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90 napos haditerv - mit tanulhatsz belőle?

A teljes tudásanyagot a 90 napos haditerv 1-14. leckéje tartalmazza! Ha igazán komolyan

szeretnéd csinálni, érdemes végig olvasnod mindent!

14 témakört jár végig a könyv, amely kitér minden tényezőre, amely az
életmódváltó tervedhez atombiztos segítség lehet.

• 1-7. lecke: Sorba vettük az Anyahajó bázisodat. 

Melyek ezek az elemek? ❶tükörképed és elhízásod ténye (számokkal), ❷egészségügyi

állapotod, ❸ környezeted támogatása, ❹ berögzült rossz szokásaid, ❺ életviteled,

❻elhízásodért jelentősen okolható táplálkozási rutinod, ❼céljaid.

• 8. lecke: Mindent megismertél a főzési eljárásokról, ízesítési praktikákról. Az összes

élelmiszercsoportot kiveséztük. Minden étkezésre megmutattam, mit, miért, hogyan

érdemes elkészíteni. Vázoltam a menü alkotás lépéseit. Megismerted, hogyan kell

étrendet tervezni és neked milyen szükségleteid vannak. Minden szabályt lefektettünk,

amit tudnod kell!

• 9. lecke: Megérthetted, miért hízol és mi köze van a GI indexnek az egészhez!

• 10. lecke: Példákkal levezettem, miért ne félj indokolatlanul a szénhidrátoktól!

• 11. lecke: Együtt terveztünk étrendet! Bemutattam 2 teljes napi menüt 5 étkezésre

1400-2000 kalória között.

• 12. lecke: Levezettem az éves és 90 napos akcióterv készítés menetét! Előre

felkészültünk a nem várt eseményekre egy megtervezett menü esetén. A fogyás

akadályozó tényezőit közelről is megvizsgálhattad.

• 13. lecke: Segítettem felismerni a szokásblokkok kialakításának hibáit!

• 14. lecke: Megmutattam, mit tegyél, ha minden igyekezet ellenére az evés kényszeres

kívánalma le akar győzni!
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Ha teljesen biztosra akarsz menni, hiba nélkül dolgozni, olvasd át a 90 napos haditerv

teljes 14 leckéjét, mert kitér minden mentális, táplálkozási kérdésre, környezetedet,

motivációdat, mumusaidat érintő tényezőkre! Tedd fel a kérdést! Miért vagy itt? Miért

olvasod ezt a segédletet? Valami eddig nem működött a saját módszereidben, ha

még mindig keresed a megoldást! Ezért most csináld másképp, mint eddig. Egyszerű
a módja: ne legyél lusta olvasni, szánj magadra időt és tárd fel azokat a problémákat,

amelyek miatt képtelen voltál eddig egyedül lefogyni. A 90 napos haditerv könyv

ebben segít! Ha adsz neki esélyt, sokkal többet meg fogsz magadról és az evéshez

fűződő viszonyodról tudni, mint az eredetileg gondolnád. Egy akadályozó tényeződ

lehet: az egód. Be kell látni, ha segítségre van szükség. Egy ingyenes segítség nem

kerül semmibe. De igenis követel időt és energiát. A személyes felelősséged, hogy

élsz-e a segítséggel.

 Készíts akciótervet az Akcióterv melléklet szerint! Ebben minden olyan pontra

kitérünk, amely fegyvered lehet!

Használd a csekklistákat, amelyek a napi rutinban segítenek abban, hogy mindent

megtegyél minden egyes napon a sikeredért!

Tanuld meg, értsd meg, lásd át mi az egészséges, okos táplálkozás fogalma.

Szelektáld ki a kamrádat, hűtődet és tüntess el mindent, ami ide nem tartozik. Tanuld

meg, mi káros (adalékanyagok, manipulált élelmiszerek, hozzáadott cukrot és

ízfokozókat tartalmazó élelmiszerek). Tegyél rendet a konyhádban és legyen otthon

olyan élelmiszer-pakk, ami az egészséges étkezést segíti elő!

 Tanulj meg mindent a táplálkozásról. A 8. lecke a BIBLIA. Ez a legfontosabb lecke,

hiszen a táplálkozás egyensúlya nélkül a fogyásod soha nem indul el. Ebben a

leckében megtanulhatsz mindent a főzésről, az ízesítésről, a tápanyagokról.

 Tanuld meg, miért kell reggelizni, naponta 4-5-ször enni. Mely napszakokra mely

ételek a célravezetők. A 8. lecke konkrét példákkal, receptekkel lát el.

Egyél naponta 4-5-ször, 3-4-5 óránként. Ennél sűrűbben soha! Étkezések között ne

csipegess!

Az első étkezésed felkelést követően 1 órán belül történjen meg! Innen számít a 3-5

óránként történő étkezési ritmus! Példák:

✓ 6:00 ✓ 10:00 ✓ 14:00 ✓ 17:00 ✓ 20:00

✓ 7:00 ✓ 11:00 ✓ 14:00 ✓ 18:00 ✓ 21:00

✓ 5:00 ✓ 9:00 ✓ 13:00 ✓ 17:00 ✓ 20:00

✓ 10:00 ✓ 14:00 ✓ 17:00 ✓ 20:00 ✓ 23:00

      Hogyan építsd fel az egész küldetést?

duciforradalom

Pontosan mit kell tenned, hogy elindulj a hatékony életmódváltásban?
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Számold ki az alapanyagcserédet!  

Alapanyagcsere – tényleges energiaszint – fogyási kcal
Mennyi lenne az ideális minimális energiaszükségleted az RMR képlet szerint, amelyet

a szakértők java része használ, amennyiben nincs pontos alapanyagcsere mérésed?

NYUGALMI ALAPNYAGCSERE KISZÁMÍTÁSA

nő: kcal/nap = (9,99 x TT) + (6,25 x TM) - (4,92 x ÉK) - 161

férfi: kcal/nap = (9,99 x TT) + (6,25 x TM) - (4,92 x ÉK) + 5

TT = testtömeg kg, TM testmagasság, ÉK = életkor

Példa: 38 éves nő vagy, 93 kg és 168 cm.

Számítás: (9,99 X 93) + (6,25 X 168) - (4,92 X 38) - 161 = 929+1050-187-161 = 1631 –

kerekítve 1600 kcal

Mennyi a tényleges energiaszinted a napi aktivitáshoz mérten?
A nyugalmi alapanyagcsere ahhoz elegendő, hogy a szervezted a létfenntartáshoz

szükséges energiát megkapja, hiszen azt elégeti a mindennapok alatt. Mivel felhasználja

ezt, ezért ennél több energia kell. Ezért az alapanyagcserédet szorozd be 1,3-mal. 

Példa: Tegyük fel, hogy 1700 kcal az alapanyagcseréd. 1700 x 1,3 = 2210 kcal.

Mennyit kellene enned a példa alapján? 

A tényleges energiaszintből vond ki annak 15%-át, azaz 2210 – 15% = 1878 kcal,

kerekítve 1900 kcal. A számodra ideális kalória sáv: 1600-1900 kcal.

DE! sokak számára nehezen megy elsőre az ideális kalóriafogyasztás. Ennek egyszerű
oka van: minőségi szénhidrát mentes táplálkozásban (pld. gyorséttermi ételek, túl sok

finomított szénhidrát, péksütik, tészták, pizzafélék, sütemények) egy napi 2000 kalóriás

étrend szinte észre sem vehető számunkra. Amint átváltunk egy rostokban, minőségi

alapanyagokban gazdag táplálkozási forma alkalmazására, ahol jelen van a zöldség, a

valóban hasznos tápanyag, a 2000 kcal ehetetlen mennyiségnek tűnhet. Ezért mindig azt

javaslom, hogy kezdetnek elég az alapanyagcsere szerinti kalória fogyasztása is. 

A fenti példa értelmében 1600 kcal a kiszámolt alapanyagcsere. Vagyis, ha erre

bekalkuláljuk a szükséges makrókat, már jól jártunk.
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Érdemes minden étkezésbe beiktatni mindhárom tápanyagból.

Ha az a típus vagy, aki reggel szeret jól belakmározni, tedd bátran! Ha viszont éppen

csak pár falatra van gyomrod, akkor is reggelizz, de majd később, a tízórai vagy ebéd

alkalmával pótold!

Soha ne hagyj ki étkezést, ne tarts 3-5 óránál nagyobb szünetet!

Délután 16 óráig bezárólag fogyaszd el a szénhidrát és kalória kitettség 60-70%-át!

Felejtsd el azt a buta intelmet, hogy este 18 után ne egyél! DE kötelező enni este 18

után!

Az is butaság, hogy este már ne egyél szénhidrátot! Egyél, csak itt már a napi kalória

és szénhidrát mennyiség 30%-a maradjon maximum, tehát ne este időzítsd a

leggazdagabb étkezésedet!

Soha ne feküdj le éhesen!

Lefekvés előtt 1,5-2 órával edd a vacsorádat!

Ha éjszakai műszakban is dolgozol, mindig arra figyelj, hogy az alváshoz igazítsd azt

az elsődleges szabályt, hogy 1 órán belül étkezz, ha felébredtél. Ha sokkal többet

vagy ébren, mint 16 óra, nyugodtan egyél, húzd szét az étkezések számát, ehetsz

akár 6-7-8x is, hiszen adott esetben akár 24 órát is ébren vagy.

Mi van akkor, ha Te nem vagy éhes reggel? Szoktasd hozzá magad lassan, növekvő
reggeli mennyiségekkel, mert ez az elsődleges és legfontosabb étkezés a nap

folyamán! Ez egy hibásan rögzült cselekvés, amin tudatosan tudsz javítani! Nem

normális, hogy reggel nem vagy éhes 5-6-8 óra alvás után, így ebbe ne nyugodj bele!

A reggeli kávé nem reggeli! Hibás rutin!

Kávét mindig étkezés részeként igyál, pld. reggeli után, tízórai után, ebéd után!

Uzsonnától már ne igyál, hibásan befolyásolja az alvási ritmusodat!

A 3-5 óránként étkezések mellett az a szabály is fontos, hogy 3 órán belül viszont ne

egyél SEMMIT. Ne csipegess, ne igyál kalória tartalmú italt, tejeskávét,

gyümölcslevet. Csak kalóriamentes vizet/teát igyál. Minden kalória tartalmú étel és

ital inzulinválaszt vált ki. A fogyás egyik kulcsa, hogy ne egyél folyamatosan. Egy

kocka sajt vagy szelet mandarin vagy egy pohár üdítő is probléma. Vigyél rendszert

az étkezésbe! Akkor egyél, amikor tervezésed szerint enni szeretnél és ne akkor,

amikor a kezed ügyébe kerül egy falat étel (ez a nassolás vagy folyamatos

csipegetés csapdája)!

Folyadék: minimum 2-3L napi folyadékot igyál meg, de túlzásba sem kell vinni. Minél

nagyobb a túlsúlyod, annál többet érdemes innod. A folyadék tiszta víz legyen,

maximum napi 1 L teát igyál, a többi tényleg tiszta víz legyen, amibe csepegtethetsz

némi friss citrom levet, lime levet, mentát is tehetsz bele.
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Zéró üdítő maximum a napi folyadék mennyiség 20%-a lehet. A folyadékba nem

számít bele a kávé és a leves. Ha szereted a BCAA-t (tápkieg), használhatod – ha

cukormentes. Szörpöt, édesítőszeres limonádét, cukrozott üdítőket ne igyál!

Ízesítés: tilos a gyorspác, a hozzáadott cukrot és ízfokozót tartalmazó mindenféle por

alap, üveges mártás, leveskocka, cukrozott fűszerkeverék.!

Használj az ízesítéshez fokhagymát, póréhagymát, újhagymát (ezeket nem kell

számolnod a makrókban) rengeteg zöldfűszert, citromlevet, limelevet, minél

különlegesebb fűszereket, curryt, kurkumát, kaprot, fahéjat, stb. Pici mustár is mehet

egy-egy raguba (dijoni a legjobb). Ami még jó praktika: savanyú káposzta vagy

uborka leve a ragukba, illetve alaplé rengeteg velős csonttal, zöldséggel (leveskocka

nélkül)! Használd a 8. lecke hatalmas tudásbázisát és a minta étrendeket.

Zsiradék: mehet olíva olaj, kókuszzsír, pici kacsazsír, libazsír, illetve vaj! De érdemes

párolni, sütőben grillezni, hogy minél kevesebb hozzáadott zsiradék legyen egy

ételben.

A fűszereket sosem kell számolni a makrókban!

Növényi tejek esetén cukormentes verziót válassz!

Ne dőlj be a bolti áruválasztéknak: gluténmentes, cukormentes, stb… nézd meg a

csomagoláson feltüntetett címkét: fruktóz, glükóz, szirup bújtatva cukrot jelent,

amiben szója van, kerüld el!

Puffasztott rizs, abonett, finn cripps, rise up pufi rizs csipsz az étrended része lehet!

Kenyérfélék: olyat válassz, ahol a felsorolásban nem búza az első. Ajánlom: pur-pur

kenyér, ősi gabonás kenyerek, rozs alapú kenyerek (nem rozsos), szafi lisztekből

készült kenyerek, jókenyér!

Mindig mindent nyersen mérünk, amikor étrendet tervezünk!

Az ananászt, görögdinnyét és az ehhez hasonló kemény héjú gyümölcsöket

természetesen hámozás után mérd, de pld. a banán is mehet héjastól. A gyümölcsök

csonthéjas magja se zavarjon, mérj velük!

Minden gabonát (rizs, tészta, stb.) nyersen mérd ki, ahogy a húsokat és zöldségeket

is!

Ha édességre vágysz, legjobb, ha te magad készíted el (pld fagyasztott gyümölcsből,

joghurtból, túróból, cukormentes kekszekből, zablisztből, protein porból, olajos

magvakból). Találsz receptet az ingyenes étrendekben is!

Gyümölcsöt önmagában soha ne egyél, mindig párosítsd pár szem olajos maggal

(pld. dió, mandula, kesudió, tökmag, ezek keveréke, stb.)
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Úgy érzed, hogy a számodra kiszámolt kalóriamennyiség étele túl sok? Fokozatosan

szokj hozzá! Gondolj bele abba, hogy egy mekis hamburger 800kcal. Kettő belőle

már 1600kcal. Ezzel szemben a Duciforradalom ingyenes étrendjeiben is láthatod,

1600kcal-ba mennyi minden fér bele. Egy minőségi étrend rosttartalma miatt

mindenki soknak érezheti a minőség nélküli szenny étellel szemben. Kérdezd meg

magadtól: a két hamburgert meg tudnád enni? Szinte biztos, sőt, ezen kívül még jó

sokszor ennél a nap folyamán mást is. Nézdd az egészet logikusan: az egészséges

táplálkozás sokkal bővebb ételkínálattal bír, hiszen a zöldségek és társaik jóval

kisebb kalóriával és szénhidrát tartalommal bírnak, mint egy zsírban gazdag

gyorséttermi étel. Hetek alatt építsd fel az étrendet! Ne ess abba a hibába, hogy

elkezdesz kevesebbet enni, mert a szervezeted villámgyorsan tartalékolásra fog

átállni és többet ártasz, mint használsz!

Na dőlj be az alacsony kalóriás étrendeknek! 1500kcal alatt egy felnőtt, egészséges

ember ne étkezzen! Kell! Szükséged van erre. Ha ennél kevesebbet eszel, az sosem

lesz valós fogyás és két szempillantás alatt vissza fogsz hízni!

Ne félj a szénhidráttól! Nem ez a probléma és ne higgy a szénhidrátcsökkentett

termékeknek. Nem a szénhidrát csökkentése a kulcs. A megoldás az, hogy megfelelő
kalóriában, megfelelő makrókkal minőségi ételeket egyél. Ebbe belefér a burgonya, a

rizs, a desszert is. A nagyhatalmak saját márkás termékeiket árulják! Egy burgonyára

nem tudnak logót tenni, ezért elhitetik veled, hogy a krumpli ártalmas. Nem az. Erről

külön leckét készítettem és összehasonlítottam a márkás termékeket a burgonyával

szemben is. Meg fogsz döbbenni, mennyire manipulálják a fogyasztókat!

Tartsd be a szabályrendszert! Ha csalsz, eredményt sem fogsz látni!

Az ideális fogyás heti 0,5-1,5 kg. Ha ennél többet fogysz tartósan, nagyon alacsony a

kalóriád és ez nem valósan zsírból történik, hanem izomból. Azonnal térj át

magasabb kalóriára!

Az első 4-10 hétben hízhatsz is. Ez normális, főleg, ha előtte össze-vissza ettél és

már sokszor híztál-fogytál. Egyszer bírd ki ezt az időszakot türelemmel és utána

minden meg fog változni. Ha most is abba hagyod, sosem érsz célba! Ne feledd, amit

korábban írtam: ezúttal változtass a korábbi hibás döntéseken! Amit eddig csináltál,

nem volt célravezető!

Ha stangálsz, számos technikát írtam, amit meg kell vizsgálnod. A 90 napos haditerv

ezt is levezeti.

Ha elakadsz, mindig olvasd újra a könyvet!
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Diétaforradalom mintaétrend

Fitt-magyaros fix étrend

Fitt-mozaikos magyaros és keleties étrend

Önálló étrend, amit Te állítasz össze saját kalóriádban jó makrókkal

Az ingyenes étrendekről minden infót megtalálsz minden étrend saját instrukciós

fejezetében: hogyan használd az étrendet, hogyan főzz, fűszerezz, ízesíts!

90 napos akcióterv sablon

90 napos munkafüzet az étrendtervezéshez

Csekk listák a napi feladatokhoz

90 napos haditerv könyv és munkafüzet - amiben mindig megtalálod a válaszokat

Duciforradalom segédletek a Hogyan válts életmódot posztsorozatban (12 hónapos

mérési tábla, különféle naplók, csekk listák, stb.)

Hogyan válts életmódot posztsorozat

Diétaforradalom program posztjai

Fitt-okos fogyásprogram posztsorozat

Duci szívvel életmódváltó könyv (az érzelmi evésről)

90 napos haditerv (14 lecke a tökéletes fogyási tervhez)

Ingyenes étrendek

Elérhetőségeik: www.duciforradalom.hu

     Mely étrendeket használhatod életmódváltásodhoz ingyenesen?

     Milyen eszközöket használj életmódváltásodhoz ingyenesen?

     Milyen posztsorozatok/könyvek segítenek a tippekhez ingyenesen?

Tervezz!

Minden napod legyen tudatos, lásd előre mit fogsz enni, mit fogsz tenni! Ha közbe

szól az élet, használd az erről szóló leckét és ne térj le az útról!

Főzz előre 1-3 napra! Dobozolj! Fűszerezz másként, ha nem szeretsz egymást

követő napokon ugyanazt enni!

Nyugodtan készíts több ételt és porciózva fagyassz: levest, húsokat, fasírtokat,

zöldségeket!

Használd a munkafüzetet és a csekklistákat és este nézd meg, mit csináltál az nap,

mi sikerült, miben kell változtatnod! Ha szükséges, tervezz újra!

Ha van hozzá kedved, posztolj a csoportban! A naplózás óriási motivációs eszköz!

     Mit tegyél meg naponta/hetente?


