
A klasszikus fasírtmasszát készítsd el úgy, hogy kenyér helyett 
zabpelyhet áztass be fűszeres vízbe. Én szinte soha nem készítek 
gombóckákat, mert időigényes, és a bő olajban sütésnek is van jobb 
alternatívája: őzgerinc-, vagy szilikon formában egyben szoktam 
kisütni a fasírtot. A teflon- vagy szilikon formákat ki sem kell 
zsírozni. Én egy 8-10 cm-es zsírpapírdarabot szoktam keresztben a 
massza alá tenni, így amikor ki akarom borítani, a kilógó papírcsík 
segítségével könnyebben boldogulok. 
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AIP – 10. hét 

 
10.heti minta étrend Reggeli Ebéd Vacsora 

Hétfő Sárgadinnye Sonka Borkrémleves  
Halnyárs 
Fűszeres karalábé 
Nyári saláta 

Halnyárs 
Fűszeres karalábé 
Nyári saláta 

Kedd Izlandi palacsinta Mézes csirkecomb Hideg 
újburgonyasaláta 

Cukkinilepény 

Szerda Mézes csirkecomb 
Zöldpaprika 

Zöldborsóleves 
Tökpörkölt 
Köles vagy rizs 
Paradicsomsaláta 

Tökpörkölt 
Paradicsomsaláta 

Csütörtök Meggyes-mákos köleskása Zöldborsóleves 
Rozmaringos máj 
Kevert sült zöldségek 

Kevert sült 
zöldségekből frittata 

Péntek Zabkása Töltött paprika Zöldségfasírt Saláta 

Szombat Tükörtojás  
Zöldségek 

Csirkegulyás 
Rakott padlizsán 

Grillezett hal 
Zöldségek 
Petrezselyemtabulé 

Vasárnap Smoothie Zöldséges stir-fry Grillezett hús  
Zöldségek 
Fűszeres barack 

 
 

AIP 145. Borkrémleves 
 

Hozzávalók 4 adaghoz: 

• 4 dl száraz fehér bor 

• 1 db citrom reszelt héja 

• 4 db tojás 

• 4 ek cukor + a tojásfehérje felveréséhez 
porcukor 

• őrölt fahéj és szegfűszeg 

Recept: 
A bort a reszelt citrom héjával és a fűszerekkel, valamint 1 dl vízzel 
forralj fel. Közben a tojások sárgáját jól keverd ki a cukorral, és adj 
hozzá 1 dl hideg vizet. A forró fűszeres bort óvatosan add hozzá a 
tojásos keverékhez, és kevergetés mellett főzd sűrűre. Hagyd kihűlni a 
levest, és néhány órára tedd hűtőbe. Tálalás előtt a tojásfehérjékből verj 
kemény habot, és díszítsd azzal a levest. 

AIP 146. Fűszeres karalábé 

 
Hozzávalók 2 adaghoz: 

• 4 db karalábé 

• kevés zsiradék 

• só, bors, szerecsendió, fűszerek 

Recept: 
Személyenként 4 db karalábét darabolj fel úgy, mint a burgonyát szokás. 
Töröld szárazra, majd tedd zsírpapírral kibélelt tepsire. Locsold meg 
kevés zsiradékkal. Forró sütőben 200 fokon 15-20 perc alatt süsd 
pirosra. Közben keverj össze sót, borsot és szerecsendiót. A kész, forró 
karalábén óvatosan kevergetve oszlasd el ez a fűszerkeveréket. 

AIP 147. Nyári saláta 
 
Hozzávalók 1 adaghoz: 

• 2 db retek 

• ½ db uborka 

• ½ db cukkini 

• 1 db citrom leve 

• só, bors, chili 

• 1 ek olívaolaj 
 
 
 
 
 
 

Recept: 
A nyári retket, uborkát, cukkinit gyalulj hajszálvékony szeletekre, és 
gyengén sózd meg. Hagy egy kicsit állni, majd szitán csepegtesd le, és 
oszd szét tányérokra. Locsold meg egy kis citromlével és olívaolajjal, 
majd ízlés szerint szórj rá apróra vágott chilipaprikát. 
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AIP 148. Izlandi palacsinta 

 
Hozzávalók 10 adaghoz: 

• 4 db banán 

• 4 db tojás 

• 4 ek zabpehely 

• 1 ek kókuszzsír 

• vanília 

• őrölt fahéj 

• sütőpor 

• a tálaláshoz: kevés juharszirup 
 

Recept: 
 
Mennyiségek: 
• 1 db banánra 1 tojást, 1 ek kókuszzsírt és 4 ek zabpelyhet számolj 
• a vaníliát, őrölt fahéjat ízlés szerint használd 
• sütőporból 1 zacskó 4-5 banánnyi mennyiséghez elegendő 
 
Bőséges adag készül 4 banánból: körülbelül 30 db 7-8 cm-es átmérőjű 
palacsintát kapsz. 
 
A banánt hámozd meg, törd kisebb darabokra. Olvaszd fel a 
kókuszzsírt (nyáron szobahőmérsékleten általában folyós a kókuszzsír). 
Add hozzá a banánhoz a tojást, a felolvasztott kókuszzsírt, a vaníliát és 
a fahéjat. Botmixerrel pürésítsd. A zabpehellyel vegyítsd el egy kissé a 
sütőport. Az összemixelt nedves hozzávalókhoz add hozzá a sütőporos 
zabpelyhet és fakanállal keverd össze. Hagyd pihenni fél órát. Száraz 
teflon serpenyőbe tegyél a masszából evőkanálnyi darabokat és lassú 
tűzön előbb az egyik, majd másik oldalukat süsd aranybarnára. Másfél, 
két perc a sütési ideje oldalanként, de nehéz megsaccolni, inkább a színe 
alapján dönts. 

AIP 149. Mézes csirkecomb 

 
Hozzávalók 2 adaghoz: 

• 2 db csirkecomb 

• 2 ek méz 

• 2 ek kókuszolaj 

• só, őrölt kömény 

• 4 gerezd reszelt fokhagyma 

Recept: 
Keverd össze alaposan a mézet, a fokhagymát, a kókuszolajat és a 
fűszereket. A páccal alaposan kend be a csirkecombokat. Forró sütőben 
süsd ropogósra. 

 

AIP 150. Hideg újburgonyasaláta 

 
Hozzávalók 4 adaghoz: 

• 500 g újburgonya 

• 2 db lilahagyma 

• só 

• 1 kk nádcukor 

• 1 ek ecet 

• 1-2 db babérlevél 

Recept: 
Az újburgonyát alaposan súrold meg, kapard le a héját. Főzd majdnem 
teljesen puhára, de vigyázz, ne essen szét. A lilahagymát vékonyan 
szeleteld fel, és a fűszerekkel együtt tedd egy üvegtálba. Vízforralóval 
forralj fel 1 liter vizet, és öntsd a hagymás fűszerekre, hagyd langyosra 
hűlni. A főtt burgonyát szeleteld fel. Szűrd le a lilahagymát, de ne öntsd 
ki a fűszeres levét. A burgonyát és a leszűrt hagymát rétegesen rakd le 
abba tálba, amiben majd tálalni akarod. Önts rá annyi félretett fűszeres 
vizet, amennyi ellepi. Jól hűtsd be. 

AIP 151. Reszelt cukkinilepény 

 
Hozzávalók 4 adaghoz: 

• 2 ek zabliszt 

• 1 ek zsiradék a sütéshez 

• só, bors 

• 2 db tojás 

• 1 db cukkini 

Recept: 
A legalább fél órája lesózott cukkini levét szitában jól nyomkodd ki. Egy 
tálban add hozzá a tojásokat, a borsot, és annyi lisztet, amennyit felvesz 
– jó sűrű galuskamasszának kell lennie. Serpenyőben hevítsd fel a 
zsiradékot, és evőkanállal szaggasd bele a zöldséges massza mindkét 
oldalát (egy kicsit lapogasd el, hogy lepénykéket kapj). Gofrisütőben is 
ki lehet sütni. 
 

AIP 152. Tökpörkölt 

 
Hozzávalók 4 adaghoz: 

• 1 db kisebb főzőtök 

• 4 db tojás 

• házi kolbászkarikák vagy sonkakockák 

• 1 db vöröshagyma 

• zsiradék a pörkölthöz 

• őrölt pirospaprika 

• só, bors 
 

Recept: 
A 2 cm-es kockákra vágott tököt készítsd el úgy, mintha húsból főznél 
pörköltet. Nagyon rövid idő alatt elkészül. Vigyázz, hogy ne törd össze. 
A főzés végén keményre főtt   tojáscikkeket   is   tehetsz   bele.   
Kolbászkarikákkal vagy   sonkakockákkal   is dúsíthatod. 
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AIP 153. Paradicsomsaláta 

 
Hozzávalók 1 adaghoz: 

• 2 db paradicsom 

• 1 db lilahagyma 

• 1-2 gerezd fokhagyma 

• 1 ek olívaolaj 

• só 

• bazsalikom 

Recept: 
2 nagy paradicsomot szeletelj fel, és szépen helyezd el egy nagy 
tányéron.  Sózd gyengén, szórd meg apróra vágott lilahagymával és 
fokhagymagerezddel, locsold meg olívaolajjal, és csipkedj rá szét 2-3 
szálfriss bazsalikomlevelet. 

 

AIP 154. Meggyes-mákos köleskása 

 
Hozzávalók3 adaghoz: 

• 250 g köles 

• 100 g darált mák 

• 250 g friss magozott meggy 

• 1 ek kókuszolaj 

• 1,5 liter kókusztej vagy víz 

• 2 ek juharszirup 

• 2 ek tk nádcukor 
 

Recept: 
Vastag talpú (vas) lábasban hevítsd fel a kókuszolajat. A megmosott, 
lecsepegtetett kölest futtasd meg rajta. Add hozzá a meggyet és a darált 
mákot, keverd át. Azonnal önts rá annyi kókusztejet vagy vizet, amennyi 
bővel ellepi. Fedd le a lábast és közepes lángon hagyd főni. 15-20 perc 
múlva nézd meg, hogy mennyi folyadékot szívott magába a köles és 
mennyire főttek meg a szemek. Amennyiben szükséges, adj még hozzá 
kókusztejet vagy vizet. Főzd készre. Tálaláskor már a tányérban lehet 
édesíteni egy kis juharsziruppal. 
 
Tipp: A köleskását lehet almás-mákos, vagy almás-diós változatban is 
készíteni. Mindenképpen tartalmas második fogás lehet húsos levesek 
mellé, vagy desszertként is. A hideg maradékot másnapi uzsonnára vagy 
utazáskor is viheted. 

AIP 155. Rozmaringos máj 

 
Hozzávalók 4 adaghoz: 

• 500 g baromfimáj 

• 3-4 gerezd fokhagyma 

• 1 db vöröshagyma 

• só, bors rozmaring, majoranna 

• 4 ek kacsa,- vagy libazsír vagy kókuszolaj 

Recept: 
A baromfimájat és a hagymákat tisztítsd meg. A vöröshagymát laskára 
aprítsd fel. Alaposan zsírozz ki egy tepsit. A májat, a 
fokhagymagerezdeket és a laskára aprított vöröshagymát egyenletesen 
terítsd el a tepsiben, tedd rá a rozmaring szálakat. A tetejére is tegyél 
néhány kanállal a zsírból. Helyezd a tepsit a sütőbe és 180-200 fokon 
süsd meg. Ízlés szerint sót, borsikafüvet, majorannát tegyél rá. 

AIP 156. Rakott padlizsán 

 
Hozzávalók 4 adaghoz: 

• 500 g darált hús 

• 4 db padlizsán 

• 2 db paradicsom 

• 1 db vöröshagyma 

• 2 gerezd fokhagyma 

• só, bors, pirospaprika, oregánó, bazsalikom 

• 5 dl kókusztej 

• 3 ek zabliszt 

• őrölt szerecsendió 

• 2 ek zsiradék 

• 5 ek darált dió 

Recept: 
A darált húsból, vöröshagymából, fokhagymából, fűszerekből készíts 
pörköltet. A padlizsánt 1 cm vastagon szeleteld fel, és sózd be a 
szeleteket. A paradicsomot is szeleteld fel. Egy ek zsiradékon pirítsd 
meg a lisztet, öntsd fel a kókusztejjel, és sűrítsd be. Sózd, borsozd, 
fűszerezd szerecsendióval – ez tulajdonképpen egy besamell-szerű 
mártás lesz. A padlizsánról egy papírtörlővel itasd le a nedvességet. Kenj 
ki zsiradékkal egy tűzálló tálat, és rétegezve töltsd meg egy-egy réteg 
padlizsánnal, hússal, paradicsommal és mártással – 2 így rétegezett sort 
készíts. A tetejére mártás kerüljön, szórd meg darált dióval. Sütőben 
180-200 fokon süsd 35-40 percig. 

 

AIP 157. Petrezselyemtabulé 

 
Hozzávalók 4 adaghoz: 

• 300 g rizs 

• 2 db paradicsom 

• 2 db zöldpaprika 

• 1 nagy csokor aprított petrezselyemzöld 

• 2 ek olívaolaj 

• 1 ek citromlé 

• só, bors  

Recept: 
A rizst főzd meg. A paradicsomokat és paprikákat vágd fel apró 
kockákra. Alaposan, de óvatosan keverd össze a többi hozzávalóval a 
rizst. 
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AIP 158. Fűszeres barack 

 
Hozzávalók 2 adaghoz: 

• 2 db barack  

• őrölt fahéj 

• 1 ek kókuszolaj 

• 1 ek cukor 

Recept: 
A barackok vágott oldalát kend be kókuszolajjal, és fűszerezd a fahéjjal. 
A barackokat a vágott felükkel felfelé tedd egy tepsibe, egyenletesen 
szórd rá a cukrot. Forró sütőben 2-3 percig süsd a barackokat, vagy grill 
fokozaton kérgesítsd meg rajta a cukrot. 
 
Tipp: használhatsz körtét, szilvát, almát is. 
 

 
 

11. hét 

 
11.heti minta étrend Reggeli Ebéd Vacsora 

Hétfő Zöldségropogós Cukkinipörkölt  
édesburgonyával 

Zöldséges csirkenyárs 

Kedd Mandulás saláta Brassói 
sült zellerrel 
Zöldsaláta 

Csirkemájragu  
Zöldsaláta 

Szerda Varázs turmix Csirkemájragu  
Zöldsaláta 

Gombapörkölt sült 
édesburgonyával 

Csütörtök Napindító salátatál Tonhalcézár Répafasírt 
 

Péntek Avokádós zöldsaláta 
áfonyával 

Töltött káposzta Répaspagetti bazsalikomos 
pestoval 

Szombat Naan kenyér zöldbanánból Zöldséges, húsos curry Grillezett csirkemell-filé Sült 
zöldségek 

Vasárnap Gombás tojás Pulyka vadasan Grillezett hal  
Fancialecsóval 

 
 

AIP 159. Zöldségropogós 
 

Hozzávalók 4 adaghoz: 

• 1 db sárgarépa 

• 1 db cékla 

• 1 db zellerszár 

• 1 db tojássárgája 

• koriander vagy petrezselyemlevél 

• só 

Recept: 
Miután lereszelted, kicsit sózd meg, hagyd állni, majd nyomd ki a 
levét a zöldségeknek. Keverj hozzá egy tojássárgáját, fűszernövényt, 
majd formázz belőle kis pogácsákat. 175 fokra melegített sütőben 
kb. 15-20 percig süsd meg őket. 

 

AIP 160. Mandulás saláta 

 
Hozzávalók 1 adaghoz: 

• 100 g párolt lilakáposzta 

• 1 marék saláta 

• 1 db avokádó 

• ½ marék pirított mandula 

• olívaolaj vagy avokádóolaj 

Recept: 
A hozzávalókat egyszerűen csak dobáld össze, locsold meg 
olívaolajjal. Lehet hozzá rakni egy natúr szelet húst is, vagy 
belekeverni a salátába is. 

 

AIP 161. Varázs turmix 
 
Hozzávalók 1 adaghoz: 

• 100 g édesburgonya 

• 50 g áfonya 

• 1 dl kókusztej 

• 1 tk friss gyömbér 

• 1 db narancs leve 

Recept: 
Az édesburgonyát főzd meg, majd az összes hozzávalót turmixold 
homogénre, friss áfonyával díszítheted. 
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AIP 162. Napindító salátatál 

 
Hozzávalók 1 adaghoz: 

• 2 maréknyi salátalevelek 

• 2 db főtt tojás 

• 5-6 szelet csirkemell sonka vagy pulykamell sonka 

• 1 ek olívaolaj 
 
Recept: 
A hozzávalókat egyszerűen dobd egymásra. 

AIP 163. Avokádós zöldsaláta áfonyával 

 
Hozzávalók 1 adaghoz: 

• 2-3 marék vegyes saláta 

• koriander 

• 1 db avokádó 

• 1 db lime vagy citrom leve 

• 1 ek olívaolaj vagy avokádóolaj 

• 1 marék áfonya 

• 1 marék brokkoli csíra 

Recept: 
A hozzávalókat egyszerűen csak keverd el, locsold meg citrom vagy 
lime levével, majd kicsit hagyd állni, amíg az ízek kicsit összeérnek. 

 

AIP 164. Naan kenyér zöldbanánból 

 
Hozzávalók 1 adaghoz: 

• 1 db zöldbanán  

• 1 tk almaecet 

• pici só 

• tetszés szerinti zöldségek 

• 1 db tojás (vagy tojáshelyettesítő ill. el is hagyható) 

Recept: 
A zöldbanánt, sót mixeld simára turmixgépben a tojással vagy tojás 
nélkül. Felmelegített serpenyőben (nem szükséges olaj) 1-2 
evőkanélnyi halmokat rakj, amit a kanál hátával lapíts, majd formázd 
kerekre. Mikor egyik oldala megpirult, fordítsd meg és a másik 
oldalát is süsd át. Hűtőben is tárolható, hidegen és meglangyosítva 
fogyasztva kitűnő kenyérpótló. Fogyassz mellé zöldségeket, 
kecskesajtot vagy bármilyen szendvicsnek valót, esetleg kencét 
(avokádókrém, padlizsánkrém, stb.). 

AIP 165. Gombás tojás 

 
Hozzávalók 4 adaghoz: 

• 1 db salotta hagyma vagy vöröshagyma 

• 1 ek zsiradék 

• 250 g csiperkegomba 

• 1,5 dl mandulatej 

• 4 db tojás 

• 200 g spenót 

Recept: 
Szeleteljünk fel apróra egy kis fej salotta hagymát, dinszteljük meg 
kis olajban, adjuk hozzá a gombát, majd a spenótot. Közben 3-4 
tojássárgáját verjünk fel ki növényi tejjel, majd a megpárolt 
zöldségekre öntsük rá. 

 

AIP 166. Cukkinipörkölt 

 
Hozzávalók 6 adaghoz: 

• 6 db cukkini  

• 3 db sárgarépa 

• 4 db édesburgonya 

• 1 db vöröshagyma 

• 1 gerezd fokhagyma 

• 1 db zellergumó 

• 1 csokor petrezselyemzöld felaprítva 

• libazsír vagy mangalicazsír vagy kókuszolaj 

Recept: 
Tisztítsd meg a zöldségeket. A sárgarépát és a cukkinit vágd ujjnyi 
vastag karikára, az édesburgonyát és a zellert kockára. A zsiradékon 
pirítsd meg a vöröshagymát, fokhagymát, majd add hozzá a többi 
zöldséget. Pirítsd 5-10 percig, majd öntsd fel a húslével. Fűszerezd, 
párold készre. Tálaláskor szórd meg apróra vágott 
petrezselyemzölddel. 

 

AIP 167. Brassói sült zellerrel 

 
Hozzávalók 4 adaghoz: 

• 500 g pulykacombfilé vagy pulykamellfilé 

• 1 kg zellergumó 

• 1 db vöröshagyma 

• 2 gerezd fokhagyma 

• só, borsikafű 

• 2 ek zsiradék 

 

Recept: 
Tisztítsd meg a húst és a zöldségeket. A húst vágd kockára, a 
vöröshagymát aprítsd fel szintén kockára, a fokhagymát reszeld le. 
A zellert vágd kockára, majd egy tepsire téve tedd be 160 fokon 
előmelegített sütőbe. A zsiradékon pirítsd meg a vöröshagymát, add 
hozzá a húst, sózd, fűszerezd, és kevergetés mellett pirítsd készre 
(amíg megpuhul). Tehetsz hozzá egy kis vizet vagy húslét, és fedő 
alatt is párolhatod, de arra ügyelj, hogy teljesen főzd el a levét. 
Amikor minden kész, óvatosan keverd össze a pirított húst a sült 
zellerrel és szórd meg a reszelt fokhagymával.  

 
 

• ½ liter alaplé  

• petrezselyem 

• só, bors, gyömbér 
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AIP 168. Zöldséges csirkenyárs 

 
Hozzávalók 4 adaghoz: 

• 500 g csirkemell-filé 

• 2 db lilahagyma 

• ¼ db brokkoli 

• ¼ db karfiol 

• szalonna – pajzsmirigyes csirkemell vagy pulykamell 
sonkát használjon 

• kókuszzsír 

• só 

• 1 db cukkini 

Recept: 
Sózd be a húsdarabokat, hagyd állni egy-két órára. A hozzávalókat 
felváltva fűzd fel fapálcikákra (az adag 4-8 pálcikához elég). Helyezd 
a nyársakat süt papírral bélelt tepsire. Kend meg olvasztott 
kókuszolajjal. 180-200 fokos sütőben süsd 20-25 percig. 

 

AIP 169. Csirkemájragu zöldsalátával 

 
Hozzávalók 4 adaghoz: 

• 500 g csirkemáj 
• 4 ek kókuszolaj 
• 2-3 reszelt fokhagyma 
• 1 csokor friss felaprított petrezselyemzöld 
• 600 g zöldsaláta 
• só 

Recept: 
Tisztítsd meg a májat, vékonyan szeleteld fel. A kókuszolajat 
forrósítsd fel, majd süsd meg benne a májszeleteket 
oldalanként 3-5 percig (ne süsd túl). Még melegen sózd meg, kend 
be a fokhagymával és szórd meg a petrezselyemzölddel. Fogyassz 
hozzá friss zöld zöldségeket vagy salátát. 
 

AIP 170. Gombapörkölt 

 
Hozzávalók 4 adaghoz: 

• 500 g barnacsiperke 

• 4 db tojás 

• házi kolbászkarikák vagy sonkakockák 

• 1 db vöröshagyma 

• zsiradék a pörkölthöz 

• őrölt pirospaprika 

• só, bors 

• 4 db kisebb édesburgonya 

Recept: 
A 2 cm-es kockákra vágott tököt készítsd el úgy, mintha húsból 
főznél pörköltet. Nagyon rövid idő alatt elkészül. Vigyázz, hogy ne 
törd össze. A főzés végén keményre főtt   tojáscikkeket   is   tehetsz   
bele.   Kolbászkarikákkal vagy sonkakockákkal is dúsíthatod. Az 
édesburgonyákat alufóliába csomagolva süsd meg. 

 

AIP 171. Tonhalcézár 

 
Hozzávalók 4 adaghoz: 

• 4 db kisebb konzerv tonhal 

• 1 nagy fej római saláta 

• 1 csokor retek 

• 1 db alma  

• 1 db avokádó  

• 1 dl víz 

Öntet:  

• 2 gerezd fokhagyma 

• 1 ek extra szűz olívaolaj 

• 2 tk citromlé 
 

Recept: 
A tonhalat a salátát, a retket és az almát óvatosan keverd össze. Add 
hozzá az avokádószeleteket. Az öntet hozzávalóit turmixold össze. 
Az öntettel közvetlenül tálaláskor locsold meg a salátát. 

AIP 172. Répafasírt 

 
Hozzávalók 4 adaghoz: 

• 500 g darált pulykahús 

• 1 db vöröshagyma 

• 1 gerezd fokhagyma 

• 1 tk zöldfűszer 

• 1 tk zsálya 

• 1 tk kakukkfű 

• 2 db sárgarépa 

• 1 tk só 

• 1 tk zsiradék 

Recept: 
A zsiradékon párold üvegesre a vöröshagymát, majd add hozzá a 
fokhagymát is. Párold együtt 1-2 percig. A darált húst keverd össze 
a sóval, zöldfűszerekkel és a hagymával. Reszeld le a sárgarépát. Egy 
teflon dobozformába öntsd át a masszát és a sütőben 200 fokon 
süsd 50-60 percig. Akkor van kész, ha a közepébe szúrt villa hegyét 
vékony bőrfelületen (például a csuklód belső oldalán) nagyon 
forrónak érzed. Borítsd rácsra, hagyd egy picit hűlni és szeletelve 
tálald. Fogyassz hozzá salátát. 
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AIP 173. Töltött káposzta 

 
Hozzávalók 6 adaghoz: 

• 12 db nagy káposztalevél 

• 2 db vöröshagyma 

• 2 gerezd fokhagyma 

• 2 ek zsiradék 

• 400 g zellergumó  

• 700 g darált hús 

• só, őrölt majoranna, tárkony 

• 5 dl hús alaplé 

 

Recept: 
A káposztaleveleket tisztítsd meg és vágd ki bel le a középső eret. 
Mártsd a leveleket 4-5 másodpercre forró vízbe, majd csepegtesd le. 
A zsiradékon dinszteld meg a hagymát, add hozzá a zellert, a 
fokhagymát és a húst. Fűszerezd, majd pirítsd kevergetés közben 
10-15 percig. Melegítsd el a sütőt 180 fokra. A káposztaleveleket 
vágd ketté hosszában, és a kész töltelékkel töltsd meg, tekerd fel. A 
tekercseket zsiradékkal kikent cserép,- vagy jénai tálban helyezd el. 
Öntsd alá az alaplevet, és süsd 25-30 percig. 

 
AIP 174. Répaspagetti bazsalikomos pestoval 
 
Hozzávalók 4 adaghoz: 

• 4 db nagyobb répa 

• 1 csokor bazsalikom 

• 2-3 gerezd fokhagyma 

• 2 ek extra szűz olívaolaj 

• só, zöldfűszer 

Recept: 
A répákat mosd meg és spirálvágóval készítsd elő, vagy éles késsel 
hosszában vágd spagetti vastagságú csíkokra. A bazsalikomot, a 
fokhagymát, az olívaolajat és a fűszereket turmixold össze. Szedd 
tányérra a cukkinit és halmozd rá a pestot. 

 
Tipp: A pestot diófélékkel, magvakkal is dúsíthatod. Ha nem jutsz 
friss bazsalikomhoz, petrezselyemzölddel készítve is nagyon finom. 
A répaspagettire darált húsos ragut is készíthetsz.  

AIP 175. Zöldséges, húsos curry 

 
Hozzávalók 2 adaghoz: 

• 250 g baromfi-filé 

• vegyes zöldségek: sárgarépa, karfiol, brokkoli, 
zöldbab, cukkini 

• 1 db vöröshagyma 

• 2 gerezd fokhagyma 

• 1 ujjnyi gyömbér 

• 2-3 dl kókusztej 

• 1 ek kókuszolaj 

• ½ db citrom és ½ db lime leve 

• só, kurkuma, koriander, babérlevél 

Recept: 
Tisztítsd meg a zöldségeket, a karfiolt, brokkolit szedd rózsáira, a 
sárgarépát, zöldbabot, cukkinit vágd 2 cm-es darabokra, a 
vöröshagymát kockázd fel, a fokhagymát törd össze. A 
kókuszolajon dinszteld meg a vöröshagymát, dobd rá a fokhagymát 
és a reszelt gyömbért. Tedd hozzá a kockákra vágott húst. Tedd 
hozzá a zöldségeket, a babérlevelet, a kurkumát és a sót. Egy perc 
pirítás után add hozzá a citrom- és lime levet és a kókusztejet. 
Lefedve főzd addig, amíg a zöldségek és hús megpuhulnak (ne főzd 
túl). Tálalás előtt szórd meg apróra vágott friss korianderlevéllel. 

 
Tipp: Tálalhatod karfiolrizzsel vagy főtt édesburgonyával. 
Készítheted halasan is.  

AIP 176. Grillezett csirkemellfilé, sült zöldségek 

 
Hozzávalók 4 adaghoz: 

• 600 g csirkemell-filé 

• vegyes zöldségek: sárgarépa, karfiol, brokkoli, 
zöldbab, cukkini 

• 1 db vöröshagyma 

• 2 gerezd fokhagyma 

• 1 ujjnyi gyömbér 

• 2 ek kókuszolaj 

• ½ db citrom leve 

• 1-2 db babérlevél 

• 1 tk őrölt kurkuma 

• só, bors 
 

Recept: 
Tisztítsd meg a zöldségeket, a karfiolt, brokkolit szedd rózsáira, a 
sárgarépát, zöldbabot, cukkinit vágd 2 cm-es darabokra, a 
vöröshagymát kockázd fel, a fokhagymát törd össze. A 
kókuszolajon dinszteld meg a vöröshagymát, dobd rá a fokhagymát 
és a reszelt gyömbért. Tedd hozzá a zöldségeket, a babérlevelet, a 
kurkumát és a sót. Egy perc pirítás után add hozzá a citromlevet. 
Lefedve főzd addig, amíg a zöldségek megpuhulnak (ne főzd túl). 
Tálalás előtt szórd meg apróra vágott friss korianderlevéllel. A 
csirkemellet sózás, borsozás után süsd meg serpenyőben egy kevés 
olajon. 

 
Tipp: Hallal is készítheted.  
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AIP 177. Pulyka vadasan 

 
Hozzávalók 6 adaghoz: 

• 800 g pulykamell-filé 

• 50 g füstölt szalonna apró kockára vágva vagy 
csirkemellsonka vagy pulykamellsonka 

• 1 db vöröshagyma  

• 2 gerezd fokhagyma 

• 4 db sárgarépa  

• 4 db petrezselyemgyökér  

• 1 pici zeller  

• ½ l alaplé 

• 2-3 db babérlevél 

• só, kakukkfű 

• ½ db citrom 
 

Recept: 
Egy lábasban olvaszd ki a szalonnát, kissé pirítsd meg, majd a 
kockára vágott vöröshagymával is pirítsd néhány percig. Add hozzá 
a darabokra vágott pulykamell-filét, a fokhagymát, a sót és a 
fűszereket, és a fél citromról zöldséghámozóval óvatosan, a keserű 
fehér rész nélkül levágott 2 csíknyi héjat. Fedő alatt párold 10 percig, 
majd add hozzá az alaplevet és főzd tovább. A sütőbe is beteheted 
(180 fok). A zöldségeket egy másik lábasban tedd fel főni 
(használhatsz húslevesben főtt zöldségeket is), de úgy is készítheted, 
hogy a hús köré dobod, amikor az már majdnem kész – kb. 1 óra 
fővésnél. Amikor megfőtt a hús és a zöldség, a húst emeld ki a 
lábasból egy tálra és szűrőkanállal szedd ki a léből a zöldségeket is 
(ha külön főzted a zöldséget, szűrd le, de tartsd meg a levet). A 
babérleveleket dobd ki. Botmixerrel pürésítsd a zöldséget, ha kell, 
adj hozzá a saját levéből a mártás sűrűség eléréséhez. Ízesítsd sóval, 
citromlével, ha szükséges. Öntsd rá a húsra a mártást. 

 
Tipp: Tálalhatod főtt édesburgonyával, főtt/sült 
petrezselyemgyökérrel. Nem csak pulykával, hanem bármilyen 
vaddal, illetve egyéb hússal, pontyszelettel is készítheted. Ha halból 
készíted, értelemszerűen lerövidül a főzési idő, jobban kell rá 
figyelni, hogy a hal ne főjön szét. Ilyenkor érdemes húslevesből 
maradt főtt zöldségekkel készíteni. 

AIP 178. Grillezett csirkemellfilé, sült zöldségek 

 
Hozzávalók 4 adaghoz: 

• 600 g csirkemell-filé 

• 500 g vegyes zöldség: sárgarépa, karfiol, brokkoli, 
zöldbab, cukkini 

• 1 db vöröshagyma 

• 2 gerezd fokhagyma 

• 1 ujjnyi gyömbér 

• 2 ek kókuszolaj 

• ½ db citrom leve 

• 1-2 db babérlevél 

• 1 tk őrölt kurkuma 

• só, bors 

Recept: 
Tisztítsd meg a zöldségeket, a karfiolt, brokkolit szedd rózsáira, a 
sárgarépát, zöldbabot, cukkinit vágd 2 cm-es darabokra, a 
vöröshagymát kockázd fel, a fokhagymát törd össze. A 
kókuszolajon dinszteld meg a vöröshagymát, dobd rá a fokhagymát 
és a reszelt gyömbért. Tedd hozzá a zöldségeket, a babérlevelet, a 
kurkumát és a sót. Egy perc pirítás után add hozzá a citromlevet. 
Lefedve főzd addig, amíg a zöldségek megpuhulnak (ne főzd túl). 
Tálalás előtt szórd meg apróra vágott friss korianderlevéllel. A 
csirkemellet sózás, borsozás után süsd meg serpenyőben egy kevés 
olajon. 

 
Tipp: Hallal is készítheted.  

 
 

12. hét 

 
12.heti minta étrend Reggeli Ebéd Vacsora 

Hétfő Kacsamell saláta Afrikai harcsa vadasan Fűszeres csirkecomb 

Kedd Banán smoothie Körtés csirkemáj 
Újburgonyával 

Halburger 

Szerda Töltött avokádó Karfiolsteak roston sült 
csirkemell-filével 

Pulykás tökragu 

Csütörtök Makrélavagdalt Töltött padlizsán Csirkés padlizsánragu 

Péntek Banántekercs Tárkonyos vajbab Karamellizált sárgarépafőzelék 
virslivel 

Szombat Tonhal sült zöldségekkel Sült virsli 
Sült édesburgonyakrémmel 

Fűszeres spenótos gomba 
burgonyával  

Vasárnap Cukkinilepény Kelbimbós erőleves főtt 
hússal 

Zöldborsós saláta 
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AIP 179. Kacsamell saláta 
 

Hozzávalók 1 adaghoz: 

• 150 g kacsamell  

• 1 db avokádó 

• 2 maréknyi salátalevelek 

• 1 maréknyi olívabogyó 

• ½ maréknyi frissen pirított magvak 

Recept: 
A sült hideg kacsamellet vékonyra szeleteld le, majd keverd össze a 
salátalevelekkel, a szeletelt avokádóval, olívabogyóval, mindezt 
locsold meg olívaolajjal és szórd meg a frissen pirított magvakkal 
(serpenyőben 5 perc alatt zsiradék nélkül pirítsd meg ezeket). 
 

AIP 180. Banán smoothie 

 
Hozzávalók 1 adaghoz: 

• 1,5 dl kókusztej 

• 1 csipet fahéj 

• 1 db banán 

• ½ db avokádó  

• 1 ek citromlé 

Recept: 
A hozzávalókat egyszerűen csak dobáld össze, turmixold le. 

 

AIP 181. Töltött avokádó 
 
Hozzávalók 1 adaghoz: 

• 1 db avokádó 

• ¼ db póréhagyma 

• 2 marék jégsaláta 

• 1 db édesburgonya 

• ¼ db kígyóuborka 

• 3 ek kókusztej 

• ½ db citrom leve 

• só 

Recept: 

Az édesburgonyát főzd meg vagy alufóliában süsd meg, majd ezt és 
az összes zöldséget az avokádón kívül kockázd fel. Az avokádó 
belsejét vájd ki, s turmixold le a kókusztejjel és citrom levével egy kis 
sózás után. Az avokádószószt, a kockázott zöldségeket halmozd az 
avokádó belsejébe. (Ez csak díszítés, kis tálkába is kanalazhatod az 
alapanyagokat). 

 

AIP 182. Makrélavagdalt 

 
Hozzávalók 6 darabhoz: 

• 150 g füstölt makréla vagy lazac 

• 200 g sárgarépa 

• 2 ek olívaolaj 

• ½ db hagyma 

• só, petrezselyem 

Recept: 
A répát sós vízben főzd meg, majd turmixold le. A halfilét morzsold 
szét, keverd össze a répa püréjével, az olívaolaj felével, az apróra 
vágott hagymával, a petrezselyemmel és pici sóval. Formázz egyforma 
pogácsákat, és vagy sütőben süsd meg ezeket vagy a maradék olajon 
serpenyőben. 
 

AIP 183. Banántekercs 

 
Hozzávalók 4 tekercshez: 

• 2 db banán 

• 100 g kókuszolaj melegítve 

• 1 db tojássárgája 

• 150 g friss gyümölcsök a töltelékhez 

• 25 g hidrolizált kollagén peptid 

Recept: 
A banánt, a petidet, a kókuszolajat és a tojást turmixold simára. 
Előmelegített, 150 fokos sütőben süsd meg a sütőpapírral bélelt 
szilikonos formában vagy tepsiben egyenletes, vékony rétegben öntött 
masszát. Hagyd kihűlni, vágd fel 4 db téglalapra, töltsd meg 
zöldségekkel, majd tekerd fel. 
 

AIP 184. Tonhal sült zöldségekkel 

 
Hozzávalók 1 adaghoz: 

• 1 db halkonzerv 

• 1 marék olívabogyó és kapribogyó 

• 1 gerezd fokhagyma 

• 1 marék petrezselyem 

• ½ db citrom leve 

• friss bors 

• ¼ db cukkini 

• ½ db répa 

Recept: 
Mindent tegyél aprítógépbe és turmixold össze az olívaolaj felével az 
alapanyagokat. A zöldségeket vágd apró kockákra vagy karikákra, 
locsold meg olívaolajjal és sütőben süsd ropogósra. A tonhalas krémet 
mártogatósként fogyaszd a zöldségekhez. 
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AIP 185. Cukkinilepény 

 
Hozzávalók 1 adaghoz: 

• 1 ek zabliszt vöröshagyma 

• 1 db cukkini 

• 1 db tojás 

• só, bors, kapor 

• ½ ek olívaolaj 

Recept: 
A cukkinit reszeld le, add hozzá a felvert tojást, a fűszereket, a lisztet. 
Aprítógépben homogénre turmixolva a legjobb az állaga. Ha kész, 
öntsd előmelegített serpenyőbe és az olívaolaj tetejére, süsd meg úgy, 
mint egy omlettet. 

 

AIP 186. Afrikai harcsa vadasan 

 
Hozzávalók 6 adaghoz: 

• 800 g harcsa vagy tőkehal 

• 50 g füstölt szalonna apró kockára vágva vagy 
csirkemellsonka vagy pulykamellsonka 

• 1 db vöröshagyma  

• 2 gerezd fokhagyma 

• 4 db sárgarépa  

• 4 db petrezselyemgyökér  

• 1 db zeller  

• ½ l alaplé 

• ½ db citrom 

• 2-3 db babérlevél 

• só, kakukkfű 
 

 

Recept: 
Egy lábasban olvaszd ki a szalonnát, kissé pirítsd meg, majd a kockára 
vágott vöröshagymával is pirítsd néhány percig. Add hozzá a nagyobb 
darabokra vágott harcsa-filét, a fokhagymát, a sót és a fűszereket, és a 
fél citromról zöldséghámozóval óvatosan, a keserű fehér rész nélkül 
levágott 2 csíknyi héjat. Fedő alatt párold 10 percig, majd add hozzá 
az alaplevet és főzd tovább. A sütőbe is beteheted (180 fok). A 
zöldségeket egy másik lábasban tedd fel főni (használhatsz 
húslevesben főtt zöldségeket is), de úgy is készítheted, hogy a hús köré 
dobod, amikor az már majdnem kész – kb. 1 óra fővésnél. Amikor 
megfőtt a hús és a zöldség, a halat emeld ki a lábasból egy tálra és 
szűrőkanállal szedd ki a léből a zöldségeket is (ha külön főzted a 
zöldséget, szűrd le, de tartsd meg a levet). A babérleveleket dobd ki. 
Botmixerrel pürésítsd a zöldséget, ha kell, adj hozzá a saját levéből a 
mártás sűrűség eléréséhez. Ízesítsd sóval, citromlével, ha szükséges. 
Öntsd rá a húsra a mártást. 

 
Tipp: Tálalhatod főtt édesburgonyával, főtt/sült 
petrezselyemgyökérrel.  

AIP 187. Fűszeres csirkecomb 

 
Hozzávalók 4 adaghoz: 

• 1 kg csirkecomb 

• 2 db citrom leve 

• babérlevél, só, kakukkfű 

• 1 ek nádcukor 

• 4 db édesburgonya 

• 2 ek olvasztott kókuszzsír 

Recept: 
A pácléhez a citromlevet, sót, fűszereket, cukrot keverd össze. A 
tisztított csirkecombot dörzsöld be ezzel a keverékkel, tedd egy jól 
zárható üvegedényben a hűtőbe akár egy éjszakára. Sütés előtt olvaszd 
fel a kókuszolajat. Sütőpapírral bélelt tepsire sorjázd a combokat, 
majd egyenletesen locsold meg az olajjal. Sütőben 180 fokon süsd, 
amíg szép piros nem lesz. Az édesburgonyákat alufóliában süsd meg 
sütőben. 
 

AIP 188. Körtés csirkemáj újburgonyával 

 
Hozzávalók 4 adaghoz: 

• 500 g csirkemáj 

• 3 ek kókuszolaj 

• 5-6 gerezd fokhagyma 

• 500 g újburgonya 

• 2 db körte 

• só, rozmaring 

Recept: 
Tisztítsd meg a májat. Egy vastag falú tepsit alaposan zsírozz ki a 
kókuszolajjal. Tedd rá a májat, a gerezd fokhagymagerezdeket és 
helyezd rá a rozmaringágakat is, majd dobj rá 2 db kockázott körtét. 
Sütőben 180-200 fokos süsd 45-40 percig. Még melegen sózd meg. 
Alufóliában süss újburgonyát mellé. 
 

AIP 189. Halburger 

 
Hozzávalók 1 adaghoz: 

• 500 g afrikai harcsa 

• 1 db vöröshagyma 

• 1 gerezd zúzott fokhagyma 

• 1 marék spenótlevél 

• 1 db citrom reszelt héja 

• só, kurkuma, pirospaprika 

• kókuszolaj a sütéshez 
 

Recept: 
A halat vágd nagyon apró darabokra. Egy tálban alaposan keverd 
össze az összetevőket. Készíts négy nagyobb húspogácsát, és legalább 
1 órára tedd be a hűtő be. Serpenyőben süsd aranybarnára a burgerek 
mindkét oldalát. Fogyaszd zöldsalátával. 
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AIP 190. Karfiolsteak roston sült csirkemell-
filével 

 
Hozzávalók 4 adaghoz: 

• 1 db nagy karfiolfej 

• 500 g csirkemell-filé 

• 1,5 dl kókuszjoghurt 

• 2 gerezd fokhagyma 

• ½ tk só, őrölt kömény, pirospaprika, kurkuma 

• 1 db citrom leve 

• 1 ek olívaolaj 

Recept: 
Vágd a karfiolt 1 cm vastag szeletekre. A többi összetevőt keverd 
össze, és egy tálban alaposan kend be a mázzal a karfiolszeleteket. 
Tedd be a hűtőbe 1 éjszakára vagy 1-2 órára. Bélelj ki zsírpapírral egy 
tepsit, és terítsd szét rajta a karfiolszeleteket. Elő melegített sütőben 
süsd 200 fokon 25-30 percig, amíg a karfiol kissé megpuhul. Nem kell 
nagyon puhának lennie. A vékony szeletekre vágott csirkemell-filét 
olívaolajon süsd meg fűszerezés után. 

 
 

AIP 191. Pulykás tökragu 

 
Hozzávalók 4 adaghoz: 

• 1 kg felkockázott pulykacomb-filé 

• 1 ek zsiradék 

• 1 db vöröshagyma 

• 1 db póréhagyma 

• 500 g sütőtök 

• 1 csipet szerecsendió 

• só, bors, kurkuma, kakukkfű, babérlevél 

• 4 dl alaplé 

Recept: 
Egy vaslábasban dinszteld meg a hagymát. Add hozzá a húst, pirítsd 
együtt fehéredésig. Tedd bele a fűszereket, öntsd fel az alaplével és 
fedő alatt lassú tűzön 1,5-2 óra alatt főzd puhára (sütőbe is teheted). 
Sütőben süsd készre a sütőtököt, belezd ki és vágd apró kockákra, 
tálad a húshoz. 

 
 

AIP 192. Töltött padlizsán 

 
Hozzávalók 4 adaghoz a céklához: 

• 4 db padlizsán  

• 1 db avokádó  

• 2 db paprika 

• 1 db lilahagyma  

• 2 gerezd fokhagyma 

• 4-6 ek kókuszjoghurt (elhagyható) 

• 2 ek mandulavaj 

• ½ ek kókuszolaj 

• 4 ek őrölt mandula 

• só, borsika 

Recept: 
A padlizsánt tedd sütő lapra, és 180 fokra el melegített sütőben süsd 
45- 50 percig, amíg átsül és puha lesz. Amikor kész, hosszában vágd 
félbe és óvatosan kanalazd ki a húsát egy tálba. A héja maradjon 
egyben. A megsült belsejét egy tálban keverd össze a mandulavajjal, 
az avokádóval, a hagymákkal, paprikával és kókuszjoghurttal. A 
kókuszolajjal kenj ki egy tepsit. A tölteléket tedd vissza a héjba. 
Minden darabra szórj 1 evőkanál őrölt mandulát. Tedd a süt be, és 
grillezd addig, amíg a mandula aranyszínűre pirul a tetején. 

 

AIP 193. Csirkés padlizsántökragu 

 
Hozzávalók 4 adaghoz: 

• 1 kg felkockázott csirkecomb-filé 

• 1 ek zsiradék 

• 1 db vöröshagyma 

• 1 db póréhagyma 

• 2 db padlizsán 

• 1 csipet szerecsendió 

• 3-4 db babérlevél 

• 1 kk őrölt kurkuma 

• 1 kk kakukkfű 

• 4 dl alaplé 

• só, bors 
 

Recept: 
Egy vaslábasban dinszteld meg a hagymát. Add hozzá a húst, pirítsd 
együtt fehéredésig. Tedd bele a fűszereket, öntsd fel az alaplével és 
fedő alatt lassú tűzön 1,5-2 óra alatt főzd puhára (sütőbe is teheted). 
Sütőben süsd készre a padlizsánt, belezd ki és vágd apró kockákra, 
tálad a húshoz. 
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AIP 194. Tárkonyos vajbab 

 
Hozzávalók 4 adaghoz: 

• 500 g friss vajbab  

• 2 ek zsiradék 

• 2 db mogyoróhagyma 

• 1 citrom leve 

• 1 marék friss tárkony felaprítva 

• só, borsika 
 

Recept: 
Egy edényben közepes lángon hevítsd fel a zsiradékot, és párold 
puhára rajta a hagymát. 
Add hozzá a fokhagymát és a vajbabot. Ha mirelit vajbabot használsz, 
előtte olvaszd ki. Sózd és borsikázd meg, majd kis lángon fedő alatt 
párold 10-15 percig, majd adj hozzá 1 dl vizet, és párold tovább fedő 
nélkül. Időnként keverd meg, és főzd addig, amíg a zöldbab 
megpuhul. Ha szükséges, adj hozzá vizet, de ne túl sokat, hogy csak 
nagyon kevés leve maradjon, mire elkészül. Ne főzd túl a babot! 
Amikor kész, állítsd a lángot takarékra, és néhányszor megkeverve 
add hozzá a citromlevet és a tárkonyt. 

AIP 195. Karamellizált sárgarépafőzelék virslivel 
 
Hozzávalók 3 adaghoz: 

• 500 g sárgarépa 

• 1 gerezd fokhagyma  

• 1 csokor petrezselyemzöld 

• 1 db citrom reszelt héja 

• 2 ek kókuszolaj 

• 2-3 dl rizstej 

• 3 db virsli 

• só, borsika 

Recept: 
A sütőt melegítsd elő 180 fokra. A sárgarépát tisztítsd meg és vágd 
apróra. Egy tepsiben oszlasd szét a kókuszolajat és tedd bele a 
sárgarépát, sózd, borsikázd. A sütőben fólia alatt süsd 30-40 percig, 
amíg a répa megpuhul. Amikor a répa puha, vedd le róla a fóliát és 
süsd további 30-40 percig, amíg a sárgarépa barnulni és 
karamellizálódni kezd. A felaprított fokhagymát, petrezselyemzöldet 
és reszelt citromhéjat alaposan keverd össze. Amikor kész a sárgarépa, 
óvatosan forgasd össze a fokhagymás- petrezselyemzöldes-
citromhéjas keverékkel, majd turmixold le 2-3 dl rizstejjel. A virslit 
süsd vagy főzd meg ás karikázd a főzelék tetejére. 
 

AIP 196. Sült virsli édesburgonyapürével 

 
Hozzávalók 4 adaghoz: 

• 8 db virsli 

• 4 db édesburgonya 

• 1 fej fokhagyma 

• 1,5 dl rizstej 

• só, bors 

Recept: 
Sütőben 180-200 fokos süsd meg a burgonyákat alufóliában úgy, hogy 
mellé csomagolod a fokhagymást is. Ha kész, egy tálban kanalazd ki a 
burgonya belsejét, dobd rá a sült fokhagymát, sóval, borssal, 1,5 dl 
rizstejjel turmixold pépesre. A virslit főzd vagy süsd meg.  

 

AIP 197. Fűszeres spenótos, gombás 
újburgonyával 

 
Hozzávalók 4 adaghoz: 

• 500 g burgonya 

• 501 g spenót 

• 200 g barna csiperke 

• 1 db vöröshagyma 

• 1 gerezd fokhagyma 

• 1 db pici chilipaprika 

• 1 tk friss reszelt gyömbér 

• 2 tk garam masala fűszer – elhagyható 

• 2 ek zsiradék 

• só 

Recept: 
A burgonyát negyedeld fel és vágd vastag szeletekre, sós vízben főzd 
8- 10 percig, amíg megpuhul. A spenótot mosd meg, a gombát vád fel 
kisebb kockákra és egy lábasban annyi vízzel, amennyi a 
spenótlevelekre tapadt, fedő alatt párold addig, amíg összeesik (4-5 
perc). Egy serpenyőben hevítsd fel a zsiradékot, majd párold benne 
puhára a hagymát. Add hozzá a fokhagymát, a chilipaprikát, a 
gyömbért és a garam masalát. A burgonyát szűrd le és a szeleteket 
tedd át a hagymás serpenyőbe, óvatosan kevergetve főzd 4-5 percig. 
Add a spenótos gombaragut is a burgonyához, és további 2-3 percig 
főzd együtt, hogy jól átmelegedjen, sózd meg, ha szükséges. 

 
Tipp: Reszelhetsz a tetejére kecskesajtot 
 

AIP 198. Kelbimbós erőleves 

 
Hozzávalók 4 adaghoz: 

• 500 g kelbimbó 

• 1 l forró alaplé 

• 1 db vöröshagyma 

• 2 db sárgarépa  

• 1 db petrezselyemgyökér 

• 500 g csirkemell-filé 

• só, bors, kömény 

• 1 ek zsiradék 

Recept: 
Egy lábasban hevítsd fel a zsiradékot és közepes lángon párold benne 
puhára a vöröshagymát. Add hozzá a sárgarépát és a 
petrezselyemgyökeret, sózd meg, hintsd meg köménnyel és keverd 
alaposan össze. Lefedve főzd 5-6 percig, majd keverd bele a 
kelbimbófejeket. Öntsd fel a forró alaplével, tedd bele a csirkemell-
filét és gyöngyözve főzd 20-30 percig, amíg a zöldségek és a hús is 
megpuhulnak. Finomíts a fűszerezésen, ha szükséges. 
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AIP 199. Zöldborsós saláta 

 
Hozzávalók 4 adaghoz: 

• 300 g párolt zöldborsó 

• 4 db főtt tojás 

• 1 marék olajbogyó 

• 1 nagy fejessaláta vagy szívsaláta 

• 1 csokor bazsalikomlevél 

• 1 gerezd fokhagyma 

• 2-3 ek extra szűz olívaolaj 

• 1 ek almaecet 

• 1 tk dijoni mustár 

• só, borsika 

Recept: 
Egy kis csavaros üvegben alaposan rázogasd össze a fokhagymát, 
olívaolajat, almaecetet, mustárt, borsikát. A saláta leveleit szedd szét, 
és egy tálban óvatosan forgasd össze az öntettel. Halmozd rá a 
zöldorsót (miután megpároltad sós vízben), egy-két mozdulattal 
keverd el. Negyedeld fel a tojásokat, és az olajbogyóval együtt rendezd 
el a salátán. Szórd meg a bazsalikom összetépett leveleivel és csorgasd 
rá az üvegben maradt öntetet. 
 
Tipp: Tonhalat is morzsolhatsz rá. A zöldbabbal együtt aprószemű 
főtt újburgonyát is forgathatsz bele. 
 

 



 

 

Duciforradalom 

FODMAP 
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FODMAP 

 
Teljes nevén a Fermentálódó Oligoszacharidok, Diszacharidok, Moszoszacharidok és (And) Poliolok (cukoralkoholok) 

csoportját jelöli. A fermentálódó, vagyis erjedő szénhidrátokról van szó. A fermentálódó szénhidrátok felszívódási 

zavarukból kifolyólag a vékonybélben és a vastagbélben erjednek meg és puffadást, görcsöket, hasmenést vagy 

székrekedést, hasi diszkomfort érzést okoznak. 

A FODMAP egy mozaikszó; az ausztrál Monash Egyetemen dolgozó Peter Gibson professzor és kutatócsoportja alkották meg 
2004-ben. A FODMAP-ok olyan szénhidrátok, melyek nem (vagy nem kellőképpen) szívódnak fel a 
bélrendszerben, hanem erjednek (fermentálódnak) a vastagbélben. A fermentálódás során különböző gázok 
szabadulnak fel, melyek kellemetlen emésztési panaszokat, puffadást, gázosodást okoznak bizonyos bélproblémák esetén. 
Alkalmazási területei lehetnek (jelenleg is folynak a kutatások): 

• FGID (funkcionális emésztőrendszeri betegségek, pl. IBS, diszpepszia, mikrobiomzavar, SIBO - kontaminált 
vékonybél-szindróma), 

• IBD, 

• NCGS (nem-cöliákiás gluténérzékenység), 

• fruktóz-felszívódási zavar (fruktóz-malabszorpció), 

• IgG-típusú táplálékintolerancia. 

 

RÖVIDÍTÉS JELENTÉS NÉHÁNY FORRÁS 

F fermentálható 

O oligoszacharidok (pl. FOS, GOS) 
FOS: gabonák, hagymafélék, káposztafélék 
GOS: hüvelyesek, mandula 

D diszacharidok laktóztartalmú tejtermékek 

M 
monoszacharidok (főleg a 
fruktózra helyezi a hangsúlyt) 

kristálycukor, nádcukor, barna cukor, méz, egyes zöldségek, 
gyümölcsök 

A „and” 

P poliolok (cukoralkoholok) 
maltit, xilit, eritrit, szorbit, mannit, izomalt, laktit; természetes 
formában a gyümölcsökben, gombákban találhatóak meg 

 

Kinek jelenthet alternatív kiutat a FODMAP? 

• Annak, aki ismeretlen eredetű emésztési problémáktól, puffadásoktól, vagy valamilyen bélbetegségeben (IBS, 
SIBO) szenved, célszerű kipróbálni, javul-e az állapota, ha kerüli a MAGAS FODMAP tartalmú ételeket. 

• Ha hosszan tartó krónikus stressz alatt állsz, akkor is segíthet, hiszen a stresszes állapot köztudottan ront az 
emésztésen. 

 

Pontosan mit is takar a FODMAP? 

A mozaikszó egyes csoportjaiban a következő élelmiszerek bújnak meg: 

• Fruktánok: búza, hagymafélék, csicsóka 

• Galaktánok: káposztafélék, hüvelyesek 

• Glukánok: búza 

• Rezisztens keményítő: búza, rizs, kukorica, hüvelyesek, banán, gesztenye 

• Laktóz: tej, sajtok, mascarpone, ricotta, egyéb tejtermékek 

• Fruktóz: nemesített édes gyümölcsök, aszalt gyümölcsök, lekvárok, élelmiszeripari termékek 

• Cukoralkoholok: élelmiszeri termékek, paleo édességek 
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Ha érintett vagy, kipróbálhatod, javít-e a közérzeteden, ha figyelembe veszed az élelmiszerek FODMAP tartalmát. Néhány 

hétig hagyd ki az étkezésedből a magas FODMAP értékkel rendelkező élelmiszereket. Ha javul az állapotod, akkor sem 

érdemes azonnal örökre száműznöd az ételeket, inkább kísérletezd ki, hogy mekkora az a mennyiség, belőlük, amely már 

gondot okoz. 

A FODMAP-ok nagy halmaza olyan élelmiszerforrásokat foglal magában, amelyekre jelen tudásunk szerint meglepően 

sokan érzékenyen reagálnak. Számukra az elfogyasztott ételekben található FODMAP-okra való odafigyelés fontos 

szempont, hiszen ez megoldással szolgálhat számos egészségromboló, krónikus, fájdalmas és kellemetlen bélrendszeri 

problémára. Az alacsony FODMAP-étrend egy terápiás célú, úgynevezett eliminációs diéta. Célja, hogy bizonyos ételek 

átmeneti elhagyásával vagy mérséklésével személyre szabottan csökkentsünk konkrét bélpanaszokat. Az 

emésztőrendszerünk egészségének hosszú távú megteremtése azáltal, hogy a FODMAP tartalmú ételforrásokkal nem 

terheljük feleslegesen és folyamatosan a szervezetet. Vékony-s és vastagbelünk jelentős szerepet játszik az egészség 

fenntartásában, hiszen elsődleges funkciója a tápanyagok megemésztése, felszívása vagy hasznosítása. Vannak olyan 

veleszületett és szerzett rendellenességek, amelyek befolyásolják a bél megfelelő működését. Ilyen a már említett cöliákia, 

a gyulladásos bélbetegségek (chron), az irritábilis bél-szindróma. A vastagbél egyik szerepe az, hogy felszívja a vizet és 

bizonyos maradék tápanyagokat. A vastagbélben történő áthaladás során az emésztetlen táplálékokat az itt élő hatalmas 

baktériumpopuláció fermentálja. Mindezért cserébe az emberi szervezet igen értékes tápanyagokhoz jut, vagy ennek 

eredményeként kínzó panaszokat is kiváltó gázok keletkeznek A fruktánok és galakto-oligoszacharidok mind emésztetlenül 

haladnak végig a vékonybélen és jutnak a vastagbélbe. Más rostforrásokkal is ez a helyzet. Jó emésztés mellett ez nagyszerű. 

Rossz emésztés esetén viszont nem és éppen ezzel foglalkozik az alacsony FODMAP-étrend. 

A FODMAP-módszer lényege: 

Egyes ételekből a magas FODMAP-szénhidrátok tehát elégtelenül vagy egyáltalán nem szívódhatnak fel a vékonybélben. 

Ezeket a megemésztetlen szénhidrátokat az érintettek   baktériumai   megemésztik    a   vékonybél   utolsó   szakaszában   

vagy   a vastagbélben, ami gázképződéssel, bélirritációval és emésztési panaszokkal jár együtt. Hasmenés, puffadás, alhasi 

görcsök, erős gázképződés, krónikus székrekedés, folyamatos teltségérzet felfúvódással.  A FODMAP-okban gazdag 

táplálékok tehát a FODMAP-érintettséggel küzdők esetében folyamatosan a káros bélbaktériumokat táplálják, amelyek 

gázokat termelnek, akadályozzák a jó baktériumok szaporodását, és később ez a folyamat krónikus bélpanaszokat, további 

felszívódási zavarokat okoz (a mikrobium fejezetben erről már bőven olvashattál). A diéta lényege, hogy a MAGAS 

FODMAP-tartalmú ételek helyett ALACSONY FODMAP-pal rendelkező táplálékokat választunk, valamint bizonyos 

esetekben nagyon oda figyelünk az elfogyasztott ételek mennyiségére is (ez az átmeneti elimináció lényege).  Az alacsony 

FODMAP-étrend olyan   bélpanaszos   esetében   is   sikerrel   alkalmazható, akinél   még   nem   született diagnózis, 

legtöbbször a bélflóra helyreállítása okán nem is kerülnek a bélpanaszosok klinikai kivizsgálás elé. Az alacsony FODMAP-

étrend segíthet leszűkíteni a lehetséges gyökérokokat és beazonosítani számos emésztési panasz mögöttes kiváltóját.  Ezért 

fontos az elfogyasztott ételek esetén naplót vezetni a közérzetről, fizikai érzésről (táplálkozási napló).  Amennyiben 

emésztési panaszok nem állnak fenn, vagy ezek enyhén és csak időszakosan jelentkeznek, nem ajánlott az alacsony 

FODMAP, hiszen a sok zöldség elengedhetetlen jó emésztés mellett a bélflóra jó baktériumai számra. Sok bélpanasz 

mögött nem emésztőrendszeri betegség, hanem pont a FODMAP-érintettség áll és ezzel a diétával beállítható azon 

élelmiszerek köre kísérletezéssel, amelyek mellett a kínzó tünetek megszűnnek A leggyakoribb magas FODMAP-tartalmú 

étel a búza, bab, káposzta, nyers tej, körte. Ha tudni akarjuk, van-e FODMAP-érintettség, minden tiltólistás FODMAP 

ételt 100%-ban ki kell zárni 2-6 hétig, különben sosem jövünk rá, van-e tényleges probléma a mozaikszóba ágyazott 

szénhidrátokkal. 

Nézzük meg ezt érthetőbb, táblázatos formában! 
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Zöldségek 
 
Fogyasztható bátran: lucerna, bambuszrügy, csírák (kivéve búza és babfélék csírája), kínai kel, pok choi, sárgarépa, fehérrépa, 
retek, metélőhagyma, uborka, padlizsán, endívia, gyömbér, zöldbab, fodros kel, fejes saláta, salátafélék, olívabogyó, petrezselyem, 
házilag fermentált savanyúságok, alga (pl. vaki-nori), tengeri hínár, spenót és más zöld zöldségek (pl. rukkola), újhagyma, mángold, 
paszternák, cukkini, vajtök, burgonya, paprika, paradicsom 

 
 

Oda kell rá figyelni!  
 

 

Kerüld el!  

• avokádó 

• avokádókrém  

• cékla 
• brokkoli 

• kelbimbó  

• sütőtök  

• karfiol  

• zellergumó  

• édeskömény  

• zöldborsó  

• spárga  

• gomba 

• savanyúkáposzta 

• póréhagyma 

• káposztafélék általában nyersen 

• articsóka 

• nyers káposzta 

• fokhagyma (nagy mennyiségben)  

• csicsóka 
• csicseriborsó 

• okra 

• vöröshagyma (nagy mennyiségben) 

• lilahagyma (nagy mennyiségben)  

• lencsefélék  

• cukorborsó 

• vörös cikória (raddichio) 

• paradicsomszósz 

 

Gyümölcsök 
 
Fogyasztható bátran: áfonya, málna eper, rebarbara, banán (éretten), grapefruit, kivi, citrom, lime, mandarin, narancs, papaja, 
ananász 

 
 

Oda kell rá figyelni!  
 

 

Kerüld el!  

• sárgadinnye 

• cukordinnye 

• licsi 

• kajszibarack 

• sárgabarack 

• szőlő (10-20 szemig) 

• meggy 

• szeder 
 
 

 

• alma 

• cseresznye 

• aszalt gyümölcsök 

• szőlő 20 szem felett 

• mangó 

• nektarin 

• őszibarack 

• körte 

• khaki szilva 

• görögdinnye 
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Keményítő tartalmú élelmiszerek 
 
Fogyasztható bátran: főzőbanán, tápióka, rizs, köles, quinoa, amaránt, zab 

 
 

Oda kell rá figyelni!  
 

 

Kerüld el!  

• édesburgonya 

• gesztenye 
 

 

• búza 

• rozs 

• árpa 

 

Olajos magvak 
 
Fogyasztható bátran: nincs szabadon fogyasztható olajos magféle 

 
 

Oda kell rá figyelni!  
 

 

Kerüld el!  

• kesudió 

• makadámiadió 

• dió 

• paradió 

• fenyőmag 

• tökmag 

• szezámmag 

• pekándió 

• napraforgómag 
 

• pisztácia 

• mandula 

• törökmogyoró 

• földimogyoró 
 

 

Tejtermékek 
 
Fogyasztható bátran: ghi (tisztított vaj) 

 
 

Oda kell rá figyelni!  
 

 

Kerüld el!  

• hosszan érlelt, kemény, zsíros sajtok 
 

• tehéntejet tartalmazó sajtok 

• tej 

• tejszín 

• joghurt 

• kefir 

• túró 

• tejföl 
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Fehérjék 
 
Fogyasztható bátran: húsok, halak és tengergyümölcsei, tojás, húsleves, kocsonya, belsőségek, kollagén-típusú fehérje, 
szalonna, bacon, sonka 

 
 

Zsírforrások 
 
Fogyasztható bátran: ghi (tisztított vaj), kókusz zsír, kacsazsír, libazsír, olívaolaj hidegen sajtolva, avokádóolaj 

 
 

Oda kell rá figyelni!  
 

 

Kerüld el!  

• hosszan érlelt, kemény, zsíros sajtok 
 

• margarin 

• salátaöntetek 

• tejszármazékot tartalmazó zsírok 
 

 

Zsírforrások 2. 
 
Fogyasztható bátran: ghi (tisztított vaj), kókusz zsír, kacsazsír, libazsír, olívaolaj hidegen sajtolva, avokádóolaj 

 
 

Oda kell rá figyelni!  
 

 

Kerüld el!  

• hosszan érlelt, kemény, zsíros sajtok 

• kókusztej 

• kókuszkrém 

• kókusztejszín 

• kókuszcsipsz 
 

• margarin 

• salátaöntetek 

• tejszármazékot tartalmazó zsírok 
 

 

Fűszerek, ízesítés 
 
Fogyasztható bátran: só, bors, gyömbér, citromlé, limelé, zöld fűszerek, ecet, almaecet, balzsamecet, alga 

 
 

Oda kell rá figyelni!  
 

 

Kerüld el!  

- • hagyma 

• fokhagyma 

• tartósítószerek 

• ízfokozók 

• színezékek 
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Édesítés, sütés, italok 
 
Fogyasztható bátran: ghi (tisztított vaj), kókusz zsír, kacsazsír, libazsír, olívaolaj hidegen sajtolva, avokádóolaj, víz, terápiás 
húsleves, gyógyteák 

 
 

Oda kell rá figyelni!  
 

 

Kerüld el!  

• hosszan érlelt, kemény, zsíros sajtok 

• kókusztej 

• kókuszkrém 

• kókusztejszín 

• kókuszcsipsz 

• juharszirup 

• méz 

• kakaópor 

• kókuszliszt 

• étcsokoládé 

• vörösbor, fehérbor 

• kávé (kivéve pajzsmirigygond esetén) 
 

• agavé 

• datolyaszirup 

• kukoricaszirup 

• inulin 

• xilit 

• eritrit 

• mesterséges édesítők 

• hozzáadott fruktóz 

• gyümölcslevek (bolti) 

• sör 

• szénsavas italok és víz 
 

 

1 heti mintaétrend FODMAP szerint 

heti minta étrend Reggeli Ebéd Vacsora 

Hétfő Füstölthalas Csirkemáj fermentált 
savanyúsággal 

Főtt csirke 
kurkumás kölessel 

Kedd Tükörtojás salátaágyon Karalábéléves 
Tárkonyos raguval töltött 
cukkini 

Krémes rizottó lazaccal 

Szerda Rizskoch Kacsaleves 
Sült csirkecézár 

Halfilé édesköménnyel és 
burgonyával 

Csütörtök Gesztenyekrém Répakrémleves 
Kacsacomb 

Tőkehal répás-cukkinifőzelékkel  

Péntek Kókusztejes rizspuding, 
áfonyával 

Libanyakleves zöldségekkel 
Zöldfűszeres-kókusztejes 
húsgombóc 

Gyömbéres-narancsos sütőtök sült 
hússal 

Szombat Snidlinges omlett Csirkemáj főtt rizzsel, 
fermentált zöldséggel 

Citrusos csirkesaláta 

Vasárnap Granola Kapros tökfőzelék 
 

Bolognai ragu cukkinitésztával 

 

FODMAP 1. Füstölthalas 
 

Hozzávalók 2 adaghoz: 

• 4 db egész tojás 

• 80 g olvasztott vaj vagy ghí 

• 1 db citrom leve 

• só, bors, ízlés, friss zöldfűszerek  

• 100 g füstölt lazac 
 
 
 
 

 

Recept: 
Egy nagyobb lábost 3/4-ig töltsünk meg vízzel, felforraljuk. Kis 
lángra tesszük. Az egész tojásokat egyenként egy szűrőbe törjük, 
lecsepegtetés után a tojásokat óvatosan egy-egy kis pohárkába 
tesszük. Mindegyik tojásra egy kevés citromlevet vagy ecetet 
csepegtetünk, így hagyjuk állni 1 percig. A tojásokat egyenként a 
nem lobogó vízbe öntjük, és 3 és fél percig főzzük. Friss füstölt 
lazaccal és zöldségekkel tálaljuk. 
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FODMAP 2. Tükörtojás salátaágyon 
 

Hozzávalók 2 adaghoz: 

• 4 db tojás vagy 8 db fürjtojás 

• 4 marék leveles zöld (pl. bébispenót, rukkola, 
madársaláta, zsenge mángold vagy lollo Rosso) 

• tk. zsiradék, pl. kacsazsír vagy vaj 

• néhány szem olajbogyó 

• só, bors zöldfűszerek 

Recept: 
A tojásokat egyenként feltörjük. Egy serpenyőben felhevítjük a 
zsiradékot, beletesszük a salátát, majd egy fakanállal csinálunk 
helyeket a tojásoknak. Egyenként belehelyezzük a tojásokat, és 
közepes lángon, néhány perc alatt készre sütjük. Pár perc után 
lefedhetjük, így gyorsabban elkészül. Friss zöld fűszerrel, 
olajbogyóval, sóval, borssal megszórva tálaljuk. Fogyaszthatunk 
még hozzá egy kevés hűtött rizst és egy kis tálka fermentált 
zöldséget is. 
 

FODMAP 3. Rizskoch 
 

Hozzávalók 8 adaghoz: 

• 170 g rizs (pl. rizottó rizs)  

• 1 liter kókusztej 

• 1 db citrom héja 

• 1 kk. vanília őrlemény vagy 2 tk. vanília aroma 

• pár csipet stevia  

• 3 db tojás, kettéválasztva 

• kókuszolaj vagy vaj az edény kikenéséhez 

• néhány szem olajbogyó 

• só, bors zöldfűszerek 

Recept: 
Egy nagyobb lábosban összekeverjük a rizst, kókusztejet, a vaníliát, 
és nagy lángon felforraljuk, majd közepesre levesszük. Amikor a 
rizs megpuhult, levesszük a tűzről, lefedjük és félretesszük hűlni. A 
tojásfehérjét egy csipet sóval kemény habbá, a sárgáját pedig az 
édesítővel világos színű krémmé verjük. Először a citromhéjat 
keverjük bele a rizsbe, majd a tojássárgáját, végül pedig óvatosan 
beleforgatjuk a tojásfehérjét is. Egy hőálló edényt kikenünk vajjal, 
beleöntjük a masszát, és egy 175 fokra előmelegített sütőben kb. 25 
perc alatt aranybarnára sütjük. Friss gyümölccsel és fahéjjal 
megszórva tálaljuk. 

FODMAP 4. Gesztenyekrém 
 

Hozzávalók 4 adaghoz: 

• 250 g natúr gesztenyemassza  

• 100 ml sűrű kókusztejszín 

• 40 ml rizsszirup vagy datolyaszirup 

• 1 csipet vanília őrlemény 

• 2 tk. rumaroma  

• 1 marék sült gesztenye vagy 1 db banán 

Recept: 
Egy tálban összekeverjük a gesztenyemasszát, a kókusztejszínt, az 
édesítőt, a vaníliát és a rumot, majd alaposan összekeverjük. Sült, 
hámozott gesztenyével vagy banánnal tálaljuk. 

 

FODMAP 5. Kókusztejes rizspuding, áfonyával 
 

Hozzávalók 3 adaghoz: 

• 120 g rizs 

• 8 dl kókusztej vagy egyéb növényi tej 

• 2 dl zsírosabb kókusztejszín 

• 1 ek glicin vagy 1 csipet stevia (elhagyható) 

• 1 rúd vanília kikapart magjai vagy aroma 

Recept: 
A rizst kis lángon feltesszük főni a kókusztejben és a tejszínben, 
hozzáadjuk a vaníliát és időnként megkevergetve puhára főzzük. 
Még melegen belekeverjük a glicint. Melegen és hidegen egyaránt 
fogyaszthatjuk, akár reggelire vagy uzsonnára, illetve desszert 
gyanánt. Ha visszahűtve fogyasztjuk, rezisztens keményítő 
forrásként is funkcionál. A tetejét színes bogyós gyümölcsökkel vagy 
banánnal díszítjük. 
 

FODMAP 6. Snidlinges omlett 
 

Hozzávalók 1 adaghoz: 

• 2-3 db közepes tojás 

• 1 ek vaj, tisztított vaj (ghí) vagy kókuszolaj  

• 1 csipet só, kevés snidling 

Recept: 
A tojásokat villával felverjük, a serpenyőben langyosra hevítjük a 
zsiradékot, ráöntjük a tojást és egy fakanállal folyamatosan 
kevergetjük. A tojás legyen egy kerek „lepény”. Mikor a közepe még 
kicsit lágy, akkor feltekerjük és egy tányéra csúsztatjuk. A tetejét 
lekenjük egy pici vajjal, megsózzuk és frissen vágott snidlinggel (vagy 
akár petrezselyemmel) tálaljuk. Köretként fogyaszthatunk mellé 
bármilyen friss zöldséget is, amit enged a FODMAP diéta. 

FODMAP 7. Granola 
 

Hozzávalók 8 adaghoz: 

• 200 g zab  

• 40 g quinoa 

• 60 g natúr kókuszchips  

• 4 tk. kókuszzsír 

• ½ tk őrölt fahéj  

 

Recept: 
Egy tűzálló edényben összekeverjük a zabot, a quinoát, a 
kókuszchipset és a fahéjat és kókuszzsírt kanalazunk a tetejére. Egy 
180 fokra előmelegített sütőben sütjük max. 10 percig, majd, amikor 
kivettük, megkeverjük. Hozzáadjuk a mandulát, a pisztáciát és az 
aszalt gyümölcsöt. Natúr kókuszjoghurttal és pár szem friss 
gyümölccsel tálaljuk.  
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• friss gyümölcs a tálaláshoz, mint pl. banán, málna, 
áfonya opcionálisan adhatunk hozzá édesítőszert, pl. 
méz vagy eritritol 

• 50 g cukrozatlan aszalt gyümölcs, pl. áfonya, meggy, 
ananász  

• 125 g kókusz joghurt  

FODMAP 8. Csirkemáj fermentált zöldséggel 
 

Hozzávalók 3-4 adaghoz: 

• 500 g csirkemáj 

• friss oregánó és zsálya 

• só, bors 

• 3-4 ek kacsazsír vagy libazsír  

• 200 g rizs 

• fermentált zöldség a tálaláshoz  

Recept: 
Főzzük készre a rizst. A májnak a felét apró kockákra daraboljuk. 
Összekeverjük a főtt rizzsel, a frissen vágott zöld fűszerekkel, a 
sóval és a borssal. Egy serpenyőben hevítünk egy kis zsiradékot és 
egy kanállal beleadagoljuk a májas masszát. Pár percig sütjük 
mindkét oldalukat, amíg aranybarna színt nem kapnak. Egy konyhai 
papírtörlővel bélelt tányérra kiszedjük őket. Fogyasszunk mellé 
fermentált zöldségeket, pl. savanyú uborkát, savanyú céklát. 
 

FODMAP 9. Karalábéleves 
 

Hozzávalók 2 adaghoz: 

• 1 db nagy karalábé 

• 1 db nagy sárgarépa  

• 1 db nagy burgonya 

• 1 ek ghí vagy olívaolaj 

• 1 db citrom héja és leve  

• 2 dl kókusztej vagy rizstej  

• 3-4 dl alaplé vagy víz 

Recept: 
Egy lábosban melegítsük fel a zsiradékot. Keverjük bele a kockára 
vágott zöldségeket és lassú tűzön pároljuk 5 percig. Utána öntsük 
fel az alaplével vagy vízzel, sózzuk ízlés szerint, és főzzük 20 percig. 
Adjuk hozzá a citrom héját, a kókusztejet és főzzük még 10 percig. 
A végén ízlés szerint keverjünk bele citromlevet. 

 

FODMAP 10. Kacsaleves 
 

Hozzávalók 4 adaghoz: 

• 1 egész kacsa (farhát, szárny, nyak, kacsa zúza/szív) 

• 3 db sárgarépa 

• 2 db petrezselyem gyökér  

• ½ zellergumó 

• 10 cm-es gyömbér 

• 2 ek só 

• petrezselyem 

Recept: 
A kacsahúst és a belsőséget tegyük fel főni annyi hideg vízben, hogy 
ellepje. Sózzuk és forraljuk fel, majd alaposan habozzuk le a tetejét. 
Tegyük takarékra, nem szabad, hogy lobogva főjön. Adjuk hozzá a 
zöldségeket és a fűszereket és legalább 3-4 órán keresztül főzzük. 
Vegyük le a tűzről és 30 percig hagyjuk ülepedni. Friss 
petrezselyemmel megszórva tálaljuk 

FODMAP 11. Libanyakleves zöldségekkel 
 

Hozzávalók 2 adaghoz: 

• 2 db libanyak 

• 1 db nagy sárgarépa 

• 1 db karalábé 

• 1 db kis paszternák vagy fehérrépa vagy 1 db zeller 

• 1 ek só 

• friss petrezselyem 

Recept: 
Egy nagy lábost felöntünk 1 liter hideg vízzel, beletesszük a 
libanyakat, hozzáadjuk a sót, és felforraljuk. Amikor felforr és hab 
képződik a víz tetején, ezt egy merőkanál segítségével eltávolítjuk. 
Ezután kis lángra tesszük, hozzáadjuk a zöldségeket és a zeller 
zöldet, majd fedő nélkül, kb. 1-1,5 órát főzzük. Amikor kellően 
megpuhultak a zöldségek és a hús, levesszük a tűzről és hagyjuk 
ülepedni. Melegen tálaljuk. 
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FODMAP 12. Kacsacomb 
 

Hozzávalók 2 adaghoz: 

• 2 db pecsenye kacsacomb 

• 2 db kisebb sárgarépa 

• 1 db főzőbanán  

• 1 db cukkini 

• 1 ek szárított kakukkfű 

• 1 tk. szárított petrezselyem 

• 1,5 ek kacsazsír vagy kókuszolaj 

• só, bors 

• lila lollo rosso saláta vagy más zöldsaláta 

• 2 ek balzsamecet 

Recept: 
A kacsacombok mindkét oldalát sózzuk, borsozzuk, megszórjuk a 
kakukkfűvel és hőálló edénybe tesszük. Körbe rakjuk a sárgarépával 
és a főzőbanánnal, a zöldségeket meglocsoljuk 1 evőkanál olvasztott 
zsiradékkal, majd lefedve egy 170 fokra előmelegített sütőben 1 órát 
sütjük. Ezután levesszük a fedőt, és még 10-15 percig sütjük 190 
fokon, hogy ropogós legyen a kacsa bőre. Egy serpenyőben 
felhevítünk ½ evőkanál zsiradékot, hozzáadjuk a cukkinit, sózzuk, 
borsozzuk, a szárított petrezselyemmel megszórjuk, és kb. 15 perc 
alatt készre pirítjuk. A kacsacombot a vele sült zöldségekkel, 
cukkinivel és lila Lollo rosso salátával tálaljuk. 

FODMAP 13. Zöldfűszeres-kókusztejes 
húsgombóc 
 

Hozzávalók 4 adaghoz: 

• 500 g darált hús (pl. marha, csirke, pulyka) 

• 200 ml kókusztej 

• 1 db sárgarépa 

• 1 db kisebb zellergumó vagy 1 db paszternák  

• 2 tk. kókuszolaj 

• csipet őrölt szerecsendió 

• friss koriander, bazsalikom 

• só, bors 

• friss saláta levelek a tálaláshoz 

Recept: 
Egy tálban keverjük össze a darált húst, a reszelt zöldségeket, a 
szerecsendiót, sózzuk, borsozzuk, és formázzunk belőle közepes 
golyókat. Egy nagyobb edényben vagy serpenyőben hevítsük fel a 
kókuszolajat, tegyük bele a golyókat, öntsük fel a kókusztejjel és 
fedjük le. A kókusztej által képződött gőzben, 15-20 perc alatt 
elkészülnek a gombócok. Friss saláta levelekből és frissen vágott 
zöldfűszerekből csináljunk egy ágyat, a gombócokat melegen, friss 
korianderrel megszórva tálaljuk. 

 

FODMAP 14. Krémes rizottó hallal vagy 
baromfival 
 

Hozzávalók 2 adaghoz: 

• 200 g rizottó rizs  

• 6 dl zöldség alaplé 

• 300 g hal-filé vagy baromfi-filé 

• ½ db citrom leve  

• 1 ek kókuszolaj 

• friss kapor levelek  

• só, bors 
 

Recept: 
Egy nagyobb, tapadásmentes edényben felhevítjük az olívaolajat és 
a vajat, beleszórjuk a rizst, néhány percig kevergetjük. Az alaplé 
mindenképp legyen forró, mert ha hideg alaplevet használunk, 
akkor mindig leállítjuk a főzési folyamatot. Egy lábosban kis lángon 
temperáljuk, azaz melegen tartjuk az alaplevet, és egy merőkanállal 
adagoljuk majd a rizshez. Kb. 1,5 decivel kezdjük, kevergetjük a 
rizst, és amikor kellően magába szívta a levet, felöntjük még 1,5 
decivel. Ezt a folyamatot ismételjük, amíg elfogy az összes alapié. A 
rizs egyébként 20-25 perc alatt elkészül. A végén sózzuk, 
borsozzuk. A halat vagy húst is sózzuk, borsozzuk, rátesszük egy 
sütőpapírra, egy 1 ek kókuszolajat teszünk mellé, és meglocsoljuk 
citromlével. A papír két hosszabbik oldalát behajtjuk, és mindkét 
oldalán több, kis hajtással felhajtjuk. Egy kis csomagot készítünk, 
és még spárga sem kell hozzá! 160 fokos sütőben, 20-25 perc alatt 
készre sütjük 

FODMAP 15. Halfilé édesköménnyel és 
burgonyával 
 

Hozzávalók 4 adaghoz: 

• 4 db friss halfilé 

• 4 db nagyobb burgonya 

• 1 db édeskömény  

• 2 ek olívaolaj vagy kókuszolaj 

• opcionálisan néhány kocka vaj 

• só 
 

Recept: 
Ha friss halat veszel, akkor nem igényel extra előkészülést. Ha 
fagyasztott halat kapsz, olvaszd ki. Egy konyhai törlőkendővel 
szárítsuk meg. Az édesköményt egy kevés olívaolajon megpirítjuk. 
A burgonyát sós vízben feltesszük főzni. Egy hőálló edényt 
kiolajozunk és beleszedjük az előpirított édesköményt. Ráhelyezzük 
a halat, sózzuk, majd egy 180 fokra előmelegített sütőben kb. 15-20 
percig sütjük. A megpuhult burgonyát leszűrjük, és ugyanabban a 
lábosban egy kis vajjal átmelegítjük. Melegen, és az édeskömény 
zöldjével megszórva tálaljuk. 

 
 



Duciforradalom Mentorprogram| Funkcionális táplálkozás                                                                             FODMAP 

 

85 

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

 

FODMAP 16. Tőkehal répás-cukkinifőzelékkel 
 

Hozzávalók 4 adaghoz: 

• 4 szelet tőkehal vagy kedvenc halfiléd 

• 200 g sárgarépa 

• 500 g cukkini 

• 2 db kisebb burgonya  

• ½ l rizstej 

• só, ízlés 

Recept: 
A burgonyát feltesszük sós vízben, teljesen puhára főzzük, áttörjük 
(ezzel fogjuk sűríteni a főzeléket). A felkockázott cukkinit és a 
felkarikázott répát egy lábosba tesszük, felöntjük a rizstejjel, sózzuk, 
majd kb. 10 perc alatt nem túl puhára főzzük. Hozzáadjuk a tört 
burgonyát, rövid ideig főzzük, amíg enyhén besűrűsödik. A halat 
sózzuk, serpenyőben kevés zsiradékon oldalanként 2-2 percig 
sütjük. Ha fagyasztott hallal dolgozunk, hagyjuk teljesen kiolvadni, 
majd sütés előtt töröljük szárazra. 
 
Tipp: tőkehal helyett lazacot vagy csirkemellet vagy pulykamellet vagy 
főtt tojást is használhatunk. 

FODMAP 17. Gyömbéres-narancsos sütőtök sült 
hússal 
 

Hozzávalók 2 adaghoz: 

• 200 g sütőtök 

• 1,5 dl alaplé vagy víz 

• 1 db gyömbér (2 cm)  

• 1 db narancs leve 

• ½ citrom leve só 

• saláta levelek 

• 1 ek olívaolaj 
 

• 300 g csirkemell-filé vagy hal-filé 

• frissen vágott bazsalikom a tálaláshoz 
 
Recept: 

  A sütőtök szeleteket párolni fogjuk az alaplében és citrus levekben. 
Egy nagyobb edénybe öntjük az alaplevet, a narancs- és citromlevet, 
hozzáadjuk a gyömbért és enyhén sózzuk, elkeverjük, majd 
belehelyezzük a tök szeleteket. Lefedjük és közepes lángon kb. 15- 
20 perc alatt puhára pároljuk. Saláta levelekből készítünk egy ágyat, 
ráhelyezzük a tököt és meglocsoljuk az edényben maradt 
narancsos-gyömbéres szósszal. Frissen vágott bazsalikommal 
megszórva tálaljuk. A húsfélét sózzuk, borsozzuk, olívaolajon 
megsütjük. 

FODMAP 18. Kapros tökfőzelék 
 

Hozzávalók4 adaghoz: 

• 1 kg gyalult tök 

• 2 csokor friss kapor 

• 1 db citrom leve 

• 2-3 dl kókusztej vagy más növényi tej  

• 1 ek vaj vagy olívaolaj 

• só 

Recept: 
  Egy nagy edényben feltesszük a tököt fedő alatt párolni, sózzuk. Kb. 

10 perc után, amikor kiengedte a levét, kiszedjük egy kis lábosba a 
tök 1/3-át, felöntjük a tejjel és 5 percig főzzük, majd turmixoljuk. 
Elkeverjük a tökkel, ízesítjük citromlével, kaporral és a zsiradékkal. 

 

FODMAP 19. Bolognai ragu cukkinitésztával 
 

Hozzávalók4 adaghoz: 

• 600 g darált marhahús  

• 5 dl passzírozott paradicsom 

• 200 g szalonna  

• 60 g vaj vagy ghí 

• 1 db vöröshagyma  

• 1 db sárgarépa 

• 1 szál szárzeller 

• ½ dl fehérbor (elhagyható)  

• só és bors 

• 4 db cukkini 

• kókuszzsír 

Recept: 
  A szalonnát felaprítjuk, a zsírját egy lábosban kis lángon 

kiolvasztjuk. A pörcöket kiszedjük, hozzáadjuk a zsírhoz a vajat, 
illetve a megtisztított, finomra aprított zöldségeket. Félkészre 
pároljuk, majd hozzáadjuk a húst, fehéredésig átforgatjuk, sózzuk, 
borsozzuk. Felöntjük a borral, pár percig rotyogtatjuk, majd 
hozzáadjuk a paradicsomot, és lefedve legalább egy órán át főzzük 
kis lángon. A végén levesszük a fedőt, forralva besűrítjük. Ha 
szükséges, akkor még sózzuk, borsozzuk. A cukkiniket 
megmossuk, levágjuk a végeiket és hosszú vékony csíkokra 
gyaluljuk vagy éles késsel vágjuk. Felforrósított kókuszzsíron, 
közepes lángon néhány perc alatt roppanósra pároljuk, közben 
sóval és borssal ízesítjük. Általában akkor jó, amikor éppen elkezd 
levet engedni.  
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FODMAP 20. Citrusos csirkesaláta 
 

Hozzávalók 4 adaghoz: 

• 500 g csirkemell 

• 1 db grapefruit 

• 1 db narancs 

• 1 db citrom 

• 1 fej jégsaláta  

• 5 ek extraszűz olívaolaj 

• 6 ek a citrusok levéből 

• só 

• 1 tk. szárított vagy friss tárkony  

• 3 cm gyömbér 
 

A csirke posírozó léhez: 

• 5 cm gyömbér 

• 1 babérlevél 

• só 

• ½ liter víz 
 
Recept: 

  A posírozó lé hozzávalóit beletesszük egy edénybe, felöntjük kb. fél 
liter vízzel és felforraljuk. Beletesszük a megtisztított csirkemellet, 
majd ügyelve arra, hogy forráspont alatt maradjon a víz, 25-30 perc 
alatt elkészítjük. Kivesszük a léből és felkockázzuk. Összekeverjük 
az olajat a citrusok levével, a tárkonnyal és a reszelt gyömbérrel. A 
még langyos csirkét összekeverjük ezzel a tárkonyos-citrusos 
vinegrettel, és a hűtőbe tesszük. Egy nagy tálban összekeverjük a 
csirkét, a citrus gerezdeket és a salátát. 

FODMAP 21. Csirkemáj főtt rizzsel, fermentált 
zöldséggel 
 

Hozzávalók 3-4 adaghoz: 

• 500 g csirkemáj 

• friss oregánó és zsálya 

• 3-4 ek kacsa- vagy libazsír  

• 200 g rizs 

• só, bors 

• fermentált zöldség a tálaláshoz 

Recept: 
Főzd készre a rizst. Hevíts serpenyőben egy zsiradékot és halmozd 
rá az apróra vágott májat, majd a végén sózd és borsozd, fűszerezd. 
Egyél mellé savanyúságokat (pl. savanyú uborka, savanyú retek, 
savanyú brokkoli). 

 

FODMAP 22. Főtt csirke kurkumás kölessel 

 
Hozzávalók 2 darabhoz: 

• 2 db csirkecomb (alsó vagy felső) 

• 100 g köles 

• 3 dl alaplé 

• kk. őrölt kurkuma 

• 2 szár friss rozmaring  

• 2 szár oregánó 

• só, bors 

• 2 ek olívaolaj 

• ½ db hagyma 

Recept: 
A csirkecombok mindkét oldalát sózzuk és hőálló edénybe tesszük. 
Körbe rakjuk a zöld fűszerekkel, felöntjük az alaplével, majd lefedve 
egy 180 fokra előmelegített sütőben 1 órát sütjük. Ezután levesszük 
a fedőt, és még 10-15 percig sütjük, hogy ropogós legyen a bőre. A 
kölest átöblítjük, és egy kis lábosban, hideg vízzel felöntve 2,5- 
szeres sós és kurkumás vízben feltesszük főni. Első forralásig 
lefedve főzzük, azután a fedőt félredöntve, alacsony lángon, amíg 
elfő róla az összes víz. Ha elkészült, tegyük félre lefedve pihenni. 
Tálalás előtt keverjünk bele a sült csirkés, fűszeres alapélből, ettől 
még finomabb lesz a köretünk! 
 

FODMAP 23. Tárkonyos raguval töltött cukkini 

 
Hozzávalók 2 darabhoz: 

• 500 g darált hús  

• 2 db sárgarépa 

• 1 dl alaplé vagy víz 

• 1 db cukkini 

• 1 ek zsiradék, pl. libazsír 

• 1 tk. friss vagy szárított tárkony 

• 1 csokor petrezselyem  

• só, bors 
 

Recept: 
Egy edényben felhevítjük a zsiradékot, beletesszük a darált húst, és 
pár percig pirítjuk. Hozzáadjuk a tárkonyt, sózzuk, borsozzuk. 
Kitesszük egy tálba. A cukkinit félbe vágjuk hosszanti irányban, 
késsel kivágjuk a belsejét és felkockázzuk (amennyire sikerül). Újra 
hevítünk egy kevés zsiradékot, most a sárgarépát és a kivájt cukkini 
kockákat pirítjuk egy pár percig sózás után. Ezután hozzáadjuk a 
húshoz, és alaposan összekeverjük. Egy hőálló edénybe tesszük a 
cukkini „hajókat” és a raguval megtöltjük őket. A húslevessel vagy 
alaplével meglocsoljuk. Lefedjük alufóliával, és egy 180 fokra 
előmelegített sütőben 35-40 percig sütjük. Friss petrezselyemmel 
vagy tárkonnyal megszórva tálaljuk. 
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                                                                                                                                                  1. hét | terápiás napló 

Hétfő   

 Választott étel Közérzet, emésztőrendszeri jelzések 

Reggeli   

Ebéd   

Vacsora   
Napi egyéb tapasztalatok: 

Kedd  

 Választott étel Közérzet, emésztőrendszeri jelzések 

Reggeli   

Ebéd   

Vacsora   
Napi egyéb tapasztalatok: 

   

Szerda 

 Választott étel Közérzet, emésztőrendszeri jelzések 

Reggeli   

Ebéd   

Vacsora   
Napi egyéb tapasztalatok: 

Csütörtök 

 Választott étel Közérzet, emésztőrendszeri jelzések 

Reggeli   

Ebéd   

Vacsora   
Napi egyéb tapasztalatok: 

Péntek  

 Választott étel Közérzet, emésztőrendszeri jelzések 

Reggeli   

Ebéd   

Vacsora   
Napi egyéb tapasztalatok: 

Szombat 

 Választott étel Közérzet, emésztőrendszeri jelzések 

Reggeli   

Ebéd   

Vacsora   
Napi egyéb tapasztalatok: 

Vasárnap 

 Választott étel Közérzet, emésztőrendszeri jelzések 

Reggeli   

Ebéd   

Vacsora   
Napi egyéb tapasztalatok: 

Heti feljegyzések: 
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                                                                                                                                                  2. hét | terápiás napló 

Hétfő   

 Választott étel Közérzet, emésztőrendszeri jelzések 

Reggeli   

Ebéd   

Vacsora   
Napi egyéb tapasztalatok: 

Kedd  

 Választott étel Közérzet, emésztőrendszeri jelzések 

Reggeli   

Ebéd   

Vacsora   
Napi egyéb tapasztalatok: 

   

Szerda 

 Választott étel Közérzet, emésztőrendszeri jelzések 

Reggeli   

Ebéd   

Vacsora   
Napi egyéb tapasztalatok: 

Csütörtök 

 Választott étel Közérzet, emésztőrendszeri jelzések 

Reggeli   

Ebéd   

Vacsora   
Napi egyéb tapasztalatok: 

Péntek  

 Választott étel Közérzet, emésztőrendszeri jelzések 

Reggeli   

Ebéd   

Vacsora   
Napi egyéb tapasztalatok: 

Szombat 

 Választott étel Közérzet, emésztőrendszeri jelzések 

Reggeli   

Ebéd   

Vacsora   
Napi egyéb tapasztalatok: 

Vasárnap 

 Választott étel Közérzet, emésztőrendszeri jelzések 

Reggeli   

Ebéd   

Vacsora   
Napi egyéb tapasztalatok: 

Heti feljegyzések: 
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                                                                                                                                                  3. hét | terápiás napló 

Hétfő   

 Választott étel Közérzet, emésztőrendszeri jelzések 

Reggeli   

Ebéd   

Vacsora   
Napi egyéb tapasztalatok: 

Kedd  

 Választott étel Közérzet, emésztőrendszeri jelzések 

Reggeli   

Ebéd   

Vacsora   
Napi egyéb tapasztalatok: 

   

Szerda 

 Választott étel Közérzet, emésztőrendszeri jelzések 

Reggeli   

Ebéd   

Vacsora   
Napi egyéb tapasztalatok: 

Csütörtök 

 Választott étel Közérzet, emésztőrendszeri jelzések 

Reggeli   

Ebéd   

Vacsora   
Napi egyéb tapasztalatok: 

Péntek  

 Választott étel Közérzet, emésztőrendszeri jelzések 

Reggeli   

Ebéd   

Vacsora   
Napi egyéb tapasztalatok: 

Szombat 

 Választott étel Közérzet, emésztőrendszeri jelzések 

Reggeli   

Ebéd   

Vacsora   
Napi egyéb tapasztalatok: 

Vasárnap 

 Választott étel Közérzet, emésztőrendszeri jelzések 

Reggeli   

Ebéd   

Vacsora   
Napi egyéb tapasztalatok: 

Heti feljegyzések: 
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                                                                                                                                                  4. hét | terápiás napló 

Hétfő   

 Választott étel Közérzet, emésztőrendszeri jelzések 

Reggeli   

Ebéd   

Vacsora   
Napi egyéb tapasztalatok: 

Kedd  

 Választott étel Közérzet, emésztőrendszeri jelzések 

Reggeli   

Ebéd   

Vacsora   
Napi egyéb tapasztalatok: 

   

Szerda 

 Választott étel Közérzet, emésztőrendszeri jelzések 

Reggeli   

Ebéd   

Vacsora   
Napi egyéb tapasztalatok: 

Csütörtök 

 Választott étel Közérzet, emésztőrendszeri jelzések 

Reggeli   

Ebéd   

Vacsora   
Napi egyéb tapasztalatok: 

Péntek  

 Választott étel Közérzet, emésztőrendszeri jelzések 

Reggeli   

Ebéd   

Vacsora   
Napi egyéb tapasztalatok: 

Szombat 

 Választott étel Közérzet, emésztőrendszeri jelzések 

Reggeli   

Ebéd   

Vacsora   
Napi egyéb tapasztalatok: 

Vasárnap 

 Választott étel Közérzet, emésztőrendszeri jelzések 

Reggeli   

Ebéd   

Vacsora   
Napi egyéb tapasztalatok: 

Heti feljegyzések: 
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                                                                                                                                                  5. hét | terápiás napló 

Hétfő   

 Választott étel Közérzet, emésztőrendszeri jelzések 

Reggeli   

Ebéd   

Vacsora   
Napi egyéb tapasztalatok:  

Kedd  

 Választott étel Közérzet, emésztőrendszeri jelzések 

Reggeli   

Ebéd   

Vacsora   
Napi egyéb tapasztalatok: 

   

Szerda 

 Választott étel Közérzet, emésztőrendszeri jelzések 

Reggeli   

Ebéd   

Vacsora   
Napi egyéb tapasztalatok: 

Csütörtök 

 Választott étel Közérzet, emésztőrendszeri jelzések 

Reggeli   

Ebéd   

Vacsora   
Napi egyéb tapasztalatok: 

Péntek  

 Választott étel Közérzet, emésztőrendszeri jelzések 

Reggeli   

Ebéd   

Vacsora   
Napi egyéb tapasztalatok: 

Szombat 

 Választott étel Közérzet, emésztőrendszeri jelzések 

Reggeli   

Ebéd   

Vacsora   
Napi egyéb tapasztalatok: 

Vasárnap 

 Választott étel Közérzet, emésztőrendszeri jelzések 

Reggeli   

Ebéd   

Vacsora   
Napi egyéb tapasztalatok: 

Heti feljegyzések: 
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                                                                                                                                                  6. hét | terápiás napló 

Hétfő   

 Választott étel Közérzet, emésztőrendszeri jelzések 

Reggeli   

Ebéd   

Vacsora   
Napi egyéb tapasztalatok: 

Kedd  

 Választott étel Közérzet, emésztőrendszeri jelzések 

Reggeli   

Ebéd   

Vacsora   
Napi egyéb tapasztalatok: 

   

Szerda 

 Választott étel Közérzet, emésztőrendszeri jelzések 

Reggeli   

Ebéd   

Vacsora   
Napi egyéb tapasztalatok: 

Csütörtök 

 Választott étel Közérzet, emésztőrendszeri jelzések 

Reggeli   

Ebéd   

Vacsora   
Napi egyéb tapasztalatok: 

Péntek  

 Választott étel Közérzet, emésztőrendszeri jelzések 

Reggeli   

Ebéd   

Vacsora   
Napi egyéb tapasztalatok: 

Szombat 

 Választott étel Közérzet, emésztőrendszeri jelzések 

Reggeli   

Ebéd   

Vacsora   
Napi egyéb tapasztalatok: 

Vasárnap 

 Választott étel Közérzet, emésztőrendszeri jelzések 

Reggeli   

Ebéd   

Vacsora   
Napi egyéb tapasztalatok: 

Heti feljegyzések: 
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                                                                                                                                                  7. hét | terápiás napló 

Hétfő   

 Választott étel Közérzet, emésztőrendszeri jelzések 

Reggeli   

Ebéd   

Vacsora   
Napi egyéb tapasztalatok: 

Kedd  

 Választott étel Közérzet, emésztőrendszeri jelzések 

Reggeli   

Ebéd   

Vacsora   
Napi egyéb tapasztalatok: 

   

Szerda 

 Választott étel Közérzet, emésztőrendszeri jelzések 

Reggeli   

Ebéd   

Vacsora   
Napi egyéb tapasztalatok: 

Csütörtök 

 Választott étel Közérzet, emésztőrendszeri jelzések 

Reggeli   

Ebéd   

Vacsora   
Napi egyéb tapasztalatok: 

Péntek  

 Választott étel Közérzet, emésztőrendszeri jelzések 

Reggeli   

Ebéd   

Vacsora   
Napi egyéb tapasztalatok: 

Szombat 

 Választott étel Közérzet, emésztőrendszeri jelzések 

Reggeli   

Ebéd   

Vacsora   
Napi egyéb tapasztalatok: 

Vasárnap 

 Választott étel Közérzet, emésztőrendszeri jelzések 

Reggeli   

Ebéd   

Vacsora   
Napi egyéb tapasztalatok: 

Heti feljegyzések: 
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                                                                                                                                                  8. hét | terápiás napló 

Hétfő   

 Választott étel Közérzet, emésztőrendszeri jelzések 

Reggeli   

Ebéd   

Vacsora   
Napi egyéb tapasztalatok: 

Kedd  

 Választott étel Közérzet, emésztőrendszeri jelzések 

Reggeli   

Ebéd   

Vacsora   
Napi egyéb tapasztalatok: 

   

Szerda 

 Választott étel Közérzet, emésztőrendszeri jelzések 

Reggeli   

Ebéd   

Vacsora   
Napi egyéb tapasztalatok: 

Csütörtök 

 Választott étel Közérzet, emésztőrendszeri jelzések 

Reggeli   

Ebéd   

Vacsora   
Napi egyéb tapasztalatok: 

Péntek  

 Választott étel Közérzet, emésztőrendszeri jelzések 

Reggeli   

Ebéd   

Vacsora   
Napi egyéb tapasztalatok: 

Szombat 

 Választott étel Közérzet, emésztőrendszeri jelzések 

Reggeli   

Ebéd   

Vacsora   
Napi egyéb tapasztalatok: 

Vasárnap 

 Választott étel Közérzet, emésztőrendszeri jelzések 

Reggeli   

Ebéd   

Vacsora   
Napi egyéb tapasztalatok: 

Heti feljegyzések: 
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                                                                                                                                                  9. hét | terápiás napló 

Hétfő   

 Választott étel Közérzet, emésztőrendszeri jelzések 

   

Ebéd   

Vacsora   
Napi egyéb tapasztalatok: 

Kedd  

 Választott étel Közérzet, emésztőrendszeri jelzések 

Reggeli   

Ebéd   

Vacsora   
Napi egyéb tapasztalatok: 

   

Szerda 

 Választott étel Közérzet, emésztőrendszeri jelzések 

Reggeli   

Ebéd   

Vacsora   
Napi egyéb tapasztalatok: 

Csütörtök 

 Választott étel Közérzet, emésztőrendszeri jelzések 

Reggeli   

Ebéd   

Vacsora   
Napi egyéb tapasztalatok: 

Péntek  

 Választott étel Közérzet, emésztőrendszeri jelzések 

Reggeli   

Ebéd   

Vacsora   
Napi egyéb tapasztalatok: 

Szombat 

 Választott étel Közérzet, emésztőrendszeri jelzések 

Reggeli   

Ebéd   

Vacsora   
Napi egyéb tapasztalatok: 

Vasárnap 

 Választott étel Közérzet, emésztőrendszeri jelzések 

Reggeli   

Ebéd   

Vacsora   
Napi egyéb tapasztalatok: 

Heti feljegyzések: 
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                                                                                                                                                10. hét | terápiás napló 

Hétfő   

 Választott étel Közérzet, emésztőrendszeri jelzések 

Reggeli   

Ebéd   

Vacsora   
Napi egyéb tapasztalatok: 

Kedd  

 Választott étel Közérzet, emésztőrendszeri jelzések 

Reggeli   

Ebéd   

Vacsora   
Napi egyéb tapasztalatok: 

   

Szerda 

 Választott étel Közérzet, emésztőrendszeri jelzések 

Reggeli   

Ebéd   

Vacsora   
Napi egyéb tapasztalatok: 

Csütörtök 

 Választott étel Közérzet, emésztőrendszeri jelzések 

Reggeli   

Ebéd   

Vacsora   
Napi egyéb tapasztalatok: 

Péntek  

 Választott étel Közérzet, emésztőrendszeri jelzések 

Reggeli   

Ebéd   

Vacsora   
Napi egyéb tapasztalatok: 

Szombat 

 Választott étel Közérzet, emésztőrendszeri jelzések 

Reggeli   

Ebéd   

Vacsora   
Napi egyéb tapasztalatok: 

Vasárnap 

 Választott étel Közérzet, emésztőrendszeri jelzések 

Reggeli   

Ebéd   

Vacsora   
Napi egyéb tapasztalatok: 

Heti feljegyzések: 
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                                                                                                                                                11. hét | terápiás napló 

Hétfő   

 Választott étel Közérzet, emésztőrendszeri jelzések 

Reggeli   

Ebéd   

Vacsora   
Napi egyéb tapasztalatok: 

Kedd  

 Választott étel Közérzet, emésztőrendszeri jelzések 

Reggeli   

Ebéd   

Vacsora   
Napi egyéb tapasztalatok: 

   

Szerda 

 Választott étel Közérzet, emésztőrendszeri jelzések 

Reggeli   

Ebéd   

Vacsora   
Napi egyéb tapasztalatok: 

Csütörtök 

 Választott étel Közérzet, emésztőrendszeri jelzések 

Reggeli   

Ebéd   

Vacsora   
Napi egyéb tapasztalatok: 

Péntek  

 Választott étel Közérzet, emésztőrendszeri jelzések 

Reggeli   

Ebéd   

Vacsora   
Napi egyéb tapasztalatok: 

Szombat 

 Választott étel Közérzet, emésztőrendszeri jelzések 

Reggeli   

Ebéd   

Vacsora   
Napi egyéb tapasztalatok: 

Vasárnap 

 Választott étel Közérzet, emésztőrendszeri jelzések 

Reggeli   

Ebéd   

Vacsora   
Napi egyéb tapasztalatok: 

Heti feljegyzések: 
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                                                                                                                                                12. hét | terápiás napló 

Hétfő   

 Választott étel Közérzet, emésztőrendszeri jelzések 

Reggeli   

Ebéd   

Vacsora   
Napi egyéb tapasztalatok: 

Kedd  

 Választott étel Közérzet, emésztőrendszeri jelzések 

Reggeli   

Ebéd   

Vacsora   
Napi egyéb tapasztalatok: 

   

Szerda 

 Választott étel Közérzet, emésztőrendszeri jelzések 

Reggeli   

Ebéd   

Vacsora   
Napi egyéb tapasztalatok: 

Csütörtök 

 Választott étel Közérzet, emésztőrendszeri jelzések 

Reggeli   

Ebéd   

Vacsora   
Napi egyéb tapasztalatok: 

Péntek  

 Választott étel Közérzet, emésztőrendszeri jelzések 

Reggeli   

Ebéd   

Vacsora   
Napi egyéb tapasztalatok: 

Szombat 

 Választott étel Közérzet, emésztőrendszeri jelzések 

Reggeli   

Ebéd   

Vacsora   
Napi egyéb tapasztalatok: 

Vasárnap 

 Választott étel Közérzet, emésztőrendszeri jelzések 

Reggeli   

Ebéd   

Vacsora   
Napi egyéb tapasztalatok: 

Heti feljegyzések: 
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„Naplóírás közben szinte látjuk magunkban,  

hogyan dolgozik az elménk.” 



 

 

 

 

  

Duciforradalom 

Családi receptek egészségesen 
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Ebédötletek & Vacsoraötletek 

A receptek között található ötletek megfelelnek az Ételportfólió könyvben megtanult szabályrendszerrel, alkalmazásuk 
ugyanúgy szükséges, mint a portfólióban szereplő ételeknél. Egyes ételeknél külön jelzést adtam, ahol bármire figyelni kell. 
 

Fitt 1. Töltött paprika  
(A-B), (E-V) 

 
Hozzávalók 2 adaghoz: 

• 2 db paprika 

• 2 db vöröshagyma 

• 4 ek zabpehely 

• 300 g darált sertéshús 

• 1 db tojás 

• só, bors, oregánó, 
bazsalikom 

• 2 db passzírozott paradicsom  

• ½ ek olívaolaj 

• kevés eritrit 
 
Recept: 
Először a zabpelyhet annyi meleg vízbe, amennyi ellepi, beáztatjuk. A paprikákat megmossuk, 
félbevágjuk, és kimagozzuk. A darált húst összekeverjük a beáztatott zabpehellyel, a tojással, az 
apróra vágott hagymával és a fűszerekkel (só, őrölt bors, tetszés szerinti egyéb fűszerek). A kész 
masszával megtöltjük a paprikákat. A paradicsomszószhoz hagymát egy kiskanál olajon 
megpárolunk, hozzáöntjük a passzírozott paradicsomot. Ízlés szerint fűszerezzük - só, őrölt 
bors, pici édesítő, oregánó és bazsalikom. Felöntjük pici vízzel, és összeforraljuk. Ha kész, egy-
két evőkanál tejszínnel szelídítjük. Sütés hőfoka: 180 °C. 

Fitt 2. Sárgarépás 
paprikás krumpli 

(A-B), (E-V) 

 
Hozzávalók 4-5 adaghoz: 

• 1 db vöröshagyma 

• 250 g csirkehús vagy 
pulykahús 

• 1-2 gerezd fokhagyma 

• 2 db sárgarépa 

• 250 g burgonya 

• só, petrezselyem, őrölt pirospaprika 

• ½ l víz (szükség szerint) 

• 1 ek olívaolaj 

• 1-2 db babérlevél 
 
Recept: 
A húst és a sárgarépát kockákra, a burgonyát gerezdekre vágjuk. A vöröshagymát és fokhagymát 
aprítjuk, olajon kissé megpirítjuk, majd hozzákeverjük a húst, pár percet még kevergetjük, majd 
hozzárakjuk fűszerpaprikát, a fokhagymát, a sárgarépát, a burgonyát, babérlevelet, sót és a vizet. 
A petrezselyem zöldjét apróra vágjuk, és belekeverjük a már kész ételbe. 

Fitt 3. Csirkemelles rakott 
burgonya (B), (E-V) 
 
Hozzávalók 2 adaghoz: 

• 250 g csirkemell-filé 

• 400 g burgonya 

• 2 db paradicsom 

• 2 db paprika 

• 100 g gomba 

• só, bors, fűszerpaprika 

• 5 g mozzarella sajt 

• 1 ek olívaolaj 

• 1 kis doboz tejföl vagy 1 doboz Dr. Oetker tejföl vagy 125 ml zabtej – utóbbi 2 használatával 
az étel (A-B) lesz 

• 1 db vöröshagyma 
 
Recept: 
A csirkemellet csíkokra felszeleteljük, kevés olajon megpirítjuk. Rátesszük a felszeletelt hagymát 
és a gombát, ízlés szerint sózzuk, borsozzuk. Héjában megfőzzük a burgonyát, majd 
megtisztítjuk. Egy közepes tepsit olajjal kikenünk, beleszeleteljük a burgonya felét. Ráöntjük a 
pohár tejföl felét (vagy a tejmentes verziók felét). Rátesszük a gombás-hagymás húst, majd 
rászeleteljük a paprikát és a paradicsomot. Befedjük a maradék burgonyával, és ráöntjük a másik 
fél pohár tejfölt, amibe előtte már elkevertünk 1 tk őrölt pirospaprikát. Reszelt sajttal 
megszórjuk, és sütjük 180 fokra előmelegített sütőben.  

Fitt 4. Sólet hajdinával  
(A-B), (E) 

 
Hozzávalók 4 adaghoz: 

• 200 g fehérbab  

• 1 db vöröshagyma 

• 2-3 gerezd fokhagyma 

• 100 g füstölt szalonna 
vagy baromfisonka 

• 100 g hajdina 

• 1 ek olívaolaj vagy 
kókuszzsír 

• só, bors, kömény 

• 1 ek zabliszt 
 

Recept: 
A zsiradékkal együtt a szalonnát megpirítjuk, rádobjuk az összevágott hagymát, majd 
megfonnyasztjuk. Hozzádobjuk a fokhagymákat, megszórjuk liszttel és pirospaprikával. 
Beletesszük az előző nap beáztatott babot, majd összekavarjuk. Felengedjük hideg vízzel, hogy 
ellepje. Fűszerezzük sóval, borssal, köménnyel és majoránnával. Az egészet öntsük át egy 
jénaiba, fedjük le, majd kb. 120 fokon 1,5 órát sütőben összesütjük. Eközben megfőzzük a 
hajdinát. Ha puha már a bab, beleöntjük a hajdinát, és visszatesszük 15 percre.  
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Fitt 5. Sztrapacska  
(A-B), (E) 

 
Hozzávalók 2 adaghoz: 

• 100 g zabliszt vagy teljes 
kiőrlésű liszt – ez esetben 
az étel (B) lesz 

• 1 db tojás 

• ½ db tojásfehérje 

• 2 db nagyobb burgonya 

• 50 g juhtúró 

• 75 g Dr. Oetker tejföl vagy tejföl – ez esetben az étel (B) lesz 

• 25 g füstölt szalonna vagy baromfisonka 

• só, bors 
 
Recept: 
Lereszeljük a krumplit, majd megsózzuk. Hozzáadjuk a tojásokat, majd a lisztet is.  
Gombócokat formálunk és forrásban lévő sós vízbe tesszük. Körülbelül akkor van kész, amikor 
feljön a víz felszínére, de hagyhatjuk tovább, mivel nyers krumpliból áll. A szalonnát megpirítjuk 
(zsiradék nélkül). A zsírjába kis tűzön beleforgatjuk a gombócokat, és hozzáadjuk a juhtúrót.  
 
Pajzsmirigyes a sertésszalonnát kerülje! 

Fitt 6. Szárnyaspörkölt 
varázsmenü (A-B), (E)  

 
Pörkölt alap 2 adaghoz: 

• 1 db paradicsom 

• 1 db vöröshagyma 

• 1 db paprika 

• 1 ek fűszerpaprika 

• só, bors petrezselyem 

• 1 ek olívaolaj 
 
Amennyiben tejfölt 
szeretnél rá tenni, akkor az 
étel (B) lesz. 
 
Kuszkusz vagy bulgur vagy 
durumtészta esetén az étel 
(B) lesz. 

 

Választható húsok (2 adagra):  

• 250 g csirkemell-filé  

• 2 db csirke-alsócomb 

• 2 db csirke-felsőcomb 

• 4 db csirkeszárny 

• 320 g csirkezúza 

• 200 g csirkeszív 

• 240 g csirkemáj 

• 220 g csirkeszív & csirkemáj 

• 250 g pulykamell-filé 

• 250 g pulykamell-tokány 

• 160 g pulykacomb 

• 280 g pulykaszárny 

• 240 g pulykamáj 

• 230 g pulykahere  

Fitt 7. Marhapörkölt 
varázsmenü (A-B), (E)  

 
Pörkölt alap 2 adaghoz: 

• 1 db paradicsom 

• 1 db vöröshagyma 

• 1 db paprika 

• 1 ek fűszerpaprika 

• só, bors petrezselyem 

• 1 ek olívaolaj 
 
Választható húsok 2 
adaghoz: 

• 200 g marhacomb  

• 200 g marhalapocka 

• 250 g marhabélszín 

• 240 g marhamáj 
 
 
 

 
 
 

Választható köretek (2 adagra): 

• 300 g édesburgonya 

• 300 g burgonya 

• 140 g basmati rizs 

• 140 g barnarizs 

• 140 g vadrizs 

• 140 g köles 

• 150 g hajdina 

• 140 g quinoa 

• 140 g kuszkusz 

• 150 g bulgur 

• zabgaluska (80-100 g zabliszt, 3 dl víz, 1 db 
tojás) 

• 130 g durumtészta 

• 150 g rizstészta 

Recept: 
A megmosott húsrészeket vagy apró kockákban vagy egészben megsózzuk és félretesszük. 
Az apróra vágott hagymát az olajon megfonnyasztjuk. Gyors kevergetés mellett rászórjuk 
a pirospaprikát, és azonnal felöntjük a vízzel. Ha zsírjára sült, hozzáadjuk a paradicsomot 
és paprikát, majd ízlés szerint a sót, és lefedve (de többször megkevergetve) pároljuk kb. 
10 percig. Majd lehúzzuk a tűzről, és botmixerrel összeturmixoljuk. Ezután hozzáadjuk a 
választott húst és puhulásáig főzzük. Köretet választunk mellé. 
 
 

Választható köretek (2 adagra): 

• 300 g édesburgonya 

• 300 g burgonya 

• 140 g basmati rizs 

• 140 g barnarizs 

• 140 g vadrizs 

• 140 g köles 

• 150 g rizstészta 
 

Recept: 
A megmosott húsrészeket vagy apró kockákban vagy egészben megsózzuk és 
félretesszük. Az apróra vágott hagymát az olajon megfonnyasztjuk. Gyors kevergetés 
mellett rászórjuk a pirospaprikát, és azonnal felöntjük a vízzel. Ha zsírjára sült, 
hozzáadjuk a paradicsomot és paprikát, majd ízlés szerint a sót, és lefedve (de többször 
megkevergetve) pároljuk kb. 10 percig. Majd lehúzzuk a tűzről, és botmixerrel 
összeturmixoljuk. Ezután hozzáadjuk a választott húst és puhulásáig főzzük. Tejföllel 
az étel (B) lesz. Durumtészta, kuszkusz, bulgur mellett az étel (B) lesz. 

• 150 g hajdina 

• 140 g quinoa 

• 140 g kuszkusz 

• 150 g bulgur 

• zabgaluska (80-100 g zabliszt, 3 dl víz, 1 db tojás) 

• 130 g durumtészta 
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Fitt 8. Gombapörkölt  
(A-B), (E) 

 
Hozzávalók 4 adaghoz: 

• 400 g gomba (erdei 
gombakeverék vagy 
barnacsiperke) 

• 1 db vöröshagyma 

• 30 g füstölt szalonna vagy 
baromfisonka 

• 1 db paprika 

• 1 db paradicsom 

• 3 gerezd fokhagyma 
 

• 4 db közepes burgonya 

• 2 dl alaplé vagy víz 

• só, bors, majoranna, petrezselyem 
 
Recept: 
A megtisztított gombát vastagabb szeletekre, a hagymát és a fokhagymát nagyon apróra vágjuk. 
A felkockázott szalonnát (vagy baromfisonkát) zsírjára sütjük, majd egy szűrőlapáttal 
kiszedegetjük. Megfuttatjuk rajta a hagymát, egy pár perc alatt alacsony lángon üvegesre 
pároljuk. Félrehúzzuk, megszórjuk a fűszerpaprikával, majd felöntjük alaplével (vagy vízzel), 
visszatesszük a tűzre, és addig főzzük, míg a lé el nem párolog. Ezután adjuk hozzá a gombákat, 
a fokhagymát, a paradicsomot, a paprikát és a fűszereket. Lefedjük, és alacsony lángon puhára 
pároljuk. Ha szükséges, alaplével felöntjük. Főtt burgonyával tálaljuk.  
 
Pajzsmirigyes kerülje a sertés szalonnát.  

Fitt 9. Sertéspörkölt 
varázsmenü (A-B), (E)  

 
Pörkölt alap 2 adaghoz: 

• 1 db paradicsom 

• 1 db vöröshagyma 

• 1 db paprika 

• 1 ek fűszerpaprika 

• só, bors petrezselyem 

• 1 ek olívaolaj 
 
Választható húsok 2 
adaghoz: 

• 220 g sertéscomb  

• 220 g sertéskaraj 

• 170 g sertéstarja 

• 150 g sertéslapocka 

• 250 g sertésszűz 

 

Fitt 10. Vadpörkölt 
varázsmenü (A-B), (E)  

 
Pörkölt alap 2 adaghoz: 

• 1 db paradicsom 

• 1 db vöröshagyma 

• 1 db paprika 

• 1 ek fűszerpaprika 

• só, bors petrezselyem 

• 1 ek olívaolaj 
 
Választható húsok 2 
adaghoz: 

• 200 g nyúlhús 

• 300 g őzhús 

• 280 g vaddisznóhús 

• 280 g fácánhús 
 

 

Választható köretek (2 adagra): 

• 300 g édesburgonya 

• 300 g burgonya 

• 140 g basmati rizs 

• 140 g barnarizs 

• 140 g vadrizs 

• 140 g köles 

• 150 g rizstészta 
 

Recept: 
A megmosott húsrészeket vagy apró kockákban vagy egészben megsózzuk és félretesszük. 
Az apróra vágott hagymát az olajon megfonnyasztjuk. Gyors kevergetés mellett rászórjuk 
a pirospaprikát, és azonnal felöntjük a vízzel. Ha zsírjára sült, hozzáadjuk a paradicsomot 
és paprikát, majd ízlés szerint a sót, és lefedve (de többször megkevergetve) pároljuk kb. 
10 percig. Majd lehúzzuk a tűzről, és botmixerrel összeturmixoljuk. Ezután hozzáadjuk a 
választott húst és puhulásáig főzzük. Tejföllel az étel (B) lesz. Kuszkusz vagy bulgur mellett 
az étel (B) lesz. 

• 150 g hajdina 

• 140 g quinoa 

• 140 g kuszkusz 

• 150 g bulgur 

• zabgaluska (80-100 g zabliszt, 3 dl víz, 1 db tojás) 

• 130 g durumtészta 

Választható köretek (2 adagra): 

• 300 g édesburgonya 

• 300 g burgonya 

• 140 g basmati rizs 

• 140 g barnarizs 

• 140 g vadrizs 

• 140 g köles 

• 150 g rizstészta 
 

Recept: 
A megmosott húsrészeket vagy apró kockákban vagy egészben megsózzuk és félretesszük. 
Az apróra vágott hagymát az olajon megfonnyasztjuk. Gyors kevergetés mellett rászórjuk 
a pirospaprikát, és azonnal felöntjük a vízzel. Ha zsírjára sült, hozzáadjuk a paradicsomot 
és paprikát, majd ízlés szerint a sót, és lefedve (de többször megkevergetve) pároljuk kb. 
10 percig. Majd lehúzzuk a tűzről, és botmixerrel összeturmixoljuk. Ezután hozzáadjuk a 
választott húst és puhulásáig főzzük. Tejföllel az étel (B) lesz. Kuszkusz vagy bulgur mellett 
az étel (B) lesz. 
 

• 150 g hajdina 

• 140 g quinoa 

• 140 g kuszkusz 

• 150 g bulgur 

• zabgaluska (80-100 g zabliszt, 3 dl víz, 1 db tojás) 

• 130 g durumtészta 
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Fitt 11. Zöldséges 
palacsinta Varázsmenü 
(A-B), (E-V)  

 
Palacsinta alap 1 adaghoz: 

• 50 g zabliszt 

• 1 ek olívaolaj 

• 100 ml növényi tej vagy 
tej – ezzel az étel (B) lesz 

• 1 db tojás 

• só, bors petrezselyem 

• 10 g parmezán sajt vagy 
mozzarella sajt – 
elhagyható 

• Választandó zöldség a 
tésztába reszelve 

 
A palacsinta elemei: 

• palacsintalepény a 
választott zöldséggel 

• + mártás/mártogatós 

• + 100 g zöldsaláta vagy 
zöld zöldség  

 
Fűszerek: légy bátor, 
használj őrölt 
zöldfűszereket, friss 
zöldfűszereket, curryt, 
kurkumát, chilit, 
pirospaprikát, 
cukormentes 
fűszerkeverékeket, 
hagymaféléket, bármit, 
amit szeretsz. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Választható zöldségalapok (1 adagra): 

• 300 g cukkini 

• 300 g gombaféle 

• 300 g spenót 

• 300 g uborka 

• 300 g brokkoli 

• 300 g padlizsán 

• 300 g paprikaféle 

• 300 g vöröskáposzta 

• 270 g cékla 

• 270 g főzőtök 

• 270 g karalábé 

• 270 g karfiol 
 

Recept: 
A zablisztet, a lereszelt vagy aprított zöldséget, a növényi tejet, 1 db felvert tojást, a reszelt 
sajtot, a reszelt zöldséget és a fűszereket keverd homogénre (aprítógépben lesz a 
legselymesebb). Készíts belőle serpenyőben olívaolajon egy sós palacsintát. Kisebb 
korongokat is formázhatsz, akkor több kisebb palacsintát fogsz kapni.  
 
Válassz egy mártást/mártogatóst és kend rá a palacsintá(k)ra: 

 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 

 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) 

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

citromlé, ízlés szerint fokhagyma, só, bors 

 Tejfölös mártás: ½ dobos dr. Oetker tejföl vagy ½ db kis tejföl, fokhagyma, só, bors 

 
 
 

• 270 g kelkáposzta 

• 270 g patisszon 

• 270 g sárgarépa 

• 270 g zellergumó 

• 270 g zöldbab 

• 105 g burgonya 

• 105 g édesburgonya 

• 105 g csicsóka 

• 105 g sütőtök 

• 100 g csicseriborsó 

• 100 g fehérbab 

• 100 g kukorica (B) 

• 100 g lencse 

• 100 g sárgaborsó 

• 100 g zöldborsó 

• 100 g vörösbab 
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Fitt 12. Édes tortilla 
Varázsmenü (A-B), (E)  

 
Palacsinta alap 1 adaghoz: 

• 50 g zabliszt 

• 1 ek olívaolaj 

• 100 ml növényi tej vagy 
tej – ezzel az étel (B) lesz 

• 1 db tojás 

• 10 g kollagén protein vagy 
édesítőszer 1 ek 
datolyaszirup vagy 1 ek 
juharszirup vagy 1 ek 
rizsszirup vagy ½ ek méz 
vagy 1 ek nádcukor vagy 2 
szem datolya vagy ½ db 
banán 

 
A tortilla elemei: 

• palacsintalepény a 
választott gyümölccsel 

• + mártás 

• + 50 g bogyós gyümölcs 
vagy ½ db banán vagy 1 
db mandarin vagy ½ db 
narancs vagy ½ marék 
olajos mag  

 

Fitt 13. Húsos 
tésztaételek Varázsmenü 
(A-B), (E-V)  

 
Hozzávalók 2 adaghoz: 

• 130 g durumtészta (B) 
vagy 170 g rizstészta vagy 
140 g kölestészta vagy 140 
g hajdina tészta vagy 140 
g vörösbab tészta vagy 
140 g quinoa tészta vagy 
140 g csicseriborsó tészta 
vagy 140 g zöldborsó 
tészta 

 
A tészta elemei: 

• tészta 

• + hús/hal 

• + mártás alap: 1 ek 
olívaolaj, 1 db hagyma, 
1-2 gerezd fokhagyma, 
só, bors, zöldfűszerek, 
1,5 dl rizstej vagy zabtej, 1 
ek rizsliszt vagy zabliszt 

• + választott zöldségalap 

• + 10 g parmezánt vagy 
mozzarella sajtot vagy 
kecskesajtot tehetsz rá - 
elhagyható  

Választható gyümölcsök (1 adagra): 

• 150 g alma 

• 180 g birsalma 

• 170 g szilva 
 
Recept: 
A zablisztet, a lereszelt vagy aprított gyümölcsöket, a növényi tejet, 1 db felvert tojást, a 
proteint port vagy édesítésre használt alapanyagot keverd homogénre (aprítógépben lesz a 
legselymesebb). Készíts belőle serpenyőben olívaolajon egy édes palacsintát. Kisebb 
korongokat is formázhatsz, akkor több kisebb palacsintát fogsz kapni. 
 
Válassz egy kencét és kend rá a palacsintá(k)ra: 

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

 Cukormentes lekvár (bolti, házi): 1 ek 

 Juharszirup: ½ ek 

 Datolyaszirup: ½ ek 

 Almamártás: 1 db alma, 1 kk fahéj, 1 kk nádcukor serpenyőben karamellizálva 

 Körtemártás: 1 db körte, 1 kk fahéj, 1 kk nádcukor serpenyőben karamellizálva 

 Erdei-gyümölcs mártás: 50 g erdeigyümölcs, 1 kk fahéj, 1 kk nádcukor serpenyőben 

karamellizálva 

 Szilvamártás: 2 db szilva, 1 kk fahéj, 1 kk nádcukor serpenyőben karamellizálva 

 Narancsmártás: ½ db narancs, 1 kk fahéj, 1 kk nádcukor serpenyőben karamellizálva, 

majd turmixolva 

 Ananászmártás: ½ db narancs, 1 kk nádcukor serpenyőben karamellizálva, majd 

turmixolva 

 

• 170 g körte 

• 100 g füge 

• 100 g banán 
 

Választható hús & hal elemek (2 adagra): 

• 250 g csirkemell 

• 250 g pulykamell 

• 2 db csirkecomb 

• 4 db csirkeszárny 

• 220 g sertéscomb 

• 220 g sertéskaraj 
 
Recept: 
Fél adag olívaolajon dinszteljük meg a hagyma felét, dobjuk rá a kockákra vagy szeletekre 
vágott húst vagy halfélét (a comboknak, szárnyaknak és kacsának kicsit több idő kell, 
ezeket akár sütőben is sütheted), fűszerezz, készítsd el a fehérjeforrást. Miután a hús 
elkészült, az olaj másik felét is öntsd a serpenyőbe, dobd rá a választott zöldséget a mártás 
alapjához. Önts hozzá növényi tejet, sürítsd a liszttel, fűszerezd, majd botmixerrel vagy 
aprítógéppel készíts krémes mártást. A tészta alapot készítsd el sós vízben. A végén 
halmozd egymásra a tésztát, a mártást és a húsfélét. 
 
Válassz egy zöldségmártást: 
 
 

• 170 g sertéstarja 

• 250 g sertésszűz 

• 200 g marhacomb 

• 200 g marhalapocka 

• 200 g marhabélszín 

• 320 g csirkezúza 
 

• 200 g csirkeszív 

• 240 g csirkemáj 

• 210 g lazac 

• 350 g garnélarák 

• 360 g kagyló 

• 4 db tonhalkonzerv 
 

• 350 g harcsa 

• 350 g tőkehal 

• 300 g tilápia 

• 130 g kacsamell 

• 2 db kacsacomb 

• 300 g tenger gyüm. 
 

• 300 g cukkini 

• 300 g gombaféle 

• 300 g spenót 

• 220 g brokkoli 

• 200 g fehérrépa 

• 200 g padlizsán 

• 200 g paprika 

• 200 g paradicsom 
 

• 200 g karalábé 

• 270 g karfiol 

• 270 g kelkáposzta 

• 270 g sárgarépa 

• 200 g zöldbab 

• 100 g kelbimbó 

• 100 g póréhagyma 
 

• 80 g lencse 

• 80 g vörösbab 

• 80 g kukorica (B) 

• 80 g sárgaborsó 

• 220 g mirelit grill 
zds.keverék 

• 220 g mirelit wok 
zds.keverék 

• 270 g főzőtok 

• 200 g sóska 

• 65 g sütőtök 

• 80 g zöldborsó 

• 100 g mirelit thai 
zds.keverék 

• 65 g csicsóka 
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Fitt 14. Töltött palacsinta 
Varázsmenü  

(A-B), (E-V)  

 
Palacsinta alap 1 adaghoz: 

• 50 g zabliszt 

• 1 ek olívaolaj 

• 100 ml növényi tej vagy 
tej – ezzel az étel (B) lesz 

• 1 db tojás 

• só, bors petrezselyem 

• 10 g parmezán sajt vagy 
mozzarella sajt - 
elhagyható 

 
A palacsinta elemei: 

• palacsintalepény 

• +zöldség töltelék 

• +húsos vagy halas töltelék 

• +mártás/mártogatós 

• + 100 g zöldsaláta vagy 
zöld zöldség  

 
Fűszerek: légy bátor, 
használj őrölt 
zöldfűszereket, friss 
zöldfűszereket, curryt, 
kurkumát, chilit, 
pirospaprikát, 
cukormentes 
fűszerkeverékeket, 
hagymaféléket, bármit, 
amit szeretsz. 
 
Kukoricával az étel (B) 
lesz. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Választható zöldségalapok (1 adagra): 

• 100 g cukkini 

• 100 g gombaféle 

• 100 g spenót 

• 100 g uborka 

• 100 g brokkoli 

• 100 g padlizsán 

• 100 g paprikaféle 

• 100 g vöröskáposzta 

• 90 g cékla 

• 90 g főzőtök 

• 90 g kelkáposzta 

Recept: 
A zablisztet, a lereszelt vagy aprított zöldséget, a növényi tejet, 1 db felvert tojást, a reszelt 
sajtot és a fűszereket keverd homogénre (aprítógépben lesz a legselymesebb). Készíts 
belőle serpenyőben olívaolajon egy sós palacsintát. Kisebb korongokat is formázhatsz, 
akkor több kisebb palacsintát fogsz kapni.  
 
Válassz egy mártást/mártogatóst és kend rá a palacsintá(k)ra: 

 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 

 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) 

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

citromlé, ízlés szerint fokhagyma, só, bors 

 Tejfölös mártás: ½ dobos dr. Oetker tejföl vagy ½ db kis tejföl, fokhagyma, só, bors 

 
 
 

• 90 g patisszon 

• 90 g sárgarépa 

• 90 g zellergumó 

• 90 g zöldbab 

• 50 g fehérbab 

• 50 g kukorica (B) 

• 50 g lencse 

• 50 g zöldborsó 

• 50 g vörösbab 

Választható hús/hal: 

• 125 g csirkemell 

• 125 g pulykamell 

• 240 g csirkemáj 

• 1 db tonhal konzerv 

• 105 g lazac 

• 170 g garnélarák 
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Fitt 15. Narancsos 
kacsacomb zöldségekkel 
(A-B), (E-V) 

 
Hozzávalók 4 adaghoz: 

• 4 db kacsacomb 

• 3 db narancs 

• 2 db vöröshagyma 

• 2 db lila hagyma 

• 3 db sárgarépa 

• 1 db zeller 

• 2 db alma 

• 4 gerezd fokhagyma 

• 1 dl alaplé 

• só, bors, rozmaring 

• 400g burgonya 

• 10g kókuszzsír 

Recept: 
A zöldségeket és a gyümölcsöket megpucoljuk és nagyobb darabokra vágjuk. A narancsot 
gerezdekre vagy karikára vágjuk a héjával együtt. A kacsa húsát megmossuk, és a nagyobb 
zsírdarabokat levágjuk róla. Majd a húsok bőrös részét kockás alakban finoman bevagdossuk. 
Bőségesen sózzuk és borsozzuk, majd fél órára berakjuk a hűtőbe pihenni. A levágott 
zsírdarabokat egy serpenyőben jól kisütjük, majd ebben a zsírban a kacsacombokat elősütjük 
úgy, hogy a forró zsírba először a bevagdosott bőrös felét tesszük bele. 1-1 percet sütjük mind 
a két oldalát, majd kitesszük egy tányérra. A feldarabolt zöldségeket és az almát beleöntjük a 
tepsibe, majd a kisütött zsírt ráöntjük. A zöldségekre rátesszük a rozmaring ágat, vagy 
megszórjuk a szárított rozmaringgal, és elrendezzük rajta a kacsacombokat úgy, hogy a bőrös 
oldala először lefele legyen, majd rápakoljuk a narancsdarabokat. Ha gerezdekre vágtuk, akkor 
a levét kicsit rányomkodhatjuk a húsra, így még finomabb lesz. Ráöntjük a húsalaplevet (ez 
elhagyható). Lefedjük a tepsit, majd 160 fokra előmelegített sütőbe tesszük és óránként 10 fokot 
emelünk a hőmérsékleten addig, míg el nem érjük a 190 fokos hőmérsékletet. Félidőben 
megfordítjuk a húsokat és meglocsoljuk saját zsírjával, majd mikor elértük a 180 fokot, akkor 
kitakarjuk a tepsit és addig sütjük tovább, amíg a kacsa bőre szép ropogós nem lesz. A burgonyát 
megfőzzük sóval és pici vajon átforgatjuk petrezselyemmel. Tálaláskor szedünk a comb mellé 
minden zöldségből és a főtt petrezselymes burgonyából is. 

Fitt 16. Halászlé (A-B), 
(E-V) 

 
Hozzávalók 4 adaghoz: 

• 1000 g ponty (aprólék + 
ponty hús) 

• 5 db vöröshagyma 

• 2 db paprika 

• 2 db paradicsom 

• só, bors, chili, 
pirospaprika, egyéb 
ízesítés 

• kb. 1,5 l víz 

• 1 ek olaj 
 
Recept: 
A hagymát üvegesre dinszteljük az olajon. A megtisztított és besózott kisebb hal darabokat, 
aprólékot, a felaprított paradicsomot és paprikát a hagymához adjuk, majd felöntjük vízzel. 
Addig főzzük míg szét nem fő a hal (kb. 40 perc). Mikor megfőtt a hal, levesszük a tűzről és 
lepasszírozzuk egy leves szűrőn, majd visszaöntjük a lábosba. Ezután adunk még hozzá vizet 
és beletesszük a befejezéshez szánt egész haldarabokat, sózzuk és ízesítjük (ízlés szerint pl: bors, 
pirospaprika, pirosarany, chili). Forrás után kb. 2 perccel már le kell venni a tűzről, hogy ne 
főjön szét a hal. 

Fitt 17. Lazac narancsos 
dresszinggel, répás 
burgonya fasírttal (A-B), 
(E-V) 

 
Hozzávalók 3 adaghoz: 

• 500 g lazac 

• 1 db narancs 

• 2 ek olívaolaj 

• 2 db répa 

• 1db tojás 

• só, bors, kapor 

• 50 g zabpehely 

• 300 g burgonya 
 
Recept: 
A lazacot megsütjük 2-3 percig mindkét oldalán, miután fűszereztük sóval, borssal. Az olívaolaj 
feléhez egy narancs levét kifacsarjuk. A répát és burgonyát lereszeljük, hozzáadunk egy felvert 
tojást, fűszereket és zabpelyhet. Kis korongokat formázunk és az olaj másik felében megsütjük 
a fasírtokat. A narancsos dresszinggel nyakon öntjük a lazacot. 

Fitt 18. Töltött 
kelkáposzta (A-B), (E-V) 

 
Hozzávalók 4 adaghoz: 

• 1 fej kelkáposzta 

• 500 g darált pulykahús 

• 100 g köles vagy hajdina 

• 1 db vöröshagyma 

• 1 gerezd fokhagyma 

• 1 db tojás 

• 3 konzerv paradicsom (le 
kell turmixolni) 

 
 
 

 

Recept: 
A darált húst összekeverjük az apróra vágott vöröshagymával, a zúzott fokhagymával, a tojással, 
kölessel és a fűszerekkel. A kelkáposztát megmossuk és leveleire szedjük, majd megtöltjük a 
töltelékkel. A maradék káposztát csíkokra vágjuk és a fazék aljára pakoljuk, majd jöhetnek rá a 
töltött káposztalevelek. Az egészet felöntjük turmixolt paradicsommal (Ha nem lepi el, akkor 
vízzel pótoljuk a hiányzó mennyiséget.) Ha úgy érezzük, hogy nem elég ízletes a káposzta leve, 
akkor nyugodtan fűszerezzük. Főzzük lassú tűzön, míg meg nem fő az egész. 
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Fitt 19. Töltött fasírt 
párolt almás lila 
káposztával (A-B), (E-V) 

 
Hozzávalók 6 adaghoz: 

• 500 g darált pulykahús 

• 150 g zabpehely 

• 50 g mozzarella sajt 

• 2 db alma 

• 1 közepes fej lila 
káposzta 

• 5 db tojás 

• mustár, só, bors 

• 1 db vöröshagyma 

• 3 gerezd fokhagyma 

• 1 dl olívaolaj 

• 50 g nádcukor vagy eritrit 

• 300 g burgonya 
 

Recept: 
A darált pulykahúst, az apróra fölvágott vöröshagymát és fokhagymát, 1 evőkanál mustárt, őrölt 
borsot, 2 tojást, sót, darált zabpelyhet egy tálban jól összedolgozzuk. Majd egy sütőpapírra 
rárakjuk, és befedjük egy másik sütőpapírral. Sodrófával nem túl vékonyra kinyújtjuk. A szélén 
kis részt hagyva rátesszük a sajtszeleteket vagy reszelt sajtot is használhatunk.  3 db tojást 
megfőzünk. A főtt tojást a szélére rakjuk, és föltekerjük. A két végét jól összenyomkodjuk, hogy 
ne folyjon ki a sajt. Sütőpapírral kibélelt formába helyezzük, egy kevés olajjal meglocsoljuk. 
Azért, hogy ne repedjen meg az egyben sült fasírozott sütés alatt, vizes kézzel jól megpaskoljuk, 
mielőtt elkezdjük sütni. Az almát és káposztát lereszeljük. Egy lábasba tesszük ½ evőkanál 
olajon. Pirítjuk, megöntjük a cukorral vagy édesítővel. Felöntjük pici vízzel és megpároljuk. A 
burgonyát megfőzzük, sózzuk. 
 

Fitt 120. Aszalt szilvával 
töltött baconös csirke 
párolt lilakáposztával és 
burgonyapürével  
(B), (E-V) 

 
Hozzávalók 6 adaghoz: 

• 500 g csirkemell 

• 150 g aszalt szilva 

• 12 szelet bacon 

• 300 g burgonya 

• 1 kis fej lila káposzta 

• 40 g nádcukor vagy eritrit 

• 2 ek olívaolaj 

• 5 g kókuszzsír 

• 1 dl tej – ha ezt elhagyod, az étel (B) lesz 
 
Recept: 
Készítsük elő a csirkemell szeleteket oly módon, hogy tölteni lehessen. Vágjuk fel, klopfoljuk 
ki, ízlés szerint sózzuk, borsozzuk. A csirkemellszelet egyik felére halmozzuk az aszalt szilva 
darabokat úgy, hogy a hús másik felét rá tudjuk hajtani, majd bacon szeletekkel összetekerve 
rögzítsük. A hústekercseket tegyük sütőtálba, kevés olajat öntsünk alá, alufóliával fedjük le. 
Tegyük 160 fokos sütőbe 20 percre, majd a fóliát levéve végül süssük pirosra. A burgonyát sós 
vízben főzzük meg. Vajjal, tejjel készítsünk belőle pürét. A káposztát kezdjük el pirítani kevés 
olajon, adjuk hozzá az édesítésre szánt hozzávalót és pároljuk készre.  

Fitt 21. Borsos tokány  
(A-B), (E-V) 

 
Hozzávalók 2 adaghoz: 

• 200 g marhahús  

• 2 ek kókuszzsír 

• 1 db vöröshagyma 

• 1 db paradicsom 

• 1 db zöldpaprika 

• 2 gerezd fokhagyma 

• só, bors, majoranna 

• 1 db kis konzerv paradicsompüré 

• 50 g rizs rizs vagy köles vagy hajdina vagy quinoa 
 

Recept: 
A húst vékony csíkokra vágjuk fel. Az apróra vágott hagymát aranysárgára pirítjuk, majd 
beletesszük a finomra vágott fokhagymát, azután a paradicsompürét és kevés vízzel felöntjük. 
3 percig főzzük. Hozzáadjuk a húst, megsózzuk, borssal, és majoránnával ízesítjük, és gyakori 
kevergetés mellett pörköljük, míg el nem fő a leve. Ezután kevés meleg vizet adunk hozzá és 
fedő alatt mérsékelt tűzön pároljuk. Ha a levét elfőtte, mindig csak kevés meleg vizet öntünk 
alá, hogy rövid lében párolódjon. Amikor a hús már félig puha, hozzátesszük a hosszú csíkokra 
vágott zöldpaprikát, paradicsomot, s ezzel puhára pároljuk. A gabonát sós vízben főzzük meg, 
majd fűszerezzük. 

Fitt 22. Csáky hagymás 
rostélyos (A-B), (E) 

 
Hozzávalók 2 adaghoz: 

• 200 g marhacomb 

• 4 db vöröshagyma 

• 2 kk őrölt pirospaprika 

• 1 ek mustár 

• só, bors 

• 1 ek olívaolaj 

• 125 g basmati rizs 
 
 
 
 

 

Recept: 
A marhaszeleteket gyengén klopfoljuk, éppen csak annyira, hogy a rostok kicsit felpuhuljanak. 
Ezután ízesítjük a fűszerekkel, és az egyik oldalát megkenjük a mustárral. (A mustárréteg 
vastagsága ízlés dolga, én jó vastagon szoktam megkenni.) A szeleteket egy tálba tesszük, 
megkenjük az olajjal. Kicsit állni hagyjuk hűtőben (az sem árt neki, ha előző este készítjük elő). 
A bepácolt húsdarabokat forró teflonserpenyőben hirtelen megsütjük, majd tányérra szedve 
fóliával lefedjük. A hagymákat kb. fél cm-es karikára vágjuk, majd a karikákat szétszedegetjük, 
és liszttel megszórjuk. Forró olajban aranybarnára sütjük. Tálaláskor a hússzeletekre halmozzuk 
a megsült hagymát, és úgy tálaljuk. A rizst megfőzzük, majd fűszerezzük. 
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Fitt 23. Pacalpörkölt  
(A-B), (E) 

 
Hozzávalók 2 adaghoz: 

• 400 g pacal  

• 1 db vöröshagyma 

• 2 db paradicsom 

• 2 db paprika 
 

• 1 ek kókuszzsír 

• só, bors, fűszerpaprika, majoranna, kömény 

• 4 db burgonya 
 
Recept: 
A pacalt 10 percig ecetes vízben áztatjuk. Folyóvíz alatt gondosan leöblítjük. Olajon vagy zsíron 
a hagymát üvegesre pároljuk. A hagymára rádobjuk a pacalt, a fűszereket, a felszeletelt 
paradicsomot és paprikát, és így pirítjuk kb. 5 percig, majd felengedjük hideg vízzel, hogy az 
ellepje. Célszerű kuktában főzni, mert lassan puhul. A burgonyát sós vízben megfőzzük. 

Fitt 24. Csikós 
csirketokány (A-B), (E) 

 
Hozzávalók 2 adaghoz: 

• 250 g csirkemell-filé 

• 1 db vöröshagyma 

• 1 ek fűszerpaprika 

• 100 g sűrített paradicsom 

• 3 gerezd fokhagyma 

• 2 db zöldpaprika 
 

• 1 doboz Dr. Oetker tejföl 

• 2 dl víz 

• 1 ek olívaolaj 
 
Recept: 
Az olajon megpirítjuk az apróra vágott vöröshagymát, elkeverjük benne a piros paprikát és 
beletesszük a csíkokra vágott húst, kissé lepörköljük. Aztán megsózzuk, borsozzuk, 
paradicsomsűrítménnyel és 2 deci vízzel feleresztjük és fedő alatt pároljuk. Hozzátesszük még 
a szétnyomott vágott gerezd fokhagymákat is. Ha a hús puhulni kezd, belekeverjük a kis 
kockákra vágott zöldpaprikát, a 2 deci tejfölt és 1 evőkanálnyi finomra vágott 
zöldpetrezselymet. Ezzel aztán puhára pároljuk. Választható köret: zabgaluska (100 g zabliszt, 
1,5-2 dl víz, 1 db tojás) vagy 125 g rizs. 

Fitt 25. Bácskai rizseshús 
(A-B), (E) 

 
Hozzávalók 2 adaghoz: 

• 250 g csirkemell-filé 

• 2 db paradicsom 

• 1 db paprika 

• 1 db vöröshagyma 

• 1 db sárgarépa 

• 1 ek olívaolaj 

• só, bors, fűszerpaprika 

• 2 dl zöldség alaplé 

• 125 g rizs 

• 2 dl víz 
 
Recept: 
A hagymát megpucoljuk, felkockázzuk apróra, felforrósított olajon üvegesre pirítjuk. 
Hozzáadjuk a paradicsomot, az apróra vágott paprikát. Ezeket is összefőzzük. A húst 
felkockázzuk kisebb kockákra, majd hozzáadjuk a sűrű lecsós alapunkhoz, felöntjük az alaplével 
vagy vízzel. A pörköltünket sóval, borssal, paprikával fűszerezzük. A pörköltre fedőt helyezünk, 
majd néha megkevergetve készre főzzük. A rizst teflon edényben minimális olajon megpirítjuk, 
majd 2/3 rész vízzel felöntjük, és néha megkeverve készre főzzük lefedve. A kész pörköltünket, 
leszűrjük. A megmaradt pörköltlébe sárgarépát aprózunk, és ezt készre főzzük. A lébe ezt 
beleturmixoljuk, hogy sűrítsük. A kész rizst, sűrített pörköltszaftot és a húst összekeverjük, és 
már kész is az ételünk. 

Fitt 26. Gödöllői töltött 
csirkecomb (A-B), (E) 

 
Hozzávalók 2 adaghoz: 

• 2 db csirkecomb 

• 2 ek zabpehely 

• 1 db vöröshagyma 

• 2 gerezd fokhagyma 

• 1 db tojás 

• 200 g csirkemáj 

• só, bors, petrezselyem 

• 2 dl víz 

• 100 g rizs 

• 4 db gomba 
 
Recept: 
Hideg vízbe áztatjuk a zabpelyhet 1-2 percig, hagyjuk, hogy a vizet felszívja. Pirított 
vöröshagymát, fokhagymát, sót, borsot, egész tojást, petrezselyemzöldet adunk hozzá. 
Olívaolajon gombát és májat pirítunk só és bors hozzáadásával.  A zabos töltelékhez keverjük 
a ragut. A csirkecomb bőre alá töltjük. Kizsírozott tepsiben ropogósra sütjük. Köretnek párolt 
rizst kínálunk. 

Fitt 27. Magyaróvári 
csirke (A-B), (E) 

 
Hozzávalók 2 adaghoz: 

• 250 g csirkemell-filé  

• 100 g gomba 

• 4 szelet csirkemellsonka 

• 20 g parmezán vagy 
bivalymozzarella  

• 1 ek olívaolaj 

• só, bors, fűszerpaprika és 1 db vöröshagyma 

• 100 g rizs vagy köles vagy hajdina vagy quinoa 
 
Recept: 
A vöröshagymát olajon kicsit megpároljuk, majd hozzáadjuk a gombát, sózzuk, borsozzuk, 
megszórjuk őrölt pirospaprikával, és puhára pároljuk. A csirkemelleket kiklopfoljuk, besózzuk, 
tepsibe rakjuk. Mindegyikre 1-1 szelet sonkát fektetünk, majd elosztjuk rajta a gombát, és reszelt 
sajttal megszórjuk a tetejét. Előmelegített sütőben addig sütjük, amíg a sajt kicsit meg nem pirul 
a tetején. Gabonakörettel tálaljuk. 
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Fitt 28. Bakonyi 
pulykatokány (A-B), (E) 

 
Hozzávalók 4 adaghoz: 

• 500 g gomba 

• 1 db zöldpaprika 

• 1 db paradicsom 

• 2 dl Dr. Oetker tejföl 
vagy tejföl – ebben az 
esetben az étel (B) lesz 

• 500 g darált pulykahús 

• 1 db vöröshagyma 

• 1 ek olívaolaj 

• só, bors, fűszerpaprika, kömény 

• 200 g rizs vagy köles vagy hajdina vagy quinoa vagy rizstészta vagy zabgaluska (200 g zabliszt, 2 
db tojás, 3-4 dl víz) 

 
Recept: 
A húst összekeverjük a fűszerekkel, majd gombócokat formázunk a masszából. Kevés olajat 
hevítünk, beletesszük a húsgombócokat, és óvatosan megforgatva körbe pirítjuk őket. 
Megszórjuk az apró kockákra vágott vöröshagymával, egy-két percig rázogatjuk az edényt. 
Hozzáadjuk a megtisztított, felszeletelt gombát, megszórjuk a pirospaprikával, köménnyel, 
sózzuk, borsozzuk, beletesszük a felkarikázott paprikát és az összevágott paradicsomot. Amikor 
a gomba levet ereszt, 3-4 dl vizet öntünk rá. Az edényt néha megmozgatva puhára főzzük a 
húsgolyókat. Amikor a gombócok átfőttek, beleöntjük az ételbe a tejfölt, és 2-3 perc alatt 
összeforraljuk. Gabona vagy tészta körettel vagy zabgaluskával tálaljuk. 

Fitt 29. Lecsó  
(A-B), (E-V) 

 
Hozzávalók 2 adaghoz: 

• 2 ek olívaolaj 

• 30 g füstölt szalonna – 
vagy baromfisonka  

• 2 db vöröshagyma 

• 300 g lecsópaprika 

• 300 g paradicsom 

• só, bors, pirospaprika 

Recept: 
A szalonnát és a hagymát kockára vágjuk, a paprikát kicsumázzuk és karikázzuk, a paradicsomot 
cikkekre vágjuk. Megpirítjuk a hagymát. Kicsit kapjon le. Hozzáadjuk a paprikát, kevergetve 
pirítjuk, kicsit kapjon ez is le. Amikor levet kezd ereszteni, lefedjük, takarékra vesszük a lángot. 
Amikor a paprika összerogyott, hozzáadjuk a paradicsomot, megsózzuk, újra lefedjük és 
megvárjuk, míg a paradicsom szétfő, és ettől természetesen levet ereszt. 
 
Pajzsmirigyes a sertésszalonnát kerülje. 

Fitt 30. Tojásos lecsó  
(A-B), (E-V) 

 
Hozzávalók 2 adaghoz: 

• 5 db paprika 

• 8 db paradicsom 

• 1 db vöröshagyma 

• 2 ek olívaolaj 

• 2 db virsli 

• 4 db tojás 

• só, bors 

Recept: 
Egy serpenyőben az apróra vágott hagymát olajon megdinszteljük.  A megtisztított paprikát, 
miután a csumáját eltávolítottuk, csíkokra vágjuk. A paradicsomot felkarikázzuk. Először a 
paprikát tesszük a serpenyőbe, a lángot magasabbra véve, néha megkeverve pároljuk. Amikor 
már majdnem megpuhultak a paprikacsíkok, hozzáadjuk a paradicsomot is. Sóval és borssal 
ízesítjük. A virslit karikázzuk fel és dobjuk bele. Végül a felvert tojásokat ráöntjük a lecsóra és 
kevergetve pár perc alatt készre sütjük. 
 

Fitt 31. Cukkinis lecsó  
(A-B), (E-V) 

 
Hozzávalók 2 adaghoz: 

• 8 db paprika 

• 1 ek olívaolaj 

• 1 db vöröshagyma 

• 1 db cukkini 

• 3 db paradicsom 

• só, bors 

• 4 db tojás 
 

Recept: 
A hagymát kockára vágjuk, zsíron kevés sóval megfonnyasztjuk. A paprikát csíkokra felvágjuk, 
a hagymához adjuk, a cukkinit megpucolva felkockázzuk, de lehet durvára reszelni, a 
paprikához tesszük. Félpuhára pároljuk, majd a reszelt paradicsomot hozzáadjuk, és puhára 
főzzük. A tojásokat felütjük egy kisebb tálba, villával felverjük, és a paprikára öntjük, és 
megsütjük. 

 
 



Duciforradalom Mentorprogram| Funkcionális táplálkozás                                                 Családi receptek egészségesen 

 

 
112 

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

 

Fitt 32. Tejszínes csirke 
hajdinával (A-B), (E-V) 

 
Hozzávalók 1 adaghoz: 

• 150 g csirkemell 

• 1 db vöröshagyma 

• 2 gerezd fokhagyma 

• 1 ek balzsamecet 

• ½ ek olívaolaj 

• 60 g hajdina 

• 1 ek zabliszt 

• 1 dl rizstejszín 

• só, bors, kapor, őrölt pirospaprika 

• 60 g barnacsiperke 
 
Recept: 
A csirkét sütőben sütjük sózás, borsozás, paprikázás után tepsiben. Az olajon megpirítjuk a 
hagymát, rádobjuk a szeletekre vágott gombát, majd meglocsoljuk a balzsamecettel. Várjuk 
meg, míg elfő az ecet leve. Ezután öntsük fel a gombát rizstejszínnel, fűszerezzük, zabliszttel 
sűrítsük. A hajdinát sós vízben főzzük fel.  

Fitt 33. Kacsamell 
meggyes szilvamártással, 
hajdinával (A-B), (E-V) 

 
Hozzávalók 2 adaghoz: 

•  300 g kacsamell 

•  200 g meggy 

•  200 g szilva 

•  fahéj 

•  10 g nádcukor és eritrit 

• 2 gerezd fokhagyma 

• 60 g hajdina 

• ½ ek rizsliszt  

• só, bors 

• 2 dl kókusztej 
 
Recept: 
A kacsamellet kérgesítsük olívaolajon serpenyőben, majd tegyük be tepsin sütőbe. A mártáshoz 
mirelit meggyet és friss szilvát használhatunk, kókusztejben forraljuk fel őket, a mártás egy 
részét botmixerrel keverjük pépesre, de hagyjunk benne egész gyümölcsdarabokat is. Fahéjjal, 
nádcukorral, eritrittel édesítetsük. Kevés rizsliszttel sűrítsük be, hogy mártás állaga legyen. A 
hajdinát sós, borsos, fokhagymás vízben főzzük fel.  

Fitt 34. Fokhagymás 
sertéssült 
hagymamártással  
(A-B), (E-V) 

 
Hozzávalók 2 adaghoz: 

• 150 g sertéskaraj 

• 1 szál újhagyma 

• 100 g brokkoli 

• 100 g karfiol 

• 2 ek kókuszzsír 

• 2-3 gerezd fokhagymasó, bors, őrölt pirospaprika 

• 1 db kisebb vöröshagyma 

• 2 kk szárított póréhagyma 

• 2 kk szárított medvehagyma – szezonban friss medvehagyma 
 
Recept: 
A hagymamártáshoz kókuszzsíron pirítsuk az apróra vágott vöröshagymát, fokhagymát, 
újhagymát, pirospaprikát hintsünk rá. Kevés vízzel öntsük fel és összerottyanttás után 
turmixgépben pépesítsük. A sertést roston süssük sütőben a zöldségekkel közös tepsiágyon. 

Fitt 35. Paradicsomos, 
lencsés ragu (A-B), (E-V) 

 
Hozzávalók 2 adaghoz: 

• 100 g lencse (konzerv) 

• 120 g pulykamell tokány 

• 200 ml kókusztej 

• 100 g koktélparadicsom 

• 1 ek olívaolaj 

• 60 g jázmin rizs 

• petrezselyem, curry, só, bors, fokhagyma 
 
Recept: 
Az olajon megfuttatjuk a fokhagymát, rádobjuk a kockára vágott pulykamellet. Amikor már 
fehér színű, mehet rá a kókusztej, kavargassuk, 5 perc múlva beletehetjük a lencsét és a félbe 
vágott koktélparadicsomokat is. Curryvel, sóval, borssal, petrezselyemmel ízesítsük. 
Rottyantsuk össze az egészet. Jázmin rizzsel tálaljuk. 

Fitt 36. Fügés fetasaláta 
(A-B), (E-V) 

 
Hozzávalók 2 adaghoz: 

• 200 g jégsaláta 

• 2 db friss füge 

• 2 marék madársaláta 

• 2 ek tökmagolaj 

• 120 g feta sajt 

• 10 db koktélparadicsom 
 
 
 
 
 

• 2 mark bazsalikom 
 
Recept: 
Minden hozzávalót aprítsunk fel és halmozzuk tálba. 
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Fitt 37. Narancsos afrikai 
harcsa egytálétel (A-B), 
(E-V) 

 
Hozzávalók 2 adaghoz: 

• 300 g afrikai harcsa szelet  

• 2 maroknyi kapor 

• 2 db sárgarépa 

• 2 db narancs 

• 2 ek olívaolaj 

• 2 maroknyi friss spenót és (szezonban mehet medvehagyma is) 
 

Recept: 
A harcsát felkockázzuk, majd a zsiradékon forgassuk meg. Szórjuk meg kaporral, sóval, jól 
forgassuk át. Tegyük mellé a felkockázott (karikázott) répát, spenótot, majd facsarjuk rá a 
narancs levét. Forgassuk át, rottyantsuk össze az egészet raguként. Semmilyen tejterméket vagy 
tejhelyettesítőt nem igényel. Köret: medvehagymás kuszkusz. Serpenyőbe tegyük a kuszkuszt, 
apróra vágott medvehagymával. Öntsük fel vízzel, tegyünk a serpenyőre fedőt és hagyjuk, hogy 
magától megszívja a vizet. Főzést nem igényel. 

Fitt 38. Májpuffancs  
(A-B), (E-V) 

 
Hozzávalók 4 adaghoz: 

• 500 g csirkemáj 

• 2 db tojás 

• 1 gerezd fokhagyma 

• 4-5 szál medvehagyma - 
elhagyható 

• só, bors, majoranna, petrezselyem 

• 2 g szódabikarbóna 

• 4 db nagyobb burgonya 

• 40 g zabliszt 
 

Recept: 
Mindent összekeverünk egy tálban és botmixerrel krémesre keverjük. Egy muffin sütéshez 
ideális masszát kapunk. Szilikonos vagy fém muffin formában, tepsiben zsiradék nélkül kisütjük. 
Petrezselymes burgonyával tálaljuk, amihez a burgonyát sós vízben megfőzzük. 

Fitt 39. Tepsis juhtúrós 
kölestészta (A-B), (E-V) 

 
Hozzávalók 2 adaghoz: 

• 200 g kölestészta 

• 250 g juhtúró 

• 1 doboz Dr. Oetker 
tejföl 

• só, bors 

Recept: 
A tésztát először megfőzzük sós vízben, a szalonnát pedig kicsit megpirítjuk saját zsírjában. 
Kivajazott tepsiben egymásra rétegezzük az összetevőket. Készre sütjük sütőben. 
 
Tipp: 1-2 maréknyi házi szalonna, tepertő, szalonnát tehetsz rá. 
 

Fitt 40. Tepsis tojásos 
brokkoli (A-B), (E-V) 

 
Hozzávalók 4 adaghoz: 

• 1 fej brokkoli 

• 4 db tojás 

• 2 doboz Dr. Oetker 
tejföl vagy hagyományos 
tejföl – ekkor az étel (B) 
lesz. 

• só, bors, kömény, 
fokhagyma 

• 50 g reszelt parmezán 
sajt 

Recept: 
A brokkolit megfőzzük sós vízben, külön pedig a tojásokat. Tepsiben felépítjük az ételt: 
brokkoli, tojás, zöldfűszer, tejföl, sajt. A tejfölbe keverjük a fűszereket: só, bors, kömény, illetve 
ízlés szerint bármi. Friss zöldfűszer növényt is használjunk. Sütőben 20 perc alatt készre sütjük, 
tökéletes köret húsok mellé. 

 

Fitt 41. Baconös, mézes 
kelbimbó (A-B), (E-V) 

 
Hozzávalók 1 adaghoz: 

• 200 g kelbimbó 

• 15 g bacon 

• 2 kiskanál méz 

• 1 db vöröshagyma 

• 1 kk kókuszzsír 

• 50 g reszelt parmezán 
sajt 

 

Recept: 
A kelbimbókat 10 percre (előmelegített) sütőbe tesszük 160 fokon. A bacon kockákat rádobjuk 
egy serpenyőre. Ahogy kezd kiolvadni a zsírja, mehet rá a felvágott vöröshagyma, fokhagyma, 
majd rácsurgatjuk a mézet (méz helyett lehet 1 kisebb kanál nádcukor vagy barnacukor vagy 
eritrit). Rádobjuk a kelbimbót és a kis kanál kókuszzsír, jól átforgatjuk és pirítjuk. A legvégén 
mehet a parmezán.  
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Fitt 42. Májfasírt 
borsóágyon (A-B), (E-V) 

 
Hozzávalók 2 adaghoz: 

• 250 g csirkemáj 

• 2 ek. zabpehely 

• 1 db tojás 

• 1 db hagyma 

• 150 g mirelit zöldborsó 

• 2 kk kókuszzsír 

• só, bors, pirospaprika 

• 3-4 gerezd fokhagyma 
 
Recept: 
A májat előpároljuk hagymával, fokhagymával. Amikor félig kész, összetörjük villával, 
hozzáadjuk a tojást, a zabpehely (lisztet), a pirospaprikát és fasírtokat gyúrunk. Én mindig 
muffin formákban sütöm sütőben a fasírtokat, sokkal gyorsabb és nem kell zsiradék. A 
zöldborsót vajon megpároljuk.  
 
Tipp: Egy kis növényi tejjel főzelék is készülhet a borsóból, ekkor egy kis zabpehely lisztet 
különítsünk el a rántáshoz. 

Fitt 43. Kelkáposztás pite 
(A-B), (E-V) 

 
Hozzávalók 3-4 adaghoz: 

• 1 fej kelkáposzta (lehet 
fehér vagy lila káposzta is) 

• 2 db tojás 

• 100 g zabliszt 
(zabpehely) - lehet 
kevesebb is, figyeljünk 
arra, hogy a tészta ne 
legyen túl híg, se túl sűrű. 

• só, bors, köménymag 

• 50 g parmezán sajt 

• alaplé - elhagyható 
 
Recept: 
A kelkáposztát alapleves (vagy sózott, borsozott vízben) főzéssel puhára készítjük. A tojást, 
zablisztet, fűszereket, köménymagot és a reszelt sajt egy részét elkeverjük tészta állagúra. A 
káposztát apró darabokra szeljük és belekeverjük a tésztába. Szilikonos tortaformában vagy 
általunk választott hőálló edényben a tésztát belekanalazás után elegyengetjük. Szórjunk a 
tetejére is egy kevés sajtot és 180 fokra előmelegített sütőben kb. 20-30 p közötti idő alatt készre 
sütjük. A tetején lévő sajt szépen ráolvad, rápirul. 

Fitt 44. Kókusztejes 
pulykacomb grillezett 
édesburgonyával (A-B), 
(E-V) 

 
Hozzávalók 4 adaghoz: 

• 1 kg felső pulykacomb (2 
db kisebb egész 
felsőcomb) 

• só, bors 

• 4 dl kókusztej 

• 2 db lime 

• 2 ek. olaj 

• 5 dl zöldségleves lé 

• 4 db édesburgonya 

Recept: 
A pulykacombról lefejtjük a bőrét, majd vágódeszkára fektetjük, és éles késsel kifilézzük belőle 
a csontot. Ezután kicsit megklopfoljuk, sózzuk, borsozzuk, a kókusztejbe tesszük, meglocsoljuk 
az egyik lime frissen kicsavart levével, megforgatjuk, és lefóliázva, egy éjszakára hűtőbe tesszük 
pácolódni. Másnap kiszedjük a kókusztejből, lehúzzuk róla kézzel a felesleget, vágódeszkára 
fektetjük, szorosan felcsavarjuk, majd kötözőzsineggel szorosan megkötözzük, és magas falú 
serpenyőben forró olajon minden oldalát pirosra sütjük. Végül felöntjük a zöldséglevessel, és 
lefedve, közepes tűzön kb. 40-50 perc alatt puhára pároljuk. Ha elkészült, kivesszük a 
párolóléből, leszedjük róla a kötözőzsineget, és 10 percet letakarva pihentetjük. A körethez a 
héjában főtt édesburgonyát meghámozzuk, hosszában fél centi vastag szeletekre vágjuk, 
meglocsoljuk az olajjal, és a hosszában elnegyedelt lime-mal együtt serpenyőben mindkét 
oldalukat pirosra sütjük. Tálaláskor a grillezett édesburgonyát és lime-ot tányérra tesszük, mellé 
fektetjük az éles késsel félujjnyi vastag szeletekre vágott pulykacombot, és meglocsoljuk a pároló 
szaftjával. 
 

Fitt 45. Kölesegytál (A-B), 
(E-V) 

 
Hozzávalók 2 adaghoz: 

• 300 g csirkemell-filé 

• 100 g köles vagy rizs 

• 1 db sárgarépa 

• 1 db fehérrépa 

• 1 db vöröshagyma 

• 1 db paradicsom 

• 1 db paprika 

• ½ ek kókuszzsír 

• só, bors, köménymag 

• ½ l alaplé 
 
Recept: 
Kockázzuk fel a csirkemellet, és áztassuk be a köles adagunkat. Aprítsuk el aprítóval a 
zöldségeket, elég, ha a hagymát csináljuk külön, a többi mehet egyben. Majd a fél csokor 
petrezselymet vágjuk durvábbra és tegyük félre. Dinszteljük meg a hagymát a zsiradékon, adjuk 
hozzá a kockázott húsdarabokat, és fehéredésig pirítsuk. Jöhet hozzá az alaplé és a fűszerek, 
utána pedig a többi aprított zöldségünk is. Ha nem elég a folyadék, akkor pótoljuk vízzel, 
nehogy lekapjon. Kb. 20 percig főzzük. Az olajon pirítsuk meg az aprított petrezselymet és 
adjuk hozzá a kölest, ízesítsük. Ezután adagoljunk hozzá egy kevés vizet, és főzzük úgy 8-10 
percet. Utána öntsük a szaftos húsunkhoz, és keverjük el óvatosan. Együtt is készüljenek úgy 
további tíz percig. Tálaljuk ki és díszítsük a maradék petrezselyemzöldünkkel.  
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Fitt 46. Zöldségleves 
Varázsmenü  

(A-B), (E-V)  

 
Leves alap ½ adaghoz: 

• Főételed előételeként ½ 
adagnak vesszük a levest, 
ezért e mellé válassz ½ 
adag főételt vagy duplázd 
a leves adagot, hogy 1 
adag főétkezést kapj 

• + 150 ml növényi tej vagy 
½ doboz Dr. Oetker 
növényi tejföl 

• + 150 ml alaplé vagy víz 

• + ½ ek olívaolaj 

• + 2 ek zabliszt 

• + só, bors, zöldfűszerek, 
egyéb fűszerek 

• + 1 db hagyma & 1-2 
gerezd fokhagyma 

• + 1 szelet pur-pur kenyér 
vagy gm. kenyér 

 
A leves elemei: 

• leves alap 

• + választott zöldség 

• + pirítós vagy friss kenyér 
 

 

Fitt 47. Gyümölcsleves 
Varázsmenü (A-B), (E)  

 
Leves alap 1 adaghoz: 

• 3 dl növényi tej 

• + 2 ek zabliszt 

• + 1 db citrom leve 

• + fahéj, szegfűszeg, 
vaníliaaroma ízlés szerint 

• + 20 g kollagén protein 
vagy 1 csomag puding por 
– de ez 
kukoricakeményítőt 
tartalmaz, ezért ezt 
pajzsmirigyes nem 
fogyaszthatja 

• + 15-20 g eritrit 
(elhagyható) 

• + víz ízlés szerint 
 
A leves elemei: 

• leves alap 

• + választott gyümölcs 

• + 5 g pirított magvak - 
elhagyható 

 

 

Választható zöldségek (½ adaghoz): 

• 250 g cukkini 

• 250 g gombaféle 

• 250 g kelkáposzta 

• 250 g spenót 

• 250 g saláta 

• 250 g uborka 

• 200 g brokkoli 

• 200 g paradicsom 

• 200 g sóska 

• 180 g cékla 

• 180 g főzőtök 

Recept: 
Olívaolajon megpirítjuk a hagymát, fokhagymát, s rádobjuk pirítani az aprított 
zöldségeket. Ha kérget kaptak, felöntjük 1-1,5 dl vízzel vagy alaplével, fűszerezük. Amikor 
elfőtte a levet, a növényi tejet elkeverjük fűszerekkel, zöldfűszerekkel, a zabliszttel és 
hozzáöntjük a zöldségekhez. Ha túl sűrű, felöntjük annyi vízzel, hogy kielégítően hív 
legyen és rottyantunk rajta. Ha krémlevest készítünk belőle, botmixerrel pépesítjük. 
Készíts pirítóst és szórd a levesed tetejére ropogós elemnek vagy friss kenyeret egyél mellé. 
 
Tipp: Ha többféle zöldségből készíted, annyi felé oszd az adagjukat, ahány fajtát 
választasz. Pl. sárgarépás burgonyaleves esetén felezzük az adagokat: 90 g répa, 40 g 
burgonya. 
 
Ha tejjel vagy tejföllel vagy tejszínnel készíted, az étel (B) lesz. Ha gluténtartalmú kenyeret 
eszel, az étel (B) lesz. Kukoricával az étel (B) lesz. 
 
 
 
 
 
 

• 180 g karalábé 

• 180 g karfiol 

• 180 g káposzta 

• 180 g hagyma 

• 180 g patisszon 

• 180 g sárgarépa 

• 180 g spárga 

• 180 g zeller 

• 120 g zöldbab 

• 170 g kelbimbó 

• 170 g póréhagyma 

Választható gyümölcsök (1 adagra): 

• 280 g alma 

• 280 g eper 

• 280 g erdeigyümölcs-keverék 

• 280 g málna 

• 280 g sárgadinnye 

• 280 g szeder 

• 350 g birsalma 

• 350 g egres 

• 350 g kajszibarack 

• 350 g nektarin 

• 350 g őszibarack 

Recept: 
A vizet a gyümölcsökkel és a cukorral feltesszük főzni. Ha már forr, a kollagén peptidet 
a növényi tejjel és zabliszttel alaposan elkeverjük, és folyamatos keverés mellet beleöntjük 
a levesbe (ezzel ízesítjük és sűrítjük is egyben). Ízesítsük citrom levével, fahéjjal, 
szegfűszeggel, vaníliaaromával (ízlés szerint), majd hagyjuk felforrni. A tetejére pirítsunk 
serpenyőben kevés olajos magot. 
 
Ha tejjel vagy tejszínnel készíted, az étel (B) lesz. 
 
 

• 260 g áfonya 

• 260 g ananász 

• 260 g cseresznye 

• 260 g körte 

• 260 g meggy 

• 260 g ribizli 

• 260 g szilva 

• 260 g trópusigyümölcs-keverék 

• 220 g mangó 

Tipp: Ha többféle 
gyümölcsből 
készíted, annyi felé 
oszd az adagjukat, 
ahány fajtát 
választasz. Pl. 
meggyes, almás, 
szilvás leves esetén 
harmadoljuk az 
adagokat: 90 g alma, 
85 g meggy, 85 g 
szilva 

• 140 g burgonya 

• 140 g csicsóka 

• 140 g édesburgonya 

• 140 g sütőtök 

• 100 g csicseriborsó 

• 120 g fehérbab 

• 120 g kukorica 

• 120 g lencse 

• 120 g sárgaborsó 

• 120 g zöldborsó 

• 120 g vörösbab 
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Fitt 48. Főzelék 
Varázsmenü  

(A-B), (E-V)  

 
Főzelék alap 1 adaghoz: 

• 150 ml növényi tej vagy 
½ doboz Dr. Oetker 
növényi tejföl 

• + 150 ml alaplé vagy víz 

• + ½ ek olívaolaj 

• + 2 ek zabliszt 

• + só, bors, zöldfűszerek, 
egyéb fűszerek 

• + 1 db hagyma & 1-2 
gerezd fokhagyma 

• + feltét 
 

A főzelék elemei: 

• főzelék alap 

• + választott zöldség 

• + feltét 
 
Feltétek: 
2 db virsli vagy 2 db főtt 
tojás vagy 2 db tükörtojás 
vagy 1 db krinolin vagy 100 
g grillezett kecskesajt vagy 
220 g grillezett hal vagy 220 
g grillezett szárnyasmell 
vagy 220 g főtt marhahús 
vagy 180 g sertéshús vagy 
200 g csirkemáj vagy 120 g 
kacsamáj 
 

 

Fitt 49. Rántott hús, hal, 
sajt ételek Varázsmenü 
(A-B), (E-V)  

 
Rántott étel 1 adaghoz: 

• Rántásra váró alap 

• + 15 g zabliszt 

• + 10 g szemes zabpehely 

• + ½ ek olívaolaj 

• + 1 db tojás 

• + só, bors, zöldfűszerek, 
egyéb fűszerek 

• + köret 

• + zöldség 
 

Figyelj oda: kuszkusz, 
bulgur, kukorica nem IR és 
PM barát, tehát az étel (B) 
lesz. 
 
 
 

 

 

Választható zöldségek (1 adaghoz): 

• 250 g cukkini 

• 250 g gombaféle 

• 250 g kelkáposzta 

• 250 g spenót 

• 250 g saláta 

• 250 g uborka 

• 200 g brokkoli 

• 200 g paradicsom 

• 200 g sóska 

• 180 g cékla 

• 180 g főzőtök 

Recept: 
Olívaolajon megpirítjuk a hagymát, fokhagymát, s rádobjuk pirítani az aprított 
zöldségeket. Ha kérget kaptak, felöntjük 1-1,5 dl vízzel vagy alaplével, fűszerezük. Amikor 
elfőtte a levet, a növényi tejet elkeverjük fűszerekkel, zöldfűszerekkel, a zabliszttel és 
hozzáöntjük a zöldségekhez, majd rottyantunk rajta. Ha krémfőzeléket készítünk belőle, 
botmixerrel pépesítjük. A választott feltét 
 
Tipp: Ha többféle zöldségből készíted, annyi felé oszd az adagjukat, ahány fajtát 
választasz. Pl. sárgarépás burgonyaleves esetén felezzük az adagokat: 90 g répa, 40 g 
burgonya. 
 
Ha tejjel vagy tejföllel vagy tejszínnel készíted, az étel (B) lesz. Ha gluténtartalmú kenyeret 
eszel, az étel (B) lesz. Kukoricával az étel (B) lesz. 
 
Feltétként fasírtot is készíthetsz az Ételportfólió könyv 171. receptjében található 
fasírtokból úgy, hogy 1 adagot veszel figyelembe, mert ez a Varázsmenü másféle 
adagolást tartalmaz. 
 
 
 
 
 
 

• 180 g karalábé 

• 180 g karfiol 

• 180 g káposzta 

• 180 g hagyma 

• 180 g patisszon 

• 180 g sárgarépa 

• 180 g spárga 

• 180 g zeller 

• 120 g zöldbab 

• 170 g kelbimbó 

• 170 g póréhagyma 

• 140 g burgonya 

• 140 g csicsóka 

• 140 g édesburgonya 

• 140 g sütőtök 

• 100 g csicseriborsó 

• 120 g fehérbab 

• 120 g kukorica 

• 120 g lencse 

• 120 g sárgaborsó 

• 120 g zöldborsó 

• 120 g vörösbab 

Választható alap  
(1 adaghoz): 

• 150 g csirkemáj 

• 1 db csirkecomb 

• 2 db csirkeszárny 

• 120 g csirkemell 

• 120 g pulykamell 

• 120 g halféle 

• 40 g trappista sajt 

• 40 g camambert 
 

Recept: 
Az alapot bedörzsöljük fűszerekkel, megforgatjuk lisztben, felvert tojásban, majd 
zabpehelyben. Olívaolajon kisütjük vagy sütőben is készíthető. Párolunk mellé zöldséget 
és köretet. 
 
 
 
 
 
 
 

Választható zds 
(1 adaghoz): 

• 150 g cukkini 

• 150 g gomba 

• 150 g retek 

• 150 g spenót 

• 150 g saláta 

• 150 g uborka 

• 100 g brokkoli 

• 80 g cékla 

• 80 g karalábé 

• 90 g káposzta 

• 80 g kelkáposzta 

• 80 g hagyma 

• 80 g patisszon 

• 80 g sárgarépa 
 

Választható köret  
(1 adaghoz): 

• 40 g basmati rizs 

• 40 g barna rizs 

• 40 g köles 

• 40 g quinoa 

• 40 g kuszkusz 

• 45 g hajdina 

• 45 g bulgur 

• 80 g spárga 

• 80 g zöldbab 

• 80 g zeller 

• 50 g kelbimbó 

• 50 g póréhagyma 

• 100 g grillzds-kev. 

• 100 g wokzds-kev. 

• 40 g zöldborsó 

• 40 g kukorica 

• 40 g lencse 

• 40 g vörösbab 

• 40 g mexikói-zds-
kev. 
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Fitt 50. Rántott zöldségek 
Varázsmenü  

(A-B), (E-V)  

 
Rántott étel 1 adaghoz: 

• Rántásra váró alap 

• + 15 g zabliszt 

• + 10 g szemes zabpehely 

• + ½ ek olívaolaj 

• + 1 db tojás 

• + só, bors, zöldfűszerek, 
egyéb fűszerek 

• + köret 

• + zöldség 
 

Figyelj oda: kuszkusz, 
bulgur, kukorica nem IR és 
PM barát, tehát az étel (B) 
lesz. 

 
 

 

 

Fitt 51. Grill tál 
Varázsmenü  

(A-B), (E-V)  

 
A tál alapja 1 adaghoz: 

• Fehérje 

• + zöldség és/vagy 
gyümölcs 

• + mártás vagy mártogatós 

• + ½ ek olívaolaj 

• + só, bors, zöldfűszerek, 
egyéb fűszerek 

• + 150 g jégsaláta vagy 
zöldsaláta 

• + 1 ek olívaolaj 

• + mártogatós 
 
Választható grillköret: 

• 100 g burgonya vagy 

• 100 g édesburgonya vagy 

• 100 g karalábé vagy  

• 100 g sütőtök vagy 

• 150 g csicsóka vagy 
 

Recept:  
A választott húsfélét vagy 
sajtot és a zöldségeket 
szeleteljük, tetszőlegesen 
fűszerezzük, majd vagy grill 
serpenyőben grillezzük vagy 
szabadtéri grillen sütjük vagy 
grillsütőn sütjük vagy 
szimplán tepsin sütőben 
együtt elkészítjük.  

 

Választható alap  
(1 adaghoz): 

• 250 g cukkini 

• 250 g gomba 

• 200 g brokkoli 

• 200 g padlizsán 

• 180 g tök 

• 180 g karfiol 

• 180 g patisszon 
 

Recept: 
Az alapot bedörzsöljük fűszerekkel, megforgatjuk lisztben, felvert tojásban, majd 
zabpehelyben. Olívaolajon kisütjük vagy sütőben is készíthető. Párolunk mellé zöldséget 
és köretet. 
 
 
 
 
 
 
 

Választható zds 
(1 adaghoz): 

• 150 g cukkini 

• 150 g gomba 

• 150 g retek 

• 150 g spenót 

• 150 g saláta 

• 150 g uborka 

• 100 g brokkoli 

• 80 g cékla 

• 80 g karalábé 

• 90 g káposzta 

• 80 g kelkáposzta 

• 80 g hagyma 

• 80 g patisszon 

• 80 g sárgarépa 
 

Választható köret  
(1 adaghoz): 

• 40 g basmati rizs 

• 40 g barna rizs 

• 40 g köles 

• 40 g quinoa 

• 40 g kuszkusz 

• 45 g hajdina 

• 45 g bulgur 

• 80 g spárga 

• 80 g zöldbab 

• 80 g zeller 

• 50 g kelbimbó 

• 50 g póréhagyma 

• 100 g grillzds-kev. 

• 100 g wokzds-kev. 

• 40 g zöldborsó 

• 40 g kukorica 

• 40 g lencse 

• 40 g vörösbab 

• 40 g mexikóizds-kev. 

• 100 g savanyúság 

Választható fehérje (1 adaghoz): 

• 150 g csirkemell 

• 150 g csirkemell 

• 150 g pulykamell 

• 1 db csirkecomb 

• 2 db csirkeszárny 

• 120 g sertéscomb 

• 120 g sertéskaraj 

• 120 g sertéstarja 

• 120 g sertésszűz 

• 120 g marhacomb 

• 120 g marhalapocka 

• 120 g marhabélszín 
 
 
 
 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 

 Padlizsánkrém: ½ db (sütőben megsütött) padlizsán, 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) 

 Tzatziki (B): 50 g kígyóuborka, ½ doboz kis tejföl, ½ doboz kis natúr joghurt, 1 kk 

citromlé, ízlés szerint fokhagyma, só, bors 

 Tejfölös mártás: ½ dobos dr. Oetker tejföl vagy ½ db kis tejföl, fokhagyma, só, bors 

 
 
 
 
 
 
 
 

Választható zds v. gyümölcs (1 adaghoz): 

• 200 g cukkini 

• 200 g gomba 

• 150 g brokkoli 

• 150 g padlizsán 

• 150 g paprika 

• 150 g paradicsom 

• 120 g karfiol 

• 120 g hagyma 

• 120 g patisszon 

• 120 g sárgarépa 

• 120 g spárga 

• 120 g zöldbab 
 

• 70 g kelbimbó 

• 70 g póréhagyma 

• 40 g kukorica (B) 

• 65 g ananász 

• 140 g csirkemáj 

• 110 g lazac 

• 250 g garnélarák 

• 150 g harcsa 

• 150 g tőkehal 

• 200 g tilápia 

• 100 g kacsamell 

• 1 db kacsacomb 

• 200 g tenger gyüm 

• 50 g kecskesajt 

• 50 g camambert (B) 
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Snackötletek 

A receptek között található ötletek megfelelnek az Ételportfólió könyvben megtanult szabályrendszerrel, alkalmazásuk 
ugyanúgy szükséges, mint a portfólióban szereplő ételeknél. 
 

Fitt 52. Töltött tojások  
(A-B) 

 
Hozzávalók 3 adaghoz: 

• 6 db tojás 

• 150 g juhtúró 

• 1 tk citromlé 

• 1 ek olaj 

• 2 db paradicsom 

• 1 ek mustár 

• ½ tk. curry 

• só, bors, petrezselyem 

Recept: 
A keményre főtt tojásokat hideg vízzel leöblítjük, majd meghámozzuk, és éles késsel 
hosszában félbevágjuk, a széleit cakkosra mintázzuk. A sárgáját óvatosan kifordítjuk, 
összekeverjük a juhtúróval, sózzuk, borsozzuk. Egyneműre kidolgozzuk, majd három részre 
osztjuk. A petrezselymet megmossuk, megszárítjuk, finomra vágjuk, majd összekeverjük a 
citromlével, az olajjal és egyharmad tojáskrémmel, habzsákba töltjük, és 4 tojásfehérje felet 
(2 db tojást) megtöltünk vele. A paradicsomot megmossuk, apró kockákra vágjuk. 
Belekeverjük a második adag tojáskrémbe, és a második 2 tojásba töltjük. A maradék 
tojáskrémbe a curryport és a mustárt keverjük, megtöltjük vele a maradék 2 tojást. A tojások 
tetejét díszíthetjük kaporszálakkal, retekszeletkékkel, olajbogyókarikákkal. 

 
 

Fitt 53. Baconbe tekert 
töltött virsli (A-B) 

 
Hozzávalók 4 adaghoz: 

• 8 db virsli 

• 50 g parmezán sajt 

• 2 db főtt tojás 

• 100 g májkrém vagy főtt máj 
összetörve 

• 2 szelet bacon 

• só, bors kömény 

• pirosarany 

• mustár 
 
Recept: 
A virsliket bevágjuk úgy, hogy ne essen szét, csak jól szétnyíljon. Elkészítjük a tölteléket: a 15 
dkg reszelt sajtot, a májkrémet, sót, borsot, 1 egész tojást, a mustárt, a köményt alaposan 
kikeverjük. A tölteléket kiskanállal beletöltjük a virslikbe, azután bacon szeletekkel 
betekerjük. Kivajazott jénaiba sorban egymás mellé helyezzük a virsliket, a tetejét a maradék 
sajttal megszórjuk, azután 15-20 percig sütjük. 
 

Fitt 54. Beigli (B) 

 
Hozzávalók 4 rúdhoz: 

• 60 dkg teljes kiőrlésű liszt 
vagy  

• 4 db tojássárgája és 
tojásfehérje 

• 2 ek. méz vagy édesítő 

• 12 dkg kókuszzsír 

• 2 dl rizstej 

• 1,5 tk. instant élesztő 

• ½ marék mazsola 
 
Töltelék: 

• 5 ek. méz vagy édesítőszer 

• 150 g darált dió vagy mák 

• 2 dl rizstej 

• pici rum 

• 1 citrom reszelt héja 
 
Adagod: 1-2 szelet. 
 

Recept: 
A tejet langyosítsuk fel, adjunk édesítőt, morzsoljuk bele az élesztőt, és 15 perc alatt futtassuk 
fel, azaz tegyük félre egy picit letakarva. Addig a kókuszzsírt morzsoljuk el a liszttel és a 
tojássárgájával, majd keverjük össze az élesztős tejjel és a rummal feloldott mézzel. Gyúrjunk 
belőle tésztát, és egy konyharuhával letakarva pihentessük, amíg elkészítjük a tölteléket. 
Áztassuk a mazsolát rumba. Melegítsük meg a tejet, keverjük bele a diót, majd a többi 
alapanyagot is. A máktöltelék esetén ugyanígy járjunk el. A tésztát osszuk 4 részre, és 
egyenként nyújtsuk ki téglalap alakúra. Kettőt diótöltelékkel, kettőt pedig máktöltelékkel 
kenjünk meg. A téglalap szélét egy kicsit hajtsuk a töltelékre, majd óvatosan tekerjük fel. A 
tepsit vajazzuk ki egy kicsit, és mehet is rá a 4 rúd bejgli. A tetejüket kenjük meg 
tojássárgájával, majd pihentessük egy kicsit, legalább 20 percet, és utána tojásfehérjével is 
kenjük meg. Ettől lesz szép töredezett a tészta felszíne. Amikor megszáradt egy kicsit a 
tojásfehérje is a tészta tetején, szurkáljuk meg villával és tegyük előmelegített sütőbe - 
légkeveréses esetén 180 °C, légkeveréses sütőben 165 °C. 30-35 percig süssük, majd csak 
akkor szeleteljük fel, ha már teljesen kihűlt. 
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Fitt 55. Kókuszos hólabda 
(A-B) 

 
Hozzávalók 3-4 adaghoz: 

• 3 bögre kókuszreszelék 

• 2 teáskanál vaníliaaroma 

• csipetnyi só 

• kevés olvasztott étcsoki 

• fél bögre nyírfacukor vagy 30 g vaniliás kollagén peptid por 

• 6 ek kókuszolaj 
 
Recept: 
Az összes hozzávalót dobjuk bele egy aprítógépbe vagy turmixgépbe. Alacsony fokozaton 
keverjük őket, amíg sűrű, ragacsos massza lesz belőlük. Formázzunk golyókat a hófehér 
tésztából, díszítsük olvasztott étcsokival, és hagyjuk állni pár óráig. 

Fitt 56. Zserbó (A-B) 

 
Hozzávalók 8 adaghoz: 

• 300 g zabliszt 

• 200 g kókuszzsír 

• 150 g darált dió 

• 150 g stevia vagy eritrit 

• 1 db tojás 

• 1 dl kókusztej 

• 1 dkg élesztő 

• cukormentes baracklekvár 

• 1 ek olívaolaj 

• csipetnyi sütőpor 

• 1 tábla legalább 70%-os étcsoki vagy cukormentes csokoládé 
 

Recept: 
Keverjük össze a lisztet, a kókuszzsírt és a sütőport. A tejben futtassuk fel az élesztőt, és 
adjuk hozzá a lisztet, a tojást, édesítőt és egy evőkanál olajat. A tésztából készítsünk három 
golyót, az elsőt nyújtsuk akkorára, mint a tepsi, tegyük bele, és kenjük meg a baracklekvárral, 
majd szórjuk meg az édesítőszerrel összekevert dióval. Ezután tegyük rá a második, kinyújtott 
tésztalapot, és ezt is kenjük meg lekvárral, majd szórjuk meg dióval. A harmadikkal fedjük be 
az egészet, majd egy órát pihentessük. Ezután előmelegített sütőben süssük készre körülbelül 
fél óra alatt. Közben olvasszuk meg a csokit, és vonjuk be vele a kész sütemény tetejét, majd 
pedig hagyjuk megkeményedni és kihűlni. 

Fitt 57. Citromos süti (A-B) 

 
Hozzávalók 8 adaghoz: 

• 3 ek zabliszt 

• ½ olaj kókuszzsír 

• 2 db tojás  

• kevés mazsola 

• 2 db citrom héja és leve 

• 3 ek nádcukor vagy eritrit 

Recept: 

Homogén krémként kisebb tepsibe öntjük, 170 fokon 30 percig sütjük. Máz (elhagyható): 
citrom leve és eritrit.  

 

Fitt 58. Diétás 
szezámmagos nasi (A-B) 

 
Hozzávalók 6 adaghoz: 

• 120 g szezámmag 

• 180 g mandulaliszt 

• 1 db tojás 

• 1 kk só, bors 

Recept: 
Az összes alapanyagot egy tálban összekeverjük, majd 2 db sütőpapír közé tesszük a tésztát, 
majd a papírral együtt jó vékonyra nyújtjuk. A felső sütőpapírt levesszük, és pizzavágóval 
vagy késsel szeleteket vágunk a tésztába, majd óvatosan a tepsire helyezzük, a papírral együtt. 
180 fokra előmelegített sütőben, 15-18 perc alatt ropogósra sütjük. Már kész is! 

Fitt 59. Répapogácsa (A-B) 

 
Hozzávalók 4 adaghoz: 

• 450 g répa 

• 3 db tojás 

• 1 kk só 

• 2 ek kókuszolaj 

• 130 g zabliszt 

• 5 g sütőpor 
 
Recept: 
A répát megfőzzük, majd a tojással, olajjal jó alaposan összeturmixoljuk. Majd hozzáadjuk a 
többi alapanyagot, és 10 percet pihentetjük. Majd kinyújtjuk, bevagdossuk a tetejét, 
szaggatjuk, sütőpapíros tepsire tesszük, megkenjük tojássárgájával, és 180 fokos sütőben kb. 
25 perc alatt megsütjük. 

Fitt 60. Sütőtökös 
kókuszgolyó (A-B) 

 
Hozzávalók 1 adaghoz: 

• 350 g sütőtök 

• 3 ek kókuszreszelék 

• 3 tk méz vagy datolyaszirup 
 
 
 

Recept: 
A tököt vágjuk kockákra. Tegyük egy hőálló edénybe, és rakjuk kb. 3 percre a mikróba. 
Ezután egy villával nyomkodjuk pépesre, és adjuk hozzá a mézet. Ha kézhőmérsékletűre 
hűlt, formáljunk golyócskákat belőle, és hempergessük meg a reszelékben. 
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Fitt 61. Gyümölcskenyér  
(A-B) 

 
Hozzávalók 4 adaghoz: 

• 120 g mandulaliszt 

• 120 g zabpehelyliszt 

• 3 db tojás 

• 1 ek kókuszzsír 

• 1 ek szódabikarbóna 

• 1 csipet só 

• 2 ek cukormentes lekvár  

• 100 g xilit (ízlés szerint lehet többet is hozzáadni) 

• 1,5 ek kakaópor 

• kb. 1 dl víz – recept szerint figyelj az adagolásra 

• 100 g aszalt gyümölcs 
 

Recept: 
Előmelegítjük a sütőt, és kibéleljük az őzgerincformát sütőpapírral. Összekeverjük a száraz 
hozzávalókat, majd külön a nedves hozzávalókat. Majd egybeöntjük, és összekeverjük 
robotgéppel. Az aszalt gyümölcsöket apró darabokra vágjuk, majd belekeverjük a masszába. 
Muffin állagú tésztát kapjunk. Annyi vizet öntsünk, hogy egy a nem túl folyós-nem túl tömör 
masszát elérjük. Beleöntjük az őzgerincformába, majd be a sütőbe, és 25-30 perc alatt 
megsütjük 170-180 fokon.  

Fitt 62. Mandulás-kakaós 
zabkeksz (A-B) 

 
Hozzávalók 4 adaghoz: 

• 8 ek zabpehely  

• 1.5 ek kakaópor 

• 5 csepp mandulaaroma 
(ízlés szerint) 

• 5 ek mandulatej vagy 
kókusztej 

• 1 db tojás 

• 2 kk sütőpor 

• 5 csepp édesítő vagy 2-3 kk nádcukor 

• 2 ek olívaolaj 
 

Recept: 
Kimérjük a száraz hozzávalókat egy tálban, és jól elkeverjük. Hozzáadagoljuk a nedves 
hozzávalókat is és egyneművé keverjük. Akkor jó a tészta állaga, ha nem folyik, de még 
kanalazható, kanállal formázható. Egy lapos, mikrózható tányérra (nálam ez egy sima 
lapostányér volt) kupacokat kanalazunk, és megformázzuk a kekszeket. Jól lapogassuk el, 
mert szép magasra megnőnek a sütőportól. Nekem kb. 4 db fért egy tányérra úgy, hogy nem 
folyt egybe. Berakjuk a mikróba, kb. 1,5-2 percre 700 watton, de érdemes nézegetni, akkor jó 
az állaga, ha már nem ragacsos és még kézzel fel tudjuk szedni a tányérról. Amint kiszedtük 
a mikróból, egy fedeles dobozba, vagy csak egy tányérra rakjuk, amit lefedünk fóliával, így 
szép puha marad sokáig. Kb. 5 perces sütési időt igényel a mikróban. 

Fitt 63. Szezámmagos-
zabpelyhes keksz (A-B) 

 
Hozzávalók 8 adaghoz: 

• 60 g datolya 

• 1 dl víz 

• 1 db banán 

• 1 kk fahéj 

• 1 kk szódabikarbóna 

• 120 g zabpehely 

• 1 marék mazsola 

• csipet só 

• 24 g szezámmag 

• 24 g kollagén peptid por 

• 1 ek kakaópor 

• 1 ek kókuszolaj 

• 40 g olajos mag 
 

Recept: 
A datolyát előző nap este, vagy 1-2 órára áztassuk vízbe, hogy megpuhuljon, könnyebb vele 
dolgozni így.  Összekeverjük a száraz dolgokat (mazsolán kívül és olajos magvakon kívül), a 
zabpelyhet, szódabikarbónát, szezámmagot, kakaóport, fahéjat, sót, stb. A datolyát az áztatott 
vízzel, kókuszolajjal, banánnal mixerben jól összekeverjük. Az így kapott masszát a száraz 
alapanyagokhoz hozzákeverjük, majd a végén rakjuk bele a mazsolát. Jó sűrű masszát kell 
kapnunk, szükség szerint adjunk hozzá egy kis vizet vagy zabot, ha kívánja az állaga. 
Sütőpapíros tepsire rakjunk korongokat 2 db kanál segítségével, kicsit lapogassuk le. A tetejét 
díszítsük ízlés szerint pekándióval, mandulával, pisztáciával, stb. 190 °C-ra előmelegített 
sütőben 15-20 percig sütjük. 

Fitt 64. Espresso 
kókuszkocka (A-B) 

 
Hozzávalók 4 adaghoz: 

• 2 db tojás 

• 40 g nádcukor vagy eritrit 
vagy kókuszcukor 

• 20 g mandulaliszt 

• 20 g zabpehely 

• 1 tk méz 

• 30 g kókuszreszelék 

• 1 dl koffeinmentes kávé 
 

Recept: 
A tojásfehérjét habbá verjük, hozzákeverjük a cukrot, majd egyenként a tojássárgáját is. Végül 
a mandulaliszttel és a zabpehellyel is jól összekeverjük, majd sütőpapírral kibélelt kisebb 
méretű tepsibe öntjük. Előmelegített sütőben 170 fokon 25 percig sütjük. Ha megsült, 
hagyjuk kihűlni. Közben elkészítünk egy dl kávét, hozzákeverjük a mézet, majd megöntözzük 
vele a tésztát. Ha jól beivódott a kávé, felszeleteljük, és meghempergetjük kókuszreszelékben. 
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Fitt 65. Gesztenyegolyó  
(A-B) 

 
Hozzávalók 4 adaghoz: 

• 250 g gesztenyemassza 
(cukrozatlan) 

• 120 g zabpehely 

• 1 tk rum 

• 2 tk kakaópor 

• 1 csipet 

• 2 ek kókuszreszelék a forgatáshoz 

• 4 csepp édesítőszer vagy ½ ek datolyaszirup 

• 1 tk fahéj 
 
Recept: 
A zabpelyhet turmixold össze a masszával, a rummal, a cukorral és kakaóporral. Egy kicsit 
állni hagyjuk, majd kissé nedves kézzel kis golyókat formálunk belőle. Kókuszreszelékbe 
forgatjuk. Kókuszreszelék helyett aprítógépben aprított mandulapehely, dió is használható 
keverve kókuszreszelékkel. 

Fitt 66. Almás-diétás 
kekszgolyó (A-B) 

 
Hozzávalók 4 adaghoz: 

• 200 g zabpehely 

• 1 db alma 

• 4 ek kakaópor 

• 1 marék datolya vagy 1 db banán 
 
Recept: 
Az almát megpucoljuk, lereszeljük. A zabpelyhet ledaráljuk. Az alapanyagokat összegyúrjuk 
2 evőkanál kakaóporral, datolyával vagy banánnal. Kb. 1 órát pihentetjük, majd vizes kézzel 
kis golyókat formálunk belőle, és megforgatjuk a többi kakaóporban. 

Fitt 67. Cukkinis-almás-
banános diétás zabpehely 
torta (A-B) 

 
Hozzávalók 12 adaghoz: 

• 150 g cukkini 

• 1 közepes db banán 

• 1 közepes db alma 

• 3 ek tökmag 

• 5 dkg mandula 

• 150 g zabpehely 

• 30 g mandulaliszt 

• 30 g kókuszreszelék 

• 2 db tojás 

• 1 ek méz 

• 50 g étcsokoládé - lereszelve 

• 1 tk vaníliaaroma 

• 3 ek eritrit 

• 2 tk fahéj 

• ½ csomag sütőpor 

• 1 kk szódabikarbóna 
 
Recept: 
Mixerben a zabpelyhet picit daráljuk le, az almát, a cukkinit is, majd hozzáadhatjuk végül a 
banánt is. Ezután a többi hozzávalóval is jól keverjük össze, majd sütőpapírral kibélelt 
tortaformába lapátolgatjuk. A tetejét még megszórhatjuk darált mandulával, a közepét pedig 
egész mandulával díszítjük. Előmelegített sütőben, 170 fokon 25-30 percig süssük, a 
vastagságától függően. 

Fitt 68. Aszaltszilvás-
zabkeksz (A-B) 

 
Hozzávalók 8 adaghoz: 

• 2 db banán 

• 2 db tojás 

• 30 ml folyékony édesítőszer 

• 1 ek kókuszolaj 

• ½ csomag sütőpor 

• 400 g zabpehely 

• 50 g étcsokoládé 

• 50 g aszalt szilva 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Recept: 
A banánokat habosra keverjük az egész tojásokkal, majd hozzáadjuk a folyékony édesítőt (ha 
valaki édesebben szereti, kóstolja meg, és ízlés szerint módosítsa). Hozzáadjuk a kókuszolajat 
és a fél csomag sütőport, majd az aprószemű zabpelyhet is.  Az aszalt szilvát és az 
étcsokoládét (én cukormenteset használtam) apró kockákra vágjuk, majd ezt is hozzáadjuk. 
Vizes kézzel golyókat formázunk a tésztából, picit lelapítjuk, majd sütőpapíros tepsibe 
helyezzük. 180 fokon kb. 15 percig sütjük. Ez attól is függ, hogy milyen vastagok a kekszek, 
ha már aranyszínűek, akkor készen vannak. Jó étvágyat hozzá! 
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Fitt 69. Brownie muffin  
(A-B) 

 
Hozzávalók 4 adaghoz: 

• 80 g zabliszt 

• 1.5 ek kakaópor 

• ½ csomag sütőpor 

• 2 db tojás 

• 4 ek xilit 

• 1.5 dl kókusztej 

• 4 ek olívaolaj 

• 30 g földimogyoró 

• 100 g meggy 
 
Recept: 
A tojásokat habosra keverjük a xilittel, majd hozzáadjuk a tejet és az olívaolajat. 
Összekeverjük a száraz összetevőket is: a lisztet, a sütőport és a kakaóport. Végül a tojásos 
masszához lassan hozzáadjuk a lisztes keveréket. A sütőt 180 fokra kapcsoljuk, a muffin 
formákba elosztjuk a masszát, kb. félig fognak megtelni. Minden formába meggyet dobunk, 
és már mehet is a sütőbe. 10-15 percig sütjük, ezalatt az idő alatt durvára aprítjuk a mogyorót. 
Ha már picit szilárdult a masszánk, de még láthatóan félkész állapotban van (ez történik bő 
10 perc után), kivesszük a sütőből, és megszórjuk a mogyoródarabokkal. Végül sütjük még 
szűk 10 percig, ügyelve, hogy ne szárítsuk ki az állagát.   

Fitt 70. Babapiskóta (A-B) 

 
Hozzávalók 8 adaghoz: 

• 120 g eritrit 

• 8 db tojás 

• 200 g zabliszt vagy 
mandulaliszt 

• 1 dl víz 

• 2 csipet só 

Recept: 
A tojásokat szétválasztjuk. A sárgáját alaposan kikeverjük habosra az eritrittel és hozzáadjuk 
a lisztet, és ha szükséges, pici vizet. A tojásfehérjét felverjük egy csipet sóval, majd óvatosan, 
hogy a hab meg ne törjön, összekeverjük a lisztes eleggyel. 160 fokra (légkeverés) 
előmelegítjük a sütőt, majd egy sütőpapíros tepsire tortanyomó segítségével kiadagoljuk a 
tésztát. 20-25 percig sütjük. Mikor már szép világosbarna, kiszedjük. Vigyázat, csalóka a 
dolog, mert kicsit puha még melegen, de túlsütni nem szabad. 

Fitt 71. Kókusztallérok  
(A-B) 

 
Hozzávalók 4 adaghoz: 

• 3 ek kókuszzsír 

• 8 ek kókuszreszelék 

• 2 db tojás 

• 2 ek eritrit 

Recept: 
A kókuszzsírt felolvasztjuk, hozzákeverjük a kókuszreszeléket. Egy tálban felütjük a tojást, s 
felhabosítjuk. Aztán összekeverjük a kókuszos résszel. Sütőpapíros tepsibe egy kanállal kis 
tallér formákat teszünk, lenyomkodjuk laposra. Pár percig sütjük a sütőben 190 fokon (amíg 
a szélei kissé barnulni kezdenének), ez kb. 7-8 perc. Dobozban eláll napokig, 

Fitt 72. Mákos-erdei 
gyümölcsös piskótakocka 
(A-B) 

 
Hozzávalók 4 adaghoz: 

• 2 db tojás 

• 100 g zabpehelyliszt 

• 3 ek eritrit 

• 3 evőkanál víz 

• 75 g mák 

• 1 csipet fahéj 

• 75 g erdeigyümölcs-mix 
 
Recept: 
2 tojássárgáját 3 evőkanál vízzel, eritrittel, fahéjjal és mákkal kézi habverővel elkeverjük, 
közben a zabpehelylisztet kanalanként adagoljuk hozzá. Majd felverjük a tojásfehérjét is és 
belekeverjük óvatosan. A kész piskótát beleöntjük sütőpapírral bélelt tepsibe, és 
belepotyogtatjuk a gyümölcsöket. Előmelegített sütőben 170 C fokon 30 percig sütjük. 

Fitt 73. Avokádókenyér-
muffinok (A-B) 

 
Hozzávalók 2 adaghoz: 

• ½ teásbögre (2,5 dl-es 
pohár) zabliszt 

• 1 csipet sütőpor 

• 1 csipet szódabikarbóna 

• 1 csipet fahéj 

• 1 csipet só 

• 2 ek olívaolaj 

• 20 g eritrit 

• 1 db avokádó 

• ½ db lime leve 

• 1 db tojás 

• 1 db tojásfehérje 

• 1 kk vaníliaaroma 

Recept: 
A sütőt előmelegítjük 220 fokra. Előkészítjük a muffinformákat. Turmixgéppel vagy 
botmixerrel avokádópürét készítünk. Lime levet csepegtetünk bele, hogy ne barnuljon meg. 
Összekeverjük a lisztet, sütőport, szódabikarbónát, fahéjat és a sót. Egy másik tálban 
felverjük a tojásokat, hozzáadjuk az olajat és vaníliaaromát. Az avokádós masszát 
hozzáöntjük a lisztes keverékhez. Jól összekeverjük. Hozzáadjuk a folyékony hozzávalókhoz 
az avokádót. Eldolgozzuk. Megtöltjük a muffinformákat. 5 percig 220 fokon, utána még kb. 
25 percig 175 fokon sütjük a muffinokat. A kezdeti magasabb hőmérséklet segít abban, hogy 
szépen megemelkedjenek. Napokig elállnak légmentesen lezárt dobozban.  
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Fitt 74. Datolyás-mogyorós 
energiagolyó (A-B) 

 
Hozzávalók 4 adaghoz: 

• 80 g datolya 

• 30 g mandulapehely 

• 30 g földimogyoró 

• 20 g zabpehely1 ek 
kakaópor1 ek agavészirup 
vagy datolyaszirup vagy 
rizsszirup 

Recept: 
Az alapanyagokat egymás után késes konyhai aprítóba tesszük, majd alaposan ledaráljuk őket. 
Egy jól formázható, kissé darabos masszát kell kapnunk, amit aztán kézzel, diónyi nagyságú 
kis golyókká formázunk. Azonnal fogyaszthatóak.  

 

Fitt 75. Kölesgombóc (A-B) 

 
Hozzávalók 2 adaghoz: 

• 75 g köles 

• 2 dl víz 

• 25 g nádcukor vagy eritrit 

• ½ marék mazsola 
(elhagyható) 

• ½ kk őrölt szegfűszeg 

• ½ kk fahéj 

Recept: 
A kölest (egy sűrű szűrőben) alaposan mossuk át, majd egy lábosban öntsük fel a vízzel, adjuk 
hozzá a cukrot, a fűszereket, a mazsolát, és fedő alatt kis lángon főzzük puhára, időnként 
kevergessük meg. Ha elfőtte a levet és megpuhult, zárjuk el a hőt alatta, és hagyjuk a fedő 
alatt pihenni (még puhul és a maradék nedvességet is felszívja). Ha kissé kihűlt, enyhén 
nedvesített kézzel formázzunk púpos evőkanálnyi adagokból gombócokat. 
 

Fitt 76. Bounty (A-B) 

 
Hozzávalók 4 adaghoz: 

• 200 g kókuszreszelék 

• 160 g kókusztej vagy 
kókuszkrém 

• 1 tk vaníliaaroma 

• 200 g étcsokoládé 

• 2 ek xilit vagy eritrit vagy 
nádcukor 

Recept: 
A kókuszreszeléket, a xilitet, a kókusztejet vagy kókuszkrémet és a vaníliaaromát egy tálban 
összekeverjük, majd bounty méretű és formájú rudakat formázunk belőle. Fél órát 
pihentetjük a hűtőben, hogy kellően megkeményedjenek. A csokoládét felolvasztjuk. A kis 
kókuszos rudakat megmártjuk, és megforgatjuk a csokoládéban, majd miután lecsöpögtettük 
róla a felesleges csokit, rácsra téve visszarakjuk a hűtőbe. További 1-2 órát pihentetjük, hogy 
a csoki keményre dermedjen. 

 
Fitt 77. Trüffel (A-B) 

 
Hozzávalók 4 adaghoz: 

• 145 g datolya  

• 45 g étcsokoládé 

• 1 ek kókuszolaj (olvasztva) 

• 1 csipet só só 

• ½ kk fahéj 

• 1 ek kakaópor 

• 1 csipet cayenne bors 

Recept: 
Miután kimagoztuk a datolyát, érdemes 10 percre forró vízbe áztatni, hogy kicsit 
megpuhuljon így könnyebb lesz vele bánni. A kókuszolajat felolvasztjuk, majd mehet minden 
hozzávaló az aprító- vagy turmixgépbe. Ha összeállt a massza, tegyük fél órára a hűtőbe, a 
kókuszolaj kissé visszadermed, így könnyebb lesz belőle kis gombócokat formázni, amiket 
cukrozatlan kakaóporba forgatunk. 

 

 



 

 

      

Ha úgy érzed, másoknak is hasznos információval 
szolgálhatok, kérlek, ajánld programjaimat, támogasd 
küldetésemet és bátran küldj meghívót sorstársaidnak 
a Duciforradalom közösségi csoportba!  

                            

                         Köszönöm! 
                            Ölelés: Dia 

Köszönöm, hogy engem választottál! 

 
Örömömre szolgál, hogy a Duciforradalmat választottad 

a konyhádban is. 

Bízom benne, hogy hasznos információkat szereztél az 

étrendtervezésről, a reformkonyha alapjairól, az 

ízesítésről, a trükkökről.  

Kívánom, hogy találj kedvenc ételeket, amelyeket 

örömmel készítesz el. 

Ne feledd, hogy életed bármely pontján dönthetsz úgy, 

hogy mindent megváltoztatsz! 

                                      


