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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.



 

 
210 

 

3. hét – Indokolatlan félelemek a diétában 

 

A téma számomra szívügy. Kegyelem nélkül szeretném megfogalmazni véleményemet 

az élelmiszeripar és a márka nagyhatalmak marketingfogásaira reagálva. 

Számtalan csoportban vagyok tag, amelyek irányzatok, élelmiszer márkák követőit 

gyűjtik össze. A tagok életmódváltók, akik nagy részt túlsúlyosok és megoldást 

keresnek a testsúlyuk helyreállítására. Legtöbbjük bármire hajlandó lenne, csak 

hogy lefogyjon! És itt állok meg, hogy ezt az önbecsapó kijelentést mélyen 

megcáfoljam! Csak azt gondolja a legtöbb fogyni vágyó, hogy bármire 

hajlandó lenne, mert legtöbbjük valójában a legkisebb erőfeszítésre sem 

hajlandó, de arra igen, hogy megvegyen a hagyományos kakaós csiga helyett egy 

cukormentes, szénhidrát csökkentett kakaós csigát, mert azt mondják erre, hogy ez 

majd segít (és belefér a diétába) vagy pedig megvegye egy másik nagyhatalom, egy 

táplálékkiegészítő birodalom zsírégetőjét, mert attól fog lefogyni. Ez a mai nagy 

valóság!  

Az életmódváltók jelentős része soha nem vált életmódot. Nem ismeri meg 

a helyes táplálkozás és étrendösszeállítás módszertanát. Alultápláltak, 

mert rengeteg „manipulált” élelmiszert fogyasztanak, miközben lépten 

nyomon azt olvassák, hogy a burgonya és a rizs ördögtől való. A 

burgonyával egyetlen egy komoly baj van: nem lehet rá logót nyomtatni. 

Ezért száműzetésre kerül szemben a logózott, cukormentes pudinggal vagy 

túró rudival. 

A csoportok kommunikációja rengeteg téves üzenetet hordoz: 

• Rossz a cukor, rossz a szénhidrát, sőt ellenség mind! Ez hazugság! Az agynak 

szüksége van ezekre, de természetesen nem a feldolgozott, finomított 

szénhidrátokra, tehát valóban nem a bolti kakaós csigára. Nem a mértéktelen 

kristály cukorra, ám egy lédús narancs tápanyag tartalmára annál inkább. 

• Nem kell számolni kalóriát, egyél szénhidrátmentesen és máris nyert ügyed van! 

Ez a legnagyobb félrevezetés, amit el lehet követni fogyni vágyók irányába! A 

fogyás biokémiai folyamat. Energiaegyensúlyi kérdés. A 9. leckében levezettem 
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az összefüggéseket. A cukornak és a szénhidrátnak effektíve nem sok köze van a 

hízáshoz, ha nem vagy kalóriapufferben. De a vércukorszint stabilizálás mellett 

élettani és lelki tényezők könnyítenek, ezért érdemes minimalizálni a cukrot és 

búzalisztet… míg a többi értékes szénhidrátot meg pont nem kellene kivenni az 

étrendből! Természetesen, ahol inzulin és glükóz eltéréssel járó anyagcsere 

betegségek már fennállnak, ott fokozottabban kell erre figyelni. 

• Helytelen elképzeléseket közvetítenek az életmódváltásról, mert azt sugallják, 

hogy a diétás kakaós csiga meg puding az a helyes étkezés része! Ezért érdemben 

nem történik életmódváltás, mert az egyébként rossz ételeket kiváltatják 

követőikkel saját márkás logóval ellátott rossz ételekre, amelyek a „diétában már 

igenis helyet kaphatónak” vannak eladva (mert cukormentes, mert -70% 

szénhidrát van benne). A helyes táplálkozás egy tápanyagban, vitaminban, 

ásványi anyagokban gazdag minta kellene legyen mindenki életében. Amit a 

legtöbb ember csinál, az nagyon távol áll ettől. 

• Helytelen információkat ültetnek életmódváltók fejébe, amelyet nekem éjjel-

nappal küldetésként kell nagy harcok árán „kiölnöm” másokból. Ezért gyakori 

kérdés felém, hogy biztos lehet-e krumplit enni, stb. Egy életmódváltó számára, 

aki azt hallja rengeteg helyen, hogy a krumpli hizlal, ez egy jogos kérdés lehet. 

Számomra viszont felfoghatatlan boszorkányüldözés a guru-nagyhatalmak 

miatt. 

• A szénhidrát csökkentett fogalom egy csodafegyver a társadalom szemszögéből. 

Hányszor olvastam azt kommentekben, hogy „jajj, de jó, hogy vannak ilyen 

termékek…”. Milyen termékek ezek? A szénhidrát csökkentettség azt jelenti, 

hogy a hiányzó szénhidrátot kitöltik, általában zsírral vagy más fehérjével (pld. 

szójával). De ezt már nem mondja el a gyártó, csak a szénhidrát csökkentett 

varázsigét használják! 

• Elhitetik, hogy a termékcsaládok, amelyek szénhidrát csökkentettek, 

egészségesek (egészségesebbek, mint a nem szénhidrát csökkentettek), ezért 

lehet ezeket fogyasztani bátran fogyáshoz (kakaós csiga, stb.), holott egy kakaós 

csiga tápértéke egyenlő a nullával… mégis azt gondolja a fogyasztó, hogy jó, mert 

hát ugye diétás. A diétás nem egyenlő azzal, hogy van tápértéke és hasznos 

tápanyagokat tud az emésztőrendszer kivonni belőle. Ami diétás, nem 

feltétlenül tápanyagban gazdag. Sőt. 
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• Félelmet keltenek természetes alapanyagokkal kapcsolatosan, üldözik a 

burgonyát, a rizst és ehelyett hirdetnek szénhidrátcsökkentett tésztát és hasonló 

termékeket, mondván, ezek viszont diétába illeszthetők, szemben a burgonyával 

és rizzsel. Borzalom, hogy egy zöldséget állít valaki szembe egy tápanyaggal nem 

rendelkező péksüteménnyel, mondván -70% a szénhidrát tartalma (Gondolok 

itt arra, hogy a -70% szénhidrát tartalmú kakaós csigát ajánlják fogyáshoz, a 

burgonyát viszont ellen javallják). Megértem az élelmiszer-gyártó láncokat. 

Manipulálniuk kell ételeket ahhoz, hogy felépítsenek saját márkás termékeket. 

Félre értés ne essék, vannak olyan nagyhatalmak, akik nagyon is a fogyasztók 

igényeik szolgálják. Ezért, ha a boltok polcain köles-tésztát vagy quiona-tésztát 

látok, akkor arra azt mondom: hasznos lehet a diétában. Ha egy manipulált 

diétás mogyorókrémet látok ugyanezen a polcon, akkor már azt kell mondanom: 

a mogyorót megehetnéd pirítva is, pálmazsír, 10 féle adalékanyag, 5 féle 

édesítőszer, 3 féle színezőanyag és stabilizátor nélkül is. Ez a manipulált 

élelmiszeripar. Amivel azt gondolja az életmódváltó, hogy ha a diétás, márkás 

logós mogyorókrém van a 70%-kal csökkentett kenyérre kenve, akkor az 

életmódváltás. Ki kell ábrándítsak mindenkit! Ez nem életmódváltás. Ez csupán 

a régi életmód tovább folytatásában egy élelmiszer-csere, amivel nem lett 

egészségesebb az üveges mogyorókrém. 

Miért van mégis annyi követő és életmódváltó abban a hitben és 

meggyőződésben, hogy igenis van helye ezeknek az életmódváltást 

„megkönnyítő” péksüteményeknek, süteményeknek, pudingoknak, 

szénhidrát csökkentett termékeknek a diétában és életmódváltásban? 

Nagyon egyszerű. Az emberek lusták. A lehető legkevesebb energia, lehető 

legkisebb fájdalom, lehető leggyorsabb eredmény kell nekik.  

Miért? Mert… 

• Sokkal egyszerűbb, ha nem kell megtanulni felelős döntést hozni az életmóddal 

kapcsolatosan. 

• Sokkal egyszerűbb megvenni egy szénhidrát csökkentett kakaós csigát, mint 

megtanulni a valódi életmódváltás alapjait. 

• Sokkal könnyebb egy pékségben/boltban megvenni a kész ételt vagy manipulált 

ételt (manipulált = módosított szénhidrát tartalom), mint étrendet összeállítani 
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természetes összetevőkkel, hiszen ez idő, ehhez tudás kell, ehhez türelem 

kellene és gyakorlat sem árt. 

• Sokkal nehezebb még meg is főzni az ételt, ha már mi magunk állítjuk össze az 

étrendet! 

• Sokkal nehezebb „meal prep”-elni, azaz tervezéssel dobozolni és bevinni a 

munkahelyünkre a megfőzött menünket. Sokkal egyszerűbb ehelyett rendelni 

egy szénhidrátcsökkentett nagyhatalom napi menüjét, amiben az édesítőszer, 

adalékanyag a tápérték minőségét csak rontja, 5 étkezésből 2 sütemény, a 

harmadik pedig gyakran, szintén édesítőszeres étel. 

• Sokkal kényelmesebb a jól megszokott, régi péksüteményeket lecserélni a 

diétásnak kiáltott szénhidrát csökkentett verzióra, mert finom és szükség van a 

finomra. Nem tudunk élni finom ízek nélkül. De, ami még rosszabb: nem is 

vagyunk hajlandóak megtanulni élni ezek nélkül. 

 

Hogy miért vagyok őszinte ezzel kapcsolatosan?  

 

Szögezzük le! Nem a különféle termékcsaládok által kínált termékeket bírálom, nem 

kifejezetten egy termékcsaládra gondolok, hanem az összesre, amely kínál „diétás” 

verziójú élelmiszereket. Nekem teljesen mindegy lenne, hogy egy étrendbe mit írok 

bele vagy mit ajánlok. Én nem élelmiszert vagy táplálékkiegészítőt forgalmazok, tehát 

pártatlanként, ha úgy vélném, hogy egy-egy termékcsalád beleillik az egészséges 

életmódba, akkor miért ne tenném bele? Beleteszem indokolt esetben pld. a 

gluténmentes lisztek elérhető fajtáit is, mert számos esetben indokolt diagnosztizált 

betegségek miatt. Nekem is könnyebb lenne azt mondanom, hogy reggelire az étrend 

„portfólióm” tartalmaz készen megvásárolható péksüteményeket, mert azzal nagyobb 

kedvet csinálnék az időmenedzsment tekintetében. Igen, beleírhatnám egyes márkák 

pudingját, túró rudiját, kenyér fajtáját, csokikat, üdítőket, mert azok nem cukorral 

készülnek vagy csökkentett a szénhidrát tartalmuk, ezáltal többet lehetne enni belőlük. 

Igaz? Hát nem igaz. Sajnos a legtöbb szénhidrát csökkentett termék kalóriaértéke nem 

kevesebb, néha még több is, mivel a hiányzó szénhidrátot pótolni kell az élelmiszerben 

más makronutrienssel. Ez zsír vagy fehérje. Legtöbbször zsír. Aminek kalória értéke 

még nagyobb is, mint a szénhidrátnak (ch és fehérje 4,1 kcal/g, zsír 9,3 kcal/g). Ezeket 
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az élelmiszereket és kínált félkész-kész termékeket azért nem írom bele az 

étrendjeimbe, mert azt gondolom, hogy tápértékben nem elégítik ki az egészséges 

táplálkozás fogalmát. Egy péksütemény soha nem lesz értékes tápanyagokban gazdag, 

ahogy egy puding sem. Egy márkafüggetlen narancs viszont az lesz. 

A nagyhatalmak a puffasztott rizs, az abonett, a zab, a rozskenyér, a teljes 

kiőrlésű kenyér, a burgonya, a gabonafélék (rizs, köles, hajdina, bulgur, 

stb.), a gyümölcsök teljes élelmiszer csoportját szembe állítják azzal a 

kijelentéssel, hogy a szénhidrát bűnös az elhízásért, ezért megoldás a 

szénhidrát csökkentése és/vagy a szénhidrát csökkentett termékek 

beillesztése. 

Nem! Nem a szénhidrát a bűnös. Azért vagy elhízva, mert sokat eszel. Nem azért, mert 

burgonyát, rizst vagy narancsot majszolsz, hanem azért, mert ezekből sokat eszel és 

összességében az étrended kalóriapuffert eredményez.  

A példa kedvéért szeretnék egymás mellé állítani néhány élelmiszert: burgonya, 

basmati rizs, narancs, update szénhidrát csökkentett kakós csiga, szénhidrát 

csökkentett tésztából update és szafi márka, purpur kenyér, update szénhidrát 

csökkentett kenyér, update puding. Teljesen véletlenszerűen választottam ki, nem a 

terméket fogom jellemezni, hanem a nyilvános, elérhető adatok alapján összevetem a 

tápértéket és az élelmiszer jellemzőit. Vizsgáljuk meg ezek tápértékét, összetevőit! 

Döntsük el, hogy egymás mellé helyezve ezeket, az élelmiszer milyen élettani 

hatásokkal bírhat és milyen tápanyagot nyer ezekből a szervezetünk! 

burgonya - zöldségféle 

A burgonya a tápanyagok közül szénhidrátot tartalmaz a legnagyobb mennyiségben, 

méghozzá keményítő formájában. Fehérjét csak minimálisan, zsírt pedig szinte 

egyáltalán nem (nyers és főtt formában) tartalmaz. Kiváló lizin és triptofán aminosav-

forrás, de C-vitamint is találhatunk benne. 180 g burgonya körülbelül 10 mg C-vitamint 

tartalmaz, mely egy felnőtt napi C-vitamin-szükségletének egynyolcadát fedezi. Az 

újburgonya ráadásul ennek a mennyiségnek a dupláját tartalmazza. Bár a C-vitamin hő 

hatására lebomlik, nem teljes mértékben. Bőven marad még benne akkora adag, mely 

szervezetünk számára megfelelő. Kiváló B1- és B6-vitamin, valamint folsavforrás. 

Jelentős mennyiségben tartalmaz káliumot, magnéziumot és vasat is, melynek 

felszívódását a benne lévő C-vitamin is segíti. Magas kálium- és alacsony 
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nátriumtartalmának köszönhetően kiválóan szabályozza a vérnyomást, így a 

vérnyomás problémákkal küszködők számára a burgonya remek alapanyag a 

konyhában. A burgonya kiváló rostforrás, hamar telítettségérzetet nyújt, de 

hozzájárul az egészséges emésztéshez is. A legtöbb rostanyagot a héjában főtt vagy sült 

burgonya tartalmazza. Alacsony kalóriatartalma, valamint magas telítőértéke 

miatt segít a diétában és a testsúly megtartásában is. De ügyelni kell az elkészítés 

módjára, hiszen az olajban sült változatok akár két-háromszoros energiatartalommal 

is bírhatnak. Így fogyókúra és diéta esetén elsősorban a főtt formát részesítsük 

előnyben. 

Tápértéke 100g-ban: 

ENERGIA FEHÉRJE ZSÍR SZÉNHIDRÁT 

77 2.1 0.1 15.4 

kcal gramm gramm gramm 

 

basmati rizs - gabonaféle 

A basmati rizs egy hosszú szemű, nem ragacsos, illatos, egészéges rizs fajta, amelynek 

őshazája a Himalája lábánál van. Különlegesen finom ízű és illatú, közepes glikémiás 

indexű, lassan felszívódó szénhidrát tartalmú, hosszú szemű diétás rizs köret 

fogyókúrázóknak, diétázóknak fehér rizs helyett. Rosttartalma jó hatással van a 

koleszterin- és a vércukorszintre (a basmati rizs háromszor több rostot tartalamaz, 

mint a fehér rizs), nagyon fontos B-vitaminokat tartalmaz, kedvezően befolyásolja az 

anyagcsere folyamatokat, segít a szív, az izmok és az idegrendszer normális működését, 

100 g basmati rizs 1 mg vasat tartalmaz, ami 5%-a a napi szükségletnek. A basmati rizs 

glikémiás indexe: 58 (A közepes szint alján, az alacsony glikémiás indexhez – ami max. 

55 – áll közelebb).  

Tápértéke 100g-ban: 

ENERGIA FEHÉRJE ZSÍR SZÉNHIDRÁT 

360 10 3 80 

kcal gramm gramm gramm 
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narancs – gyümölcs 

Csaknem közhely a citrusfélék magas vitamintartalma, s valóban: a narancs 

legfontosabb téli C-vitamin-forrásaink közé tartozik. A nagy adag C-vitamin elősegíti 

a növényi eredetű vas fölvételét. Természetes C-vitaminja hatásosabb, mint a 

tablettákban adagolt, feltehetőleg azért, mert bioflavonokkal együtt előfordulva hatása 

erősödik. A narancs A- és B-vitaminokat is nagy mennyiségben tartalmaz. Előbbi a 

látás épségéért és a bőr egészségéért is felel, míg utóbbi a szénhidrát- és 

zsíremésztésben fontos. Mindenesetre megfigyelték, hogy segíti a hasnyálmirigy 

működését, az emésztésben a felszívódást, s végső soron megszüntetheti az esetleg 

fennálló székrekedést. Antioxidánsai, a flavonok és a karotinok, az antociánok, 

valamint a limonén rákmegelőző és rákellenes hatásúak. Ruténtartalma a kapilláris 

erekre, az idegrendszerre és a szívre hat jótékonyan. A téli depresszió ellen is 

érdemes narancsot nassolni, sőt az illatos narancsolajok élénkítenek, jó kedvre 

derítenek. A narancs segíthet fertőzések alkalmával, mivel a benne lévő természetes 

antibiotikus hatású anyagok egyben fájdalomcsillapítók is. Aki szereti a narancsot, 

bizonyára észrevette, hogy vízhajtónak sem utolsó, s ennél fogva a veséknek jót 

tesz, továbbá csökkenti a vérnyomást. Kalcium-, magnézium- és káliumtartalmával 

immunrendszerünket erősíti, savas húsából különösen jól felszívódik kalciumja és 

káliumja. A narancs rosttartalma 100 gramm gyümölcsben mintegy 1,5-2,5 gramm. 

Tápértéke 100g-ban: 

ENERGIA FEHÉRJE ZSÍR SZÉNHIDRÁT 

62 1.2 0.1 12.3 

kcal gramm gramm gramm 

 

Norbi Update Keto kakaós csiga – péksütemény 

Kakaós töltelékkel készült élesztős, leveles péksütemény. 90 %-kal csökkentett 

szénhidráttartalom. Hozzáadott cukrot nem tartalmaz. Természetes módon előforduló 

cukrokat tartalmaz. Élelmi rostban gazdag. Fehérjében gazdag. Összetevők: Ivóvíz; 

Update leveles mix [szójafehérje izolátum, vitális búzaglutén, növényi rostok 

(cukornád, kukorica, alma), lóbabfehérje, teljeskiőrlésű rozsliszt, lisztkezelőszerek 

(guargumi, aszkorbinsav), emulgeálószerek (szójalecitin, zsírsavak mono-és 
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digliceridjei, zsírsavak mono-és digliceridjeinek diacetilborkősav észterei, nátrium-

sztearoil-2-laktilát), étkezési só, szárított búzakovász, savanyúságot szabályozó anyag 

(nátrium-diacetát), enzimek]; húzó margarin [finomított növényi olajok és zsírok 

(kókusz, napraforgó, pálma, repce változó arányban), ivóvíz, étkezési só, emulgeálószer 

(zsírsavak mono- és digliceridjei, lecitin, zsírsavak poliglicerin-észterei), savanyúságot 

szabályozó anyag (citromsav), tartósítószerek (szorbinsav, kálium-szorbát), aroma, 

színezék (karotinok)]; cukornád rost; élesztő; sütő margarin [finomított növényi olajok 

és zsírok (kókusz, napraforgó, pálma, repce változó arányban), ivóvíz, emulgeálószer 

(zsírsavak mono- és digliceridjei), étkezési só, tartósítószerek (szorbinsav, kálium-

szorbát), savanyúságot szabályozó anyag (citromsav), aroma, színezék (karotinok)]; 

ételecet. Kakaós töltelék édesítőszerrel 30%: Update kakaós töltelék mix édesítőszerrel 

[zsírszegény kakaópor 38%, növényi rost (cukornád), inulin, növényi zsírpor 

(kókuszzsírpor, maltodextrin, módosított keményítő), sűrítőanyag (nátrium-karboxi-

metil-cellulóz), édesítőszer (szukralóz)]; ivóvíz. Allergén információk: A termék 

glutént, szóját tartalmaz. Nyomokban tejet, tojást, szezámmagot, dióféléket, mustárt, 

kén-dioxidot és ezek származékait tartalmazhat. 

Tápértéke: 100g-ban: 

ENERGIA FEHÉRJE ZSÍR SZÉNHIDRÁT 

347 19 23 4.9 

kcal gramm gramm gramm 

Forrás: ww.updatelowcarb.com 

Norbi Update Keto Ultra Low Carb száraztészta Penne – tészta köret 

8 tojásos, csökkentett szénhidráttartalmú száraztészta. 80%-kal csökkentett 

szénhidráttartalom. Rostban gazdag. Fehérjében gazdag. Összetevők: Update 

Lowcarb száraztészta – lisztkeverék ( búzaglutén, növényi rostok (cukornád, kukorica), 

zsírtalanított szójaliszt, szójafehérje-izolátum, rezisztens keményítő, sűrítőanyag ( 

nátrium-karboximetil-cellulóz), enzimek, lisztkezelőszer (aszkorbinsav), teljes tojáslé, 

ivóvíz. Allergén információk: A termék glutént, szóját, tojást tartalmaz. 

Nyomokban tejet, szezámmagot tartalmazhat. 
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Tápértéke: 100g-ban: 

ENERGIA FEHÉRJE ZSÍR SZÉNHIDRÁT 

309 39.3 4.9 13.8 

kcal gramm gramm gramm 

Forrás: ww.updatelowcarb.com 

 

Szafi reform spagetti – tészta köret 

tojásos, csökkentett szénhidráttartalmú, gluténmentes száraztészta. 46%-kal 

csökkentett szénhidráttartalom. Rostban gazdag. Fehérjeforrás. Gluténmentes. 

Szójamentes. Összetevők: tápiókakeményítő, bambuszrost, teljes tojáslé, 

szezámmagliszt, útifűmaghéjliszt, ivóvíz, kókuszliszt, batátaliszt. Nyomokban 

zellert, mustármagot, dióféléket és szulfitokat tartalmazhat.  

Tápértéke 100g-ban: 

ENERGIA FEHÉRJE ZSÍR SZÉNHIDRÁT 

326 11 6.4 39 

kcal gramm gramm gramm 

Forrás: https://www.ehezesmentes-karcsusag-szafival-blog.hu/ 

pur-pur kenyér – kenyér féle 

A PurPur kenyeret teljes kiőrlésű purpurlisztből és teljes kiőrlésű rozsból állítják elő. 

Magas értékű összetevői, mint pl. az élelmi rostok és antociánok amiket a PurPur 

búzaszem külső rétege tartalmaz, belekerülnek a PurPur kenyérbe is. Ez 

megmutatkozik erős, ropogós héjában, szaftos bélzetében és hosszú frissességében. A 

PurPur búza erős, fűszeres íze a PurPur kenyérben többek között tökmaggal, 

napraforgómaggal és dióval egészül ki. Az eredmény: diós, szaftos, teljes íz, és 

rendkívül vonzó megjelenés. Összetevők: liszt (teljeskiőrlésű PurPur búzaliszt, 

teljeskiőrlésű rozsliszt, szárított rozskovász), ivóvíz, szójatöret, tökmag, 

napraforgómag, burgonyapehely, dió, cukor, étkezési só, élesztő, stabilizátor 

ENERGIA FEHÉRJE ZSÍR SZÉNHIDRÁT 

215 10.8 4.7 28.6 

kcal gramm gramm gramm 

Forrás: www.purpurkenyer.hu 
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Norbi update Fehér kenyér, szeletelt – 300 g  - kenyér féle 
 

Élelmi rostban és fehérjében gazdag új szeletelt fehér kenyerünk kiváló lehet 

mindennapi étkezésünk során. Csökkentett szénhidráttartalmú lisztből készült 

kenyerünket szeletelve kínáljuk, így előnyös lehet a reggeli sietésben. Fogyassza 

szendvicsként, vagy főétkezés alatt akár egy levés mellé. Hagyományos kenyér állagú 

és ízű kenyér. Élelmi rostban és fehérjében gazdag, csökkentett szénhidráttartalmú 

sütőipari termék. Összetevők: ivóvíz, Update sütőipari keverék {búzafehérje, 

bambusznádrost, zsírtalanított szójaliszt, szárított búzakovász ((búzaliszt, 

búzakovászmag (búzaliszt,ivóvíz)),étkezési só, tojásfehérjepor, emulgeálószerek 

(zsírsavak mono- és digliceridjeinek mono- és diacetil-borkősav észterei, zsírsavak 

mono- és digliceridjei, nátrium-sztearoil-2-laktilát), módosított burgonyakeményítő, 

maltodextrin, tartósítószerek (szorbinsav,,kálcium-propionát), lisztkezelőszer 

(aszkorbinsav), enzimek}, búzaliszt, növényi olajok és zsírok (repce, pálma változó 

arányban), sertészsír, emulgeálószerek [zsírsavak mono- és digliceridjei, lecitinek 

(napraforgó), zsírsavak mono- és digliceridjeinek diacetil borkősav észterei, nátrium 

sztearoil-2-laktilát], savanyúságot szabályozó anyag (citromsav), tartósítószer 

(kálium-szorbát), élesztő. Allergén információk: Glutént, szóját, tojást tartalmaz. 

Nyomokban szezámmagot, laktózt és tejszármazékokat tartalmazhat. 

Tápértéke 100g-ban: 

ENERGIA FEHÉRJE ZSÍR SZÉNHIDRÁT 

218 21.8 3.2 21.4 

kcal gramm gramm gramm 

Forrás: ww.updatelowcarb.com 

Update Vanília ízű puding tejszínhabbal és édesítőszerekkel - desszert 

Tízóraira vagy uzsonnára is fogyasztható tejdesszert, aminek egy dobozában csak 12 

gramm szénhidrát van! Krémes puding, finom, édes, hozzáadott cukortól mentes 

tejszínhabbal a tetején! Magas hőmérsékleten hőkezelt, vanília ízű puding 

édesítőszerekkel és tejszínhabbal. Zsírtartalom 5,5 %. Hozzáadott cukrot nem 

tartalmaz. Természetes módon előforduló cukrokat tartalmaz. Kizárólag a nátrium 

természetes jelenlétéből adódóan tartalmaz sót. Összetevők: Tej, tejszín (20%), 

permeátum ( tej), savófehérje-koncentrátum ( tej), módosított keményítő, 

stabilizátorok (karragén, guargumi), zselatin, édesítőszerek (ciklamátok, szacharinok), 
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emulgeálószerek (zsírsavak mono- és digliceridjei tejsavészterei, zsírsavak mono- és 

digliceridjei), savanyúságot szabályozó anyag (nátrium-karbonátok), aroma, színezék 

(karotinok). 

Tápértéke 100g-ban: 

ENERGIA FEHÉRJE ZSÍR SZÉNHIDRÁT 

96 2.5 5.5 9 

kcal gramm gramm gramm 

Forrás: ww.updatelowcarb.com 

 

Nézzük most csak a burgonya félelmeket más körettel, ami egy szénhidrát 

csökkentett penne: 

burgonya update penne 

 

KCAL F Z CH 

77 2.1 0.1 15.4 

kcal gramm gramm gramm 
 

KCAL F Z CH 

309 39.3 4.9 13.8 

kcal gramm gramm gramm 
 

 

A burgonya energiatartalma jóval alacsonyabb, szénhidrát tartalma közel azonos, zsír 

tartalma jóval kevesebb, fehérje tartalma (hiszen zöldség) értelemszerűen jóval 

kevesebb. Bennem csak az a kérdés merül fel, hogy mivel jobb egy szénhidrát 

csökkentett tészta egy burgonyához képest, ami miatt a burgonya ördögtől való. 

Lehet félelmekkel leélni egy életet és örökké attól rettegni, hogy nem 

ehetünk burgonyát, gyümölcsöt, rizsféléket, mert azok bűnös szénhidrát 

források. Azonban arról feledkezik meg a legtöbb diétázó, ami pont a 

lényeg lenne. A burgonya, a gyümölcs, a rizs, a köles, a bulgur, a zab és 

társai értékes tápanyagforrások, vitaminforrások, a szervezet belőlük 

hozzáadott extra adalékanyagok nélkül tud hasznosítani a sejtek számára 

létfontosságú elemeket.  
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Nézzünk meg egy pur-pur kenyeret és egy norbi update szénhidrát 

csökkentett fehér kenyeret: 

pur-pur kenyér update fehér kenyér 

 

KCAL F ZS CH 

215 10.8 4.7 28.6 

kcal gramm gramm gramm 
 

KCAL F ZS CH 

218 21.8 3.2 21.4 

kcal gramm gramm gramm 
 

 

A pur-pur kenyérben szinte ugyanannyi a kalória, mint az update kenyérben. Kicsivel 

több szénhidrátot tartalmaz, nagyjából annyival kevesebb fehérjét, mint amennyivel 

az update kenyér szénhidrát tartalmát fehérjére (szója) cserélték. Az egyik kenyeret, 

mint hagyományos kenyeret „üldözik”, a másik kenyeret, mint szénhidrát csökkentett 

kenyeret, diétába illőnek preferálják sokan. 

Végül hasonlítsunk össze tízóraira egy narancsot és egy pudingot: 

narancs update puding 

 

KCAL F ZS CH 

62 1.2 0.1 12.3 

kcal gramm gramm gramm 
 

KCAL F ZS CH 

96 2.5 5.5 9 

kcal gramm gramm gramm 
 

 

A narancs 100 grammjában 30%-kal kevesebb kalóriát tartalmaz. Zsír gyümölcs 

mivoltából adódóan szinte nincs bennne, szénhidrát tartalma 3%-kal nagyobb, 

számmal jelölve 3g-mal tartalmaz többet, mint a puding. Egy kis doboz puding 

egyébként 125g, egy közepes narancs szerintem közel hasonló. A narancsot üldözik, 

mert édes gyümölcs és a fogyókúra ellensége. A puding viszont egy desszert, ami belefér 

a diétába. Nincs ebben kis ellentmondás? 

Szembe állítottam néhány élelmiszert egymással, amelynek egyik tagjáról az terjeng, 

hogy nem illeszthető be diétába (burgonya, pur-pur kenyér, narancs), olyan szénhidrát 

csökkentett vagy alakbarát termékekkel, amelyek viszont segítenek a fogyásban a 

termékcsalád mivoltából adódóan (update kenyér, update tészta, update puding). 
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Ismét hangsúlyozom, mivel teljesen független vagyok bármilyen élelmiszeripari 

termékgyártástól, pusztán az interneten, nyilvánosan közzé tett adatokat egymás mellé 

illesztettem, hogy vizsgáljuk meg, tényleg rosszabb-e a gyümölcs, mint egy 

cukormentes puding, tényleg rosszabb-e a burgonya, mint egy szénhidrát csökkentett 

tészta és tényleg pokolra való-e egy teljes kiőrlésű kenyér szemben a szénhidrát 

csökkentett kenyércsaláddal.  

Nagyon egyszerű a lecke mondanivalója: Túl gondoljuk, túl bonyolítjuk, 

mert valós életmódváltás helyett élelmiszereket vonunk meg magunktól 

(burgonya, rizs, gyümölcs), hogy aztán magunkhoz vehessük a szénhidrát 

csökkentett, cukormentes termékeket (szénhidrát csökkentett tészta, 

szénhidrát csökkentett kenyér, cukormentes puding desszert), amelyek 

segítenek a fogyásban. Elhisszük, hogy a hiba a szénhidrátban rejlik, ezért 

azt le kell csökkenteni és máglyán kell elégetni. Ragaszkodunk az 

édességhez, megvesszük a cukormentes pudingot és sütit, de nem merünk 

venni narancsot vagy banánt, mert juj, a gyümölcs az hizlal. Irreális, 

logikátlan intelmek okán kiírjuk a vitaminban gazdag, természetes, 

feldolgozatlan élelmiszert (narancs), de bátran és nyugodt szívvel tesszük 

a hűtőn polcára a cukormentes, feldolgozott, vitamint nem tartalmazó 

pudingot. 

A megoldás viszont sokkal egyszerűbb: 

• Nézd meg a szervezeted számára szükséges energia igényt! 

• Számold ki, hogy a mai táplálkozástudomány által közvetített étkezési ajánlások 

alapján kb. 45-50% szénhidrát, kb. 30% fehérje, kb. 15% zsír mennyi kalóriát 

jelent az étrendedben. 

• Ez alapján gyűjtsd össze a leckékben már korábban felsorolt élelmiszerek közül 

azokat, amelyeket szeretsz és szívesen fogyasztasz, s tervezz hozzá étrendet! 

• Az étrendedben legyen zöldség (mindenféle gyökérzöldségek, zöld zöldségek, 

saláták, színesebbnél színesebbek), gyümölcs, olajos magvak, fehérje források 

(csirkehús, pulykahús, marhahús, sertéshús kevésbé zsíros részei, kacsahús, 

vadhús, halfélék, olajos halak), tejtermék források (sajtfélék, túró, natúr 

joghurt, kefir, növényi tejek), gabona források (zab, rizsfélék, köles, bulgur, 

hajdina, quiona, durum tészta), jó zsírok (oliva olaj, kókusz zsír, kacsa zsír, liba 

zsír, vaj), lisztek (zabliszt, növényi lisztek, teljes kiőrlésű liszt), kenyérfélék 
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(teljes kiőrlésű kenyér, pur-pur kenyér, rozskenyér), kenyér helyettesítők 

(abonett, puffasztott rizs, puffasztott rizs chips, quiona chips, köles chips), és 

alkosd meg úgy a menüdet, hogy abba nem kell semmiféle manipulált, 

szénhidrát csökkentett, cukormentes félkész-kész termék. 

• Ne félj az ételtől és életvitelszerűen változtasd meg az étkezésedet! 

• Tápláld a testedet! Értékes tápanyagforrásokkal, amelyek vitaminokkal, ásványi 

anyagokkal látják el a sejtjeidet (burgony kontra szénhidrát csökkentett tészta 

között tápanyagban nem kérdés, melyik a győztes). 

• Ne engedj a lustaságnak és ne kapaszkodj manipulált élelmiszerekbe, amelyek 

azt hitetik el, hogy egészségesen táplálkozol, miközben ez nem igaz. 

 

Mely kulcsszavak ragadtak meg benned ebben a leckében? 

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

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

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

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

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

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

Eddig mit gondoltál a diétába illeszthető élelmiszerekről? Melyeket kerülted azért, 

mert azt olvastad, hallottad, hogy nem való diétába? 

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

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

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

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

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

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

Milyen gondolatok szabadultak fel benned a mai leckét olvasva? 

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

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

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

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

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

Mit gondoltál eddig a szénhidrát csökkentett vagy cukormentes termékekről? Gyakran 

fogyasztasz olyan terméket, amelyről azt gondolod, hogy diétába illő, mert rendelkezik 

ezekkel a tulajdonságokkal? 

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

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

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

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

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

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

Logikusan gondold végig, mely táplálja jobban a szervezetedet: 

• burgonya vagy szénhidrát csökkentett tésztafélék 

• narancs vagy cukormentes tejdesszertek 

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

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

Lesd meg a kamrádat, konyhádat! Hánya olyan élelmiszert találsz, amelyet ebbe a 

kategóriába lehet sorolni a címkéjén: szénhidrát csökkentett, hozzáadott cukrot nem 

tartalmaz, cukormentes? 

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

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

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

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

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

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

 

Készen vagy a 10. leckével?  

 

 


