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Minden jog fenntartva! 

A „Duciforradalom Akcióterv” e-könyv szerzői jogi műnek minősül. A könyv használatával az alábbi feltételeket és 

nyilatkozatokat elfogadod. Tilos a könyvben lévő tartalmak vagy azok bármely részletének másolása, többszörösítése, 

újra nyilvánossághoz történő közvetítése, más módon való felhasználása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató 

előzetes, írásos hozzájárulása nélkül. A könyvből bármilyen anyagot átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak az adott 

weboldalra és könyvre való hivatkozással lehet. A szerző fenntartja minden jogát szellemi tulajdonának valamennyi 

elemére. 

A könyvben található tartalmak a Szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. számú törvény (továbbiakban: Szjt.) alapján 

szerzői jogi védelem alá esnek, mely törvényben foglalt szabályok megsértése esetén a felhasználót az Szjt. 94. §-94/D. 

§-ai szerint polgári jogi felelősség terheli. 

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 könyvben szereplő információkat az olvasó kizárólag saját felelősségére használhatja fel. A könyvben található 

információk tájékoztató jellegűek és nem helyettesítik az alapos orvosi vizsgálatot, diagnózist. Az ennek elmaradásából 

származó egészségkárosodásért a szerző nem vállal felelősséget. Tartósan fennálló vagy akut tünetek esetében is kérem, 

keresd fel kezelőorvosodat! Minden egyéb kérdésben az Általános Szerződési Feltételek tartalma és hivatkozásai az 

irányadók. 
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Ideális energia-igényed 
 

 

Hogyan kell kalóriát követned a fogyásodban? 
 

• Figyelembe vettem életkorodat, indulú testsúlyodat, testmagasságodat, alapanyagcserédet, aktivitásodat, ami 

alapján induló javasolt tápanyagszükségleted 1900 kalória.  

• Ha 100kg feletti az induló súlyod, ~20kg fogyás után csökkents 1800 kcal-ra, majd a következő ~20kg fogyást 

követően mehet az 1700 kalória közötti napi menü és az utolsó ~10-15kg-ra csökkents a cél kalóriára. 

• Ha 90-100kg közötti az induló súlyod, ~15-20kg fogyás után csökkents 1800 kalóriára, a következő ~10-20kg 

közötti fogyás után 1700 kalóriára, majd az utolsó szakaszban 1500-1600 kalóriára. 

• Az átlag testmagasság ~155-170cm között van hazánkban, ennek megfelelően az 50-65kg közötti testsúly elérése 

az legegészségesebb.  

• 150-170cm között 58-65 kg közé ideális befutni. 

• 170-180cm között 65-75 kg közé ideális befutni. 

• Szinten tartásod esetén tudd, hogy egy egészséges, felnőtt ember hormonálisan akkor tudja egyensúlyban tartani 

a súlyát, ha 1500-1600 kalóriás étrendnél NEM megy alacsonyabb értékre. Azaz, ennyit mindenképp szükséges 

ahhoz fogyasztanod, hogy nem csak „karcsú”, de egészséges is maradhass.  

• Amennyiben Te nagyon jól érzed magad induló súly után 70-80kg körüli célsúlynál is 150-170cm magasság 

között, súlytartásod működhet 1600-1700 körüli kalória fogyasztás mellett.  

• Amennyiben szeretnél 70kg alá fogyni és ott is maradni, akkor súlytartó kalóriád az 1500-1600-1700 kalória 

közötti érték lesz. Azaz 1500-1700 kalória között érdemes étkezned az év 70-80%-ában (tudod: 80-20 / 70-30%-

os szabályomat ismered már).  

• Szinten tartásod esetén tudd, hogy egy egészséges, felnőtt ember hormonálisan akkor tudja egyensúlyban tartani 

a súlyát, ha 1500-1600 kalóriás étrendnél NEM megy alacsonyabb értékre. Azaz, ennyit mindenképp szükséges 

ahhoz fogyasztanod, hogy nem csak „karcsú”, de egészséges is maradhass.  
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Milyen étrend az irányadó számodra? 

 

1. Az étrend e-book-ban bemutattam az inzulinrezisztencia részletes ismeretanyagát: hogyanok, vizsgálati pontok, 

protokoll szabályok, kizárandó élelmiszerek. A PCOS, a pre-diabétesz és a 2-es típusú diabétesz szabályrendszere 

megegyezik az IR-ével. Ezen eltérések csoportja azt teszi indokolttá, hogy orvosi kontroll (rendszeresen ismételt 

laboreredmények ismeretében) mellett addig folytasd ennek az ételportfóliónak az alkalmazását, ameddig 

egészségügyi értékeid jelentősen nem javulnak. Ezután fokozatosan lehet tesztelni azt, hogy a tej visszaengedése 

okoz-e romlást az értékeidben. Amire kifejezetten kell figyelned: az a fehér cukor, a fehér búzaliszt, 

gyümölcsöt önmagában soha ne egyél, uzsonnáig bezárólag fogyassz gyümölcsöt. Amit még érdemes 

nézned, az a glutén, mert a tejfehérje gyakran társ golyvaképző partnere a glutén. 

2. A étrend e-bookban bemutattam a pajzsmirigygondok részletes ismeretanyagát: hogyanok, vizsgálati pontok, 

protokoll szabályok, kizárandó élelmiszerek. Ezen eltérések csoportja azt teszi indokolttá, hogy orvosi kontroll 

(rendszeresen ismételt laboreredmények ismeretében) mellett addig folytasd ennek az ételportfóliónak az 

alkalmazását, ameddig egészségügyi értékeid jelentősen nem javulnak. Ezután fokozatosan lehet tesztelni azt, 

hogy mely ételcsoportok visszaengedése esetén nem tapasztalsz-e ismételt fizikai tüneteket vagy romló 

laborértékeket. Itt külön kell figyelned a pajzsmirigyet támogató és pajzsirigyre negatívan ható élelmiszerek 

felsorolására is, amelyet részletesen megtalálsz a program e-bookban. Amit mindenképp kerülni kell: glutén, 

tehéntej (kecsketej, juhtej mehet), szója (erre vannak kivételek), koffein (kávé, energiaital, kóla, fekete 

tea), sertéshús, kukorica, nyers keresztesvirágúak (nyers fehér és lila káposzta, ide tartozik a 

savanyúkáposzta is, nyers karfiol / brokkoli, nyers kelkáposzta, nyers kelbimbó), aszpartam, 

feleslegesen hozzáadott cukor, feleslegesen hozzáadott ízfokozó. Néhol említem a tojást is, de ez a 

legutolsó a sorban. Az étrendben mutatok tojás helyettesítést süteményekben és egyéb ételekben, ezeket ki tudod 

próbálni, de a tojást nem kell nélkülöznöd teljesen PM esetén. 

 

Visszavezetések 

 

Amennyiben hormonális problémákkal indulsz el az úton és már jelentősen javultak az eredményeid laboron, 

közérzetben, fogyásban, bárhogyan, akkor el lehet kezdeni fokozatosan visszaengedni a kivonásra kerülő ételeket. 

Azért fontos a fokozatosság, hogy meg tudd állapítani, okoz-e bármely élelmiszer egészségügyi romlást, netán a 

közérzetedben észlelsz-e gondokat. 

 

Pajzsmirigy esetén: 

1. Glutén – 4 héten keresztül hétről hétre növeld az adagokat, addig a tej még ne kerüljön be az étrendedbe. Ez 

idő alatt figyeld a testedet: éhségérzet, fáradékonyság, bőr állapota (pattanás, gyulladás, szárazság, ekcéma), 

hajad (hajhullás), hasfájás, hasmenés, székrekedés, puffadás, gázosodás, stb. Mindent dokumentálj evés után. 
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2. Tej – Az 5. héten lehet elkezdeni visszavezetni 4 héten keresztül úgy, hogy hétről hétre növeld az adagokat. 

Ez idő alatt figyeld a testedet: vércukor, éhségérzet, fáradékonyság, bőr állapota (pattanás, gyulladás, szárazság, 

ekcéma), hajad (hajhullás), hasfájás, hasmenés, székrekedés, puffadás, gázosodás, stb. Mindent dokumentálj 

evés után. 

3. Ha minden rendben volt, maradhat mindkettő, de tartósan építsd be a tejmentes ételek használatát heti 

szinten. Minimum 1-2 napban ne fogyassz se tejet, se glutént tartalmazó ételt. 

4. Alkalmazd a terápiás húsleves fogyasztását legalább havonta 3-4 alkalommal, de ha szereted, ennél sűrűbb is 

lehet, pld. alaplé használattal vagy hétvégi főételként. 

5. 3-6 havonta csináltass TSH vizsgálatot, Hashimoto esetén 6 havonta AntiTPO-t is. 

6. Évente csináltass egy 3 pontos cukor és inzulin terheléses vizsgálatot (ha nem vagy diabéteszes is, mert ez 

esetben tilos a terheléses vizsgálat). 

7. Évente egyszer egy nagylaborban is nézd meg a teljes vérképedet, hogy összességében lásd az egész 

szervezetedet. 

 

Inzulinrezisztencia, PCOS, pre-diabétesz, 2-es típusú diabétesz esetén: 

1. Tej – 4 héten keresztül hétről hétre növeld az adagokat, addig a glutén még ne kerüljön be az étrendedbe. Ez 

idő alatt figyeld a testedet: vércukor, éhségérzet, fáradékonyság, bőr állapota (pattanás, gyulladás, szárazság, 

ekcéma), hajad (hajhullás), hasfájás, hasmenés, székrekedés, puffadás, gázosodás, stb. Mindent dokumentálj 

evés után. 

2. Glutén esetén az 5. héttől lehet hozzákezdeni a visszaépítésnek, szintén hétről hétre történő növeléssel. Ez 

idő alatt figyeld a testedet: éhségérzet, fáradékonyság, bőr állapota (pattanás, gyulladás, szárazság, ekcéma), 

hajad (hajhullás), hasfájás, hasmenés, székrekedés, puffadás, gázosodás, stb. Mindent dokumentálj evés után. 

3. Ha minden rendben volt, maradhat mindkettő, de tartósan építsd be a tejmentes ételek használatát heti 

szinten. Minimum 1-2 napban ne fogyassz se tejet, se glutént tartalmazó ételt. 

4. 3-6 havonta csináltass éhhomi inzulin és éhhomi glükóz tesztet – ez tehát nem terheléses vizsgálat, de ebből 

HOMA indexet tudunk számolni, ami jó viszonyítási alap lesz a kezdetekhez képest! Ennél a vizsgálatnál nem 

kell meginni a 75 mg cukrot, csak sima éhgyomros vérképnél kérni kell külön a cukor értéken kívül éhhomi 

(0.perces) inzulin értékre is a vizsgálatot – ez magánlaborokban lehetséges, de nem drága. 

5. Évente csináltass egy terheléses vizsgálatot (ha nem vagy diabéteszes is), illetve TSH, antiTPO szinteket sem 

árt látni, hogy a pajzsmirigyedet is folyton monitorozd. Ahogy egy éves nagylabort is jó látni 12 havonta. 

 

 



 

 

      

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

                           Köszönöm! 

 

Köszönöm, hogy engem választottál! 

 
Örömömre szolgál, hogy a Duciforradalmat 

választottad fogyási terveidhez. 

Bízom benne, hogy hasznos információkat szereztél 

a neked megfelelő útvonal kiválasztásához. 

Kívánom, hogy egészségedet maradéktalanul meg 

tudd őrizni, ezzel együtt pedig hosszútávú egyensúlyt 

tudj kialakítani. 

Ne feledd, hogy életed bármely pontján dönthetsz 

úgy, hogy mindent megváltoztatsz! 

                                      Ölelés: Dia 


