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A 90 napos haditerv program és e-book sorozat

szerzője és tulajdonosa Kovács Klaudia (a
továbbiakban: Tulajdonos). A könyv és

mellékleteinek olvasásával elfogadod az alábbi
feltételeket és nyilatkozatokat. A könyvben
található valamennyi szövegrész, tartalom,

anyag, segédlet, excel tábla a Tulajdonos
kizárólagos szellemi terméke, tulajdona, azok
szerzői jogvédelem alatt állnak. A Tulajdonos

fenntart minden, a program bármely részeinek
bármilyen módszerrel, technikával történő

másolásával és terjesztésével kapcsolatos jogot,
figyelemmel a nemzetközi és magyar jogszabályi

rendelkezésekre. A Tulajdonos előzetes írásos
hozzájárulása nélkül tilos a program egészének

vagy részeinek szöveg, grafika, fotó,
adatszerkezet, struktúra, eljárás, program, fizikai,
online segédlet stb.) feldolgozása és értékesítése,

terjesztése, sokszorosítása, kereskedelmi
forgalomba hozatala, más internetes fórumokon,
csoportokban, weboldalakon való nyilvánosságra

hozatala. A könyv teljes egészében szerzői
jogvédelem alatt áll, azokból bármely részt

kivágni, a megcsonkított részt pedig
nyilvánossághoz bármely módon újra

közvetíteni TILOS. TILOS továbbá a Tulajdonos
előzetes írásbeli engedélye nélkül a tartalmát

vagy a tartalom bármely részét technikai
művelet segítségével nyilvánossághoz újra

közvetíteni.
 
 

Szerzői jogok

A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári
jogi következményeket von maga után. A

Tulajdonos követelheti a jogsértés abbahagyását
és kárának megtérítését, amelyet az Általános

Szerződési Feltételek taglalnak. A
Duciforradalom, Duci dívány és a Duci Elit

életmódprogram, illetve mindennemű a szerző
által megosztott elektronikus könyv szerzői jogi

védelmet élvez, felhasználása kizárólag a
Tulajdonos előzetes és kifejezett írásos

hozzájárulásával lehetséges. A Tulajdonos a
könyv és mellékleteinek használata során

tudomására jutott személyes adatot a személyes
adatok védelméről és a közérdekű adatok

nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény
rendelkezései szerint kezel. Amennyiben bármely

személyes adatodat eljuttatod, azzal
hozzájárulásodat adod ahhoz, hogy azt a könyv
szerzője - az ügylet jellege által meghatározott

célból és ideig - nyilvántartsa és kezelje. A könyv
Tulajdonosa igyekszik a lehető legpontosabb

információkat szolgáltatni. Az információk
esetleges félreértéséből, vagy a helytelen

következtetések levonásából eredő esetleges
károkért a Tulajdonos nem vállalja a felelősséget.

A Tulajdonos a könyv használatából eredő
károkért mindennemű felelősségét kizárja.

Minden egyéb kérdésben az Általános
Szerződési Feltételek tartalma és hivatkozásai az

irányadók.

Köszönöm,
hogy munkámat tiszteletben tartod.

Legyen legalább annyi örömed az olvasásban,
mint amennyi nekem volt az elkészítésében.
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3. hét – A táplálék útja, hatása 

 

A szervezetünk önműködő folyamatait ismernünk kell ahhoz, hogy tisztában legyünk 

azzal, mi történik az alap tápanyagokkal emésztés során. Vagyis értenünk kell, hogy mi 

hogyan zajlik attól a pillanattól kezdve, hogy egy sajt darabot vagy akár egy banánt 

elmajszolunk.  

A fogyással és elhízással összefüggően már nagyon sokszor olvashattad az anyagcsere 

fogalmát. Erre épült a 8. lecke kalóriákra vonatkozó része is. Ássunk ennek jobban a 

mélyére! Az anyagcsere vagy metabolizmus az élő szervezetekben végbemenő anyag-, 

energia- és információáramlást jelenti. Az anyagcsere lehet építő (anabolizmus) vagy 

lebontó (katabolizms). A működésünkhöz energiát biztosító tápanyagokra van szükség, 

melyeket táplálékaink biztosítanak (fehérje, szénhidrát, zsír, vitaminok, ásványi 

anyagok, nyomelemek).  

A táplálék az emésztés során úgy alakul át, hogy a benne lévő tápanyagok 

felszívódhassanak. Ezek az építő folyamatok, melyek során az egyszerű anyagból 

összetett lesz, például az aminosavakból fehérjék (izmok és kötőszövetek) épülnek fel 

(ez a fehérjeszintézis). Valóban szó szerint azokból a táplálékokból épül fel a testünk, 

amit megeszünk. Innen ered a mondás: „az vagy, amit megeszel”.  

A lebontó folyamatokban a táplálékot alkotó molekulák vagy a tárolt tartalékok 

lebomlanak, miközben energia termelődik. Ez az energia átalakul munkavégzési- és 

tartalékenergiává, illetve egy részéből hőenergia szabadul fel.  

Az a jó, ha ezek a folyamatok egyensúlyban vannak egymással. Éhezéskor például a 

lebontó folyamatok dominálnak, ilyenkor fogyunk, míg az építő folyamatok 

dominálásával hízunk. Szervezetünk folyamatosan alkalmazkodik az őt érő ingerekhez 

és ameddig tudja, kompenzálja az egyensúly felborulását. Amennyiben azonban erre 

már nem képes, előjönnek a szervek vagy szervrendszerek zavarai és kialakulnak a 

hormonális vagy betegség eltérések.  
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Az emésztés alatt lezajló folyamatok 

Hogy még jobban átlássuk, mi minden zajlik a táplálkozásunk alatt, elkalauzollak az 

emésztőrendszer világába. A táplálék az emésztés során úgy alakul át, hogy a 

tápanyagok felszívódhassanak. A táplálékainkban lévő tápanyagok az anyagcsere-

folyamatok során a véráramon keresztül jutnak el a sejtjeinkhez. Az emésztés maga 

ennek a felszívódási folyamatnak az előkészítési fázisa: az emésztés során a tápanyagok 

lebontódnak, felszívódásra alkalmas állapotba kerülnek. Pld. oldódnak, emulgálódnak, 

hosszú kémiai láncokból álló tápanyagok elemi egységekre bomlanak. Ha például 

elkanalazunk egy fagylaltot, akkor annak cukortartalmát a szervezet egyszerű 

monoszacharidokká, a zsírtartalmát zsírsavakká és glicerinné, a fehérjetartalmát 

aminosavakká bontja. Mindez az emésztőrendszerben különböző enzimek segítségével 

és több szervrendszerünk összehangolt működésével megy végbe, melyet idegi és 

hormonális mechanizmusok irányítanak. Az enzimek olyan biokatalizátorok, amelyek 

gyorsítják a szervezetben zajló kémiai reakciók sebességét. Az emésztőrendszerünk 

feladata, hogy az elfogyasztott táplálékot hasznosítható tápanyagokra bontsa le. Ennek 

folyamata a következőképpen történik: 

A rágással és a nyállal való keveredéssel a táplálék feldolgozása és az emésztés már 

a szájban elkezdődik. A nyálnak enyhén lúgos a vegyhatása és a benne lévő enzimek a 

szénhidrátok lebontásában játszanak szerepet. Nagyon fontos, hogy a táplálékok 

felaprítása, a rágás megfelelő legyen, mert hamarosan a nyelőcsőn át a gyomorba 

kerülnek, ahol nem mindegy, hogy mekkora falatokkal kell tovább küzdeni. A táplálék 

tehát a nyelőcsőn át a gyomor felé tart. A gyomor üres állapotban erősen nyálkás és 

lúgos vegyhatású gyomornedvet termel a gyomornyálkahártya megvédése érdekében. 

Amikor a táplálék a szánkba kerül, a gyomorban is megindul a gyomorsav elválasztása 

és elkezdődik a gyomorfalak mozgása. A gyomormozgást a gyomor három irányú 

izomzata biztosítja. A gyomorsav sósav, amely fertőtleníti a gyomortartalmat és a 

gyomornedv enzimjeinek a működését segíti. A gyomorsav mennyisége úgy csökken, 

ahogy öregszünk, és sok tényező, például az étrendünk vagy a stressz is befolyásolja 

termelődését. A gyomor csak a kellően savanyú ételpépet üríti ki a megfelelő ütemben. 

A gyomornedv enzimjei a fehérjebontó pepszin, a tejfehérje bontását végző komozin, 

továbbá a zsírbontó lipáz. A gyomorban nem történik szénhidrát-emésztés, az gyorsan 

továbbjut a vékonybélbe. A szénhidrát bontását a patkóbélben az amiláz enzim végzi. 
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A gyomorban a zsírbontó lipáz enzim is kevéssé kezdi el bontani a zsírokat, mert 

döntően azok sem a gyomorban emésztődnek, hanem a vékonybélben. A gyomornedv 

mennyisége úgy is nőhet, hogy a gyomorsósav koncentrációja alacsony. Üres gyomorra 

elfogyasztott rostok (pld. egy alma) fogyasztása gyakorta vált ki gyomorégést, a 

nyelőcsőben kaparó érzést. Ennek háttere, hogy mivel a gyomorsav nem elég erős, 

elindul a nyelőcső felé irányuló, a természetessel ellentétes mozgás, az 

antiperisztaltika. Ez az oka a refluxnak is. Nagy szénhidráttartalmú és zsíros, 

húsos étkezésekkor a gyomor működését segíteni kell savanyúsággal. A 

gyomorban tartózkodó fehérje, pld. egy szép nagy hússzelet hosszú órákon keresztül 

emésztődik. Ha gyenge a gyomorsavunk és elégtelen a fehérjeemésztésünk, az 

emésztetlen fehérje rothadni kezd és főleg a vastagbélben önmérgezési folyamatot 

gerjeszt, ezzel is terhelve a májat. A gyenge gyomor oka lehet ülőmunka, stressz, de 

a folyamatos nassolás is, ha nem engedjük pihenni legalább 3-4 órát a gyomrunkat 

egy-egy étkezés között. Ezért is tartom kiemelten fontosnak a 90 napos haditerv 

étkezési ritmusának betartását, azaz egyél 3-5 óránként, de a „pihenő időben” egy 

falatot se! A kevés vagy gyenge gyomorsav következményei lehetnek a szervezetben 

elszaporodó baktériumok, autoimmun- és idegrendszeri betegségek, bélbetegségek is. 

A túl sok gyomorsav viszont az emésztőenzim kiválasztását gátolja. Fontos, hogy 

megtaláljuk az egyensúlyt a bélflóra és gyomor egészsége érdekében. Az igazi emésztés 

a vékonybélben kezdődik. A fehérjék, szénhidrátok, zsírok itt esnek szét vízben 

oldódó elemeikre (aminosavakra, egyszerű cukrokra, zsírsavakra, gliceinre) és itt 

szívódnak fel a bélfalon át, hogy a vér- és nyirokkeringésbe kerülve a sejtekhez 

jussanak. Normál körülmények között kizárólag hasznos tápanyagok kerülnek át a 

véráramba. Az itteni emésztési folyamatokhoz és a vékonybél kiürüléséhez legalább 

négy óra szükséges. A vékonybélben nagy tisztaság uralkodik, itt nincs széklet. A 

vékonybél parányi bolyhokkal borított bélfala teszi lehetővé a tápanyagok megfelelő 

felszívódását. Amennyiben a bélbolyhok a nem megfelelő táplálkozás miatt lekopnak, 

a tápanyag-felszívódás elégtelenné válik. Hiába fogyasztunk vitaminokat, 

nyomelemeket, azok nem jutnak el a sejtekhez. A vékonybél munkáját is akadályozza a 

túl gyakori evés. Nagyjából egy órával az emésztés után a vékonybél öntisztító 

mozgásba kezd, amely azonnal leáll, amint ismét enni kezdünk. A hús például 5-6 órát 

tölt a gyomorban, további ötöt a 6-7 méter hosszú vékonybélben. Az elfogyasztott 

tápláléktól függően azért is kell 3-4 órát hagyni két étkezés között, hogy mind a 

megfelelő emésztésre, mind a vékonybél öntisztító folyamatira elegendő időt hagyjunk. 
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A vékonybélnek azon a részén, ahol a tápanyagok lebomlanak és felszívódnak, 

nincsenek bélbaktériumok. A baktériumkoncentráció ott a legnagyobb, ahol az 

emésztés jórészt véget ért, és már csak az emésztetlen anyagokat szállítják tovább a 

vastagbélbe. A vékonybél munkáját követően a megemésztett táplálék után 

visszamaradó anyag a vékonybelet körbe ölelő vastagbélbe kerül. A körülbelül másfél 

méter hosszú vastagbél a bélflóra, vagyis a jó- és rossz bélbaktériumok otthona. 

Emésztés és felszívódás itt már lényegében nincs, viszont az emészthetetlen rostokkal 

itt munkálkodnak a bélbaktériumok, és itt termelődik a K- és a B-vitamin. A vékonybél 

állandó perisztaltikus mozgásával ellentétben a vastagbél csupán napi három-négy 

alkalommal tolja előre a benne lévő masszát, illetve víz visszaszívás is történik itt a 

széklet besűrítése érdekében. A salakanyagok a vastagbél utolsó szakaszán a végbélből 

ürülnek ki. A vastagbél teljes kiürüléséhez körülbelül 48 óra kell. A vastagbél 

nyálkahártyája erősen redőzött. A helytelen táplálkozás, a rossz emésztés esetén 

könnyen begyulladhat, emiatt székletmaradványok halmozódhatnak fel, amelyek 

mérgezik a szervezetet, hozzájárulnak a bélparaziták felszaporodásához, az egészséges 

bélflóra felborulásához. Az emésztés, az ürítés folyamata 8 órától akár napokig is 

eltarthat az elfogyasztott tápláléktól és az emésztőrendszer állapotától függően.  

A legtöbb bélpanasz a nem megfelelő táplálkozásra és életmódra vezethető vissza. A túl 

gyors evés, az állandó nassolás, a nem hasznos ételek fogyasztása, a stresszes és 

szorongó életmód aláássa emésztőrendszerünk egészségét. A szervezet kimerül, mind 

testileg, mind lelkileg egyre rosszabbul érezzük magunkat, egyre több panaszunk van, 

egyre többször vagyunk betegek. Ételintoleranciák, allergiák alakulnak ki, autoimmun 

folyamatok indulnak be.  

A máj – epe – hasnyálmirigy szerepe 

A máj az emberi szervezet legnagyobb mirigye, mely többek között a méregtelenítésért 

felelős. Szerepe nélkülözhetetlen az anyagcsere folyamatok normális működéséhez. A 

máj termeli a koleszterint, mely az epe fontos alkotórésze, tisztítja a beérkező vért, 

keményítőt tárol, valamint számos létfontosságú fehérjét és alvadási faktort termel. A, 

D és B12 vitaminokat raktározza. A toxikus anyagok lebontásában (a vérből kiszűri a 

méreganyagokat), a vas és réz anyagcserében, illetve a bilirubin anyagcserében is 

elsődleges szerepet játszik. A máj 1300-1500 gramm tömegű, mirigyes szerkezetű 

hámszerv. Nagyrészt a jobb bordaív alatt helyezkedik el, míg bal lebenye a gyomortájék 

területére nyúlik át. A májon megkülönböztetünk egymástól rekeszi felszínt és zsigeri 
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felszínt. Két lebennyel – a jobb lebeny jóval nagyobb, mint a bal – rendelkezik. Ezen 

belül 1-2 mm átmérőjű lebenykék találhatóak. A máj több tízmillió kis lebenykéből áll. 

Felszínének jelentős részét hashártya borítja, mely kettőzött lemezeivel a rekeszhez, 

valamint az elülső hasfalhoz rögzíti. Az epehólyag közvetlenül a máj alsó felszínéhez 

van hozzánőve.  A máj elengedhetetlen szerepet játszik az anyagcsere folyamatokban, 

a méregtelenítésben, illetve egyes vegyületek termelésében és tárolásában. A szervezet 

által termelt aminosavakból véralvadási faktorokat, szállítófehérjéket, valamint 

gyulladásos folyamatokban résztvevő fehérjéket termel. A zsíranyagcserében 

szabályozza a vérzsír szintet, a zsírok bontásán keresztül. A szénhidrát anyagcserében 

a vér cukortartalmát szabályozza. Képes a cukor előállítására, raktározására, valamint 

lebontására. Az emberi testben megtalálható koleszterin csaknem felét a máj állítja elő, 

míg a fennmaradó rész az elfogyasztott táplálékkal kerül a szervezetbe. A máj által 

termelt koleszterin az epe előállításához szükséges. A májban kiválasztódott epe addig 

raktározódik az epehólyagban, amíg az emésztéshez a szervezet fel nem használja. A 

májban raktározódó keményítő (glikogén), glükóz formájában kerül a véráramba. 

illetve emeli meg a vércukorszintet fokozott fizikai terhelés esetén. 

Az epe a vékonybél másik legfontosabb emésztőnedve, a májban termelődik, ahonnan 

vagy közvetlenül, vagy ha epehólyag is van, bizonyos tárolást követően, az epevezetőn 

keresztül jut az epésbélbe. Az epehólyag kicsi, izmosfalú zsák, amely az epe tárolására 

szolgál. Az epe zöldessárga, sűrű emésztőnedv, amelyet a máj termel. Az epe a jobb és 

a bal májvezetéken keresztül folyik ki a májból, amelyek aztán közös májvezetékké 

egyesülnek. Ez azután az epehólyagból érkező epehólyag-vezetékkel együtt alkotja a 

közös epevezetéket. Az epe körülbelül fele az étkezések között termelődik, mely az 

epehólyag-vezetéken keresztül az epehólyagba kerül. A többi része a közös 

epevezetéken keresztül közvetlenül a vékonybélbe ömlik. Étkezés alatt az epehólyag 

összehúzódik, a bélbe üríti az epét, ami segíti a zsírok és bizonyos vitaminok 

emésztését. Az epe epesókat, elektrolitokat, epefestéket, például bilirubint, koleszterint 

és másfajta zsírokat (lipidek) tartalmaz. Bizonyos adalékanyagoknak - különösen a 

szétesett vörösvértestekből származó festékanyagnak és a felesleges koleszterinnek - a 

szervezetből történő kiürítésére is szolgál, valamint közreműködik a zsírok 

emésztésében és felszívódásában. Az epesók a koleszterin, a zsírok és a zsíroldékony 

vitaminok vízoldékonyságának fokozásával azoknak a bélből történő felszívódását 

segítik elő.  
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A hasnyálmirigynek kettős feladata van, egyrészt az emésztés szempontjából 

legfontosabb enzimeket termeli, másrészt a cukoranyagcseréhez nélkülözhetetlen 

hormonokat is előállítja. A hashártyán kívül a hasüreg hátsó részében, a gyomor 

mögött helyezkedik el, körülbelül 12-15 centiméter hosszú, anatómiailag 3 részre 

osztható: a fej, a test és a farok. Egyszerre külső és belső elválasztású mirigy, működési 

zavara, gyulladása komoly, nehezen gyógyítható emésztési problémákat idézhet elő. A 

hasnyálmirigy működése: A hasnyálmirigy által termelt mintegy húszféle 

emésztőenzim pankreászvezetéken keresztül jut a vékonybélbe, ahol az ember által 

elfogyasztott tápanyagok kémiai lebontásának és felszívódásának döntő hányada 

zajlik. Mivel az emésztőenzimek savas közegben nem képesek a hatékony működésre, 

a hasnyálmirigy végzi a gyomorsav közömbösítését és a béltartalom lúgosítását (lúgos 

kémhatású emésztőnedv-termelésével), amely nem állandó feladat, legjobban a 

savanyú gyomortartalom bélbe kerülése fokozza. A napi elválasztás körülbelül 1500 ml. 

Legfontosabb alkotórészei a fehérje-, szénhidrát-, és zsírbontó enzimek.  

A hasnyálmirigy állományában elszórtan találhatók az úgynevezett Langerhans-

szigetek, amelyek viszont hormonokat, mindenekelőtt a cukoranyagcserében rendkívül 

fontos szerepet játszó inzulint termelik.  

Most már pontosan átlátod, evés után mi történik az emésztőrendszeredben! Összetett 

folyamatok zajlanak, minden mindennel összefügg és mindenre hatással van. 

 

A testünk egy energetikai rendszer 

A szervezet az életfolyamatok fenntartásához a táplálékkal energiát vesz fel, azt részben 

átalakítja életfenntartásra, munkavégzésre, a hőegyensúlyának a fenntartására 

hasznosítja és energiát ad le a környezetébe. A tápanyagok mint energiahordozók 

rendszerint nem közvetlenül szolgálják a szervezet energiaszükségletét, hanem 

bonyolult biokémiai átalakuláson keresztül a köztes anyagcsere folyamán átalakulva 

nagy energiatartalmú kémiai kötésekbe beépülve, tárolódva szolgálnak  a test külső és 

belső munkájának az „üzemanyagául”. Az élő szervezet felépítő és lebontó anyag- és 

energia átalakulási biokémiai  folyamatainak összességét szokás anyagcserének, más 

néven metabolizmusnak nevezni. 
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A tápanyagok útja a szervezetben 

Az anyagcsere tehát mindazon biokémiai folyamatok egysége, amelynek során a 

felszívódott tápanyagokból a szervezet a működéséhez szükséges saját fehérjéket, 

szénhidrátokat, zsírokat, hormonokat és enzimeket szintetizál, fenntartja a különböző 

szervezeti struktúrákat, funkciókat, és létrehozza a kiürítésre alkalmas végtermékeket. 

Az anyagcsere-folyamatok kémiai reakciók, amelyek az enzimek, a folyamatot 

szabályozó katalizáló vegyületek hatására zajlanak. Az enzimek teszik lehetővé, hogy a 

kémiai folyamatok az élő szervezetben viszonylag alacsony hőmérsékleten is végbe 

mehetnek. Minden egyes lépést külön enzim irányít, katalizál. A sejteken belül 

enzimrendszerek működnek. 

Az anyagcsere több fokozatban zajló, lépésenként szabályozott folyamat. A 

szabályozásban a hormonoknak, a rendelkezésre álló tápanyagoknak, a vitaminoknak, 

a környezetnek és a metabolikus folyamat során keletkező köztes termékeknek 

egyaránt szerepük van.  

 

Az alapanyagcsere 

Az alapanyagcsere energia szükséglete pihenéskor abszolút nyugalmi helyzetben, az 

ember számára optimális hőmérsékleten standard feltételek között mérhető. Magába 

foglalja a légzés, kiválasztás, vérkeringés, idegműködés, az életfontosságú szervek 

működését, valamivel több mint egynegyedét a nyugalomban lévő vázizomzat 

energiaforgalma befolyásolja.  

 

 

Tápanyagszükséglet és fogyás 

 

A tápanyagszükségletet alapvetően a szervezet sejtjeiben lejátszódó élettani 

folyamatok határozzák meg. Amennyiben a tápanyagokban bevitt energiamennyiség 

fedezi a szükségletet, a szervezet energiaegyensúlyban van. Ilyenkor nincs 

raktározás, a testtömeg, illetve a testzsír mennyisége nem változik. Erre mondjuk azt, 

hogy tartjuk a testsúlyunkat! 
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A szükségesnél nagyobb energiabevitel esetén raktározási folyamatok zajlanak le a 

szervezetben, ilyenkor pozitív az energiamérleg.  Az energiaforgalom 

szempontjából a növekedés is a raktározás egyik formája.  

 

A szükségesnél kisebb energiabevitel esetén a szervezet az energiaigényét a raktározott 

tápanyagok felhasználásával biztosítja. Ilyenkor az energiamérleg negatív. 

 

Ebből levezethető hogyan befolyásolja az energiabevitel a testsúlyunkat! 

 

Testsúlyunkra vetítve a felvett kalóriák mínusz leadott kalóriák képlete segít 

megérteni. A felvett kalória az ételből nyert energiával egyenlő. A leadott kalória az az 

energiamennyiség, amit a test működéséhez "elhasználunk", például légzéshez, 

sporthoz, beszédhez, házimunkához, stb. 

 

--> Ha ugyanannyi kalóriát viszel be, mint amennyit elégetsz (felvett kalória = leadott 

kalória), akkor a testsúly nem változik. → energiaegyensúly 

 

--> Ha sokkal több kalóriát viszel be, mint amennyit elégetsz (felvett kalória > leadott 

kalória), akkor ez egy pozitív energiamérleg, amely miatt az ételből nyert felesleges 

energiát a testünk későbbi felhasználásra elraktározza, így növekszik a zsír 

mennyisége, s ezzel a testsúly is. Ekkor hízol. → pozitív az energiamérleg 

 

--> Ha kevesebb kalóriát viszel be, mint amennyit elhasználsz (felvett kalóriák < 

leadott kalóriák), akkor pont másik irányba borul a mérleg nyelve. Ez a negatív 

energiamérleg, ami súly- és testzsírcsökkenéshez vezet. → negatív az 

energiamérleg  

 

Hogyan hízunk? 

A szervezet  zsírraktározása tulajdonképpen korlátlan. A feleslegben elfogyasztott zsír 

96-98%-a a zsírszövetbe kerül beépítésre. Túlevés esetén a szervezet által felvett 

felesleges energia - függetlenül az étrend összetételétől - elraktározódik a szervezet 

zsírraktáraiban. Tehát egyes felvetések, amelyek arra akarnak rábírni bennünket, hogy 

a túl sok szénhidrát fogyasztás a hízás oka, téves, mert nem elsősorban a makrók 

aránya miatt hízunk vagy fogyunk, hanem a bevitt és leadott kalória egyenletének 
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eredménye határozza meg az energiamérleget (egyensúly, pozitív, negatív mérleg). A 

feleslegben elfogyasztott zsír azonban sokkal nagyobb mértékben raktározódik, mint a 

szükségleten felül elfogyasztott szénhidrát, ezért a kis zsír – és nagy szénhidráttartamú 

étrend csökkenti az elhízás veszélyét. Hangsúlyozom, ez úgy helyes, hogy a „jó 

szénhidrátok” vannak túlsúlyban (nem pedig a „rossz szénhidrátok”, erről nem soká 

többet is írok).  

 

A szénhidrát-zsír arány mellett fontos tényező a táplálék szénhidrátjainak az 

összetétele. A szükségesnél nagyobb energiabevitel mellett a túlzott cukor és finomított 

szénhidrát fogyasztás elhízáshoz vezet. Más szavakkal, nincs közvetlen összefüggés a 

szénhidrát- ezen belül a cukorbevitel - és az elhízás között mindaddig, amíg a nagy 

cukortartalmú ételek fogyasztása következtében nem borul fel az energiaegyensúly. 

Tehát akkor hízol, ha többet eszel a kelleténél. 

 

A pozitív energiamérleg esetén a többlet energia kezdetben a májban raktározódik, 

majd a kötőszöveti állományban zsírszövet formájában deponálódik. 

 

A zsírszövetek képződésének a sorrendje a test különböző régióiban: 

• először a hasüregben és a hasat körülvevő szövetekben raktározódik a zsír, 

• majd a bőr alatti kötőszöveti állományban, 

• és végül az izomrostok között. 

 

A zsírsavakat nemcsak a táplálékkal kap a szervezet, hanem valamennyi szövetben 

képesek keletkezni. Ezt a folyamatot lipogenezisnek nevezik.  

 A zsírsejtekben raktározott zsírmolekulák, a trigliceridek lebontása hormonális 

szabályozás alatt áll. A folyamatot irányító hormonok a hasnyálmirígy Langerhans -

szigeteiben lévő béta sejtek által termelt vércukorszintet emelő hormonja a 

GLÜKAGON, az agyalapi mirigy növekedési hormonja és a mellékvesekéreg 

noradrenalin (katekolamin) hormonja. Ez a folyamat a szervezet megnövekedett 

energiaszükséglete esetén indul be és az eredményeként egy zsírbontó enzim az aktvált 

lipáz keletkezik. Ez az enzim  a háromértékű alkoholról, a glicerinmolekuláról sorban 

lehasítja a három zsírsavat. A glicerin a vérárammal a  májba kerül, ahol bekapcsolódik 

a szőlőcukor újra képződése a glükoneogenezisbe. A rövid szénláncú zsírsavak 

közvetlenül a különböző szervekbe jutnak, ahol energiatermelésre hasznosulnak. A 



 

 
204 

májban különösen intenzív zsírsavbontás folyik. A fogyásban a hasnyálmirigy glükagon 

hormonjának központi szerepe van. Kevesen tudják, hogy a hasnyálmirigy nem csupán 

a hizlaló, a fogyást gátló  inzulin hormon  termelésére képes, de ez bocsátja ki 

vetélytársát, a karcsúsító glükagont is. A glükagon fékezi az inzulin tevékenységét, 

megakadályozza, hogy rögtön az összes vércukor a sejtekbe jusson. Ez a hormon akkor 

lép akcióba, amikor a vércukorszint egy bizonyos érték alá esik. Miután tehát 

elfogyasztottunk egy szelet kenyeret vagy egy almát, és a vércukorszint természetes 

módon lecsökken, a hasnyálmirigy glükagont küld a vérbe. Ez aktivitásra sarkallja 

májat, újra feltölti a vércukorszintet, miközben kivonja a zsírt a zsírsejtekből, így 

formálva karcsúsítva az alakunkat. 

 

A zsírégető glükagonnak csak akkor van esélye, ha a" rossz szénhidrátokkal" nem 

hívjuk  elő állandóan az inzulint, ugyanis, amíg sok inzulin van a vérben , addig a 

glükagon nem tudja végezni a munkáját: a májban lévő cukorraktárak és a csípőn lévő 

zsírsejtek telve maradnak. Ezzel szemben a „jó szénhidrátok" csak enyhén emelik meg 

a vércukorszintet, így egy idő után is csak kis mértékben  csökken  az le.  

A „jó szénhidrátok” kategóriájába tartoznak a teljes kiőrlésű gabonatermékek, a rizs, 

a hüvelyesek, a friss zöldségek és a legtöbb gyümölcs. Ha sokat eszünk ezekből, esélyt 

adunk a fogyasztó hatású glükagon hasznos tevékenységének. 

 

Ahhoz tehát, hogy megfelelő mértékben termelődjön inzulin és glükagon, olyan 

élelmiszereket kell fogyasztanunk, melyek nem emelik meg túlzottan vércukorszintet.  

Ebben segít a glikémiás index. Ez egy számérték, mely a táplálékok besorolását 

jelenti egy 0-tól 100-ig terjedő skálán, a vércukorszintre gyakorolt hatásuk alapján. Az 

index megmutatja, hogy az adott élelmiszerben lévő szénhidrát milyen gyorsan 

szívódik fel a szervezetben, arról azonban nem tájékoztat, hogy mennyi szénhidrát van 

egy adott élelmiszerben. 

 

Minél alacsonyabb egy élelmiszer glikémiás indexe, a felszívódása során annál 

kevesebb glükózt juttat a szervezetünkbe és ennek köszönhetően kevesebb  inzulint kell 

termelnie a hasnyálmirigynek ahhoz, hogy a glükóz eljusson a sejtekbe. 

 

Az ételek magas GI-értéke gyorsan felszívódó szénhidrátokat takar, melyek a 

vércukorszintet és az inzulinszintet egyaránt gyorsan megemelik. A gyors emelkedést 
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gyors vércukorszint esés követ, amely éhségérzet formájában nyilvánul meg. A 

rendszeresen, nagy mennyiségben fogyasztott magas GI-értékű élelmiszerek magas 

vérnyomást, magas triglicerid szintet , magas koleszterinszintet okozhatnak és nem 

támogatják az előbb említett glükagon termelődését. 

 

Milyen élelmiszereket válassz tehát fogyás mellé? 

 

Az élelmiszereket magas GI (60-100), közepes GI (40-59) és alacsony GI (40 alatt) 

kategóriákba soroljuk. Arra kell leginkább figyelni, hogy lehetőség szerint minél több 

alacsony Gl indexű szénhidrát kerüljön az asztalunkra. Nem tiltott a magas GI indexű 

élelmiszer sem, de egy tudatosan tervezett étrendben bizonyosan nagyobb arányban 

kell szerepelnie azoknak az élelmiszereknek, amelyek nem fejtenek ki magas 

inzulinválaszt. 

 

Ha tudjuk egy adott élelmiszer glikémiás indexét, akkor tudjuk azt is, hogy az hogyan 

hat a vércukorszintünkre. Ennek fényében pedig eldönthetjük, hogy mennyit és mikor 

fogyasztunk az adott ételből. A magas GI esetén a szénhidrátokat már “gyors 

szénhidrátnak” mondjuk. Értelemszerűen minél magasabb a GI, annál gyorsabb 

szénhidrát az adott étel. Ezeket a gyors szénhidrátok fogyasztását jó ha csökkentjük, 

azonban a teljes megvonásra az egészséges szervezet esetében nincs szükség. A magas 

GI-jű ételek is jól jönnek egyes helyzetekben. Ilyen az edzést követő percek, amikor a 

szervezet elhasználta az így raktározott energiát, vagy a délelőtt folyamán, ha pl. a 

munkába sietünk, vagy fontos, hogy gyorsan járjon az agyunk. Azonban a túl gyakori 

magas GI bevitel komoly vércukor ingadozáshoz és elhízáshoz vezethet, ezért az ilyen 

helyzeteken kívül jól tesszük, ha alacsony GI-jű ételeket fogyasztunk. Fokozottan igaz 

ez a lefekvés előtti néhány órára. 

Honnan lehet általánosságban felismerni egy magas GI élelmiszert? Minél 

alaposabban feldolgozott egy étel annál magasabb GI-vel rendelkezik, azaz annál 

jobban „hizlal” és a vércukor ingadozáson keresztül rontja a közérzetet. Azonban 

minden gyorsan felszívódó szénhidrát felszívódását tudjuk hosszabbítani, ezért 

szoktam azt mondani, hogy pld. gyümölcsöt önmagában soha ne együnk, társítsunk 

mellé zsírokat, olajos magvakat, ezzel máris kevésbé lesz gyors hatása a vércukor 

emelkedésre. Nem lesz tőle a gyümölcs alacsony GI, de kevésbé lesz impulzív az 

emelkedés, ami már önmagában sokat segített.  
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Kép forrás: www.mydieton.com 

 

Részletes táblázat 

Glikémiás Index Élelmiszerek 

GI 
magas 
(70-100) 

• glükóz (szőlőcukor), kristálycukor 
• némely alkoholos ital (koktélok, hozzáadott cukorral 

készülő likőrök) 
• torták, sütemények, édességek, édes kekszek, ropogtatni 

valók 
• pékáruk (fehérlisztből) 
• tészták (fehérlisztből, jól átfőve) 
• kukoricatészta, rizstészta 
• gabonapehely, kukoricapehely, müzli, puffasztott 

gabonatermékek 
• burgonya (jól átfőtt/sült, püré), sütőtök, pasztinák, 

karórépa 
• görögdinnye, aszalt datolya 

GI 
közepes 
(56-69) 

• méz 
• müzli (natúr, édesítetlen), háztartási keksz 
• tészták (fehérlisztből, közepesen átfőve) 
• fehér rizs 
• üdítők, gyümölcslevek (hozzáadott cukorral) 
• ananász, sárgadinnye, aszalt gyümölcsök, befőttek, 

lekvárok 
• burgonya közepesen elkészítve (főtt, sütőben sült) 
• fehérrépa, cékla 
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GI 
alacsony 
(0-55) 

• pékáruk (teljes kiőrlésű lisztből, rozslisztből) 
• tészták (teljes kiőrlésű lisztből) 
• árpa, bulgur, hajdina, quinoa, barna rizs 
• bab, lencse, csicseriborsó 
• tej, joghurt, kefir, túró 
• diófélék és olajos magvak 
• gyümölcslevek (hozzáadott cukor nélkül) 
• gyümölcsök többsége (kivéve: dinnye, ananász, aszalt 

gyümölcsök) 
• zöldségek többsége (kivéve: pasztinák, karórépa, 

fehérrépa, sütőtök, cékla) 
• étcsokoládé (70%-nál magasabb kakaótartalmú) 
• fruktóz (gyümölcscukor) 

GI  
Rendkívül 
alacsony, 
akár 0 

• húsok, halak 
• gombák 
• sajtok 
• vajak 
• zsírok, olajok 
• tojás 

 

Hogyan érheted el a testsúlycsökkenéshez szükséges energiamérleget? 

Nagyon gyakori tévedés az, hogy ha kevesebbet eszel és többet sportolsz, akkor 

gyorsabban és hatékonyabban fogsz fogyni. A mérlegen ugyan láthatod a negatív 

energiamérleg látszat eredményét, de ez sajnos sok esetben nem zsírból történő fogyás 

hozadéka. Ha nem adod meg a testednek a szükséges energiát és tápanyagokat, akkor 

csak más folyamatok kárára tudja a test ellátni az alap funkciókat. Ez krónikus 

fáradtságot, ingerlékenységet okoz, legyengíti az immunrendszert, izmot vesztesz, 

csökkent hormontevékenységhez vezet, ez pedig egy idő után nehezíti a súlyvesztést és 

hormoneltéréseket eredményez. A hosszú távú fittség és egészség teljes körű 

életmódváltást követel, aminek része a helyes táplálkozás és a mozgás egyensúlyának 

kialakítása. Egyél 3-5 óránként, az étkezések között semmit ne fogyassz! Figyelj arra, 

hogy táplálkozásodat a jó szénhidrátok körében töltsd gyakrabban! Ne koplalj, ne egyél 

alapanyagcsere alatt (tartósan) és figyeld a testedet! Ahhoz, hogy fogyj, enned kell! 

Számodra megfelelő mennyiségű energiát kell bevinni, arra figyelve, hogy a mozgással 

és helyes táplálkozási módszerrel az energiamérleg fogyási irányba állítsa a 

szervezetedet. 
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Gondold végig eddigi táplálkozásodat! Milyen arányban fogyasztottál eddig magasabb 

GI indexű élelmiszereket? 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ha végig nézel a közepes vagy alacsony GI élelmiszereken, írd össze, melyeket eszed 

szívesen közülük! 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Mely magasabb GI indexű élelmiszerek ritkább fogyasztása esne nehezedre? 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Mely kulcsszavak ragadtak meg benned ebben a leckében? 

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

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

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

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

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

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

 

Az első hét feladatait maradéktalanul elvégezted? 

A második hét leckéit feldolgoztad teljesen? 

Készen vagy a 9. leckével?  

 

 

 

 


