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Ha eddig még soha nem monitoroztad az étkezéssel összefüggő érzéseidet, akkor itt az 

ideje! Rengeteg evéssel összefüggő cselekvésed van (nem csak maga az étkezés), amely 

kivált belőled érzelmeket, további cselekvéseket és ezeket természetesnek veszed, de 

nem nézel a mélyükre. Így alakul ki az, hogy rutin szerűen emeled le a zéró kólát a 

polcról vagy épp a dugi csokit rosszabb időkre, annak ellenére, hogy tisztában vagy vele, 

egyik sem tartozik a „diétás” listádhoz. Étkezési naplót már bizonyára láttál, talán 

töltöttél is ki, ahol azt vetted szemügyre, milyen élelmiszereket fogyasztottál, azoknak 

milyen kalória vagy tápanyagértéke volt. Evési naplót viszont az emberek jelentős része 

soha életében nem vezet. Pedig ez a gyökere a rossz étkezési szokásoknak és ebben kell 

nagyon nagyfokú önismeretre szert tenni.  

Az evési napló vezetése nélkülözhetetlen eszköz ahhoz, hogy a fogyás sikeres legyen. 

Ezek a magadról írt feljegyzések segítenek, hogy pontosan felismerd, hogyan viselkedsz 

tudatosan vagy tudattalanul és ezeket ez alapján képes leszel felismerni, azonosítani, 

majd megváltoztatni. Az étkezési szokások megváltoztatásnak gyökere abban rejlik, 

hogy mit érzel, amikor cselekszel. 

Egy étkezési napló szempontjai, elemei: 

Idő: amikor a nap folyamán eszel valamit. 

Elfogyasztott étel/ital: mit, mennyit ettél vagy ittál. Mindent részletesen, az utolsó 

falatig, egy korty cukros gyümölcsleven keresztül egy falat szőlőszemig is. 

Kalória: az elfogyasztott ételből pontosan hány kalóriát ettél, ezt akár bonthatod 

szénhidrát, fehérje, zsír értékekre is. 

 
Egy evési napló szempontjai, elemei: 

1. Érzéseim, cselekedeteim evést/ivást megelőzően! 

2. Miért eszem/iszom (mi az oka)? 

3. Hogyan eszem/iszom? 

4. Cselekvéseim evés/ivás alatt! 

5. Jóllakottság ellenére tovább eszem! 

6. Evés utáni érzéseim! 

 

Megfigyeléseim az evésről és az ivásról példa: 
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1 Érzéseim, cselekedeteim evést/ivást megelőzően 

öröm, jókedv, jól eső érzés? 

düh, feszültség, ingerültség? 

fáradékonyság, unalom? 

magány, letargia, szomorúság? 

kimerültség? 

bevásároltam és kész? 

láttam valamit, ami jó lesz kajáláshoz? 

felidegesített valaki (valami)? 

 

2 Miért eszem/iszom (mi az oka)? 

megszokásokból vettem valamit, ettem valamit? 

éhes voltam? 

étvágyam volt? 

csak beleharaptam, megkívántam 

most volt időm enni 

ma már mindegy, hiszen reggel is félre ettem 

kínálgattak és nem bírtam ellenállni 

 

3 Hogyan eszem/iszom? 

élvezem? 

felfaltam, még ettem is volna többet? 

olyan szépen volt ez tálalva, ezért ettem? 

nem ízlett annyira, de azért megettem és kész? 

 

4 Cselekvéseim evés/ivás alatt! 

az ízek mindenekfelett rabul ejtenek, csak erre figyelek? 

közben tv-zek? 

másokkal beszélgetek végig? 

dolgozom evés közben? 
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5 Jóllakottság ellenére tovább eszem! 

mert még volt a tányéron étel? 

mások még nem fejezték be? 

még mindig éhes maradtam? 

nem bírom abbahagyni, míg el nem fogy, ami előttem van? 

még kívánta a szemem, még egyszer szedtem? 

 

6 Evés utáni érzéseim 

kellemesen érzem magam? 

tele vagyok, mindjárt belepusztulok? 

bűntudat? 

még mindig ennék? 

 

Ha soha nem fókuszáltál még evés körüli élményekre, körülményekre, 

gondolatokra, tettekre, amik téged uralnak, itt az ideje, hogy megtedd és 

szemügyre vedd: 

 milyen behatások érnek, ami miatt eszel? 

 akkor eszel, amikor éhes vagy, esetleg akkor, amikor ér valamilyen hatás? 

 mit érzel étel választásakor, vásárláskor? 

 evés közben mire figyelsz? 

 evés közben milyen tevékenységet végzel? 

 meddig eszel, mennyit eszel? 

 evés után milyen gondolatok keringenek benned? 

 eufória vagy bűntudat jellemez kajcsi után? 

 nemet tudsz mondani kínálgatásra? 

 nemet tudsz mondani, ha a szemed megpillantja? 

 tudod, hogy nem kellene, mégis megveszed/megeszed? 

 amikor tudod, hogy többet eszel, mint kellene, miért teszed? 

 stb… 

Fontos, hogy soha ne befolyásoljon az, hogy épp vizsgálod magad, ezért csak abba 

vigyél tudatosságot, hogy az evés előtt, alatt és után feljegyzed, mi történt! 
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Készíts saját evési naplót hétköznap és hétvégén is! Ez ugyanis nagyon sokban 

különbözik egymástól! Nyugodtan használd a minta példákat is, ha nem tudod 

megfogalmazni, mit is érzel… de legjobb, ha tényleg ösztönből írod le, amit éppen akkor 

és ott érzel! 

1. Érzéseim, cselekedeteim evést/ivást megelőzően! 

 
 
 
 
 

2. Miért eszem/iszom (mi az oka)? 

 

 

 

 

3. Hogyan eszem/iszom? 

 

 

 

 

4. Cselekvéseim evés/ivás alatt! 

 

 

 

 

5. Jóllakottság ellenére tovább eszem! 

 

 

 

 

6. Evés utáni érzéseim! 
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