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Minden jog fenntartva! 

A „Duciforradalom | Ingyenes idén lefogyok ingyenes program” 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. 

 

 

 



 

 

Duciforradalom 

Üdvözöllek! 

 
Kovács Dia vagyok, a Duciforradalom 
megálmodója, írója, mentora. 

Mostantól a Te mentorod is! 

Célom az, hogy olyan ételötleteket, mozgásrendszert 
és mentális utat mutassak neked, amelyeket 
élvezettel tudsz követni. 

Egyúttal megtanítalak arra is, hogyan tudod a 
családod egészségét támogatni hétköznapi ételekkel, 
amelyekbe becsempészheted a reformkonyha 
trükkjeit is. 

Életmódváltónak lenni annyit tesz, hogy azt adod 
saját magadnak, amit megérdemelsz Önmagadtól! 
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Vágjunk bele! Hogyan? 

A program pillérei: táplálkozás, mozgás, mentális út (dokumentálás).  

A Duciforradalom módszertana egyenes és világos: ne koplalj, ne dőlj be csodaszereknek, s első sorban az egészséges 

fogyásra törekedj a gyors megoldásokat ígérő, sanyargató fogyókúrák helyett. 

Az egészséges fogyás sosem lesz gyors, ellenben megtanítja egy életre számodra, hogyan legyen az egészségügyi 

állapotod, közérzeted jobb, s hogyan kerülj önmagadhoz közelebb. 

A fogyás elsősorban egy út, ahol megismered a határaidat, az erősségeidet, a gyengeségeidet, a vakfoltjaidat. S sikered 

azon múlik, képes vagy-e szembe nézni azzal, mit miért teszel, mire hogyan reagálsz, ha ételről van szó. 

Az első és legfontosabb lépés, hogy vizsgáld meg: Miért vagy túlsúlyos? Milyen hibákat követsz el, amelyek 

többletsúlyban tartanak, s miért nem sikerült eddig ezen változtatnod. 

A második lépésben akciótervet kell készíteni. Ezt lényegében helyetted megtettem, hiszen egy komplex e-könyvet 

tartasz a kezedben, amely egyenesen leírja a szabályokat, az útvonalat, s neked csak csinálni kell. 

A harmadik lépés, hogy elköteleződj: 

 Használd a munkafüzetet minden héten (minden nap)! 

 Tervezz! 

 Légy őszinte magadhoz! 

 Fogadd be a módszertan elveit! 

 Ne ess abba a hibába, hogy nem leszel türelmes, hiszen ahogy az előbb is olvastad tőlem, ez nem villámdiéta, 

hanem tudatos életmódváltás a végleges fogyáshoz.  

 Az ideális fogyás heti 0,5-1 kg, ám az első hetekben ez hektikus lehet. Lehet, hogy nem adsz le egy dekát sem, 

lehet, hogy hirtelen megindul, de még hízás sem kizárt. Ennek oka: eddig vélhetően nem így csináltad, azaz 

vagy túl sokat ettél, vagy épp, hogy nagyon keveset. 

 Minden eredmény eredmény, tehát nincs sikertelen hét, ha bármiben érzel pozitív hatásokat. Nem csak a 

mérleg, nem csak a centik mutatják, hogy változol. Árulkodó a tükör, a ruháid, a közérzeted, a hangulatod, a 

bőröd, a hajad és még sok minden. 

 Ha kérdésed van, bátran tedd fel a csoportban, erre gyűjtő posztokat is fogok létrehozni. 

Hogyan indulj el a programban? 

 Olvasd el alaposan az e-book-ot, mert enélkül nem fogod érteni és haladni sem tudsz majd megfelelő iramban. 

 Tedd félre a kifogásaidat és nézz szembe azzal, hogy azért olvasod ezt az e-könyvet, mert érzed, hogy 

változtatnod kell. Tedd, ne agyalj! 

 Számold ki az energiaigényedet az e-könyvben olvasottak alapján. Konkrét képletet adtam, példán keresztül 

levezettem számodra. Alapanyagcsere alá nem mehetsz! Soha!  

 Kezdőként elég 1,3-as sorzót használnod az alapanyagcserére, hiszen még nem leszel nagyon aktív sportoló. 

1500-2000 kcal közötti kcal értékre készült a program. 1500 alatt nincs egészséges hormonháztartás, még 

akkor sem, ha neked ez alatti érték jött ki számokban. 1500 kalóriát mindenképp enned kell. Ha bőven 2000 

kcal fölé esik az érték, akkor 2000 kalóriát fogyassz kérlek, erről bővebben írok is a sorok között. 

 Az első 2-3-4 hét szóljon az étkezésről! Nagyon fontos, hogy óriási hiba minden életmódváltó esetében, hogy 

azonnal mindent akar. Akkor kezdj sportolni (mozgásprogram a könyvben), ha már stabilan megy az étkezés 

tervezési része és azt be is tartod. Semmilyen sporttevékenység nem kompenzálja a helytelen étkezést. 

 Ha már érted, érzed, csinálod 2-3-4 hete és maradéktalanul sikerül tartani, utána legyen fókusz a mozgás is. 

Ha semmit nem mozogtál korábban, kezd a gyaloglóedzés-tervet. Nagyon alábecsülik a gyaloglást, pedig 

élettanilag az egyik legjobb zsírégető módszer túlsúly esetén. Ingyen van, mellesleg. A terv segít felépíteni úgy 

az edzésedet, hogy sérülés ne történjen és megfelelően, fokozatosan terheld az ízületeket, csontokat, izmokat. 

 Dokumentálj minden héten! Tervezz minden nap!  

 Posztsorozatom a program mögött segíteni fog a gyakorlati megvalósításban is. 

 



 

 

      

Duciforradalom 

Hogyan fogyj le végleg? 
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Félelmek nélkül, tartósan fogyni – ez legyen a cél! 

Legtöbben, akik először tévednek a blogomra és a csoportomba bullshit közhiedelmek alapján legalább egyszer 

próbáltak már lefogyni. 

Azaz alacsony kalóriával. Vagy épp koplalással. De minimum szénhidrátcsökkentéssel. 

Az életmódváltásra ösztönző szakemberek tábora ketté osztható. Vannak, akik tagadják a kalória alapú fogyás 

szükségességét és vannak, akik vallják a kalóriaszámolás hatékonyságát. 

Utóbbi közé tartozom: véleményem szerint nincs más módja a hosszú távú, tartós fogyásnak, mint a kalóriatudatosság. 

Határozott véleményem van arról a közegről, akik ebben nem hisznek! 

 Lusták! Nincs kedvük, türelmük kalkulálni vagy nem tudnak helyesen kalóriát számolni, ezért arra 

ösztönöznek másokat is, hogy ők se higgyenek ebben. 

 Terméket (fogyasztószer, táplálékkiegészítő, étkezést helyettesítő porok, tabletták) értékesítenek, erre 

fókuszálnak és erre alapozzák a módszerüket, nem pedig az egészséges, csodaszermentes fogyásra 

ösztönöznek. 

 A legrosszabb kombináció, amikor ez a kettő együtt érvényesül egy népbutítással is megspékelve, miszerint 

az inzulin felelős a hízásért és a szénhidrát ördögtől való, ezért nem a kalória számít, hanem a szénhidrát 

mennyisége. 

Ami nagyon szomorú ebben az egészben az, hogy nem találtam egy olyan szénhidrátot üldöző módszert sem, ahol 

fenntartható ez az állapot. Azaz emberek lefogynak szénhidrát megvonással, majd ezt nem tudják hosszú távon tartani 

és természetesen visszahíznak, amint elkezdenek újra a normális élet adta ritmus szerint étkezni (szénhidrátot is). 

Állandó jo-jo az életük megállás nélkül. Fogynak és híznak váltakozva. 

Ezért annak a módszertannak, ami nem tartható egy életen át, nincs létjogosultsága. És aki mást mond, az önmagának 

is hazudik, de leginkább azoknak, akiknek információt ad át tudásként. Ne keverjük össze a diétákat az életmódváltással. 

A diéta időszakos (főleg egészségügyi célokat kellene szolgáljon, ehelyett fogyókúra gyanánt alkalmazzák). Az 

életmódváltás pedig teljes életvitelreformot takar, amiben egyszerre érvényesül az egészségügyi állapot javítása 

(közérzet, vérkép, erőnlét, hormonrendszer, emésztőrendszer) az egészséges, ideális testsúly elérésével. 

Mindenkinek el kell döntenie, hogy egy életen át fogyókúrázni akar vagy életmódot vált inkább! Az általános köztudat 

a fogyókúra piac anyag haszonszerzése miatt hamis és félrevezető. Pedig nem kellene az legyen! 

Mi a jó módszer? 

Az, amit képes vagy szenvedés nélkül úgy beilleszteni az életedbe, hogy az nem időszakos, hanem állandó, 

kényelmes, fenntartható, betartható és reális célokat ad. 

Ezzel szemben mit üzen az élelmiszeripar és a téves köztudat? 

Ismerős számodra is? Ha arra gondolsz, hogy le kellene fogyni, első körben a TILTÁS szó kerül előtérbe. 

 Mit NE egyél? 

 Mit KELL enned! 

 Miről KELL lemondanod? 

 Mit SZABAD enni? 

És ez a fogyás legnagyobb csapdája: örökösen azt érezned, hogy másképp kell enned, mint másoknak. Másként kell 

étkezned, mint ahogy Te valójában tennéd. Más ételeket kell előtérbe helyezni ahhoz képest, amihez kedved lenne. 

Nem ehetsz olyasmit, amit igazán akarnál. 

És ez az oka annak, hogy a fogyókúrák 95%-ban sikertelenek, még gyomorszűkítő műtétek esetén is 5% azok száma, 

akik szenvedés nélkül, tartósan tudják őrizni az elért eredményt. 

Sajnos, amíg egy fogyni vágyó azt gondolja, hogy a fogyás azt jelenti, hogy csökkentenie kell a kalóriabevitelt egy 

bizonyos szintre, pld. 1200kcal, addig a fogyás örökké csak álom marad és egy folytonos macska-egér játék lesz a 
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súlyingadozásban. Lefogysz 15kg-ot, visszahízol 17kg-ot. És az évek alatt a rajtad lévő súlytöbblet elér egy olyan szintet, 

ahol már a hormonok is eltolódnak, s a saját szervezeted lesz az ellenséged: állandóan étvágyat generál. Folyton éhes 

leszel, de sosem tudod a jóllakottság mértékét helyén kezelni, így leszel túlevő. Így leszel túlsúlyos. 

Emlékszel, hányszor, hány helyen olvastad már azt, hogy kerülni kell a kenyeret, lisztet, cukrot, burgonyát, rizst, 

gyümölcsöt és csökkenteni kell a kalóriát, miközben növelned kell a fehérje bevitelét? 

Emlékszel, hányszor jött veled szemben fogyókúrás tabletta, ital, étkezést helyettesítő italpor, fogyókúrás csoki, 

zsírégető, protein por reklámja? 

NEM VAGY HIBÁS AZÉRT, MERT EZEKET TARTOTTAD KÖVETENDŐNEK! 

Te azért vagy felelős, hogy a realitás talaján kezd el nézni az életmódváltást és megértsd azt, hogy nem mástól, másoktól 

kell várni a megoldást, hanem a saját életviteledben kell más szemléletet bevezetned. Persze, fogyni nem lehet úgy, 

hogy semmin nem változtatsz. Kell változtatni, de közel sem úgy, ahogy a legtöbben teszik: megvonásokkal. 

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 étrend 

összeállítás 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 szemben. 

Az élelmiszeripar elhiteti, hogy a manipulált élelmiszer jó, míg a nyers burgonya rossz. Hiszen, nem kerülhet rá egy 

márkajelzés. Nézzük meg ezt az elítélt zöldséget: krumpli. 

Burgonya - ez egy 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 új burgonyaráadásul 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 

nátriumtartalmának köszönhetően kiválóan szabályozza a vérnyomást, így a vérnyomás problémákkal küszködők 

számára a burgonyaremek 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: 77kcal, 2,1g fehérje, 0,1g zsír, 15,4g szénhidrát 

Hasonlítsuk össze egy ismert márkázott termékkel – véletlenszerűen választottam az elérhető márkák közül: 

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 



Duciforradalom | Idén lefogyok ingyenes program                                          Hogyan fogyj le táplálkozással? 

 

6 

© Minden jog fenntartva | Duciforradalom | www.duciforradalom.hu                                                
 

 

(aszkorbinsav), teljes tojáslé, ivóvíz. Allergén információk: A termék glutént, szóját, tojást tartalmaz. Nyomokban tejet, 

szezámmagot tartalmazhat. 

Tápértéke 100g-ban: 309kcal, 39,3g fehérje, 4,9g zsír, 13,8g szénhidrát 

A burgonya és update tészta egymással szemben: 

✓ Burgonya: Tápértéke 100g-ban: 77kcal, 2,1g fehérje, 0,1g zsír, 15,4g szénhidrát 

✓ Update tészta: Tápértéke 100g-ban: 309kcal, 39,3g fehérje, 4,9g zsír, 13,8g szénhidrát 

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, miközben tudjuk azt, hogy 

a tészta fehérje tartalmát a liszt és szója adja, nem pedig valódi értékű fehérje. 

A burgonya szójamentes. A burgonya gluténmentes. A burgonya vitaminban is gazdag. A burgonya olcsó. 

A márkázott tészta szóját tartalmaz. A márkázott tészta glutént tartalmaz. A márkázott tésztában túl sok vitamint nem 

látok. A márkázott tészta drágább. 

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 hozzá 

adott extra adalékanyagok nélkül tud hasznosítani a sejtek számára létfontosságú elemeket. 

Hiszékenyek vagyunk! 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Duciforradalom | Idén lefogyok ingyenes program                                          Hogyan fogyj le táplálkozással? 

 

7 

© Minden jog fenntartva | Duciforradalom | www.duciforradalom.hu                                                
 

 

 

Hogyan induljunk el a fogyás útján? 

Bármennyire is egyértelmű a plusz kilóink száma, az egyik legnehezebb tényező szembe nézni azzal, hogy változtatnunk 

kellene. A kövérség olyan állapot (az orvosi fogalmak között gyakran betegségként is szerepel), amellyel minden ember 

képes együtt élni addig a pontig, amíg nem történik valami, ami szembesít a valósággal. 

Sok féle módon tudunk szembe nézni önmagunkkal. 

A legjobb verzió az, amikor a tükörkép vagy épp a ruhaméret üzen nekünk: nem vagyunk túl jó formában. A 

legrosszabb felismerés pedig az, amikor egészségügyi szempontoktól vezérelve külső hatások által érkeznek 

figyelmeztető jelek. 

Gyakran hallják tőlem az mentorprogramosaim: "Addig könnyű a helyzeted, amíg nem nehezíti a fogyásodat 

egészségügyi probléma". Ez pedig nem #bullshit. Ez a valóság, kár az önámítás. 

Azért beszélek már most az elején az önámítás fogalmáról, mert az egyik legnagyobb tévútra terelő állapot maga a 

tagadás, amikor azt gondoljuk, hogy "nekünk jó így", "minket elfogad így a párunk", "mi egészségesek vagyunk", "nincs 

akaraterőnk és kész", "az életmódváltás drága", "nekünk erre nincs időnk", "most a munkám lefoglal". 

Elárulok egy óriási titkot: Olyan soha nem lesz, hogy épp ideális az időpont a fogyáshoz. Ha erre várunk, akkor sosem 

indulunk el. Az élet ugyanis nem vár ránk, nem válogat a terhek tekintetében, nem ad felmentést kötelezettségek alól, 

nem hagy ki a sorból bennünket sem semmi alól. Mindig lesz olyan, hogy túl sok a munka, mindig kell foglalkozni a 

gyermekünkkel, mindig lesznek családi konfliktusok. 

Mindig minden fontosabbnak tűnik önmagunknál, ezért képesek vagyunk évekig, akár évtizedekig a sor végén 

menetelni úgy, hogy mindenki mást boldoggá és elégedetté akarunk tenni: a családtagjainkat, a főnökünket. Csak épp 

arra nem kerítünk elég figyelmet, ami annak lenne a kulcsa, hogy kiteljesedett, boldog életet tudjunk mi is élni. 

Az életmódváltás nem kor kérdése. A fogyás nem azon múlik, hogy hány évesek vagyunk. Nincs köze a változókorhoz, 

sem a hormonális problémákhoz. A kövérség azért lép az életünkbe 95%-os arányban, mert rendszertelen életet élünk, 

nem figyelünk oda az étkezésre, aktivitás nélkül létezünk és nem törődünk magunkkal. Az az 5%, amikor bármi más a 

kiinduló ok (pld. egy szteroidos kúra miatti hízás) is kezelhető. 

A gond az, hogy mindenki abba az 5%-ba képzeli bele magát: azaz indokot, bűnbakot keresünk a kövérségre. Ezért 

120 kilósan elrohanunk mindenféle orvoshoz. Nagy túlsúlyoknál magától értetődő szinte, hogy lesz eltérés a 

cukoranyagcsere frontján, az endokrin rendszernél, hormonrendszernél. A diagnosztizált betegségek pedig felmentő 

érvként szolgálnak számunkra, megnyugvást kapunk általuk arra, hogy nem mi vagyunk a hibásak. Ez pedig a 

legnagyobb tévedés. Mert ezek a betegségek javarészt azért alakulnak ki (például 2-es típusú cukorbetegség), mert 

féktelenül fogyasztjuk a finomított élelmiszereket, a cukrozott és ízfokozókkal dúsított ételeket, a cukros üdítőket, a 

desszerteket, a süteményeket nem törődve a következményekkel. Legtöbbször este hódolunk a nagy kajálásoknak, de 

napközben sem vetjük meg a cukor tejszínhabos, szirupos lattékat és a rendelt somlóit. 

Ha pedig valamilyen oknál fogva észbe kapunk, akkor segélykérően lapozzuk fel a Google oldalakat és ostobábbnál 

ostobább fogyókúrákat próbálgatunk, sanyargatjuk a testünket, indokolatlanul kivonjuk a szénhidrátot, levisszük a 

kalóriákat 1200-ra. Ehhez választunk egy edzőtermet, ahová eljárunk heti 5-ször. És persze megrendeljük a 

táplálékkiegészítő csomagunkat, mert majd ez lesz a kiút az egészből. Tartjuk ezt 2-4-6-8 hétig, a legmasszívabbak akár 

tovább is. Aztán a test lázadni kezd, mert elfárad és arra kezdi ösztönözni a hormonokat, hogy kényszerítsenek éhségre. 

Érthető nyelven a fogyókúráink első pár hete után zabálni kezdünk és a leadott 10 kilónk fele annyi idő alatt 

visszaköszön, mint amennyi idő alatt le tudtuk dobni. 

Ezt éveken keresztül váltakozva csináljuk, 5 év múlva már nem 120, hanem 145 kiló a súlyunk és okolunk ezért 

mindenkit, mindent, csak épp saját magunkban nincs egy kemény elhatározás: valamit másképp kellene csinálni, 

másképp kellene elindulni, hogy ne ugyanott lyukadjunk ki újra, meg újra, meg újra. 

Ezt akár önmagamról is írhattam volna, mert mintapéldánya voltam ennek a folyamatnak. Évekig fogyókúrázva híztam, 

gyarapodtam egészen 170 kilóig, miközben minden vágyam az volt, hogy végre lefogyjak. 

Ha magadra ismertél, akkor nagyon jó helyen olvasol... 



Duciforradalom | Idén lefogyok ingyenes program                                          Hogyan fogyj le táplálkozással? 

 

8 

© Minden jog fenntartva | Duciforradalom | www.duciforradalom.hu                                                
 

 

Az idén lefogyok ingyenes e-bookban ugyanis azt fogom megmutatni, hogyan lehet kiszállni ebből a mókuskerékből 

végleg és hogyan lehet szenvedés, koplalás nélkül, egészségesen lefogyni. 

A fogyás szupertitkos haditerve 

Egyél eleget, alapanyagcseréd felett, tényleges energiaszinted alatt 15%-kal, azaz az alapanyagcseréd és az egész napi 

tevékenységedhez szükséges energiaszint közötti kalóriasávban. A fogyás 80%-a ezen múlik. Igen, a 80%-a. 

✓ Meg foglak tanítani arra, ez mit jelent pontosan és hogyan számolj! 

 

Először tanulj meg maradéktalanul helyesen táplálkozni és csak akkor kezdj mozogni, ha ez már hibátlanul megy. 

Egyszerre csak egy területet szabad megváltoztatni, arra koncentrálni, tökéletesen kialakítani benne a rendszert és ha 

ez sikerült, akkor lehet tovább haladni az útvonalon. 

✓ Meg fogom mutatni, hogyan tudod életvitelszerűen beépíteni az életedbe a változtatásokat! 

 

Foglalkozz a lelki vonalával is, mert a fogyás 80%-áért felelős táplálkozás hátszele az önismeret. Aki erre legyint az 

nyugodtan térjen vissza a koplaláshoz, zárja be a weboldalamat, mert menthetetlen a hozzáállása. 

✓ A munkafüzetben lesz lehetőséged tükröt tartani magadnak! 

 

Ne pár hétben gondolkodj! Egy #agyoncseszegetett anyagcsere számára 4-12 hét is szükséges ahhoz, hogy fellélegezzen 

az örökös sanyargatás - zabálás periódusaiból. Ezért nem mindenkinél látványos az eredmény az elején. Ezen a ponton 

dől el, hogy valaki marad örökös fogyókúrázó, vagy végre életmódváltó lesz belőle. 

✓ El fogom magyarázni, miért éri meg hosszú távon életmódváltónak lenni! 

 

Ha eddig nem tudtál tartósan eredményt elérni, esetleg mindig visszakúsztak a leadott kilók, akkor merj szembenézni 

a ténnyel: nem csináltad jól. Ezért be kell látnod: változtatnod kell. Itt az ideje annak, hogy félretedd a 

meggyőződéseidet, amelyek soha nem vezettek olyan eredményekre, amelyekkel elégedett lehetnél. 

✓ Meg tudlak győzni arról, hogy a gyors eredmények nem valósak, ezzel szemben a valódi eredmények sosem 

jönnek gyorsan! 

 

Ha unod, hogy mindig, örökké azzal kell foglalkoznod, hogy fogynod kell, akkor be kell vallanod saját magadnak is, 

hogy egyedül nem igen boldogulsz ezen a területen, talán pont azért, mert ragaszkodsz elvekhez, amelyek nem 

működnek. Ilyen például a szénhidrát-parád, az alacsony kalóriás diétáid, az este 18 után történő nem evés. Ha ezek 

működnének, akkor már lefogytál volna. De nem fogytál le vélhetően, különben nem olvasnád a posztomat. Ha pedig 

olvasod a posztom, akkor megoldást keresel. Ha megoldást keresel, akkor egyedül nem megy. Ezért itt az ideje teljesen 

átkeretezni a fogyásról alkotott gondolataidat és eldönteni: idén le akarsz végre fogyni vagy sem?! 

✓ Megmutatom, a legtöbben milyen téves utat jártok be és mi a helyes út! 

 

A helyes útra térés előtt vissza kell tekinteni! 

✓ Tudnod kell, eddig mit tettél, ami hízáshoz vezetett! 

✓ Látnod kell, eddig milyen módszereket alkalmaztál, amelyek nem adtak tartós eredményt! 

✓ Szembe kell nézned azzal, TE hol szoktál hibázni, ami miatt félbe hagyod vagy visszatérsz a régi szokásokhoz! 

✓ Meg kell ismerned azokat az erősségeidet és lehetőségeidet, amelyeket eddig talán még te magad sem ismertél 

önmagadban! 
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Az egész valahol ott kezdődik, hogy húzol egy képzeletbeli vonalat eddigi próbálkozásaid és a mostani elköteleződésed 

között. Ezen a ponton magad mögött kell hagyni mindent, tiszta lapot nyitni és megtenni minden tőled telhetőt azért, 

hogy ezúttal valami egészen más élményben legyen részed: idén végre lefogyj! 

Kalória és egyéni energiaigény – Hogyan számolj? 

Az energia felhasználása igen sokrétű szervezetünkön belül. A táplálékkal elfogyasztott, bevitt energia legnagyobb része 

pusztán életfolyamataink fenntartására fordítódik. Ezt az energiamennyiséget alapanyagcserének nevezzük (angolul: 

Basal Metabolic Rate = BMR).  

Az alapanyagcsere úgy értelmezhető, hogy ha szervezetünket 24 órára teljes nyugalomba helyeznénk, mindenfajta 

fizikai megterhelés nélkül, akkor is igényel energiabevitelt, mégpedig az alapvető élettani funkciók működtetéséhez 

(légzés, szívverés, izzadás, testhőmérséklet fenntartása, kiválasztás stb.). 

Ez az alapanyagcsere könnyen kiszámítható az alábbi képletek segítségével: 

nők esetében: ((9,99 x testsúly kg) + (6,25 x testmagasság cm)) - (4,92 x életkor év) - 161 

férfiak esetében: ((9,99 x testsúly kg) + (6,25 x testmagasság cm)) - (4,92 x életkor év) +5 

A szervezetünkbe bevitt energiamennyiség és a felhasznált energiamennyiség között alapvető, mindenki számára 

evidens összefüggések írhatók le: 

 egyensúly esetén energiabevitel = energiaveszteség  

 ha pozitív: raktározás zajlik 

 ha negatív: a raktárak felélése történik 

Értelmezzük ezeket az egyszerű összefüggéseket:  

 Amennyiben szervezetünkbe több energiát viszünk be, mint amennyi energiát elveszítünk (fizikai aktivitással, 

alapanyagcsere fenntartásával), akkor az a bevitt energiatöbblet raktáraiban tárolódik – zsírszövetet képez.  

✓ Amennyiben kevesebb energiát viszünk be, mint amennyit szervezetünk igényel, akkor szervezetünk a 

tartalékait felélve egyenlíti ki az energiahiányból adódó különbséget - zsírszövetet (is) bont. 

Levezetem egy példán keresztül az alapanyagcsere és tényleges energiaigény számításának módját annak 

érdekében, hogy egyértelműen átlásd.  

a) Alapanyagcsere 

 nők esetében: ((9,99 x testsúly kg) + (6,25 x testmagasság cm)) - (4,92 x életkor év) - 161 

 férfiak esetében: ((9,99 x testsúly kg) + (6,25 x testmagasság cm)) - (4,92 x életkor év) +5 

 példa 37 éves, 165 cm magas, 90 kg-os nő esetén: ((9,99 x 90) + (6,25 x 165)) - (4,92 x 37) - 161 = (899 + 

1031) - 182 - 161 = 1587 | ebben az esetben az alapanyagcsere tehát 1587 kcal. 

b) Tényleges aktivitás szorzója 

 ha teljesen inaktív, sport nélküli az életed: 1,3 

 ha hetente többször óvatosan edzel: 1,4 

 ha nagyon intenzíven edzel többször: 1,5-1,6 

 példánál maradva a 37 éves nő nem sportol, szorzója 1,3 --> 1587 x 1,3 = 2063 

c) Fogyást segítő kalóriasáv kiszámolása 

 a példánál említett 2063 kcal az a tényleges energiaszint, ami ahhoz kell, hogy a hölgy megtartsa a súlyát, de 

ha fogyni szeretne, akkor 2 sáv közé kell szorítania a táplálkozást 

 a sáv: az alapanyagcsere és a tényleges energiaszint 15%-kal csökkentett értéke között van 

 jelen esetben a 2063 kcal 15%-a 309 kcal, azaz 2063 - 309 = 1754 kcal 

 a 37 éves, 165 cm, 90 kilós hölgy kalóriasávja fogyáshoz: 1587 - 1754 kcal között mozog 



Duciforradalom | Idén lefogyok ingyenes program                                          Hogyan fogyj le táplálkozással? 

 

10 

© Minden jog fenntartva | Duciforradalom | www.duciforradalom.hu                                                
 

 

 azaz ahhoz, hogy fogyjon, nem ehet kevesebbet mint ~1500-1600 kcal és nem ehet többet, mint ~ 1800 kcal, 

tehát sávja: 1500-1800 kcal között van 

d) Mi a célravezető kalória ezen értékek közül? 

Nagyon sokan alapanyagcseréhez közel szorítják a kalóriát, ami a fogyás elején nem szerencsés feltétlenül. Ha engem 

kérdez a példában lévő hölgy, hogy szerintem mennyit kellene egyen, akkor azt mondanám neki: kezdje 1800 kalóriával. 

Minőségi változás lesz az életében az étrendtervezés, a kevésbé hasznos élelmiszerek elhagyása és bizonyosan 

kalóriacsökkenést fog elérni, ha korábban finomított szénhidrátokkal és zsírokkal gazdagított étrendet folytatott. Nem 

kell minden nap hajszál pontosan 1800 kcal, csak törekedjen annak elérésére. 

e) Ez a kalória a fogyás teljes időszakára igaz lesz? 

Abban hiszek, hogy a fogyást nyomon kell kövesse a kalóriasáv felső határa (de az alapanyagcsere a testsúly 

csökkenésével is redukálódni fog). 

Mivel kisebb súlyról indul a példában szereplő hölgy (100 kg alatt), ezért számára az ideális az, ha 10 kg fogyásonként 

csökkenti a felső határt, azaz 80 kg testsúly elérése után 1700 kcal, 70 kg testsúly elérése után 1600 kcal az irányadó. 

Testmagasságához nézve 60-67 kg között van az ideális súlya, így, ha azt el szeretné érni, 1500-1600 kcal közötti 

étrenddel és aktivitással ez kivitelezhető fenntartósávként. 

f) Mennyi idő alatt lehet lefogyni 90 kg-ról 65 kg-ra a példánál maradva? 

Ha egészséges fogyásról beszélünk, azaz kellő makrókat alkalmazunk, akkor heti 0,5-1-1,5 kg az ideális (az elején ez 

lehet több is, de idővel csökkenni fog a heti fogyás, viszont az sem kizárt, hogy az első pár hétben még nincs 

súlycsökkenés, ez attól függ, kinek milyen a korábbi táplálkozási szokása).  

Feltételezzük azt, hogy a fogyás elindul azonnal, 25 kg fogyás tehát 4-6-12 hónap alatt egészségesen megtörténhet. Aki 

1-2 hónap alatt fogy ennyit, ott a kalória túl alacsony, a fogyás nem zsírból történik, hanem főleg izomveszteség 

tapasztalható, mert a szervezet sanyargatva érzi magát és pánikol (zsírt tart vissza a túléléshez). Minden olyan fogyás, 

ahol 2-3 hónap alatt történik 20-30 kg súlyvesztés, az látszatfogyás, vissza fog jönni a leadott súly idejénél akár 

hamarabb is.  

Ha bárki 4, 6 vagy 12 hónap alatt éri ezt el, teljesen jó! Nem szabad sem siettetni, sem türelmetlenkedni. Minél lassabb 

a fogyás, annál egészségesebb, mert bármennyire is hasznos ez a test számára, a szervezet sokként éli meg. Ambivalens, 

de így van. 

g) Mit tartok helyes makróarányoknak? 

Az étkezés 40-45%-a minimum legyen szénhidrát, a maradék nagyobb hányada fehérje, legkisebb hányada zsír. Ám, 

nincs semmi probléma, ha ez nem minden nap van pont ugyanígy. A minőségi táplálkozásban minőségi alapanyagokkal 

mindent lehet enni. Azt nem tartom célravezetőnek, ha eltolódik egy-egy makronutriens, azaz túl sok a zsír, túl sok a 

fehérje, túl sok a szénhidrát. Egyenes arányban jobb minden, ez a kiegyensúlyozott, vegyes táplálkozás egyik alapelve. 

Számold ki ezek alapján a saját energiaigényeidet: 

alapanyagcseréd: ……………………………………………………………………………………………………. 

tényleges energiaigényed: …………………………………………………………………………………………… 

15%-kal csökkentett ideális induló kalóriád: ………………………………………………………………………… 

 

Eddig mennyit ettél? Mit érzel a számok láttán? 
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Kalóriát számolunk vagy makrókat? 

Az emberi szervezet esetén ez azt jelenti, hogy a bevitt energiát megesszük (tápanyagok formájában) és az ezekben lévő 

kémiai kötések lebontásával átalakítja a szervezet az élettani folyamatainkhoz (létszükséglethez: légzés, keringés, 

emésztés, látás, stb.). 

A bevitt energia tehát mindenképp átalakul és ha ebből több van, mint amennyire szükség van, akkor zsír formájában 

átalakulva hízásnak indul a "test". Ha pedig a bevitt energiából kevesebb van, akkor a zsírraktár csökkenni kezd, azaz 

fogyunk. (Súlytartásnál kalória egyensúlyban vagyunk, azaz megközelítőleg annyit eszünk, mint amennyit le is adunk, 

így nincs testsúlyváltozás). 

Ha valakinek fogalma sincs arról, hogy egy nap milyen energiabevitel szerint táplálkozik, akkor nagy eséllyel nincs 

egyensúlyban a táplálkozása. 

Ez a kiindulási alapunk a kalóriaszámlálás és a kalóriadeficit szerint. 

Hogyan ne hibázz? 

Kezdjük ott, hogy hibázni nagyon könnyű: 

 Ehetsz jóval kevesebbet, mint kellene, mert hiszel a divat és sablondiétákban egy ideg (egy idő után mindenki 

rájön, hogy ez többet árt, mint használ. 

 Ehetsz jóval többet, mint kellene, mert nem figyeled a mennyiségeket. 

Ahhoz, hogy ezt a két hibát elkerüld, nagyon egyszerű alapelveket kell követni és azokat folytatólagosan kell 

használni: 

✓ Tudnod kell, mennyi az alapanyagcseréd! Ennek számolásában segítettem az előző oldalakon. 

✓ Követned kell az étkezéseidet, hogy tudd, mennyit eszel! Azaz tervezned kell és vagy számolni vagy előre 

kiszámolt étrendet követned. Ezt megteszi helyetted az ebben az e-bookban található ételportfólió. 

✓ Minél pontosabban mérsz adagokat, annál kiszámíthatóbb az étrended. Mérés alatt azt értem, hogy 

konyhamérlegen nézed, miből milyen adagot használsz (pld. 100g csirkemell). 

✓ A kalóriaszámlálás ösztönösen kialakítja azt, hogy helyes táplálkozási mintákat veszel fel. 

✓ Az energia egyensúly betartásával súlyt tudsz veszíteni és megtartani is. Természetesen a felborulásával pedig 

hízás lehet a végkifejlet. 

✓ Akinek nagy rutinja alakul ki ebben, az már nagyon könnyen fog tudni egész életen át helyesen étkezni, mert 

megtanulja, hogy egy-egy közepes paradicsom nagyjából hány gramm, ezáltal mennyi a kalória értéke és nem 

feltétlenül kell majd folyamatosan konyhamérlegen lavírozni (bár, aki tényleg precíz, az nem teszi el soha). 

Ha ez mind igaz, miért omlik mindenhonnan a szénhidrát üldözése? 

Egyszerű: ez üzlet!  

Láttál már logózott almát? És márkázott burgonyát? 

 NEM! 

Ezzel szemben láttál már szénhidrát-csökkentett kenyeret? És szénhidrát-csökkentett tésztát?  

✓ IGEN! 

Miért? 

Azért, mert a fogyókúra piac talált egy eszközt, amiből pénzt gyárthat. Ez pedig az, ha manipulálja az élelmiszereket és 

ellátja azokat szénhidrát-csökkentett jelzőkkel. Ez mind szép és nagyon jó, de értelme sokszor nem igen van. Mert nem 

a szénhidrát a hibás az elhízásért, hanem a túl sok kalória, azaz a kalóriapuffer. Magyarul az, hogy többet eszünk, mint 

amennyire a szervezetnek szüksége lenne. Félreértés ne essék. Én is különbséget teszek jó és rosszabb szénhidrátok 

között, de tudom, hogy a szénhidrát nem ellenség. Aki arról akar meggyőzni, hogy ez márpedig ellenséges harctér, 

akkor abban érdeke van. Mert nem tud szénhidrát-csökkentett matricát ragasztani senki az újburgonyára. Ezért kikiáltja 

azt rossznak és ad helyette lehetséges alternatívát egy manipulált tésztával. 
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Annak érdekében, hogy megmutassam, milyen hazug piac ez, készítettem random összehasonlításokat különféle 

termékekről, hogy megnézhessük, valóban jobb-e a szénhidrát-csökkentett; és a szénhidrát pótlására használt töltő 

fehérje tényleg hasznos-e a szervezet számára (elárulom: nem). 

Hiába eszel 100 g szénhidrát alatt naponta, ha az energia-egyensúlyod nem jó. 

Hiába eszel 100 g szénhidrátot, ha 1700-as ideális kalóriaigényed mellett a fehérjékkel és zsírokkal kiegészített napi 

kalóriabeviteled például 1900 kalória. Ugyanis Hízni fogsz. 

És ehetsz 190 g szénhidrátot, ha 1700-as ideális kalóriaigényed mellett ennyit eszel valójában. Ekkor fogyni fogsz. 

Tudtad, hogy a szénhidrát és fehérje grammra vetített kalóriaértéke egyezően 4,1 kcal/g? És hogy a zsíré ez 9,7 kcal/g? 

Mégis az folyik a csapból, hogy a szénhidrát az ördögtől való. Nem mindegy a szénhidrátbevitel minősége, ahogy a  

fehérje és zsír minősége is ugyanolyan kérdéses. Ehetsz zsírban tocsogó sült kolbászt is, amiben nincs szénhidrát, de 

kétlem, hogy ez javítaná az egészséged egyensúlyát. Míg egy friss pur-pur kenyérből készült szendvics zamatos, 

roppanós zöldségekkel, friss kecskesajttal tápláló annak ellenére, hogy szénhidrátot tartalmaz. Érted a lényegi 

különbséget, igaz? 

Bullshit, bullshit, bullshit! 

Erről szól a fogyókúra piac. Félrenevelés, népbutítás zajlik azok által, akik saját márkás termékeiket árusítják ezzel 

megbélyegezve a vitaminokkal teli friss epret vagy a görögdinnyét, mert azok szénhidrátok. Egyél manipulált 

szénhidrát-csökkentett péksüteményt, mert az a király, de kerüld el a gyümölcsöt, ami fruktózt tartalmaz. Néha el 

vagyok képedve azokon a médiában elhangzó állításokon, amelyeket olyan emberek közölnek, akik folyamatos 

ellentmondásokkal alkotnak évről évre változó termékpalettát az élelmiszerek világában. 

Ne engedd magad átverni! 
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Makróarányok 

Azt már kifejtettem, hogyan célszerű kalóriaszámolásban elindulni. Az erről szóló fejezetben példával is illusztráltam a 

saját gondolatmenetemet. 

Mindenkinek az lehet a következő kérdése: hogyan kell a kalóriaszámoláson belül meghatározni azt, hogy milyen 

arányokat állítsunk fel ideálisnak a tápanyagok területén. 

Először is tisztázzuk, melyek a tápanyagok: 

A tápanyagok az élelmiszerek azon összetevői, amelyek a növekedéshez és az életműködéshez szükségesek. A 

tápanyagok hat csoportra oszthatók. Ezek a (1) víz, (2) szénhidrátok, (3) lipidek, (4) fehérjék, (5) vitaminok, (6) ásványi 

anyagok. 

Feloszthatjuk őket energiájuk alapján energiát adó (fehérjék, szénhidrátok, zsírok) és energiát nem adó (ásványi 

anyagok, vitaminok, víz) csoportokra is. 

Esszenciális tápanyagoknak hívjuk közülük azokat, melyeket a szervezet nem képes maga szintetizálni a normális 

szükségletnek megfelelően. Ezeket a tápanyagokat az élelmiszerekből kell megszerezni. 

Kalóriabevitel szempontjából tehát az energiát adó TÁPANYAGOKRÓL kell beszélni: 

 fehérje 

 szénhidrát 

 zsír 

Fehérjék 

Az élő sejtek legfontosabb alkotóelemei. Mivel testünk mintegy 20%-át fehérjék teszik ki, nagyon fontos a táplálékkal 

való bevitelük, különösképpen gyermek- és serdülőkorban. A bevitt fehérjéket a szervezet aminosavakra bontja, majd 

az aminosavakból szintetizálja meg saját fehérje láncait, melynek felépítésében 20 különféle aminosav vesz részt. Ezek 

közül kilenc esszenciális, ami azt jelenti, hogy a szervezet nem képes szintetizálni, ezeket mindenképpen külső forrásból 

kell bejuttatni. A fehérjék lehetnek elsőrendű vagy komplett fehérjék, melyek az esszenciális aminosavakat megfelelő 

mennyiségben tartalmazzák (húsok, tej, tojás, hal) és másodrendű fehérjék, melyek bizonyos esszenciális 

aminosavakban hiányosak (növényi fehérjék). 

Fehérjére van szükség ahhoz, hogy a sejtek regenerálódni tudjanak, az izomzat megfelelően tudjon működni, a 

bőrünknek, hajunknak, körmünknek is fontos. 

Szénhidrátok 

A szénhidrátok neve is mutatja, hogy molekuláik szénatomokat, oxigénatomokat és hidrogénatomokat tartalmaznak. 

Táplálékaink igen jelentős részét képezik. 

A szénhidrátokat kémiai szerkezetük alapján csoportokba soroljuk. Amikor korábban olvastam a szénhidrátokról, 

sosem értettem, mit jelentenek az egyszerű, meg összetett fogalmak és a dietetikus képzés ezt teljesen helyére tette 

nálam. Hétköznapi nyelven tudok már róla beszélni. 

 A kémiailag hat szénatomból álló szénhidrátokat egyszerű cukroknak hívjuk. Ilyen a glükóz (szőlőcukor) és 

fruktóz (a gyümölcscukor). 

 A kettős cukrok két egyszerű cukor alegységből állnak, ide tartoznak a répacukor és tejcukor. Az egyszerű és 

kettős cukrokra jellemző, hogy gyorsan felszívódnak, így a szervezet számára könnyen hozzáférhető, energiát 

adó vegyületek, vízben oldódnak és édes ízűek. 

 Az összetett szénhidrátok vízben nem oldódnak, nincs édes ízük, lassan szívódnak fel a tápcsatornában, 

kémiai szerkezetük is bonyolultabb a cukrokénál. Ide tartozik a növényi keményítő és cellulóz, valamint az 

állati (izomban és májban tárolt) glikogén. 

A szénhidrátok elsődleges szerepe az energianyerés. Az ajánlások szerint a napi étkezés 55-60%-a kell szénhidrátból 

állni és ezt úgy kell megosztani, hogy annak túlnyomó többsége összetett szénhidrátokból álljon, csak kisebb részét 
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képezzék az egyszerű cukrok, azok is inkább a gyümölcsökből származzanak, ne pedig hozzáadott cukorból. Ezt 

tanítom én is. Nem a cukorral van baj, hanem a túl sok hozzáadott cukor okoz gondot, amikor valaki elhízott. 

Az agy elsődleges forrása, tápanyaga a glükóz, amelyet szénhidrátból nyer a szervezet. 

Zsírok 

A zsiradékokat az alapján, hogy szobahőmérsékleten folyékony vagy szilárd halmazállapotúak, hívjuk zsíroknak vagy 

olajoknak. Eredetük alapján beszélhetünk növényi zsírokról és olajokról, valamit állati zsírokról és olajokról. A 

zsiradékok 94-98%-ban trigliceridekből állnak. 

Itt is gyakran találkoztam fogalmakkal, amelyeket nem láttam át. Most segítek ezeket is jobban megérteni: telített 

zsírsavak, telítetlen zsírsavak, többszörösen telítetlen zsírsavak. Melyik jó, melyik nem, mibe mi sorolható? 

A telített zsírsavak szobahőmérsékleten többé-kevésbé szilárdak. Ezek a zsírok elsősorban állati eredetűek, de ide 

tartoznak egyes növényi eredetű zsírsavak is, mint például a kókuszzsír, illetve a tejből és a tejtermékekből származó 

zsírok is (pl. sajtok). Kémiai jellemzőjük, hogy a bennük lévő szénatomok egyenes láncot alkotnak, és nem tartalmaznak 

úgynevezett kettős kötéseket 

Ha egy zsírforrásra azt mondjuk, hogy telítetlen, az azt jelenti, hogy kettős kötéseket tartalmaz és ezek a zsírforrások 

szobahőmérsékleten folyékonyak (pl. olívaolaj, avokádóolaj, lenmagolaj). Az egyszeresen telítettek pontosan egy kettős 

kötést tartalmaznak, a többszörösen telítettek pedig többet is, hidrogén pedig kevesebb van bennük. 

A telítetlen zsírsavak esetén az alapján, hogy a trigliceriden a szénlánc vége és az ahhoz legközelebbi kettős kötés között 

hány szénatom helyezkedik el, megkülönböztetünk ω-3, ω-6, ω-9 és ω-11 zsírsavakat. Ez azért lényeges, mert az ω-3 és 

ω-6 zsírsavak esszenciális zsírsavak, ami azt jelenti, hogy a táplálékkal kell a szervezetbe jutniuk, mivel a szervezet nem 

képes előállítani őket. 

Általánosan azt halljuk, hogy a telített zsírsavak a rossz haverok, a telítetlenek pedig a jó cimborák. Én egy harmadik 

verziót tartok igaznak, és itt említem először a transzzsírokat, amelyek a mesterségesen, hidrogénezéssel előállított 

növényi olajokból állnak. Ám abból a szempontból igaz a telítetlen zsírsavak előnyben részesítése, hogy ezek közül az 

esszenciálisakat csak táplálkozással tudjuk pótolni. 

Viszont bejön a történetbe egy negyedik vizsgálati pont is, ez pedig a zsírfélék füstölési pontja. A füstölési pont dönti 

el ugyanis azt, hogy mire lehet használni egy olajat. A füstölési pont az a hőmérséklet, amelyen az olaj elkezd lebomlani, 

égni, elveszíti ízét és tápértékeit. Az ilyenkor keletkező égéstermék egészségkárosító lehet. Általában minél finomabb 

az olaj, annál magasabb a füstölési pontja. Az olajban sült ételekhez semleges olajokat érdemes használni: napraforgó 

olaj (de fogyási szakaszban ez legyen az utolsó a sorban), kókusz olaj, szőlőmagolaj. Az erősebb aromájú olajokat 

inkább salátákban, mártogatósokban, ételek befejezésénél használjuk. Diétás étrendben sütéshez használd bátran a sima 

olívaolajat és a kókuszolajat, avokádóolajat. Salátáidba, öntetekhez pedig az extraszűz olívaolaj, az ízesített olajok a 

tökéletes választások! 

Zsírokra tehát azért van szükség, mert esszenciálisak, azaz nélkülözhetetlenek a szervezetünk számára a 

hormonháztartásunk miatt is és a vitaminok okán sem elhanyagolható. 

Külön meg szeretném említeni, hogy az élelmiszereket én ezen felül is csoportosítom eredetük szerint (állati eredetű, 

növényi eredetű, ásványi eredetű) és a táplálkozásban betöltött szerepük szerint: (alapélelmiszerek, élvezeti szerek). 

Amire én szorítkozom az általam javasolt egészséges étkezési rendszerben az az alapélelmiszerek köre. Nem tartom 

indokoltnak élvezeti szerek alkalmazását. Szerintem nem feltétlenül kell külső fehérje forrás például egy tejsavó 

személyében. 

BESZÉLJÜNK AZ ARÁNYOKRÓL 

Az egészséges táplálkozás során annyi energiát juttatunk a szervezetünkbe, amennyire szükségünk van, nem többet, 

nem kevesebbet. Ez tápanyagok megoszlásának kiegyensúlyozott arányával érhető el. Az energiaszükséglet 25-30%-át 

fehérjéből, 25-30%-át zsírból, 40-50%-át szénhidrátból fedezzük egy hagyományos, kiegyensúlyozott táplálkozási 

módszertanban. Az egészséges táplálkozásnak az egészség megőrzésében döntő szerepe van. Mitől függ, hogy naponta 

mennyi táplálékra van szükségünk? Függ az egyén nemétől, életkorától, aktuális testtömegétől, fizikai tevékenységétől, 

sportolási szokásaitól. Ezt mutattam meg a kalória egyensúlyról szóló posztban is. 
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DE! Hogy teljesen letisztítsam a tévhiteket, őszintén kimondom: az arányok másodlagosak a kalóriákkal szemben. A 

megoldás ugyanis az EGÉSZSÉGES KALÓRIADEFICIT, nem pedig a fehérje túlsúlyos, a szénhidrátszegény, a 

zsírban gazdag étrend. És ezt alkalmazom a saját menümben, a Mentorprogramosaim menüjében is. Nem kell minden 

egyes napon hasonló makrókat enned, ha a kalória megvan. Ezért számolok kalóriát és nem pedig makrókat centizek. 

Nem az a lényeg, hogy szénhidrátot csökkentsünk, hanem az a feladat, hogy a számodra ideális kalóriasávon belül legyél 

meg. Ez pedig CSAK ÉS KIZÁRÓLAG kiegyensúlyozott táplálkozással érhető el. 

Hogyan, miért? 

Azért és úgy, mert amennyiben saját kalóriasávodban étkezel bármit, amit szeretsz enni - csak tényleg benne maradsz 

a sávban és igyekszel minőségi tápanyagokat felhalmozni - akkor ezt képes leszel megingás nélkül, tartósan csinálni. A 

legtöbb megrekedés azért érkezik az életedben, mert nem tudsz kitartani. Azért, mert megvonsz magadtól egy csomó 

jó dolgot annak érdekében, hogy fogyj, PEDIG ERRE NINCS SZÜKSÉG.  

Ahhoz, hogy fogyj tehát, be kell állítani a kalóriát elsődlegesen és csak másodlagos az, hogy ezen belül 

hogyan oszlanak meg az arányok, mert ha az egészséges kalóriadeficit nincs meg, akkor az arányok ezen 

nem fognak se javítani, se rontani... de fogyni sem fogsz és fel fogod adni. 

Tehát mi a leegyszerűsített magyarázatom arra, miért nem jó eltolni a makró arányokat nagyon? 

 Ha túl sok a fehérje és kevés a szénhidrát és zsír, attól nem fogsz hamarabb fogyni, mert a szénhidrát és 

fehérje kalóriaértéke egyező, ellenben egy csomó finomságot megvonsz, ami miatt idő előtt el fog menni a 

kedved, motivációd. 

 Ha túl sok zsírt viszel be és csökkented a szénhidrát és fehérje arányokat, jóval kevesebbet ehetsz, hiszen a 

zsír majdhogynem duplája a másik két makró tápanyagértékének és szintén az áll fenn, hogy megvonsz 

magadtól finom ételeket, amiket előbb vagy utóbb úgy is kívánni fogsz.  

 Ha normálisan eszel azt, amihez kedved van - azért ésszel figyelve arra, hogy ne legyen TÚLZOTTan sok 

hozzáadott cukor és a hormonháztartásod állapotának megfelelően, szakember által átbeszélt módszertannal 

teszed ezt -, akkor nem kell makrózgatni, centizgetni azzal, hogy hány gramm szénhidrát, hány gramm zsír 

fér bele az étrendedbe. Kalória egyensúly legyen. Természetesen az egészséges táplálkozás alapja a 

tápanyagbevitel. A csokoládé nem fog ellátni megfelelő vitaminokkal, tápanyagokkal, nem lesz benne jó 

fehérje, jó szénhidrát, tehát arra kell törekedni, hogy minőségi legyen az étrended: jó gabonák, finom 

zöldségek és gyümölcsök, finom tejtermékek, kedvenc ételeid, snackek, bármi, amelyben nincs sok hozzáadott 

cukor, ízfokozó, adalékanyag. Vagyis, ha neked 1600 kalória az ideális, azt ne mars csokiból fedezd, mert 

hiányállapot fog felállni. Oszd el 3-4-5 étkezésre a jó húsokban, tojásban, zöldségekben, gyümölcsökben, jó 

zsiradékokban gazdag ételeidhez és ebbe akár még a mars csoki is belefér, ha tényleg kereten belül vagy. Ám 

a 80-20%-os arányt tartom kivitelezhetőnek. Azaz 80%-ban legyél nagyon tudatos és olykor, életed 20%-ában 

engedj meg magadnak egy finom lángost a strandon vagy egy jó kis menüt a bátyád esküvőjén. 

✓ Cél a tudatosság, nem a sanyargatás! 
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Étkezési ritmus – hányszor egyél? 

Az egészséges táplálkozás egészségesen működő anyagcserével valósítható meg. Egészségtelen étel nincs, csak 

egészségtelen táplálkozási rendszer van. Amikor ételt eszel, akkor szénhidrátot, fehérjétek, zsírokat viszel be a 

szervezetedbe. Ha mozogsz, akkor kalóriát égetsz el - jó esetben a zsírraktárakat ürítve. Ha ebben az energiaellátási 

rendszerben probléma lép fel, azaz túl sokat eszel, vagy túl keveset eszel, a szervezeted bekapcsolja a TÚLÉLŐ 
PROGRAMJÁT. A szervezetünket felépítő és lebontó biokémiai folyamatok összességét jelentő anyagcserénk 

vészhelyzetben lelassul és a zsírraktározás irányába tolja a szervezetet. 

A túlélő program NÖVELI ÉS VÉDI a zsírraktárakat. Amikor az anyagcsere lassulás bekövetkezik és a túlélő 

üzemmód aktív, megbízhatatlanná válik az éhségérzetünk. Ez kettő végletbe csap át: vagy állandóan éhes vagy, 

ellenkező esetben soha nem érzed magad éhesnek. Az energiaellátási vészprogram eredménye pedig maga az 

ELHÍZÁS. 

A szervezeted egyetlen módon nyerhet energiát: TÁPLÁLKOZÁSSAL. ÉS!!! A sejtjeid egyetlen energiaforrásból 

jutnak energiához KÖNNYEN: SZÉNHIDRÁTOKBÓL! 

Ha olyan módszerrel próbálsz lefaragni a testsúlyodból, ahol a szénhidrátbevitelt csökkented számodra ideális szint alá, 

akkor beindul a TÚLÉLŐ PROGRAM, nekivágsz az eredményesnek tűnő LÁTSZAT FOGYÁSODNAK. Ezzel 

pedig fogyás helyett jo-jo effektusba keveredsz és a drasztikus tápanyag/energiamegvonás miatt nem zsírból, hanem 

izomból történik a kilók elvesztése, majd maximum fél, esetekben 1 éven belül visszajön a leadott súlyveszteség (vagy 

annál több is). Összkilóban ugyan azt látod, hogy fogysz, akár iszonyat mennyiségű, több tíz kilós fogyást is 

produkálhatsz látszat fogyás címén, mindeközben viszont a valóság az, hogy a zsírtömeged az sajnos nőni fog. VALÓS 

FOGYÁST úgy érhetsz el, hogy azt testzsír % méréssel folyamatosan vissza is tudod igazolni magad irányába, mert a 

helyes módszer alapján zsírból történő fogyással viszed véghez az elhatározást. 

Ha az étkezési gyakoriságunk nem megfelelő, akkor a fogyásunk megbukik. Erre az egy étkezési hibára igaz az, hogy 

amennyiben ez rendben zajlik, akkor a többi hiba ellenére nagyobb az esélyünk a fogyásra más hibák elkövetése esetén 

is. Átlag ébren töltött órák száma szerint kell figyelembe vennünk a 3-4 óránkénti étkezési gyakoriságot. 

Étkezést követően az inzulinszint a csúcsát 1 óra elteltével éri el. Ha nem elégítjük ki azt a folyamatot, hogy az 

inzulinszintünk ne maradjon túl sokáig étkezés után - teljesen normális folyamat keretében - lecsökkent állapotban, 

vagyis az étkezési gyakoriság eltér a 3-4 óránként közötti rendszerességtől, akkor életbe lép az, hogy a 

HORMONSZENZITÍV LIPÁZ NEM LESZ AKTÍV. Ez a hormon a zsírégető hormon, és nem lesz aktív akkor, 

ha az étkezésünk túl gyakori vagy túl ritka. 

A túl gyakori étkezés következménye tudományosan: Táplálkozást követően a szervezet az energia előállítása (glükóz 

égetése) mellett a raktározó folyamatokat helyezi előtérbe. Táplálkozáskor a hasnyálmirigy inzulin termelése fokozódik. 

Az ún. lipoproteinek zsírsavakat szállítanak a zsírszövetbe, amelyek a zsírsavakat trigliceridek formájában tárolják. A 

triglicerideket a zsírsejt nem tudja felvenni, ezért a zsírszövetben megtalálható lipoprotein- lipáz (LPL) enzim előbb 

felszívható zsírsavakra és glicerinre bontja a triglicerideket. Az enzim működését az inzulin serkenti. Tehát az egész 

nap eszünk, nassolunk és folyamatosan sok az inzulin a szervezetben, akkor egészen biztosan nem tudunk a zsírégetés 

irányába kerülni. 

A túl kevés számú (ritka) étkezés következménye tudományosan: Bekapcsol a túlélő üzemmód, mert a szervezet 

pánikol, tartalékolni kezd és nem ereszti el a zsírraktárakban található "kincseit". 

Ha elkövetjük azt a hibát, hogy TÚL SOKSZOR VAGY TÚL KEVÉSSZER ESZÜNK, akkor a LIPOPROTEIN 

LIPÁZ aktivizálódik. Ez a zsírraktározáskor aktív. Ha tehát a gyakoriságunk nem megfelelő, akkor a fogyásunk 

megbukik. Erre az egy étkezési hibára igaz az, hogy amennyiben ez rendben zajlik, akkor a többi hiba ellenére nagyobb 

az esélyünk a  fogyásra más hibák elkövetése esetén is. Átlag ébren töltött órák száma szerint kell figyelembe vennünk 

a 3-4 (5) óránkénti étkezési gyakoriságot. 

A folyamatos evéssel arra kényszerítjük a szervezetet, hogy folyamatosan inzulint termeljen, a hasnyálmirigyet nem 

hagyjuk pihenni. Túl sok tápanyagot kell megemészteni. Állandóan dolgozik a gyomor, az epe, a vékonybél. És a magas 

inzulinszint akadályozza a zsírégetést. Ezt láthatod a 2. ábrán. 
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Ha pedig azt a hibát követjük el, hogy túl ritkán eszünk, a fent említett folyamatok következtében nem tud aktivizálódni 

a zsírbontásért felelős folyamat, a szervezet vészjósló üzemmódja bekapcsol, tartalékolni kezd és foggal-körömmel 

ragaszkodni fog a zsírraktárak tartalmához. Ezt vezeti le a 3. ábra. 

 

Az egész rendszert keretbe szervezi és elindítja, hogy ÉBREDÉS UTÁN 1 ÓRÁN BELÜL meg kell történnie az 

első étkezésnek. 

A 3-4 (5) órás közönként megtörténő étkezések közötti időszakban EGYETLEN KALÓRIA FALATOT SEM 

FOGYASZTHATUNK. Minden, amiben kalória mértékegység meghatározható, legyen az egy kávé vagy cukros üdítő 

vagy kalóriát tartalmazó édesítőszeres üdítő is, inzulinválaszt vált ki. Ez miért nem jó? Az előbbiek során kifejtettem, 

hogy a túl gyakori étkezés nem aktivizálja a hormonszenzitív lipázt, azaz a zsírégető mechanizmus nem kapcsol be. A 

túl sok inzulin jelenléte tehát zsírégetést gátol. De az sem jó, ha éhezünk, mert akkor viszont pánik és vészüzemmód 

van. Ezért kell optimális, rendszeres, keretbe foglalt étkezési módszertant bevezetni. Nem koplalni, nem túlenni, hanem 

megfelelő rendszerességgel, előre tervezetten, nem tervezett nasik elkerülésével kell okosan étkezni. Ezt szemlélteti az 

1. ábra. 

Sokan érvelnek a napi 5 étkezés ellen azzal, hogy pont emiatt túl sokszor késztetjük munkára a hasnyálmirigyünket az 

inzulintermelésre, ám az igazság az, hogy nem ez a 4-5 tudatosan megtervezett étkezés okoz problémát, hanem azok 

az ici-pici közbe ékelt csalások, amelyeket sokszor tudattalanul teszünk és bele sem számítjuk a napi étkezéseinkbe. 
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Gyakorta fordul elő, hogy betartja valaki a 3-4 óránkénti előre megtervezett étkezést, de az étkezések között eltelt 

időben megiszik egy pohár kólát vagy szörpöt, ezzel idézzük elő a túl gyakori étkezést. 

Okos étkezés 

Hogyan valósítható meg a tudatos, okos étkezés mindenkire nézve? Összefoglalom 7 pontban! 

1. Az okos alapétkezés élelmiszerei - teljes életre egészséges szervezetet feltételezve (a hormonális és 

emésztőrendszeri problémákhoz később szűkítjük a listát): 

Ezeket az élelmiszereket tartom „okosnak”: 

 Zöldségek és gyümölcsök (friss és fagyasztott)  

 Tojás 

 Nyers halak (lazac, pisztráng, harcsa) konzerves halak (tonhal, makréla, szardínia, lazac), füstölt halak (füstölt 

lazac, makréla, stb.)  

 Húsok: csirke, pulyka, csirkemáj, kacsamell, kacsacomb, karaj, marha, bacon 

 Magas hústartalmú húskészítmények, sonkafélék, virsli (min.70% hústartalom) 

 Gabonák és álgabonák: basmati rizs, vadrizs, barna rizs, köles, hajdina, bulgur, kuszkusz, quinoa, cirok, teff, 

zabpehely, rizspehely, kölespehely, hajdinapehely, durumtészták, teljes kiőrlésű tészták 

 Álgabona tészták: kölestészta, hajdinatészta, quinoa-tészta, stb. 

 Hüvelyesek: zöldbab, zöldborsó, vörösbab, fehérbab, lencse, kukorica 

 Magas keményítő tartalmú zöldségek: édesburgonya, burgonya 

 Növényi tejtermékek: kókusztej, mandulatej, kesudiótej, rizstej, kókuszjoghurt, kókusztejszín, rizstejszín, 

totu, növényi sajtok (pl. violife), növényi tejföl (pl. Dr. Oetker) 

 Tejtermékek: görög joghurt, natúr joghurt, túró, kefir, tejföl, sajtok, cottage cheese 

 Olajos magvak: chiamag, mandula, dió, kesudió, szezámmag, tökmag, pekándió és egyéb diófélék 

 Növényi lisztek: édesburgonyaliszt, kókuszliszt, mandulaliszt, hajdinaliszt, kölesliszt, stb. 

 Olajak/zsírok: olivaolaj, kókuszzsír, vaj, kacsazsír, libazsír, avokádóolaj, szezámolaj, dióolaj és ehhez hasonló 

olajok 

 Ropogósok: abonett, puffasztott rizs, wasa, finn crisp és ehhez hasonlók 

 Zöldfűszerek: friss vagy szárított (cukormentes) 

 Cukormentes vagy minimális cukorral dúsított proteinporok 

 Cukormentes kencék: majonéz, mustár, ketchup, növényi kenceficék (pl. Aldi/Lidl/DM kínál ilyen verzióból 

több alternatívát) 

 Teljes kiőrlésű tortilla/pita/pizza/hamburger/réteslapok 

 Ehető kenyérfélék: teljes kiőrlésű, pur-pur, rozs, ősgabonás, gesztenyelisztes, hajdinalisztes 

 Szafi lisztből készült pékáruk, tészták, desszertek 

 Természetes édesítők: stevia, eritrit, xilit, ezerédes 

 Cukorfélék, amelyek esetén a mérték nagyon fontos: nádcukor, barna cukor, nyírfacukor, almacukor 

 Proteinporok (lehetőleg kollagén, növényi proteinporok) 

 Pici élvezet: szójaszósz, vörösborecet, almaecet, balzsamecet, fehérborecet, ecet 
 

2. Alkalmazd a reform főzés aranyszabályait: 

 Süss tepsiben! Fasírtokat, zöldségeket, süteményeket, piríts magvakat, zsiradékot igénylő palacsinták helyett 

többször készíts szilikonos formákban muffinokat, süteményeket, minél kevesebb zsiradék hozzáadásával 

készülnek az ételeid, annál magasabb keret jut az értékes tápanyagoknak! Persze, ne keverjük össze a jó 

zsírokat ezzel. Jó zsír van a chiamagban, az avokádóban, az olívaolaj is idesorolandó. A sütéshez leginkább 

általánosan használt olajokról beszélek: napraforgóolaj, stb. 

 Használj sütőzacskót és tegyél bele friss zöldfűszereket, ízeket! 

 Főzeléket, levest sűríts önmagukkal (például egy sütőtökkrémlevesbe csempéssz egy kisebb darab 

édesburgonyát / burgonyát és liszt hozzáadása nélkül krémesítsd az ételt, ha lehet)! 

 Használj grillezős serpenyőt! Már szinte minden áruházláncban kapható fedővel is. 
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 Vásárolj olayspray-t, amivel csak be kell fújni a serpenyőt, így mindenhová jut belőle, sokkal 

kalóriatakarékosabb. 

 Spray mellett az ecsetet is javaslom, amivel ki tudod kenni a serpenyőt, ha például kókuszzsírt használsz! 

 A zöldségeket inkább pirítsd fokhagymán, hagymán, mintsem párolnád. Roppanósságuk mellett több 

tápanyagot is megőriznek. 

 Készíts friss zöldség és gyümölcs alapú smoothie-különlegességeket, ez nagyban segíti a napi nyersélelmiszer-

fogyasztásodat. 

 Süteményekbe is tegyél zöldséget! Most talán furcsán nézel a betűkre, de egy spenótos vagy céklás brownie 

isteni finom, meg fogod látni a receptek között! Ezzel is segíted a rostfogyasztást, a megfelelő jó szénhidrátok 

és zöldségek napi mennyiségének felhasználását. 

 Használj az ételeidhez alaplevet, amihez legjobb választás a terápiás húsleves, melynek receptjét is meg fogod 

találni a programban! Apró tégelyekben 2 dl-enként porciózd ki, majd ezt használd levesekhez, főzelékekhez, 

mártásokhoz! Ki tudod váltani vele az ízesítést, így nagyon könnyű elhagyni a gyorspácokat, ételízesítőket. 

Fagyaszd le, így könnyedén tudod felhasználni bármikor ételekben. 

 Készíts saját mártásokat és krémeket, amelyekben nincs feleslegesen hozzáadott tartósítószer. A program 

megtanít pesztó, mártás, pirítós krémek, mártogatósok alternatíváira. 

 Használd a zöldségek széles variációit minden arra jó ételhez: bármilyen zöldség használható fasírtokhoz, 

smoothie-khoz, lepényekhez, tojásos omlettekhez, muffinokhoz, zabsüteményekhez, mártásokhoz (nem csak 

a paradicsommártás, hanem a brokkoli, a gomba, a répa, a kukorica és sok más zöldség is). 

 Használj az ízesítéshez fokhagymát, póréhagymát, újhagymát, (ezeket nem kell számolnod a makrókban) 

rengeteg zöldfűszert, citromlevet, lime-levet, minél különlegesebb fűszereket, curryt, kurkumát, kaprot, 

fahéjat, stb. Pici mustár is mehet egy-egy raguba (dijoni a legjobb). Ami még jó praktika: savanyú káposzta, 

csemegeuborka vagy kovászos uborka leve a ragukba/mártásokba, illetve a már említett alaplé rengeteg velős 

csonttal, zöldséggel (leveskocka nélkül). 

 Zsiradék: mehet olívaolaj, kókuszzsír, pici kacsazsír, libazsír, illetve vaj! De érdemes párolni, sütőben grillezni, 

hogy minél kevesebb hozzáadott zsiradék legyen egy ételben. Ha engem kérdezel: olívaolaj és kókuszzsír. Ez 

a kettő a favorit. 

 A fűszereket sosem kell számolni a makrókban. 

 Ízesítés: tilos a gyorspác, a hozzáadott cukrot és ízfokozót tartalmazó mindenféle poralap, üveges mártás, 

leveskocka, cukrozott fűszerkeverék. 

 Mindig mindent nyersen mérünk a receptekhez, amikor étrendet tervezünk. 

 Az ananászt, görögdinnyét és az ehhez hasonló kemény héjú gyümölcsöket természetesen hámozás után 

mérd, de pl. a banán is mehet héjastól. Jegyezd meg így: élhetően mérünk! :) 

 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. 

 Növényi tejek: nézd meg a csomagoláson, hogy hozzáadott cukortól mentes verziót válassz, mert ma már 

többféle kapható cukrozott formában is.  

 Ha egy termékre az van írva, hogy gluténmentes, akkor először győződj meg róla, mit tartalmaz. Gyakran 

szójafehérjével pótolják a glutént, amit ezen formájában nem javaslok fogyasztani. Ugyancsak gyakori a 

gluténmentes lisztek között a kukoricaalapú liszt, ami bizonyos hormonális gondok esetén nem hasznos.  

 A süteményekhez, palacsintákhoz, gofrikhoz, muffinokhoz, főzelékek rántásához, a levesek behabarásához, 
fasírtokhoz, mártások sűrítéséhez, húsok panírozásához véleményem szerint a zabliszt a legjobb alternatíva. 
Jól viselkedik minden főzési, sütési eljárás alatt. 

 
3. 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 uzsonna alkalmával pótold a 

bőségesebb (elégséges) reggeli alapanyagait / ételeit: 

Reggel néha jólesik csak egy turmix. Nem gond, készíts egy finom banános-spenótos-kókusztejes smoothie-t, s tízórai 

és/vagy uzsonna alkalmával egy szilárdabb étel tökéletes lesz, pl. szendvics vagy akár muffin, de végtelen sok variációt 

találsz majd ezekre az étrendben. 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. 
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4. Soha ne hagyj ki étkezést, ne tarts 3-5 óránál nagyobb szünetet: 

Mindenképp kezdd úgy a napodat, hogy felkelést követő 1 órán belül fogyaszd el az első étkezést. Innen számítjuk a 

3-5 óránkénti étkezési ritmust. Egy egészséges napi étkezés (3)-4-7 étkezés között van. Azért tettem zárójelbe a 3 db 

étkezést, mert ezt bevallom, hosszú távon kevésnek tartom, de vannak olyan időszakok, amikor ez is érvényesülhet. 

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

Ne csipegess, ne igyál kalóriatartalmú italt, tejeskávét, gyümölcslevet. Csak kalóriamentes vizet/teát igyál. Minden 

kalóriatartalmú 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)! Természetesen ebbe nem tartozik bele a víz (és a citromos víz is mehet cukor nélkül). Ha olyan cukormentes 

üdítőt iszol, amely kalóriamentes (pl. zéró kóla - néha), azt étkezés részeként fogyaszd el és ne két étkezés között, mert 

az édesítőszerre is inzulinreakció születik. Zéró üdítő maximum a napi folyadékmennyiség 20%-a lehet. A folyadékba 

nem számít bele a kávé és a leves. Ha szereted a BCAA-t (tápkieg.), használhatod – ha cukormentes, de itt is érvényesül, 

hogy ne kortyolgasd folyamatosan - inkább edzés közben csak vagy étkezés után. Szörpöt, cukrozott üdítőket ne igyál, 

az alkalomadtán előforduló eseteket kezeld úgy, hogy az életmódod 80-20%-os velejárói, az egyensúly mindig afelé 

billenjen, hogy tartod magad a tervhez, fogyás alatt saját magadat hátráltatod! Fogyásod után ez az életed része lesz, 

hiszen nem kell lemondani ezekről egy teljes éltre. De ameddig a változás a célod, addig a legnagyobb tudatossággal 

gondolj erre! 

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

Ez leegyszerűsítve azt jelenti, hogy a reggeli, tízórai és az ebéd étkezéseire szánt ételeket már igyekezz elfogyasztani 

eddig az időpontig. Azaz, ezután már csak uzsonna, vacsora és esetleg pótvacsora maradjon. Nem szerencsés a nap 

hátralévő részében megterhelni 2 főétkezéssel a testedet. Az ebéd és vacsora között az az ideális, ha eltelik 5-6-8 óra. 

7. Be kell tartani ideális napi étkezési ritmust: 

Az első étkezésed felkelést követően 1 órán belül történjen meg, ezt már tisztáztuk! Innen számít a 3-5 óránként történő 

étkezési ritmus. 

Példák: 

 5 db étkezés: ✓ 6:00 ✓ 10:00 ✓ 14:00 ✓ 17:00 ✓ 20:00 

 5 db étkezés: ✓ 7:00 ✓ 11:00 ✓ 14:00 ✓ 18:00 ✓ 21:00 

 5 db étkezés: ✓ 5:00 ✓ 9:00 ✓ 13:00 ✓ 17:00 ✓ 20:00 

 5 db étkezés: ✓ 10:00 ✓ 14:00 ✓ 17:00 ✓ 20:00 ✓ 23:00 

 4 db étkezés: ✓ 7:00 ✓ 12:00 ✓ 17:00 ✓ 21:00 

Ez egyéni mindenkinél és nem kell állandó legyen, azaz nem kell görcsösen ragaszkodni a pontos időpontokhoz. A 

példa azt mutatja, hogy nagyjából ilyen megoszlással könnyedén tartható a napi 4-5 étkezés. 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 akár 6-7-8-ra is, 

hiszen adott esetben akár 24 órán át is ébren vagy. 
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Mit kell tenned ahhoz, hogy életmódváltóvá válj? 

Ki kell iktatni hibás rutinokat 
 

 rendszertelen, egyoldalú és kevés kalóriát 
tartalmazó étkezések 

 kevés szénhidrátot, túl sok zsírt és túl sok 
fehérjét tartalmazó étrend fogyási szakaszban 

 fogyás-hízás időszakok gyakori váltakozása, 
azaz állandó jojo-effektus 

 reggeli hiánya túlzó esti étkezés mellett 

 túl sok finomított étel, rengeteg cukrot 
tartalmazó étkezés, miközben tápanyaghiányos 
a menü (kevés zöldséggel) 

 gyakori nassolás és étteremből rendelés 

 teljesen inaktív életmód 

 kalóriaszámolás hiánya, szemmértékre történő 
táplálkozás 

 halogatás, hárítás, önbecsapás, kifogások 

Be kell vezetni új szokásokat 
 

✓ napi 4-5 étkezés személyre szabott 
kalóriasávban előre tervezéssel, előre főzéssel, 
megtervezett napi menüre 

✓ helyes étkezési ritmus kialakítása felkelést 
követő 1 órán belül reggelire, majd 3-5 
óránkénti étkezési periódusokra 

✓ okos élelmiszerek használata és kevésbé okos 
élelmiszerek mellőzése tudatosság mellett 80-
20%-os életvitel arányban 

✓ nap közbeni nassolás kiiktatás 

✓ életmódnapló vezetése 
✓ felkészülés nem várt helyzetekre az érzelmi 

evés tekintetében (reakciók és szokások 
vizsgálata érkező ingerek esetén) 

✓ okos fogyás rendszerének kialakítása: lassú, 
egészséges fogyás elfogadása és stagnálások 
kezelése 

✓ aktívabb életmód 

Ehhez nyújt segítséget az idén lefogyok 12 hetes munkafüzet  
és az idén lefogyok mozaikos ételportfólió 

 

Miért nem jók a gyorspácok, a leveskockák, a zacskós porok? 

Nagyon egyszerű, ezekben számos adalékanyag van. Nem minden adalékanyaggal van probléma, hiszen egy részük 

elengedhetetlen például a tartósításhoz, s nagyon sok szempontból vannak jó adalékanyagok is. Ám néhány kifejezetten 

szabotál bennünket a fogyásban. 

1. Színezékek: A mesterséges színezékek hátránya, hogy legtöbbjük az emberi szervezet számára nem közömbösek, 

érzékeny embereknél nagyobb arányban váltanak ki élelmiszer-intoleranciát mint a természetes színezékek. 

2. Tartósítószerek: olyan kémiai anyagok, amelyek az élelmiszerekben jelenlévő mikroorganizmusok szaporodását 

megakadályozzák, vagy lassítják és ezzel növelik az élelmiszer eltarthatóságát. Allergizáló, túlérzékenységet kiváltó 

hatásuk lehetséges. 

3. Savanyúságot szabályozó anyagok: az élelmiszereknek kellemes savanykás ízt kölcsönöznek, megőrzik vagy 

kialakítják a savszintet, ezáltal tartósítanak is. Élvezeti érték növelésével, az ízharmónia révén, étvágygerjesztő, 

emésztést serkentő hatásuk lehet. 

4. Ízfokozók: Önmagukban nincs vagy jelentéktelen az ízük, aromájuk, de az élelmiszerekhez hozzáadva már kis 

mennyiségben felerősítik vagy módosítják azok ízét, növelik az élvezeti értéket, de egyben túlfogyasztásra is 

ingerelhetnek Főleg fűszerekben, levesekben, szószokban, félkész-és készételekben alkalmazzák. 

Az adalékanyagokkal nem az a probléma, hogy egészségünkre károsak lennének, hiszen a jogszabályi előírások 

biztonságos használatot követelnek meg. Nem eszünk ezekből olyan mértékben, amelyek komolyabb problémákat 

okozhatnának. Elhízás esetén és fogyási szándékunk érdekében minket az kell érdekeljen kizárólag, hogy ezek az 

adalékanyagok HOGYAN HATNAK AZ ÉTVÁGYUNKRA. 

Az adalékanyagok bizonyos hányada hozzájárul ahhoz, hogy az ételnek élvezeti értéke legyen, finomabbnak érezzük és 

túlevésre hajlamosít bennünket. Amikor bárki legyint arra az intelmemre, hogy olyan ételt fogyasszon, amely 

ízfokozóktól, színezékektől, hozzáadott cukortól mentes, akkor nincs megfelelő információ birtokában arról, hogy a 

"mindent lehet, csak mértékkel" elmélet félre informálja az emberek jelentős részét. 

Nem a mérték a lényeg ugyanis, hanem az, hogy AZ ADALÉKANYAG FELESLEGES ÉS OLYKOR 
ISMÉTLŐDŐ ÉTVÁGYAT GENERÁL, ezért ilyen adalékanyagokkal ellátott élelmiszer NAGY MÉRTÉKBEN 

HÁTRÁLTATJA A FOGYÓKÚRÁT és erről nem is mi tehetünk, hanem az adalékanyag teszi ellenállhatatlanná a 
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finom ételeket. A legtöbb ilyen adalékanyag önmagában ízetlen, de együttesen használva az élelmiszerekben fokozott 

finomságot idéz elő. Ami finom, azt ugyebár kívánod. Tehát még egyszer: Az élelmiszerekben alkalmazott 

mennyiségeiknek nincs egészségkárosító hatása, sőt az élvezeti érték növelésével, az ízharmónia révén, étvágygerjesztő, 

emésztést serkentő hatásuk lehet, illetve .az ízfokozóknak önmagukban nincs vagy jelentéktelen az ízük, aromájuk, de 

az élelmiszerekhez hozzáadva már kis mennyiségben felerősítik vagy módosítják azok ízét, növelik az élvezeti értéket, 

de egyben túlfogyasztásra is ingerelhetnek. 

Az életmódváltás szoros vonzata kell legyen a 80-20%-os szabály! 

NEM FOGOD TUDNI EGY ÉLETEN ÁT MELLŐZNI AZT, AMIT NEM ÉRDEMES SŰRŰN ENNI, EZÉRT 

TANÍTOM A 80-20%-OS ARÁNYT: 

 80%-ban tedd és edd azt, ami céljaidnak megfelelő 

 20%-ban pedig éld az életed. Ez megoszlik: 15%-ot nyugodtan engedj kevésbé jó ételeknek, például egy lángos 

vagy kakaós csiga, 5%-ban pedig akár a bőségesen megcukrozott strandos jégkása is belefér, amiben nagyon 

sok ízaroma, ízfokozó lesz. 

A FOGYÁS KULCSA EBBEN REJLIK: 

✓ megfelelő kalória, ami nekem való 

✓ megfelelő tápanyagarány oly módon, hogy nincs eltolódva egyetlen makró irányába sem szélsőségesen, vagyis 

kiegyensúlyozott a szénhidrát és mellette a fehérje-zsír is arányaiban hasonló egymáshoz 

✓ okos élelmiszerek bőséges fogyasztása  

✓ nem okos élelmiszerek mértékkel való fogyasztása 

✓ adalékanyagok lehetőség szerinti mellőzése 



 

 

      

Duciforradalom 

Munkafüzet 
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Jelenlegi, kiinduló szokásaid és állapotod – nézz szembe a tényekkel! 

Kiinduló adatok a programod elején (töltsd ki...) 

Testsúly: …………….. kg  Cél testsúly: …………….. kg  Jelenlegi túlsúly: …………….. kg 

Hormonális problémáid: 

 

Emésztőrendszeri problémáid: 

 

Egyéb egészségügyi referenciáid: 

 

 
Térfogatok (töltsd ki…) 

Csípő:                       cm Derék:                   cm Mell alatt:            cm Mellbőség:             cm Bal kar:              cm 

Jobb kar:             cm Bal comb:            cm Jobb comb:         cm Bal vádli:             cm Jobb vádli:         cm 

 
Kiinduló negatív hozadékú szokások listája a programod elején (karikázz...) 

rendszertelen étkezés 

reggeli hiánya  

kevés folyadék 

túlzó cukorfogyasztás 

késő esti nagy kajálás  

étteremből rendelgetés 

állandó nassolás 

energiaitalok fogyasztása 

kóla „függőség” 

teljesen inaktív életmód 

aktív dohányzás 

kevés étkezés 

nagyobb étkezés a nap 
második felére tolódik 

túl kevés kalória 

egyoldalú étrend 

túl kevés szénhidrát 

túl zsíros étrend 

cukros üdítők 

gyakori koplalás 

állandó jo-jo effektus 

édesség „függőség” 

falásrohamok / zugevés 

rengeteg stressz 

túl sok ülőmunka 

rengeteg stressz 

találomra evés 

túl sok félkész étel 

kevés zöldségfogyasztás 

 
Ahhoz, hogy sikeres életmódváltó lehess, önvizsgálatot kell tartanod arról, hogy milyen hibás rutinok 
vezettek elhízáshoz, melyek tartanak ebben az állapotban, s mi mindent tudsz megtenni azért, hogy ezeken 
változtathass. Egyértelműen ki lehet jelenteni, hogy azok az életmódváltók, akik önmaguk elemzésével 
kezdik a folyamatot, sokkal átláthatóbb akciótervet tudnak készíteni maguknak, hiszen szembe kerülnek a 
hibafaktorokkal, ezáltal lehetőséget teremtenek maguknak a fejlődésre. 
 
Amennyiben tartós eredményre vágysz, akkor a legrosszabb, amit tehetsz, hogy kiválasztasz egy 
étrendcsomagot és egy mozgásprogramot és ennek szentelsz 6-8-12 hetet az előtted álló időszakban. Ennek 
a szakasznak a végén – ha elkötelezett voltál – változásokat fogsz észlelni, ám hosszú távon valójában semmi 
sem fog változni. Rövidesen vissza fogod engedni a régebbi rutinokat és a kilók is visszaköszönnek 
hívatlanul.  
 
Ebből következik, hogy a programban aktív 8 heted akkor lehet sikeres, ha pontosan tudod, mi az, amin változtatnod 
kell a táplálkozásban, az életvitelben, s elsősorban a hozzáállásodon. És ezeket a változtatásokat maradandóan be is 
tudod építeni az életedbe. Minden más, amely csak időszakos, teljességgel felesleges, mert haszna nem lesz. 
Bármennyire is hisszük azt, hogy alacsony kalóriás diéták, megszorított hetek szolgálják a testünket, a valóságban ez 
sokkal károsabb, mint hinnénk. A kiegyensúlyozatlan életmód szélsőséges állapotba sodorja az életünket, ez pedig a 
hormonegyensúly felborulásához, a bélflóra állapotának romlásához, az anyagcserénk lelassulásához vezet. 
 
Egyetlen megoldás az, ha őszintén megvizsgálod a kapcsolatodat az evéssel, behatárolod magad a saját életed és 
környezeted alapján és reformot indítasz a jobb életminőség érdekében. 
 

Gondod végig, mely rossz szokásaid vezettek a túlsúlyod problémájához? 
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………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

……………………………………………………………………………………………………………………….

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

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

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

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

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

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

Vizsgáld meg, hány egészséges életmódot hátráltató napi (káros) szokással élsz együtt! 

Melyek ezek? 

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

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

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

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

Ezek az egészséges életvitelt nem támogató szokások mihez köthetők? Milyen tevékenység, milyen emberi kapcsolat, 

milyen indíttatás szülte ezeket? 

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

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

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

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

Hogyan indul egy napod? Reggelizel? Mit? Tudod, az hány kcal? 

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

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

Egy nap hányszor eszel? Beleértve a nassolásokat is... 

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

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

Eltérő a hétköznapi és hétvégi étrend rutinod? Mást eszel hétvégente? Ha eltér, miben? 

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

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

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

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

Mit jelent számodra az evés? Élmény? 

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

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

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

……………………………………………………………………………………………………………………… 
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Mikor, miért eszel? 

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

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

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

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

 

Erősségek, miben vagy jó és magabiztos, ami segít a fogyásban! 

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

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

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

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

Gyengeségek, mivel szoktál meginogni, ami örökös probléma a fogyásban! 

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

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

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

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

Lehetőségek, mit nem teszel meg, amelyre elszánhatnád magad! 

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

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

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

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

Veszélyek, mi jelent kísértést, mi okoz örökös visszaesést, motiválatlanságot! 

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

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

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

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

 

Mely szokásokat kell koncentráltan bevezetned az életviteledbe a programod elején? (karikázz...) 

napi 4-5 étkezés 

elegendő 
zöldségfogyasztás 

tervezett menü 

elegendő 
folyadékfogyasztás 

megfelelő kalória 

1 órán belül reggeli 

3-5 óránként étkezés 

 

nap közbeni nassolás 
kiiktatás 

előre főzés 

több alvás / pihenés 

életmódnapló vezetése 

okos étkezés megtanulása 

tudatos heti bevásárlás 

káros szokások 
csökkentése 

 

falásrohamok kezelése 

aktívabb életvitel 

kísértés esetére vészterv 
készítése 

cukros üdítők csökkentése 

ételtől való félelem 
kiiktatása 

helyes ízesítés 
megtanulása 

program követése 

saját lista: 
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Mit vársz a programtól és önmagadtól a következő időszakban? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

      

Duciforradalom 

Tervezés és dokumentálás 
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Heti menü tervezése                                                                                                                                        1. hét 

 reggeli ebéd vacsora snack 

H  

 

   

K  

 

   

SZ  

 

   

CS  

 

   

P  

 

   

SZ  

 

   

V  

 

   

 
Heti bevásárlás 

………………………….. ………………………….. ………………..…………… ………………..…………… 

………………………….. ………………………….. ………………..…………… ………………..…………… 

………………………….. ………………………….. ………………..…………… ………………..…………… 

………………………….. ………………………….. ………………..…………… ………………..…………… 

………………………….. ………………………….. ………………..…………… ………………..…………… 

………………………….. ………………………….. ………………..…………… ………………..…………… 

………………………….. ………………………….. ………………..…………… ………………..…………… 

………………………….. ………………………….. ………………..…………… ………………..…………… 

………………………….. ………………………….. ………………..…………… ………………..…………… 

Jegyzeteid, eredményeid a héten 

testsúly:                           kg össz.fogyás:                     kg csípő:                             cm derék:                              cm 

mell alatt:                          cm mellbőség:                       cm bal kar:                           cm jobb kar:                        cm 

bal comb:                        cm jobb comb:                     cm bal vádli:                       cm jobb vádli:                     cm 

 

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

……………………………………………………………………………………………………………………… 
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Heti menü tervezése                                                                                                                                       2. hét 

 reggeli ebéd vacsora snack 

H  

 

   

K  

 

   

SZ  

 

   

CS  

 

   

P  

 

   

SZ  

 

   

V  

 

   

 
Heti bevásárlás 

………………………….. ………………………….. ………………..…………… ………………..…………… 

………………………….. ………………………….. ………………..…………… ………………..…………… 

………………………….. ………………………….. ………………..…………… ………………..…………… 

………………………….. ………………………….. ………………..…………… ………………..…………… 

………………………….. ………………………….. ………………..…………… ………………..…………… 

………………………….. ………………………….. ………………..…………… ………………..…………… 

………………………….. ………………………….. ………………..…………… ………………..…………… 

………………………….. ………………………….. ………………..…………… ………………..…………… 

………………………….. ………………………….. ………………..…………… ………………..…………… 

Jegyzeteid, eredményeid a héten 

testsúly:                           kg össz.fogyás:                     kg csípő:                             cm derék:                              cm 

mell alatt:                          cm mellbőség:                       cm bal kar:                           cm jobb kar:                        cm 

bal comb:                        cm jobb comb:                     cm bal vádli:                       cm jobb vádli:                     cm 

 

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

……………………………………………………………………………………………………………………… 
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Heti menü tervezése                                                                                                                                       3. hét 

 reggeli ebéd vacsora snack 

H  

 

   

K  

 

   

SZ  

 

   

CS  

 

   

P  

 

   

SZ  

 

   

V  

 

   

 
Heti bevásárlás 

………………………….. ………………………….. ………………..…………… ………………..…………… 

………………………….. ………………………….. ………………..…………… ………………..…………… 

………………………….. ………………………….. ………………..…………… ………………..…………… 

………………………….. ………………………….. ………………..…………… ………………..…………… 

………………………….. ………………………….. ………………..…………… ………………..…………… 

………………………….. ………………………….. ………………..…………… ………………..…………… 

………………………….. ………………………….. ………………..…………… ………………..…………… 

………………………….. ………………………….. ………………..…………… ………………..…………… 

………………………….. ………………………….. ………………..…………… ………………..…………… 

Jegyzeteid, eredményeid a héten 

testsúly:                           kg össz.fogyás:                     kg csípő:                             cm derék:                              cm 

mell alatt:                          cm mellbőség:                       cm bal kar:                           cm jobb kar:                        cm 

bal comb:                        cm jobb comb:                     cm bal vádli:                       cm jobb vádli:                     cm 

 

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

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

 



Duciforradalom | Idén lefogyok ingyenes program                                                                      Munkafüzet 

 

32 

© Minden jog fenntartva | Duciforradalom | www.duciforradalom.hu                                                
 

 

Heti menü tervezése                                                                                                                                         4. hét 

 reggeli ebéd vacsora snack 

H  

 

   

K  

 

   

SZ  

 

   

CS  

 

   

P  

 

   

SZ  

 

   

V  

 

   

 
Heti bevásárlás 

………………………….. ………………………….. ………………..…………… ………………..…………… 

………………………….. ………………………….. ………………..…………… ………………..…………… 

………………………….. ………………………….. ………………..…………… ………………..…………… 

………………………….. ………………………….. ………………..…………… ………………..…………… 

………………………….. ………………………….. ………………..…………… ………………..…………… 

………………………….. ………………………….. ………………..…………… ………………..…………… 

………………………….. ………………………….. ………………..…………… ………………..…………… 

………………………….. ………………………….. ………………..…………… ………………..…………… 

………………………….. ………………………….. ………………..…………… ………………..…………… 

Jegyzeteid, eredményeid a héten 

testsúly:                           kg össz.fogyás:                     kg csípő:                             cm derék:                              cm 

mell alatt:                          cm mellbőség:                       cm bal kar:                           cm jobb kar:                        cm 

bal comb:                        cm jobb comb:                     cm bal vádli:                       cm jobb vádli:                     cm 

 

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

……………………………………………………………………………………………………………………… 
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Heti menü tervezése                                                                                                                                        5. hét 

 reggeli ebéd vacsora snack 

H  

 

   

K  

 

   

SZ  

 

   

CS  

 

   

P  

 

   

SZ  

 

   

V  

 

   

 
Heti bevásárlás 

………………………….. ………………………….. ………………..…………… ………………..…………… 

………………………….. ………………………….. ………………..…………… ………………..…………… 

………………………….. ………………………….. ………………..…………… ………………..…………… 

………………………….. ………………………….. ………………..…………… ………………..…………… 

………………………….. ………………………….. ………………..…………… ………………..…………… 

………………………….. ………………………….. ………………..…………… ………………..…………… 

………………………….. ………………………….. ………………..…………… ………………..…………… 

………………………….. ………………………….. ………………..…………… ………………..…………… 

………………………….. ………………………….. ………………..…………… ………………..…………… 

Jegyzeteid, eredményeid a héten 

testsúly:                           kg össz.fogyás:                     kg csípő:                             cm derék:                              cm 

mell alatt:                          cm mellbőség:                       cm bal kar:                           cm jobb kar:                        cm 

bal comb:                        cm jobb comb:                     cm bal vádli:                       cm jobb vádli:                     cm 

 

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

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

 



Duciforradalom | Idén lefogyok ingyenes program                                                                      Munkafüzet 

 

34 

© Minden jog fenntartva | Duciforradalom | www.duciforradalom.hu                                                
 

 

Heti menü tervezése                                                                                                                                         6. hét 

 reggeli ebéd vacsora snack 

H  

 

   

K  

 

   

SZ  

 

   

CS  

 

   

P  

 

   

SZ  

 

   

V  

 

   

 
Heti bevásárlás 

………………………….. ………………………….. ………………..…………… ………………..…………… 

………………………….. ………………………….. ………………..…………… ………………..…………… 

………………………….. ………………………….. ………………..…………… ………………..…………… 

………………………….. ………………………….. ………………..…………… ………………..…………… 

………………………….. ………………………….. ………………..…………… ………………..…………… 

………………………….. ………………………….. ………………..…………… ………………..…………… 

………………………….. ………………………….. ………………..…………… ………………..…………… 

………………………….. ………………………….. ………………..…………… ………………..…………… 

………………………….. ………………………….. ………………..…………… ………………..…………… 

Jegyzeteid, eredményeid a héten 

testsúly:                           kg össz.fogyás:                     kg csípő:                             cm derék:                              cm 

mell alatt:                          cm mellbőség:                       cm bal kar:                           cm jobb kar:                        cm 

bal comb:                        cm jobb comb:                     cm bal vádli:                       cm jobb vádli:                     cm 

 

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

……………………………………………………………………………………………………………………… 
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Heti menü tervezése                                                                                                                                       7.  hét 

 reggeli ebéd vacsora snack 

H  

 

   

K  

 

   

SZ  

 

   

CS  

 

   

P  

 

   

SZ  

 

   

V  

 

   

 
Heti bevásárlás 

………………………….. ………………………….. ………………..…………… ………………..…………… 

………………………….. ………………………….. ………………..…………… ………………..…………… 

………………………….. ………………………….. ………………..…………… ………………..…………… 

………………………….. ………………………….. ………………..…………… ………………..…………… 

………………………….. ………………………….. ………………..…………… ………………..…………… 

………………………….. ………………………….. ………………..…………… ………………..…………… 

………………………….. ………………………….. ………………..…………… ………………..…………… 

………………………….. ………………………….. ………………..…………… ………………..…………… 

………………………….. ………………………….. ………………..…………… ………………..…………… 

Jegyzeteid, eredményeid a héten 

testsúly:                           kg össz.fogyás:                     kg csípő:                             cm derék:                              cm 

mell alatt:                          cm mellbőség:                       cm bal kar:                           cm jobb kar:                        cm 

bal comb:                        cm jobb comb:                     cm bal vádli:                       cm jobb vádli:                     cm 

 

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

……………………………………………………………………………………………………………………… 
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Heti menü tervezése                                                                                                                                        8. hét 

 reggeli ebéd vacsora snack 

H  

 

   

K  

 

   

SZ  

 

   

CS  

 

   

P  

 

   

SZ  

 

   

V  

 

   

 
Heti bevásárlás 

………………………….. ………………………….. ………………..…………… ………………..…………… 

………………………….. ………………………….. ………………..…………… ………………..…………… 

………………………….. ………………………….. ………………..…………… ………………..…………… 

………………………….. ………………………….. ………………..…………… ………………..…………… 

………………………….. ………………………….. ………………..…………… ………………..…………… 

………………………….. ………………………….. ………………..…………… ………………..…………… 

………………………….. ………………………….. ………………..…………… ………………..…………… 

………………………….. ………………………….. ………………..…………… ………………..…………… 

………………………….. ………………………….. ………………..…………… ………………..…………… 

Jegyzeteid, eredményeid a héten 

testsúly:                           kg össz.fogyás:                     kg csípő:                             cm derék:                              cm 

mell alatt:                          cm mellbőség:                       cm bal kar:                           cm jobb kar:                        cm 

bal comb:                        cm jobb comb:                     cm bal vádli:                       cm jobb vádli:                     cm 

 

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

……………………………………………………………………………………………………………………… 
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Heti menü tervezése                                                                                                                                        9. hét 

 reggeli ebéd vacsora snack 

H  

 

   

K  

 

   

SZ  

 

   

CS  

 

   

P  

 

   

SZ  

 

   

V  

 

   

 
Heti bevásárlás 

………………………….. ………………………….. ………………..…………… ………………..…………… 

………………………….. ………………………….. ………………..…………… ………………..…………… 

………………………….. ………………………….. ………………..…………… ………………..…………… 

………………………….. ………………………….. ………………..…………… ………………..…………… 

………………………….. ………………………….. ………………..…………… ………………..…………… 

………………………….. ………………………….. ………………..…………… ………………..…………… 

………………………….. ………………………….. ………………..…………… ………………..…………… 

………………………….. ………………………….. ………………..…………… ………………..…………… 

………………………….. ………………………….. ………………..…………… ………………..…………… 

Jegyzeteid, eredményeid a héten 

testsúly:                           kg össz.fogyás:                     kg csípő:                             cm derék:                              cm 

mell alatt:                          cm mellbőség:                       cm bal kar:                           cm jobb kar:                        cm 

bal comb:                        cm jobb comb:                     cm bal vádli:                       cm jobb vádli:                     cm 

 

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

……………………………………………………………………………………………………………………… 
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Heti menü tervezése                                                                                                                                       10. hét 

 reggeli ebéd vacsora snack 

H  

 

   

K  

 

   

SZ  

 

   

CS  

 

   

P  

 

   

SZ  

 

   

V  

 

   

 
Heti bevásárlás 

………………………….. ………………………….. ………………..…………… ………………..…………… 

………………………….. ………………………….. ………………..…………… ………………..…………… 

………………………….. ………………………….. ………………..…………… ………………..…………… 

………………………….. ………………………….. ………………..…………… ………………..…………… 

………………………….. ………………………….. ………………..…………… ………………..…………… 

………………………….. ………………………….. ………………..…………… ………………..…………… 

………………………….. ………………………….. ………………..…………… ………………..…………… 

………………………….. ………………………….. ………………..…………… ………………..…………… 

………………………….. ………………………….. ………………..…………… ………………..…………… 

Jegyzeteid, eredményeid a héten 

testsúly:                           kg össz.fogyás:                     kg csípő:                             cm derék:                              cm 

mell alatt:                          cm mellbőség:                       cm bal kar:                           cm jobb kar:                        cm 

bal comb:                        cm jobb comb:                     cm bal vádli:                       cm jobb vádli:                     cm 

 

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

……………………………………………………………………………………………………………………… 
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Heti menü tervezése                                                                                                                                       11. hét 

 reggeli ebéd vacsora snack 

H  

 

   

K  

 

   

SZ  

 

   

CS  

 

   

P  

 

   

SZ  

 

   

V  

 

   

 
Heti bevásárlás 

………………………….. ………………………….. ………………..…………… ………………..…………… 

………………………….. ………………………….. ………………..…………… ………………..…………… 

………………………….. ………………………….. ………………..…………… ………………..…………… 

………………………….. ………………………….. ………………..…………… ………………..…………… 

………………………….. ………………………….. ………………..…………… ………………..…………… 

………………………….. ………………………….. ………………..…………… ………………..…………… 

………………………….. ………………………….. ………………..…………… ………………..…………… 

………………………….. ………………………….. ………………..…………… ………………..…………… 

………………………….. ………………………….. ………………..…………… ………………..…………… 

Jegyzeteid, eredményeid a héten 

testsúly:                           kg össz.fogyás:                     kg csípő:                             cm derék:                              cm 

mell alatt:                          cm mellbőség:                       cm bal kar:                           cm jobb kar:                        cm 

bal comb:                        cm jobb comb:                     cm bal vádli:                       cm jobb vádli:                     cm 

 

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

……………………………………………………………………………………………………………………… 
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Heti menü tervezése                                                                                                                                       12. hét 

 reggeli ebéd vacsora snack 

H  

 

   

K  

 

   

SZ  

 

   

CS  

 

   

P  

 

   

SZ  

 

   

V  

 

   

 
Heti bevásárlás 

………………………….. ………………………….. ………………..…………… ………………..…………… 

………………………….. ………………………….. ………………..…………… ………………..…………… 

………………………….. ………………………….. ………………..…………… ………………..…………… 

………………………….. ………………………….. ………………..…………… ………………..…………… 

………………………….. ………………………….. ………………..…………… ………………..…………… 

………………………….. ………………………….. ………………..…………… ………………..…………… 

………………………….. ………………………….. ………………..…………… ………………..…………… 

………………………….. ………………………….. ………………..…………… ………………..…………… 

………………………….. ………………………….. ………………..…………… ………………..…………… 

Jegyzeteid, eredményeid a héten 

testsúly:                           kg össz.fogyás:                     kg csípő:                             cm derék:                              cm 

mell alatt:                          cm mellbőség:                       cm bal kar:                           cm jobb kar:                        cm 

bal comb:                        cm jobb comb:                     cm bal vádli:                       cm jobb vádli:                     cm 

 

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

……………………………………………………………………………………………………………………… 
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12 hét értékelése 

 
Térfogatok: 

Csípő:                       cm Derék:                   cm Mell alatt:            cm Mellbőség:             cm Bal kar:              cm 

Jobb kar:             cm Bal comb:            cm Jobb comb:         cm Bal vádli:             cm Jobb vádli:         cm 

12 elteltével mely szokásaidat sikerült kiiktatni? 

rendszertelen étkezés 

reggeli hiánya  

kevés folyadék 

túlzó cukorfogyasztás 

késő esti nagy kajálás  

étteremből rendelgetés 

állandó nassolás 

energiaitalok fogyasztása 

kóla „függőség” 

teljesen inaktív életmód 

aktív dohányzás 

kevés étkezés 

nagyobb étkezés a nap 
második felére tolódik 

túl kevés kalória 

egyoldalú étrend 

túl kevés szénhidrát 

túl zsíros étrend 

cukros üdítők 

gyakori koplalás 

állandó jojo-effektus 

édesség „függőség” 

falásrohamok / zugevés 

rengeteg stressz 

túl sok ülőmunka 

rengeteg stressz 

találomra evés 

túl sok félkész étel 

kevés zöldségfogyasztás 

 

Mely szokásokat sikerült részlegesen vagy teljesen bevezetned? 

napi 4-5 étkezés 

elegendő 
zöldségfogyasztás 

tervezett menü 

elegendő 
folyadékfogyasztás 

megfelelő kalória 

1 órán belüli reggeli 

3-5 óránként étkezés 

 

napközbeni nassolás 
kiiktatás 

előre főzés 

több alvás / pihenés 

életmódnapló vezetése 

„okos” étkezés 
megtanulása 

tudatos heti bevásárlás 

káros szokások 
csökkentése 

 

falásrohamok kezelése 

aktívabb életvitel 

kísértés esetére vészterv 
készítése 

cukros üdítők csökkentése 

ételtől való félelem 
kiiktatása 

helyes ízesítés 
megtanulása 

program követése 

saját lista: 

 

Önértékelésed 

Miben voltál nagyon jó? 

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................... 

Miben érzel még fejlődési lehetőséget? 

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................... 



 

 

      

Duciforradalom 

Menütervezés & instrukciók 
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Menütervezés teljes napra 

Hogyan áll össze a teljes napi menüd az ételportfólióban? 

A portfólió reggelire, ebédre, vacsorára és snackekre ad mozaikos választási lehetőséget. 

Az ételportfólióval tervezhető teljes napi menü a receptekben szereplő adagok alapján naponta 1500-1600 kcal között 

jön ki. Amennyiben neked ettől eltérő az ajánlott kalória-fogyasztás, egy egyszerű technika alapján kell a menüt 

összeraknod.  

Bármelyik napon bármelyik étrend összeállítási mód közül választhatsz a következők szerint 1500-1600 kcal sávjában: 

válassz 1 reggeli ételt + 1 ebéd ételt + 1 vacsora ételt + 1 snack ételt 

Ettől akkor kell eltérned, ha számodra 1700 kcal vagy 1800 kcal vagy 1900 kcal vagy 2000 kcal az induló kalóriaérték az 

akcióterv szerint. Mutatom, ezt hogyan tudod kivitelezni: 

Ha 1700 kcal az előírt kalóriád 
 
A menün felül: 

• vagy válassz + fél adag snack-et  

• vagy az egyébként is választandó snack-ből 
másfél adagot készíts 

• vagy válassz + negyed adag reggelit vagy ebédet 
vagy vacsorát 

 

Ha 1800 kcal az előírt kalóriád 
 
A menün felül: 

• vagy válassz + egy adag snack-et  

• vagy az egyébként is választandó snack-edből 2 
adagot készíts 

• vagy válassz + fél adag reggelit vagy ebédet vagy 
vacsorát 

 
Ha 1900 kcal az előírt kalóriád 
 
A menün felül: 

• vagy válassz + fél adag reggelit vagy ebédet vagy 
vacsorát 

• vagy az egyébként is választandó reggeliből vagy 
ebédből vagy vacsorából másfél adagot készíts 

 

Ha 2000 kcal az előírt kalóriád 
 
A menün felül: 

• vagy válassz + egy adag reggelit vagy ebédet vagy 
vacsorát 

• vagy az egyébként is választandó reggeliből vagy 
ebédből vagy vacsorából kettő adagot készíts 

 
 

Instrukciók 

Az ételportfólióban 4 szekcióra szedtem a választható ételeket: reggelire fogyasztható ételek, ebédre fogyasztható 

ételek, vacsorára fogyasztható ételek, illetve snackre (kisebb étkezésre) fogyasztható ételek. 

Adagjelölések 

 g = gramm   db = darab  ml = milliliter  dl = deciliter  l = liter  ek = evőkanál  kk = kiskanál  tk = 

teáskanál  cs = csomag 

 1 adag = 1 étkezés adagja  2 adag = 2 étkezésre való adag  3 adag = 3 étkezésre való adag  4 adag = 4 

étkezésre való adag  6 adag = 6 étkezésre való adag  8 adag = 8 étkezésre való adag 

 fűszerek esetén nem mindig lesz adagolás, mert ezt saját ízlésedre bízom 

Cserebere 

Alapszabályok 

 kókuszolaj, kókuszzsír helyett használhatsz olívaolajat is 

 bármely fűszert nem szereted, bátran hagyd el vagy cseréld le számodra ideálisra 

 amelyik receptben nincs plusz olaj, kérlek, ne adj hozzá 

 bármely ételt sűrűnek érzel, vízzel hígítani szabadon lehet 

 



 

 

      

Duciforradalom 

Reggeliötletek 
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Sült zabkása banánnal 
 
Hozzávalók 2 adaghoz: 

• 2 db banán 

• 100 g nagyobb szemű zabpehely 

• ¼ tk fahéj 

• 300 ml zabtej vagy kókusztej vagy 
mandulatej vagy rizstej 

• fél marék diótöret vagy 4 db egész dió durvára törve 

• csipetnyi só 

• 300 ml víz 
 
Recept: 
Melegítsük elő a sütőt 170 fokra. Az egyik banánt villával törjük pépesre és keverjük 
össze a zabpehellyel, a fahéjjal, a tejjel, a vízzel, csipetnyi sóval, aztán öntsük a keveréket 
egy tűzálló edénybe vagy szilikonos sütőformába. A tetején rendezzük el a maradék 
banánt (ezt vághatjuk karikákra vagy hosszú csíkokra) és szórjuk rá a diót. 20-25 percnyi 
sütést igényel. Ha nem elég édes, mehet 2 ek eritrit vagy ezerédes vagy stevia vagy nádcukor. 

Cukkinis brownie  
 
Hozzávalók 2 adaghoz: 

• 100 g zabpehely 

• 140 g cukkini 

• 40 g mogyoró vagy mandula vagy 
dió 

• 2 db tojás 

• 10 g kakaópor 

• 60 g eritrit vagy ezerédes vagy stevia vagy nádcukor 
 
Recept: 
Reszeljük le a cukkinit, majd nyomjuk ki a levét. Daráljuk le a magvakat, de néhányat 
hagyhatunk picit nagyobb darabban. Az összes hozzávalót öntsük egybe és turmixoljuk 
tészta állagúra. Szilikon formában vagy sütőpapírral bélelt pici edényben süssük ki a 
tésztát. A kakaótól lesz sötét színű, de ezt elhagyhatja az, aki nem szereti a kakaót. 
 

Cottage palacsintányos  
 
Hozzávalók 1 adaghoz: 

• 2 db tojás 

• 1 tk vaníliakivonat 

• édesítő igény szerint 

• 6-7 szem bogyós gyümölcs 
 

• 125 g cottage cheese vagy zsírszegény túró 

• 2 csapott ek zabliszt vagy teljes kiőrlésű liszt  
 

Recept: 
Helyezzük a cottage cheese-t egy tálba, adjuk hozzá a tojássárgáját (tartsuk meg külön a 
fehérjét), és törjük össze egy villával. Adjuk hozzá a lisztet is, s alaposan keverjük össze. 
Verjük fel a tojásfehérjét szilárd habbá és adjuk hozzá a túrókeverékhez. Finoman 
keverjük össze. Süssük meg a palacsinták mindkét oldalát. 6-7 szem bogyós gyümölcsöt 
választhatunk mellé. 
 

Mamma mia szendvics 
 
Hozzávalók 1 adaghoz: 

• 100 g avokádó 

• 70 g pur-pur kenyér vagy 
jókenyér 

• 25 g feta sajt 

• 2-3 db pici koktélparadicsom 
 

• 20 g kígyóuborka 

• 2-3 db olívabogyó 

• pici citrom leve 

• só, bors, zöldfűszer ízesítésnek 
 
Recept: 
Az avokádót keverjük el sóval, borssal, bármilyen ízlés szerinti fűszerrel, adjunk hozzá 
pici citromlevet. Ez lesz a szendvicskrém. Az összes többi alapanyagot vágjuk apróra és 
halmozzuk a szendvicsre. 
 

Zöldbabos shakshuka  
 
Hozzávalók 1 adaghoz: 

• 1 ek olívaolaj 

• 50 g zöldbab 

• 100 g kápia paprika 

• 1 fej hagyma 

• 2 gerezd fokhagyma 

• só, bors 

• 2 tk őrölt római kömény 

• ½ tk őrölt koriander 

• 1 tk füstölt paprika 

• 3 db tojás 

• víz 
 
 
 

• 200 g friss paradicsom 

• 1 csokor friss koriander 
 

Recept: 
Vegyünk egy olyan serpenyőt, amit sütőbe is tudunk tenni. ½ evőkanál olívaolajon, 
magas hőmérsékleten lepirítjuk a zöldbabot, majd kiszedjük. Öntünk még ½ evőkanál 
olajat a serpenyőbe, és a kis kockákra vágott paprikát is 2-3 perc alatt megpirítjuk és 
üvegesre pároljuk rajta az apróra vágott hagymát és fokhagymát. Sózzuk, borsozzuk, 
megszórjuk a fűszerekkel, rádobjuk a kis kockákra vágott paradicsomot, és ha kicsit 
kiengedte a levét, felöntjük kb. 200 ml vízzel, és visszarakjuk a paprikát. Addig 
rotyogtatjuk, amíg meg nem puhul a zöldség, és közben folyamatosan pótoljuk a vizet, 
nekem ezt háromszor kellett megismételnem. A legvégén belerakjuk a zöldbabot és a 
felaprított koriander felét, elkeverjük, majd 3 tojást ütünk bele. 200 fokra előmelegített 
sütőbe tesszük, és 10 perc alatt megsütjük. A koriander másik felével megszórva tálaljuk. 
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Kolbászos, spenótos vagy 
medvehagymás rántotta 
 
Hozzávalók 1 adaghoz: 

• 2 db tojás 

• 3-4 karika házi kolbász 

• 1 db nagyobb paradicsom 

• 40 g pur-pur kenyér 
 

• 40 g spenót vagy medvehagyma 

• só, bors  

• ½ ek olívaolaj 
 
Recept: 
A felvert tojásokat fűszerezzük, majd félre tesszük. Vegyünk elő egy serpenyőt, amiben 
az apróra vágott kolbászt kezdjük el sütni. Bár ereszt zsiradékot, fél evőkanál olívaolajat 
még tegyünk a tojás alá. Dobjuk rá a spenótot. Hagyjuk megfonnyadni. Erre öntsük rá 
a rántottának való tojást és süssük készre. Fogyasszunk mellé kenyeret. 
 

Töltött, sült paprika 
 
Hozzávalók 2 adaghoz: 

• 2 db tojás 

• 2 db tojásfehérje 

• 4 tk őrölt oregánó 

• 2 tk őrölt római kömény 

• 80 g spenót 

• 2 db közepes kaliforniai paprika 

• 80 g kecskesajt vagy növényi sajt 

• petrezselyem tálaláshoz 

• 4 ek mandulatej 

• 2 tk kókuszzsír 

• 30 g hagyma 

• 100 g pulykamell 
 
Recept: 
A sütőt melegítsük fel 200 fokra. A tojást, a tojásfehérjét és a tejet keverjük össze egy 
tálban és tegyük félre. Kókuszzsíron egy serpenyőben közepes lángon dinszteljük meg a 
hagymát. Adjuk hozzá a pulykát, oregánót és köményt. Ízesítsük sóval és borssal, majd 
süssük, míg a hús átsül (kb. 5 perc). Adjuk hozzá a spenótot, és kb. 2 perc alatt 
fonnyasszuk meg. A pulykás keverékhez öntsük hozzá a tojásokat és süssük meg 
rántottaként. A paprikákat vágjuk ketté vízszintesen, és töltsük bele a rántottát és a 
pulykás keveréket. Helyezzük a paprikákat egy tepsibe és a tetejére szórjunk sajtot. 
Süssük a sütőben 15 percig, amíg a sajt megolvad és a szélei megbarnulnak. 

Granola variációk 
 
Hozzávalók 1 adaghoz: 
 
Házi granola: 

• 10 g natúr zabpehely 

• 25 g mandula és/vagy dió és/vagy 
kesu és/vagy pisztácia és/vagy 
tökmag (összesen lehet ennyi 
vegyesen, vagy csak egy-egy féle 
is) 

• 2 kk méz vagy juharszirup vagy 
datolyaszirup vagy nádcukor vagy 
eritrit vagy ezerédes 

• 5 szem aszalt gyümölcs apróra 
vágva (szilva, barack, áfonya, 
ananász, meggy, málna, eper, 
ribizli, goji bármelyike) 

 

Recept: 
Egy tálban keverjük össze a joghurtot a granolával, választott feltétekkel 
(gyümölcsökkel), összetevőkkel. Érdemes állni hagyni egy picit, ha szeretjük puhán a 
granolát. Ha ropogósan jobban esik, rögtön fogyasztás előtt tegyük bele a magvakat. 
 
Feltétek variációi:                                 
 
1. variáció:                                                                                      
• 100 g natúr joghurt 
• 35 granola alap  
(bolti is lehet,  
minél kevesebb  
cukortartalommal) 
• 50 g bogyós gyümölcs 
 
 
 

Ízesített cottage cheese 
ropogóssal 
 
Hozzávalók 1 adaghoz: 

• 200 g cottage cheese 

• só, bors 

• 1 marék választott ízesítés 
 

• 4-5 db abonett vagy wasa vagy szafi ripsz vagy finn crisp vagy puffasztott rizs 
 
Választható variációk ízesítésre: snidling vagy fokhagyma vagy chili paprika vagy spenót 
vagy vöröshagyma vagy cékla vagy kígyóuborka vagy friss kapor vagy póréhagyma vagy 
bazsalikom 
 
Recept: 
A cottage cheese-t összekeverjük a választott zöldség/fűszernövény apróra vágott 
darabjaival, majd a ropogósra kenjük. 
 

Virsli tál 
 
Hozzávalók 1 adaghoz: 

• 2 db virsli 

• 20 g reszelt mozzarella 

• 40 g pur-pur kenyér vagy teljes kiőrlésű kenyér vagy szafi kenyér 
 
Recept: 
A virsli egyik felét késsel hasítsuk fel és szórjuk bele a "zsákba" a sajtot. Mikróban süssük 
addig, míg beleolvad a sajt. 

 
2. variáció: 

• 100 g natúr joghurt 
• 35 granola alap  
(bolti is lehet,  
minél kevesebb  
cukortartalommal) 
• ½ db banán 
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Banános-zabpelyhes palacsinta 
 
Hozzávalók 2 adaghoz: 

• 125 ml zabtej vagy kókusztej 

• 2 db tojás 

• 1 db banán 

• 100 g zabpehely 

• 2 tk sütőpor 

• néhány csepp vaníliakivonat 

• olajspray 

• 1 maréknyi erdei gyümölcs 
adagonként 

 

• ½ ek datolyaszirup vagy juharszirup adagonként 
 
Recept: 
Keverjük simára turmixgépben a tejet, tojássárgáját a banánnal, zabpehellyel, sütőporral 
és a vaníliakivonattal. A tojásfehérjét verjük kemény habbá. Előbb adjunk belőle 1-2 
evőkanálnyit a tésztához, aztán forgassuk bele a többit is. Forrósítsuk fel közepes lángon 
a tapadásmentes serpenyőt, permetezzünk bele kevés olajat. Öntsünk rá kb. 2 ek tésztát 
és süssük 1-2 percig, míg az alja megszilárdul, a tetején pedig kis buborékok jelennek 
meg. Fordítsuk meg a palacsintát, süssük a másik oldalán is 1 percig. A többi tésztát is 
így süssük ki. Végül díszítsük kb. ½ ek datolyasziruppal vagy juhar sziruppal. Érdemes 
beszerezni ezekből, nagyon keveset használunk, de természetes cukorhelyettesítők, alig 
kell belőlük és nagyon finommá teszik az ételeket. Maréknyi erdei gyümölcsöt tegyünk 
a palacsintára (pld. málna, eper vagy mirelit erdei keverék). 
 

Édes pufiálom 
 
Hozzávalók 1 adaghoz: 

• 3 db puffasztott rizsszelet  

• 20 g mogyoróvaj 

• 1 db közepes banán vagy 150 g 
mangó vagy 200 g alma 

 
Recept: 
Tipikus amerikai reggeli, a sós és édes ízek kavalkádja. Sokan idegenkednek tőle először, 
de miután megkóstolják, hamar rájönnek, hogy nem véletlen ez az imádat más 
kontinenseken. Nálunk nem annyira elterjedt, próbáljuk ki és döntsük el, ízlik-e. Nekem 
nagyon. Kenjük meg a szeleteket mogyoróvajjal és karikázzuk rá a banánt vagy a 
tetszőlegesen választott, felkínált gyümölcsök valamelyikét. 
 

Pirítós sült vagy grillezett feltét 
variációkkal 
 
Hozzávalók 1 adaghoz: 
Alap minden variációhoz: 

• 70 g pur-pur kenyér  

• 6 ml olívaolaj vagy kókuszzsír a 
feltét pirításhoz 

 

 

Recept: Pirítsuk meg a kenyeret, majd kenjük meg a zsiradék felével, a maradék 
olívaolajon vagy kókuszzsíron pedig süssük meg a választott feltétet. Fogyasszunk hozzá 
tetszés szerint 50g friss zöldséget. 

 
 
 

Mákos-almás zabtorta 
 
Hozzávalók 2 adaghoz: 

• 100 g zabpehely 

• 180 g alma 

• 2 db tojás  

• 20 g útifűmaghéj 

• 40 g darált étkezési mák 
 

• 10 g mogyoróvaj vagy mandulavaj vagy 7 g kókuszzsír 
• 10 g eritrit vagy ezerédes vagy stevia vagy nádcukor 
 
Recept: 
Az összetevőket turmixoljuk egybe, de néhány kockára szeletelt almát hagyjunk 
egészben is a torta tésztájába keverve és a tetejére is (ha szeretnénk). Szilikonos 
formában vagy hőálló edényben tegyük a sütőbe, süssük készre. Ha a tészta túl sűrű, 1dl 
növényi tejet tehetünk bele, de nem többet!   
 

Tükörtojás  
 
Hozzávalók 1 adaghoz: 

• 2 db tojás 

• 1 ek olívaolaj  

• 40 g pur-pur kenyér 

• 150 g paradicsom 

• só, bors a tojásra 
 
Recept: 
A tojásokat olajon készítsük el. Fogyasszunk hozzá friss vagy pirított kenyeret és friss 
zöldséget. A paradicsom helyett választhatunk mást a cseretáblázatból. 

Qurrito 
 
Hozzávalók 2 adaghoz: 

• 200 g csirkemellfilé  

• 2 db teljes kiőrlésű tortilla lap 

• 60 g cheddar sajt  

• só, bors  

• 2 ek olívaolaj 

• 2 ek mustár vagy ketchup vagy cukormentes BBQ öntet 
•  

Recept: 
Olajon megsütjük a sózott, borsozott csirkemellet. Előveszünk egy nagyobb serpenyőt, 
amiben a tortilla lap kényelmesen elfér. Mikor kisült a csirkemell, előmelegített 
serpenyőbe rakunk egy tortillát, átmelegítjük (1-2 perc). Megfordítjuk a másik oldalára. 
Rátesszük az egyik felére a cheddar sajtot (2-3 lap), a csirkemellet, a BBQ szószt. Ezután 
ráhatjuk az egészre a tortilla másik felét. 1 tortilla 1 adagnak felel meg. 

 

1. variáció: 
• 2 db tükörtojás 
• 50 g pirított gomba 
 
4. variáció: 
• 30 g aszalt paradicsom 
• 50 g pirított gomba 

2. variáció: 
• 2 db tükörtojás 
• 30 g pirított hagyma 
 
5.variáció: 
• 50 g avokádó vagy tonhal 
• 50 g koktélparadicsom 

3. variáció: 
• 50 g pirított koktélparadicsom 
• 100 g feta sajt vagy 100 g 
kecskesajt 



 

 

      

Duciforradalom 

                                    Ebédötletek  
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Olasz töltött padlizsán 
 
Hozzávalók 4 adaghoz: 

• 2 db padlizsán 

• 2 ek olívaolaj 

• 1 db hagyma 

• 4 gerezd fokhagyma 

• 12 db koktélparadicsom 

• 50 g olajbogyó 

• maréknyi bazsalikomlevél 

• 125 g juhtúró 
 

• fokhagyma, só, bors, zöldfűszerek 

• 200 g friss saláta 
 

Recept: 
Hosszában vágjuk félbe a padlizsánokat, hagyjuk meg a szárát is. Kisebb késsel minden 
padlizsánfél belsejét vágjuk ki úgy, hogy a peremnél és az alján is kb. fél centis réteget hagyunk. 
Kaptunk 4 db padlizsánhajót. Locsoljuk meg olívaolajjal, sózzuk és tegyük be a sütőbe 20 
percre. Egy kis lábasban olajon dinszteljük meg a hagymát, keverjük hozzá a padlizsánból kivájt 
és apróra vágott zöldséghúst, pirítsuk át, majd jöhet a fokhagyma és a paradicsom is. Süssük 3 
percig, keverjük bele a bazsalikomot, az olajbogyókat és a juhtúrót is. Amikor a padlizsánok 
átsültek, halmozzuk a tölteléket a hajókba és süssük még 15 percig. Mellé fogyasszunk 
adagonként 50 g friss salátát. 

Csirkemell paprikás 
mártással, tört 
burgonyával 
 
Hozzávalók 3 adaghoz: 

• 300 g burgonya 

• 100 g fagyasztott 
zöldborsó 

• 4 db újhagyma 

• 25 g kókuszzsír 

• 250 g csirkemellfilé 

• só, bors, fűszerek és ½ ek őrölt pirospaprika, fokhagyma 

• 1 ek olívaolaj 
 
Recept: 
Főzzük puhára a meghámozott, kockára vágott burgonyát 20-25 perc alatt. Az utolsó 2 percre 
dobjuk a vízbe a zöldborsót is, szűrjük le az egészet, majd keverünk hozzá egy kis olajat és 
újhagymát. Sózzuk meg, villával keverjük össze. Amíg fő a burgonya, serpenyőben hevítsünk 
kevés olajat, süssük meg rajta fűszerezés után a hússzeleteket minden oldalon 3-3 percig, ezután 
adjuk hozzá a kókuszzsírt és a paprikát. Még 1 percig süssük. 
 

Holstein szelet spenóttal  
 
Hozzávalók 2 adaghoz: 

• 300 g pulykamell vagy 
csirkemell 

• 240 g spenót 

• 140 g csiperkegomba 

• 1 db paprika 

• 2 db tojás  

• 2 gerezd fokhagyma 
 

• 2 tk olaj vagy kókuszolaj 

• 100 g basmati rizs vagy köles vagy quinoa 

• só, bors 
 
Recept: 
A pulykamellet felszeleteljük, kiklopfoljuk, és egy serpenyőben kevés zsiradékon mindkét 
oldalát aranybarnára sütjük. Sóval, borssal ízesítjük. Egy másik serpenyőben a spenótleveleket 
megfonnyasztjuk, hozzáadjuk a cikkekre vágott gombát sóval, borssal, zúzott fokhagymával 
gazdagon fűszerezve. Mikor már a spenót és a gomba is megpuhult, hozzáadjuk az apróra 
vágott paprikát, és épphogy beleforraljuk az ételbe. Megfőzzük a rizst. Tálaláskor a tányérra 
halmozzuk a köretet és a zöldségeket, rá vagy mellé a hússzeleteket, amire adagonként 1 darab 
tükörtojást teszünk.  
 

Budapest szelet rizzsel  
 
Hozzávalók 2 adaghoz: 

• 240 g pulykamell 

• 1 ek zabliszt 

• 2 gerezd fokhagyma 

• 2 dl olaj (a hús sütéséhez) 

• 100 g csirkemáj 

• 60 g gomba 

• 40 g zöldborsó 
 

• 2 tk olaj vagy kókuszolaj 

• 80 g basmati rizs 

• só, bors, pirospaprika , majoranna 

• 2 db kisebb vöröshagyma 
 
Recept: 
A gombát megtisztítjuk, felszeleteljük. A hagymát lereszeljük, kevés olajon megpirítjuk. 
Megszórjuk pirospaprikával, rátesszük a gombát, sózzuk, borsozzuk. A csirkemájat 
feldaraboljuk, és a félkész gombapörkölthöz adjuk. Megszórjuk majorannával. A borsót külön 
edényben, pici sóval és cukorral ízesített vízben, 6-8 perc alatt puhára főzzük. A borsót a kész 
raguhoz adjuk, összeforraljuk. A hússzeleteket sózzuk, borsozzuk, lisztbe mártjuk és kevés 
olajban pirosra sütjük. A húst a raguval tálaljuk, köretnek rizst adunk mellé. 
 

Almás csirke 
 
Hozzávalók 4 adaghoz: 

• 400 g csirkemell 

• 180 ml kókusztejszín vagy 
tejszín 

• 2 db alma 

• 160 g basmati rizs 

• 3 ek olaj vagy kókuszolaj 

• só, bors 
 
Recept: 
Egy serpenyőben olajon a felszeletelt, sózott, borsozott csirkemellet oldalanként 3 percig, 
magas hőmérsékleten lepirítjuk, majd kiszedjük. A serpenyőbe újabb olajat öntünk, és a kockára 
vágott almát aranybarnára pirítjuk, kiszedjük. A visszamaradt kevés szaftra ráöntjük a 
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 kókusztejszínt, és lassú tűzön elkezdjük összerottyantani. Belerakjuk a csirkét, az almát és kb. 
10-15 percig együtt főzzük. A szaftos kókuszos-almás csirkét a főtt rizzsel tálaljuk. 
  

Brazil csirkés rizs 
 
Hozzávalók 4 adaghoz: 

• 1 db vöröshagyma 

• 400 g csirkemellfilé 

• 250 g gyors rizs 

• 200 g zöldborsó 
(fagyasztott) 

• 200 g vörösbab (konzerv) 

• 4 gerezd fokhagyma 

• 2 dl víz 

• só, bors 

• 2 ek olívaolaj vagy kókuszolaj 

• 40 g sajt  

• ízlés szerinti fűszerek 
 
Recept: 
A vöröshagymánkat vágjuk kis kockákra, kevés olívaolajon keveréssel pirítsuk szép üvegesre. 
Közben vágjuk fel a megmosott csirkemellet kis kockákra. Végig kis lángon főzzünk mindent! 
Kb. 10 perc eltelte után adjuk hozzá a húst a hagymához és az összenyomott fokhagymát. 
Kevergessük, várjunk, amíg a csirkemell szépen kifehéredik, majd ízlés szerint fűszerezzük. 
Adjuk hozzá a vizet és fedő alatt pároljuk 10 percig, majd adjuk hozzá a borsót és a babot is. 
Főzzük ki a rizst. Amikor a rizs elkészült, keverjük össze a zöldséges hússal és még 5 percig 
rottyantsuk össze. 
 

Sült mákos tészta 
 
Hozzávalók 2 adaghoz: 

• 85 g durum metélt tészta 

• 1 db tojás  

• 50 ml tejföl 

• 30 g nádcukor 

• 30 g darált mák 

• ½ db citrom héja 
 

• 2 tk olaj vagy kókuszolaj 

• ½ ek vaj 
 
Recept: 
A tésztát kifőzzük, lecsöpögtetjük. A sütőt előmelegítjük 180 fokra, Közben a tojás sárgákat a 
vajjal habosra keverjük, hozzáadjuk a tejfölt, a cukor kétharmadát, a mákot és a citromhéjat. A 
végén beleforgatjuk a tésztát. A tojásfehérjéket a maradék cukorral kemény habbá verjük. A 
habot óvatosan a tésztás masszára öntjük és laza mozdulatokkal összekeverjük. Szilikonos 
muffin formákba töltjük a tésztákat. Előmelegített sütőbe dugva körülbelül 20-25 perc alatt 
elkészül. 

Tepsis gombás burgonya  
 
Hozzávalók 2 adaghoz: 

• 2 ek olívaolaj 

• 2 db közepes hagyma 

• 400 g burgonya 

• 400 g csiperkegomba 

• 4 gerezd fokhagyma 

• 2 szelet pur-pur pirítós 

• kapor, bazsalikom, 
koriander 

• 150 ml joghurt –  
 

 
Recept: 
Forrósítsuk fel a serpenyőben az olajat. Dobjuk rá a vékony karikákra vágott hagymát, sózzuk, 
borsozzuk, süssük 5 percig. Tegyük az egészet egy tepsibe. Vékony karikákra vágjuk fel a 
burgonyát, a gombát. Ezeket helyezzük egymás mellé rendezve szeletenként a 
„hagymaszőnyegre”. 180 fokra előmelegített sütőbe süssük 20-30 percen át. A fokhagymát 
nyomjuk ki vagy reszeljük le, egy tálban adjunk hozzá sót, a zöldfűszereket, dolgozzuk jól össze 
az egészet. A fokhagymás fűszerkeveréket szórjuk rá a zöldségekre és süssük még pár percig. A 
joghurtba is tegyünk egy kis kaprot, fokhagymát. Ha megsült a tál, joghurttal és pirítóssal 
fogyasszuk. Kiadós ebéd. Joghurt nélkül úgy készül az étel, hogy felverjük a tojást fűszerekkel 
habosra és a zöldségekre öntjük, így sül az étel. 
 

Buddha-tál 
 
Hozzávalók 2 adaghoz: 

• 300 g spárga 

• 2 db újhagyma 

• 200 g mirelit zöldborsó 

• 100 ml alaplé 

• 1 ek almaecet 

• 2 db tojás 

• 1 marék bébispenót 

• 1 ek olívaolaj 
 

 

• 4 db retek 

• 80 g quinoa 

• 1 db citrom leve 
 
Recept: 
A spárgákat fektessük alufóliára, csepegtessünk rá olívaolajat és citromlevet, fűszereket. 30 
percig süssük. A quinoát főzzük meg. Forrósítsunk olajat, amiben a karikákra vágott hagymát 
megpirítjuk. Tegyük hozzá a borsót, öntsük fel alaplével, fűszerezzük. Lefedve főzzük 20 
percig. A tojásokat készítsük el buggyantott tojásként vagy tükörtojásként. Válasszunk mellé 1 
evőkanál pesztót vagy salsát a recepttárból. A tálra helyezzük a sült zöldségeket, a spenótot, a 
friss retket, a quinoát, a tojást és a pesztót. 
 

Tonhalas quinoasaláta 
 
Hozzávalók 2 adaghoz: 

• 110 g quinoa 

• 80 g csicseriborsó 

• Öntet: 1 ek olívaolaj & 1 tk vörösborecet & 1 tk mustár & ½ db citrom leve & só, bors  

• 2 ek morzsolt feta sajt vagy kecskesajt 

• 2 db tonhalkonzerv (olívaolajos) 

• 10 db koktélparadicsom 
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(konzerv) 

• 1 db kígyóuborka 
 

Recept: A quinoát mossuk meg alaposan, aztán a csomagoláson leírtak szerint főzzük meg. 
Dolgozzuk össze a salátaöntet hozzávalóit egy tálban, majd keverjünk össze mindent. 
 

Sárgarépafasírt tejszínes 
tésztával 
 
Hozzávalók 2 adaghoz: 

• 2 db tojás 

• 16 g zabpehely 

• 50 g hagyma 

• 4 gerezd fokhagyma 

• só, bors 

• fűszerek (pl. curry, 
kurkuma) 

• 120 g sárgarépa 

• ½ ek olívaolaj 

• 70 g durum spagetti 

• 60 ml tejszín 
 
Recept: 
Tisztítsuk meg a nyers répát, majd aprítsuk nagyon apróra (aprítógéppel vagy reszeljük le). 
Sózzuk meg és keverjük össze, mindenhol érje a só (kb. 1 evőkanálnyi só kell), majd pihentessük 
1 órát, hogy levet eresszen. Ha letelt a pihentetés, nyomkodjuk ki a reszelt zöldséget és öntsük 
le a levét, reszeljük rá a fokhagymát, adjuk hozzá a fűszereket, az apróra vágott hagymát, a 
tojást, valamint a lisztet és keverjük össze alaposan. Vizes kézzel gombócokat vagy lapos 
korongokat gömbölyítünk. Sütési lehetőségek: pici kókuszolajon serpenyőben vagy kis olajjal 
bekenve őket sütőben. Ami még nekem bevált: szilikonos muffin formában készítek golyókat. 
Tökéletes eredményt kapunk így is. Főzzük meg a tésztát, szűrjük le, tegyük egy serpenyőbe, 
adjuk hozzá a tejszínt, forraljuk össze. Tálaljuk a fasírtokkal. 
 

Hagymás máj almával 
 
Hozzávalók 2 adaghoz: 

• 300 g csirkemáj 

• 200 g vöröshagyma 

• 2 db alma 

• 1,5 ek olívaolaj 

• só, bors 

• majoranna, babérlevél 

• 1 ek nádcukor 

• 10 g kókuszzsír 

• 300 g burgonya 
 

Recept: 
A hagymát karikázzuk fel, szedjük szeleteire. Az almát mossuk meg, vágjuk kb. 2 cm-es 
cikkekre. A májat csíkokra vágjuk fel. Borsozzuk be. A burgonyát hámozzuk meg és vágjuk 
negyedekre. Kevés olajra dobjuk rá a hagymát, fűszerezzük sóval, borssal. Fedő alatt 10 percig 
lassú tűzön főzzük, néha kevergessük meg. Adjuk hozzá a majorannát és a széttépkedett 
babérlevelet és főzzük még kb. 10 percig puhára. Vegyük le a tűzről. Az almacikkek mindkét 
oldalát süssük meg kevés olajon, ehhez összesen kb. 5 percre van szükség. Mikor kész, szedjük 
át egy edénybe. A megmaradt olajra kanalazzuk rá a nádcukrot, kevergessük, várjuk meg, míg 
karamellizálódik. Ezt a keveréket locsoljuk rá az almára. A felcsíkozott májat kevés olajon kb. 
4-5 perc alatt megpirítjuk, ezután ízlés szerint megsózzuk. A burgonyát sós vízben puhára 
főzzük. Egy nagyobb serpenyőben a májat a hagymával összepirítjuk 2-3 perc alatt, sűrűn 
kevergetjük. Rádobáljuk az almát, már nem keverjük, csak néhányszor összerázzuk az ételt és 
már tálalható is a sós burgonyával. 

Tojásos grillezett 
zöldbabgombaágy 
 
Hozzávalók 2 adaghoz: 

• 4 db tojás 

• 140 g gomba 

• 200 g zöldbab 

• 100 g zöld saláta 
 

• 6 db barna pufi rizs  

• 2 gerezd fokhagyma 

• só, bors, zöldfűszerek 

• 2 ek kókuszzsír 
 
Recept: 
Az olívaolajon a fokhagymát megpirítjuk. Hozzáadjuk a gombát, majd a zöldbabot is. 
Fűszerezzük. Ha kész, ugyanebben a szaftos serpenyőben 4 db tükörtojást sütünk. Salátaágyra 
pakoljuk a gombát, a babot és a tojásokat. Barna puffasztott rizzsel ropogtassuk el. 
 

Hamis vadas 
 
Hozzávalók 2 adaghoz: 

• 200 g darált pulykahús 

• 200 ml kókusztejszín 

• 1 ek kókuszzsír 

• 2 ek mustár 

• 4 db közepes sárgarépa 

• 2 db hagyma, 2 gerezd fokhagyma 

• só, bors, zöldfűszerek 
 
Recept: 
Egy tálban elkeverjük a darált húst, az apróra vágott hagyma felét, a zúzott fokhagymát, a 
fűszereket. Golyókat formázunk belőle. Tepsibe helyettük vagy serpenyőben sütjük ki. Közben 
spirálózó vagy zöldséghámozó segítségével hajszálvékonyra vágjuk a sárgarépát. A hagyma 
másik felét megpirítjuk egy serpenyőben és rádobjuk a répaspagettit. Éppen csak pirítunk rajta, 
hogy ne legyen nyers. Tejszínnel, mustárral ízesítjük. Egy tányérra halmozzuk, rá pedig a 
golyókat. 
 

Fasírt paprikamártással 
 
Hozzávalók 2 adaghoz: 

• 2 db tojás 

• 60 g zabpehely 

• 2 db vöröshagyma  

• 240 g darált marhahús vagy pulykahús  

• 200 g kápia paprika vagy kaliforniai paprika  

• ½ ek olívaolaj 

• só, bors 
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• 2 gerezd fokhagyma Recept: 
A kaliforniai paprikát 200 fokon 30 perc alatt puhára sütjük sütőben. 5 percig pihentetjük, majd 
meghámozzuk, a magvakat eltávolítjuk és a fűszerekkel aprítógépben pürésítjük. A fasírthoz a 
darált húst, az aprított hagymákat, a zabphelyhet összekeverjük, golyókat formázunk, 
megkenjük kis olajjal és tepsiben megsütjük. Tálaláskor a paprika mártásra helyezzük a golyókat. 
 

Kelbimbós, újhagymás 
tört burgonya 

 
Hozzávalók 4 adaghoz: 

• 1 kg burgonya 

• ½ ek olívaolaj  

• 1 csokor újhagyma vagy 
medvehagyma  

• ½ ek balzsamecet 
 

 

• 400 g kelbimbó 

• 400 ml zabtej 

• só, szerecsendió 
 
Recept: 

Tegyük a krumplit egy nagy lábasba, sós vízben főzzük puhára, majd szűrjük le és tegyük félre. 

Egy nagy serpenyőben pároljuk meg az újhagymát, majd keverjük hozzá az előzőleg félbevágott 

kelbimbókat ½ evőkanál balzsamecettel meghintve és pároljuk puhára 8 perc alatt. Öntsük fel 

a növényi tejjel és keverjük simára, hagyjuk picit rotyogni. Ha kész, borítsuk rá a főtt burgonyára 

a növényi tejes-kelbimbós keveréket, ízesítsük szerecsendióval, sóval és jól keverjük át. 

 
Bahama burgonyás vagy 
édesburgonyás omlett 
 
Hozzávalók 1 adaghoz: 

• 1 ek olívaolaj 

• 1 db vöröshagyma 

• 1 db közepes burgonya 
vagy édesburgonya 

• 1 tk currypor 

• 2 db tojás 

• só, bors, zöldfűszerek 

 
Recept: 
Az olaj nagyobb részét öntsük egy serpenyőbe és pároljuk a hagymát 10 percig, hogy 
karamellizálódni tudjon. Adjuk hozzá a burgonyát és süssük 8 percig, amíg a széle ropogósra 
pirul. Szórjuk rá a curryport, sózzuk ízlés szerint, aztán öntsünk alá egy kis vizet. Kevergetve 
pároljuk 1-2 percig, majd kanalazzuk át egy tányérra. Konyhai papírtörlővel töröljük ki a 
serpenyőt, vegyük nagyobbra a lángot az edény alatt, és öntsük a maradék olajat a serpenyőbe. 
Mehet rá a tojás, szórjunk rá sót, fakanállal egyszer-kétszer keverjük át, utána hagyjuk sülni 30 
másodpercig. A burgonyát halmozzuk az omlett egyik felére, amikor az még egy kicsit lágy, 
akkor hajtsuk rá az omlett másik felét, hogy a tölteléket lezárjuk. Süssük még 2 percig, amíg az 
omlett teljesen átsül. 

 
 

Juhtúrós, gombás 
burgonya  
 
Hozzávalók 4 adaghoz: 

• 150 g juhtúró 

• 1 ek olívaolaj 

• 600 g gomba 

• 2 gerezd fokhagyma 

• 2 ek kakukkfű 
 

• 4 db burgonya 

• 4 db tojás 

• só, bors 
 
Recept: 
A burgonyákat tegyük fel főni 5 percre, majd szűrjük le. Forrósítsunk fel sütőbe is tehető 
serpenyőben olajat, pirítsuk meg a burgonyát, a gombát és a fokhagymát kb. 6-8 percig. 
Keverjük hozzá a kakukkfüvet és még 1 percig pirítsuk. Ha nincs olyan serpenyőnk, ami sütőbe 
is tehető, kanalazzuk át a keveréket egy hőálló edénybe. Keverjük hozzá a juhtúrót, csináljunk 
fészket a tojásoknak, üssük bele a lyukakba. Süssük sütőben így a tálat 12-15 percen át. 
 

Cukkini spagetti variációk  
 
Hozzávalók 1 adaghoz: 

• 120 g cukkini  

• 100 g hagyma  

• 85 g brokkoli 

• kókuszolaj vagy olívaolaj 

• 160 g darált pulykamell 
vagy garnélarák 

 

• 2 ek pesztó a receptkönyvből 

• só, bors, fűszerek 
 
Recept: 
A cukkinit spirálozóval szeleteljük spagettire. Előmelegített serpenyőben kevés kókuszolajon 
(spray-vel fújjunk csak) futtassuk át 5-6 perc alatt, maradjon ropogós, de ne legyen nyers. A 
hagymán készítsük el a darált húst vagy a rákot. Főzzük roppanósra brokkolit. A végén öntsük 
nyakon a spagettit mindennel. 
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Varázsmenü 4 elemből  
(~ 450-470 kcal) ebédhez 
 
2 napi meal prep, azaz 2 
napi ebéd adag 
 
Az étel 5 elemből áll 2 
adagban: 
 2 adag roston sült hús 
vagy sajt vagy zöldségfasírt 
vagy fasírt 
 2 adag zöldségköret 
 2 adag gabona vagy 
tésztaköret 
 2 adag pesztó vagy mártás 
 12 ml kókuszolaj vagy 
olívaolaj a sütéshez  
 
Az étel tehát szabadon 
variálható az  
csoportokban kiválasztott 
élelmiszerekből! 
Így lesz például egy roston 

csirkemell párolt 
brokkolival, sült 

édesburgonyával és  
medvehagyma pesztó. És 
ehhez minden esetben 
használjunk olívaolajat vagy 
kókuszzsírt a sütéshez. 
 
A zöldségfasírtok egységesen 
tojással, zabpehellyel, 
hagymával, fokhagymával, 
fűszerekkel készülnek 
szabadon választható 
zöldséggel. 
 
A húsos fasírtok egységesen 
50 g darált húsból (vagy 1 
halkonzervből), tojásból, 
zabpehelyből, hagymából, 
fokhagymából, fűszerekből 
készülnek. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

• 100 g grillezett sajt 
• 220 g hal 
• 220 g csirkemell 
• 220 g pulykamell 
• 220 g csirkemáj 
• 220 g főtt marhahús 
• 180 g karaj  
• 100 g kacsamell 
• 120 g kacsamáj  
• 100 g tofu 
 

• 4 db tojás (főtt, tükör) 
• 2 adag céklafasírt 
• 2 adag tökfasírt 
• 2 adag brokkolifasírt 
• 2 adag karfiolfasírt 
• 2 adag kukoricafasírt 
• 2 adag káposztafasírt 
• 2 adag zöldbabfasírt 
• 2 adag klasszikus fasírt 
• 2 adag répafasírt 

• 2 adag tonhalfasírt 
• 2 adag sütőtökfasírt 
• 2 adag gombafasírt 
• 2 adag vörös káposzta fasírt 
• 2 adag zöldborsófasírt 
• 2 adag kelkáposztafasírt 
• 2 adag mexikói zds fasírt 
• 2 adag uborkafasírt 
• 2 adag cukkinifasírt 
• 2 adag lencsefasírt 

A fasírtok elkészítését lásd az 61. oldalon. 
 

 roston sült hús (ragunak való tokány) vagy sajt vagy zöldségfasírt vagy fasírt 2 adag 
mennyisége: 

 gabona vagy tésztaköret vagy keményítő tartalmú zöldség 2 adag mennyisége 

• 80 g amaránt 
• 80 g árpagyöngy 
• 80 g basmati rizs 
• 80 g barna rizs 
• 80 g bulgur 
• 80 g durum tészta  
 

 párolt vagy grillezett vagy főtt zöldség 2 adag mennyisége 

• 30 g avokádó 
• 200 g brokkoli 
• 160 g cékla 
• 300 g cukkini 
• 220 g gomba 
• 160 g főzőtök 
• 120 g hagyma 
• 160 g fehér káposzta 
• 160 g lila káposzta 
• 130 g karalábé 
• 160 g karfiol 
• 100 g kelbimbó 
• 140 g kelkáposzta 
• 400 g kígyóuborka 
• 180 g padlizsán 
• 200 g paprikafélék 
• 280 g paradicsom 
• 320 g retek 
• 130 g sárgarépa 
• 290 g spárga 
 
 

• 170 g zeller 
• 360 g zöldsaláták 
• 60 g mirelit grill zdskeverék 
• 50 g mirelit mexikói zdskeverék 
• 250 g mirelit lecsó zdskeverék 
• 80 g mirelit franciasaláta zdskeverék 
• 70 g mirelit tavaszi zdskeverék 
• 160 g mirelit brokkoli+karfiol zdskeverék 
• 70 g mirelit francia zdskeverék 
• 110 g mirelit toscan zdskeverék 
• 200 g mirelit brokkoli + karfiol + répa zdskeverék 
• 140 g mirelit chinese zdskeverék 
• 130 g mirelit thai zdskeverék 
• 600 g mirelit bali zdskeverék 
• 170 g mirelit olasz zdskeverék 
• 90 g mirelit sárgarépa + borsó zdskeverék 
• Savanyúságra is lehet cserélni a zöldségeket. 
Káposzta alapú savanyúságok, paprika alapú 
savanyúságok, uborka alapú savanyúságok, cékla kb. 
150 g mennyiségben mehetnek. 

• 70 g durum tarhonya 
• 80 g hajdina 
• 80 g köles 
• 70 g kuszkusz 
• 70 g quinoa 
• 80 g rizstészta 
 

• 350 g burgonya 
• 350 g édesburgonya 
• 90 g szafi tészták 
• 90 g szafi tarhonya 
• 90 g szafi galuska liszt 

 A receptkönyvben található bármely mártás vagy pesztó 50-60 g 
 
Így épül fel tehát az étel 2 adagja: 
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Rakott zöldséges 
finomságok 
 
Hozzávalók 4 adaghoz: 

• 320 g darált pulykamell 
vagy darált sertés 

• 160 g basmati rizs vagy 
köles vagy quinoa 

• 200 g hagyma 

• 8 gerezd fokhagyma 

• só, bors, pirospaprika, 
zöldfűszerek 

• 120 g mozzarella vagy 
növényi sajt 

• 1 ek olívaolaj  
 
 

 
Választható zöldségek: 
• 320 g zöldbab 
• 260 g kelkáposzta 
• 400 g savanyú káposzta 
• 180 g kelbimbó 
• 300 g padlizsán 
• 200 g sárgarépa 
• 280 g karfiol 
• 340 g brokkoli 
• 520 g cukkini 
 
Recept: 
A hagymán és a fokhagymán megpirítjuk a darált húst. Egy jénai vagy hőálló edényt befújunk 
olajspray-vel. Megfőzzük a gabonát és a választott zöldséget (dolgozhatunk konzerv 
zöldségekkel is, ekkor a főzés természetesen nem történik meg). Ha minden készen van, 
rétegezve vagy összekeverve az edénybe öntjük a hozzávalókat. Meghintjük a tetejét a mártással, 
ráreszeljük a sajtot. Alufóliával lefedve sütjük 20 percig, majd leszedjük a fóliát és pirítjuk még 
egy ideig, amíg a sajt aranybarna nem lesz. 
 

Főzelék Varázsmenü  
 
Főzelék alap 1 adaghoz: 

• 150 ml növényi tej vagy 
½ doboz Dr. Oetker 
növényi tejföl vagy 150 
ml tejföl 

• + 150 ml alaplé vagy víz 

• + ½ ek olívaolaj 

• + 2 ek zabliszt 

• + só, bors, zöldfűszerek, 
egyéb fűszerek 

• + 1 db hagyma & 1-2 
gerezd fokhagyma 

• + feltét 
 
A főzelék elemei: 

• főzelék alap 

• + választott zöldség 

• + feltét 
 
Feltétek: 
2 db virsli vagy 2 db főtt 
tojás vagy 2 db tükörtojás 
vagy 1 db krinolin vagy 100 g 
grillezett kecskesajt vagy 220 
g grillezett hal vagy 220 g 
grillezett szárnyasmell vagy 
220 g főtt marhahús vagy 
180 g sertéshús vagy 200 g 
csirkemáj vagy 120 g 
kacsamáj 
 

 

 

Választható zöldségek (1 adaghoz): 

• 250 g cukkini 

• 250 g gombaféle 

• 250 g kelkáposzta 

• 250 g spenót 

• 250 g saláta 

• 250 g uborka 

• 200 g brokkoli 

• 200 g paradicsom 

• 200 g sóska 

• 180 g cékla 

• 180 g főzőtök 

Recept: 
Olívaolajon megpirítjuk a hagymát, fokhagymát, s rádobjuk pirítani az aprított 
zöldségeket. Ha kérget kaptak, felöntjük 1-1,5 dl vízzel vagy alaplével, fűszerezük. Amikor 
elfőtte a levet, a növényi tejet elkeverjük fűszerekkel, zöldfűszerekkel, a zabliszttel és 
hozzáöntjük a zöldségekhez, majd rottyantunk rajta. Ha krémfőzeléket készítünk belőle, 
botmixerrel pépesítjük. A választott feltét 
 
Tipp: Ha többféle zöldségből készíted, annyi felé oszd az adagjukat, ahány fajtát 
választasz. Pl. sárgarépás burgonyaleves esetén felezzük az adagokat: 90 g répa, 40 g 
burgonya. 
 
Feltétként fasírtot is készíthetsz az 61. oldalon található recept alapján. 
 
 
 
 
 
 

• 180 g karalábé 

• 180 g karfiol 

• 180 g káposzta 

• 180 g hagyma 

• 180 g patisszon 

• 180 g sárgarépa 

• 180 g spárga 

• 180 g zeller 

• 120 g zöldbab 

• 170 g kelbimbó 

• 170 g póréhagyma 

• 140 g burgonya 

• 140 g csicsóka 

• 140 g édesburgonya 

• 140 g sütőtök 

• 100 g csicseriborsó 

• 120 g fehérbab 

• 120 g kukorica 

• 120 g lencse 

• 120 g sárgaborsó 

• 120 g zöldborsó 

• 120 g vörösbab 

Választható mártás: 
• 50 ml tejföl  
• 50 g Dr. Oetker Vegán krém 
• 80 g paradicsompüré 
• 60 g főzőtejszín (10%) 
• 120 g kefir 
• 100 g natúr joghurt 
• 50 g rizskrém 
• 50 g zabkrém 
 
 
 



 

 

      

Duciforradalom 

                               Vacsoraötletek 
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Csirkeszeletek sárgarépás-
káposztás salátával 
 
Hozzávalók 2 adaghoz: 

• 250 g csirkemell 

• 1 gerezd fokhagyma 

• 100 g rukkola vagy római 
saláta vagy jégsaláta 

• 1 db kápia paprika 

• ¼ lila káposzta 

• 1 db sárgarépa 

• 1 db lila hagyma 

• ½ csokor petrezselyem 

• 1 ek olívaolaj 
 

• 1 db citrom leve 

• ½ ek mustár 

• ½ ek méz vagy nádcukor vagy eritrit 
 
Recept: 
A salátához keverjük össze a lereszelt zöldségeket a petrezselyem felével. Keverjük össze a 
citromlevet, a mustárt és az olívaolajat sóval és öntsük a salátára. Forgassuk össze. A legyalult 
káposztát locsoljuk le kevés ecettel, sóval és egy kiskanál édesítővel vagy nádcukorral. Hagyjuk 
megérni az ízeket. Forrósítsunk fel egy serpenyőt. Dörzsöljük be a hússzeleteket a 
fokhagymával, sózzuk meg és süssük mindegyik oldalukat 2-2 percig. Amikor kész tegyük, 
tegyük félre. Rakjuk a rukkolát vagy a választott salátát és a paprikát egy tálba. Locsoljunk rá 
kevés olívaolajat, sózzuk meg és osszuk el két adagra. Pakoljuk rá a hússzeleteket és mellé a 
káposztasalátát kevés petrezselyemmel megszórva. 
Pajzsmirigybetegség esetén a káposztát cseréljük le uborkára vagy retekre. 

 
 

Mexikói bundáskenyér  
 
Hozzávalók 2 adaghoz: 

• ½ db avokádó 

• 2 db közepes paradicsom 

• ½ ek koriander 

• ½ db lime leve 

• 2 db tojás 

• só ízlés szerint 
 

• 2 szelet pur-pur kenyér vagy kovászolt kenyér 

• kis chili (elhagyható) 
 
Recept: 
Egy kis tálban óvatosan keverjük össze az avokádót a paradicsommal, a korianderrel és a lime-
mal. Bőségesen sózzuk, aztán tegyük félre. A tojást villával verjük fel, sózzuk ízlés szerint. Az 
olajat forrósítsuk fel egy tapadásmentes serpenyőben közepes lángon, a kenyérszeleteket 
forgassuk a tojásba, aztán süssük őket oldalanként kb. 2 perc alatt aranybarnára. Halmozzuk a 
kenyérszeletekre az avokádós-paradicsomos salsát, és szórjunk rá chilit. 

Juhtúrós, gombás 
burgonya 
 
Hozzávalók 4 adaghoz: 

• 150 g juhtúró 

• 1 ek olívaolaj 

• 600 g gomba 

• 2 gerezd fokhagyma 

• 2 ek kakukkfű 
 

• 4 db burgonya 

• 4 db tojás 

• só, bors 
 
Recept: 
A burgonyákat tegyük fel főni 5 percre, majd szűrjük le. Forrósítsunk fel sütőbe is tehető 
serpenyőben olajat, pirítsuk meg a burgonyát, a gombát és a fokhagymát kb. 6-8 percig. 
Keverjük hozzá a kakukkfüvet és még 1 percig pirítsuk. Ha nincs olyan serpenyőnk, ami sütőbe 
is tehető, kanalazzuk át a keveréket egy hőálló edénybe. Keverjük hozzá a juhtúrót, csináljunk 
fészket a tojásoknak, üssük bele a lyukakba. Süssük sütőben így a tálat 12-15 percen át. 
 

Cukkini spagetti variációk 
 
Hozzávalók 1 adaghoz: 

• 120 g cukkini  

• 100 g hagyma  

• 85 g brokkoli 

• kókuszolaj vagy olívaolaj 

• 160 g darált pulykamell 
vagy garnélarák 

• 2 ek pesztó a receptkönyvből 

• só, bors, fűszerek 
 
Recept: 
A cukkinit spirálozóval szeleteljük spagettire. Előmelegített serpenyőben kevés kókuszolajon 
(spray-vel fújjunk csak) futtassuk át 5-6 perc alatt, maradjon ropogós, de ne legyen nyers. A 
hagymán készítsük el a darált húst vagy a rákot. Főzzük roppanósra brokkolit. A végén öntsük 
nyakon a spagettit mindennel. 
 
 

Ananászos, zöldbabos 
grill sajt saláta 
 
Hozzávalók 2 adaghoz: 

• 120 g zöldbab 

• 200 g ananász 

• 150 g grill sajt 

• 40 g mogyoró 

• 200 g zöld saláta 

• 1 db citrom leve 

• só, bors 

• 1 ek olívaolaj 
 
Recept: 
Keverjük el az olívaolajat a citrom levével, kevés sóval. Sós vízben főzzük puhára a zöldbabot, 
majd jéghideg vízzel hűtsük le. Forró serpenyőben süssük meg a sajtot és az ananászt is 
grillezzük meg. Vágjuk fel a salátát darabokra. A mogyorót pirítsuk meg. Ha kihűlt minden, 
tegyük egy tányérra és fogyaszthatjuk. 
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Almás tepsis csirke  
 
Hozzávalók 2 adaghoz: 

• 200 g csirkemell 

• 2 ek olívaolaj 

• 70 g alma 

• 80 g basmati rizs 
 

• só, bors 

• 50 g trappista vagy mozzarella vagy növényi sajt  
 
Recept: 
Melegítsük elő a sütőt 200 fokra. A csirkemellszeleteket vágjuk vékonyra, sózzuk, borsozzuk, 
olajon süssük előre. Szeleteljük fel vékonyra az almát helyezzük a húsra, szórjuk meg sajttal. 
Tegyük be a sütőbe és süssük készre. Főzzünk rizst. Tálaljuk együtt. 

Fokhagymás, tejfölös 
saláta  
 
Hozzávalók 2 adaghoz: 

• 200 g csirkemell  

• 1 ek olaj vagy kókuszzsír 

• 60 g sonka 

• 40 g füstölt sajt 

• 2 db lila hagyma 
 

• dresszing: 60 ml tejföl & ízlés szerinti fűszer & citrom & lime  

• 400 g zöld saláta (pl. saláta, uborka, spenót) 

• 200 g paradicsom 

• 4 gerezd fokhagyma 
 
Recept: 
Olajon pirítsuk meg a hagymát, fokhagymát és a kockára vágott húst. Helyezzük a sült csirkét, 
a kockákra vágott sonkát a felvágott paradicsomra és salátára. Dresszingként készítsünk tejfölös 
öntetet. 

Maharadzsa saláta 
 
Hozzávalók 2 adaghoz: 

• 400 g csirkemell vagy 
pulykamell 

• 1 ek olaj vagy kókuszzsír                      
 

• dresszing: 1 kk méz, 1 kk mustár, 1 kk reszelt gyömbér, 1 ek olívaolaj 

• 400 g zöld saláta (pl. saláta, uborka, spenót) 

• só, bors 
 
Recept: 
Olajon pirítsuk meg a feldarabolt húst. Készítsünk dresszinget az alapanyagok 
összekeverésével. Vágjuk fel a salátát, helyezzük rá a húst és az öntetet. 

Tzatziki pirítóssal 
 
Hozzávalók 2 adaghoz: 

• 400 g görög joghurt 

• 3 gerezd fokhagyma 

• 1 db kígyóuborka 

• 1 kis csokor menta 
 

• ½ db citrom leve 

• 80 g pirítós 

• 1 ek só 
 
Recept: 
Az uborkát lereszeljük, besózzuk és egy fél órát egy szűrőben hagyjuk állni és lecsöpögni. A fél 
óra elteltével a maradék levét egy kanállal kinyomkodjuk, majd hozzáadjuk a görög joghurtot, 
az átpasszírozott fokhagymát, a citrom levét és a felaprított mentát. 

Baconös csirkemáj 
salátával 
 
Hozzávalók 2 adaghoz: 

• 1 db citrom 

• 1 tk oregánó 

• 2 tk darált fokhagyma 

• 300 g csirkemáj 

• 100 g kocka bacon – 
pajzsmirigyes cserélje 
csirkemell vagy pulykamell 
sonkára 

• 200 g spárga 

• 2 tk kókuszzsír vagy olívaolaj 

• 2 ek fehérborecet 

• 120 g zöld saláta 

• 2 db hagyma 
 
Recept: 
Reszeljünk le 2 teáskanálnyi citromhéjat, majd vágjuk félbe a citromot. Egy nagy tálban keverjük 
össze a citromhéjat, az oregánót, az olajat és a fokhagymát. Adjuk hozzá felkockázott bacont, 
a májat, fűszerezzük sóval, borssal és fedjük le. Helyezzük a májat és a félbevágott citromot egy 
sütőtálcára, majd előmelegített sütőben süssük 20 percig, amíg a máj át nem sül. Várjunk, amíg 
kissé kihűl, majd vágjuk kis darabokra. Melegítsük meg az olajat egy kis serpenyőben és pirítsuk 
a spárgát és a hagymát 3–4 percig kevergetve. Vágjuk a spárgát és a hagymát kisebb darabokra. 
Osszuk el a zöld salátát, a spárgát és a hagymát a tányérokon. Locsoljuk meg fehérborecettel és 
fűszerezzük sóval és borssal. Tálaljuk a baconös májjal és a citrommal. 
 

Szardínia spárgával 
 
Hozzávalók 3 adaghoz: 

• 1 csokor spárga 

• 3 szelet pur-pur kenyér 
 

• 2 db 100 g-os szardínia konzerv (olívaolajos) 

• összesen 250 g kígyóuborka, paradicsom és hagyma 
 
Recept: 
2 db spárgát és a pur-pur kenyeret aprítógépben daráljuk morzsa állagúra. A halat, a kockázott 
uborkát, paradicsomot, hagymát és a maradék spárgát tegyük tepsire, 180 fokon 15 percig 
süssük. A morzsát keverjük el olívaolajjal és szórjuk rá, süssük még 5 percig. 
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Buddha-tál 2. 
 
Hozzávalók 2 adaghoz: 

• 2 db makrélakonzerv  

• 2 nagy marék zöld saláta 

• ½ db cukkini 

• ½ db brokkoli 

• 8 db koktélparadicsom 

• ½ ek kókuszolaj 
 

• só, bors, fokhagyma  

• 10 db olívabogyó vagy kapribogyó 

• öntet: 2 ek pesztó vagy salsa a receptkönyvből 
 
Recept: 
A zöldségeket vágjuk fel kisebb darabokra. Tegyük sütőpapírra, kenjük be kókuszolajjal, szórjuk 
rájuk a fűszereket. Süssük meg 15-20 perc alatt vagy grillezhetjük serpenyőben is. A tálra 
halmozzuk a salátát, a sült zöldségeket, a bogyókat és a halat.  
 
 

Buddha-tál 3. 
 
Hozzávalók 2 adaghoz: 

• 200 g füstölt lazac vagy 
csirkemell 

• 2 nagy marék zöld saláta 

• ½ db friss ananász 

• 1 marék mogyoró vagy 
kesudió vagy dió 

• só, bors 

• 1 db kókuszjoghurt  

• 1 db lime leve 
 
Recept: 
Készítsük el a pirított magot (5-8 percre tegyük előmelegített sütőbe sütőpapírra), törjük apróra 
és ezt halmozzuk majd a tálunk tetejére. Kókuszjoghurtból, lime levével készítsünk öntetet. A 
tányérra halmozzuk a salátát, az ananászt, a halat vagy a csirkét, folyassuk rá az öntetet és 
szórjuk meg a pirított magvakkal. 
 
Tipp: 2 tojásból tükörtojás is mehet a lazac és csirke helyett (csirke választása esetén olajspray-
t használjunk a sütéshez). 
 
 

Buddha-tál 4. 
 
Hozzávalók 2 adaghoz: 

• 240 g csirkemell 

• 2 nagy marék zöld saláta 

• 2 db friss füge 

• só, bors 

• 60 g kecskesajt 
 

• 1 tk méz vagy nádcukor 

• 1 db kókuszjoghurt 

• 6 ml kókuszolaj  
 
Recept: 
A csirkemellet süssük meg fűszerezve kókuszolajon. A tálra halmozzuk a salátát, a felszeletelt 
sajtot és a fügét. Kókuszjoghurtból mézzel vagy nádcukorral készítsünk édes öntetet. 
 
 

Kapros húsgolyók 
salátával  
 
Hozzávalók 2 adaghoz: 

• 200 g darált pulykahús 
vagy marhahús 

• 4 db közepes hagyma 

• 2 db tojás  

• 2 ek olívaolaj 

• 2 ek vörösborecet 

• 100 g koktélparadicsom 
 

• 2 marék olívabogyó 

• 100 g feta sajt vagy kecskesajt  

• só, friss kapor, köménymag 

• ½ db kígyóuborka 
 
Recept: 
A húst tegyük egy tálba az apróra vágott 3 fej hagymával, a friss (jó sok) kaporral, 
köménymaggal, sóval, tojással együtt. Dolgozzuk össze, formáljunk húsgolyókat. Forrósítsunk 
fel egy nagy, tapadásmentes serpenyőt, süssük meg benne a húsgolyókat. A hús elég zsíros, ezért 
nem kell külön zsiradék. A salátához keverjük el az olívaolajat a vörösborecettel, szeleteljük fel 
a paradicsomot, uborkát, a maradék hagymát, a feta sajtot és az olívabogyókat. A golyókat a 
salátára tálaljuk. 
 

Mérges saláta 
 
Hozzávalók 2 adaghoz: 

• 300 g csirkemell vagy 
pulykamell   

• 1 ek olívaolaj vagy 
kókuszzsír 

• 200 g hegyes erős paprika 
vagy jalapenno 
 

• dresszing: 2 ek bármely pesztó a receptkönyvből vagy 1 ek olívaolaj & ízlés szerinti fűszerek 
& citrom & lime  

• 400 g zöld saláta (pl. saláta, uborka, spenót) 

• só, bors 

• 2 gerezd fokhagyma 

• 2 db hagyma 
 
Recept: 
Zsiradékon pirítsuk a hagymát és a fokhagymát, majd helyezzük rá a húst. Süssük meg.  Vágjuk 
fel a salátát és a paprikát egy tálba. Tegyünk mindent a salátára. 
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Gyros saláta 
 
Hozzávalók 2 adaghoz: 

• 300 g csirkemell vagy 
pulykamell   

• 1 ek olívaolaj vagy 
kókuszzsír 

• só, bors, fokhagyma 

• 60 g feta sajt 
 

• dresszing: 100 ml joghurt & kapor & 1 gerezd fokhagyma & só & bors & ½ db citrom leve 

•  200 g kígyóuborka 

•  200 g paradicsom 

•  2 db lila hagyma 
 
Recept: 
Zsiradékon pirítsuk meg a húst. Vágjuk fel a paradicsomot, az uborkát, a hagymát és a sajtot, 
majd tegyük őket egy tálba a hússal és dresszinggel együtt. 

New York saláta 
 
Hozzávalók 2 adaghoz: 

• 300 g serrano sonka 

• 400 g paradicsom 

• 60 g mozzarella sajt 

• 60 g cheddar sajt 

• 300 g zöld saláta 
 

• dresszing: 2 ek bármely pesztó a receptkönyvből vagy 1 ek olívaolaj & ízlés szerinti fűszerek 
& ½ db citrom leve & 1 tk vörösborecet 

• 300 g zöld saláta (pl. saláta, uborka, spenót) 

• só, bors 
 
Recept: 
A salátához vágjuk fel a paradicsomot, a zöld salátát, a sonkát, a mozzarellát. Helyezzünk 
mindent egy tálba. Öntsünk rá öntetet, majd szórjuk meg a reszelt cheddar sajttal. 

Las Vegas saláta 
 
Hozzávalók 2 adaghoz: 

• 300 g csirkemell 

• 100 g cheddar sajt 

• 150 g bacon 

• 2 db jalapenno vagy 
kaliforniai paprika 

• ½ ek. olaj vagy kókuszzsír 
 

• dresszing: 2 ek bármely pesztó a receptkönyvből vagy 1 ek olívaolaj & ízlés szerinti fűszerek 
& 1 db citrom leve & 1 ek mustár & ½ ek méz 

• 200 g zöld saláta (pl. saláta, uborka, spenót) 

• só, bors 
 
Recept: 
Pirítsunk bacont. A szalonna kisült zsírjához adjunk még ½ ek olajat és készítsük el a húst is. A 
salátához vágjuk fel a paprikát, a zöld salátát és a sajtot. Helyezzünk mindent egy tálba, végül 
csurgassuk rá öntetet. 
 

Bajor virslisaláta  
 
Hozzávalók 3 adaghoz: 

• 2 db lila hagyma 

• só, bors 

• 2 ek almaecet 

• 500 g virsli 

• 300 g zöld saláta 

• 200 g csemegeuborka 

• 2 tk mustár 

• 1 ek olaj 

• 100 g gyöngyhagyma 

• 1 kis csokor petrezselyem 

• 1 ek nádcukor vagy barna cukor vagy eritrit 
 
Recept: 
A lila hagymát megtisztítjuk, félfőre vágjuk. Megszórjuk sóval, borssal, cukorral, és 
meglocsoljuk az almaecettel. A virsliket szintén meghámozzuk, hosszában félbevágjuk, majd 
felcsíkozzuk, ízlés szerint főzzük, sütjük. A csemegeuborkát is hasonló csíkokra vágjuk. Egy 
keverőtálba kanalazzuk a mustárt, ráöntjük az ecetes levet a hagymáról, majd összekeverjük az 
olajjal is, ez lesz a saláta dresszingje. A gyöngyhagymákat negyedeljük, a petrezselymet 
felaprítjuk, és mindent jól összekeverünk. 
 

Zöld almás lencsesaláta  
 
Hozzávalók 2 adaghoz: 

• 1 400 g lencse (konzerv) 

• 1 - 2 db újhagyma 

• 2 db zöld alma 

• 2 ek olívaolaj 

• 2 tk mustár 

• 1 tk szárított tárkony 

• só, bors 

• 1 tk ecetes torma 
 
Recept: 
A lencsét leszűrjük és átmossuk. Hozzákeverjük az aprított újhagymát, a felkockázott zöld 
almát, az olívaolajat, a tormát, a mustárt, a szárított tárkonyt, és ízlés szerint sózzuk, borsozzuk. 
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Saláta variációk 5-6 
elemből  - ebédre is 
választható 
 
2 napi meal prep, azaz 2 
napi ebéd /vacsora 
adag 
 
A tál 5 elemből áll 2 
adagban: 
 fehérjeforrás (hús vagy hal 
vagy fasírt vagy sajt vagy 
növényi forrás vagy tojás) 
főelem 
 zöldségköret és/vagy 
gyümölcs 
 olajos magvak vagy reszelt 
& morzsolt sajtok vagy olajok 
 pesztó vagy dresszing 

 12 ml kókuszolaj vagy 
olívaolaj a sütéshez 
 1-2 szem asztalt gyümölcs 
vagy 5-10 szem bármilyen 
olajos mag mehet a táladra 
akkor, ha részben nem kell 
az ételedhez olaj (mert pl. 
egy füstölt hallal dolgozol) és 
akkor is, ha a pesztót vagy 
öntetet lefelezed és a fél 
adagja helyett teszel 
+magvakat vagy pár szem 
aszalt gyümölcsöt a salátába.  
 
Az étel tehát szabadon 
variálható az  
csoportokból kiválasztott 
élelmiszerekből! 
Így lesz pl. egy serrano 
sonka 2 
zöldség/gyümölcs: 180g 
zöld saláta, 40g ananász,85 
g mini mozzarella  
valamilyen öntet, pl. olívás 
dresszing  kihagytam, mert 

nem kellett sütéshez olaj  
olaj helyett 10 szem pörkölt 
mogyoró  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

• 150 g grillezett sajt 
• 330 g hal vagy lazac 
• 330 g csirkemell 
• 330 g pulykamell 
• 330 g csirkemáj 
• 330 g főtt marhahús 
• 270 g karaj  
• 150 g kacsamell 
• 180 g kacsamáj  
• 1,5 db tonhal konzerv 
• 1,5 db twist lazac konzerv 
• 150 g makréla 
• 375 g tojásfehérje rúd 
• 375 g vörösbab 
 
 
 
 
 

• 150 g mini mozzarella 
• 70 g bacon 
• 395 g lencse 
• 130 g tempeh 
• 395 g zöldborsó 
• 395 g kukorica 
• 270 g tofu 
• 165 g feta sajt 
• 165 g kecskesajt 
• 150 g fekete erdei sonka 
• 150 g serrano sonka 
• 270 g prosciutto sonka 
• 150 g füstölt hal 
• 6 db tojás (főtt, tükör) 
• 2 adag céklafasírt 
• 2 adag tökfasírt 
• 2 adag brokkolifasírt 
• 2 adag káposztafasírt 
• 2 adag zöldbabfasírt 
• 2 adag klasszikus fasírt 

• 2 adag répafasírt 
• 2 adag karfiolfasírt 
• 2 adag kukoricafasírt 
• 2 adag tonhalfasírt 
• 2 adag sütőtökfasírt 
• 2 adag gombafasírt 
• 2 adag vörös káposzta fasírt 
• 2 adag zöldborsófasírt 
• 2 adag kelkáposztafasírt 
• 2 adag mexikói zds fasírt 
• 2 adag uborkafasírt 
• 2 adag cukkinifasírt 
• 2 adag lencsefasírt 

A fasírtok elkészítését lásd az 58. oldalon. 

 fehérjeforrás – mint főelem - 2 adag mennyisége: 

 olajos magvak vagy morzsolt (reszel) sajtok vagy olajak 2 adag mennyisége 

• 40 g dió 
• 40 g kesudió 
• 40 g mandula 
• 40 g pisztácia 
• 40 g szezámmag 
• 40 g tökmag 
• 40 g fenyőmag 
 
 
 

 nyers vagy párolt vagy grillezett vagy főtt zöldség vagy gyümölcs 2 adag mennyisége 

• 30 g avokádó 
• 200 g brokkoli 
• 160 g cékla 
• 300 g cukkini 
• 220 g gomba 
• 160 g főzőtök 
• 120 g hagyma 
• 160 g fehér káposzta 
• 160 g lila káposzta 
• 130 g karalábé 
• 160 g karfiol 
• 100 g kelbimbó 
• 140 g kelkáposzta 
• 400 g kígyóuborka 
• 180 g padlizsán 
• 200 g paprikafélék 
• 280 g paradicsom 
• 320 g retek 
• 130 g sárgarépa 
 
 
 

• 170 g zeller 
• 360 g zöldsaláták 
• 60 g mirelit grill zdskeverék 
• 50 g mirelit mexikói zdskeverék 
• 250 g mirelit lecsó zdskeverék 
• 80 g mirelit franciasaláta zdskeverék 
• 70 g mirelit tavaszi zdskeverék 
• 160 g mirelit brokkoli+karfiol zdskeverék 
• 70 g mirelit francia zdskeverék 
• 110 g mirelit toscan zdskeverék 
• 200 g mirelit brokkoli + karfiol + répa zdskeverék 
• 140 g mirelit chinese zdskeverék 
• 130 g mirelit thai zdskeverék 
• 600 g mirelit bali zdskeverék 
• 170 g mirelit olasz zdskeverék 
• 90 g mirelit sárgarépa + borsó zdskeverék 
• 290 g spárga      • 70 g ananász   • 65 g füge (nyers) 
• 90 g ananász      • 90 g alma        • 60 g szőlő 
• 100 g narancs    • 55 g gránátalma 
 
 
• 35 g makadámia dió 
• 85 g mini mozzarella golyó 
• 65 g cheddar sajt 
• 65 g trappista sajt 
• 35 ml tökmagolaj 
• 30 ml avokádóolaj 
• 30 ml dióolaj 
 
 
 
 
 
 

• 40 g mogyoró 
 
Kakukk-tojás: parmezán – 2 
kiskanál makrón kívül mehet 
 
 

 A receptkönyvben található bármely pesztó vagy dresszing 50-60 g 

Dresszingek legegyszerűbb verziói (vagy válassz pesztót a receptkönyvből): 
1: 1 ek olívaolaj, 1 ek citrom vagy lime leve, 1 tk méz vagy nádcukor, 1 tk zöldfűszer 
2: 1 ek olívaolaj, 1 ek citrom vagy lime leve, 1-2 gerezd fokhagyma, 1 tk zöldfűszer 
3. 1 ek olívaolaj, 1 ek szójaszósz, 1 tk méz vagy nádcukor, 1 ek citrom vagy lime leve 
4. 1 ek olívaolaj, 2 tk mustár, 1 gerezd fokhagyma, só, bors, 1 ek citrom vagy lime leve 
5. 1 ek olívaolaj, 1 ek kapor, 1 tk ecet, 1 gerezd fokhagyma, 1 tk méz vagy nádcukor 
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Húsos és zöldséges 
fasírtok receptjei 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zöldségfasírtok általános receptje, amelyeknél főzni kell a zöldségeket (pl.: borsó, csicseriborsó, 
brokkoli, karfiol): 
A zabpelyhet leforrázzuk, állni hagyjuk, amíg megszívja magát. A zöldségeket puhára főzzük, 
lecsepegtetjük és botmixerrel kissé pürésítjük (nem pépesre). Hozzáadjuk a zabpelyhet, a tojást, 
a felaprított vöröshagymát és a zúzott fokhagymát. Jól összekeverjük, ízesítjük. Jól formálható 
masszát kell kapnunk. Hűtőbe téve legalább 30 percet pihentetjük. Vizes kézzel gombócokat 
vagy lapos korongokat gömbölyítünk. 
 
Zöldségfasírtok általános receptje, amelyekben a zöldségeket nyersen használjuk fel (pl.: 
vöröskáposzta, cukkini, cékla, répa): 
Tisztítsuk meg a nyers zöldséget, majd aprítsuk nagyon apróra (aprítógéppel, vagy reszeljük le). 
Sózzuk meg és keverjük össze, mindenhol érje a só (kb. 1 evőkanálnyi só kell), majd pihentessük 
1 órát, hogy levet eresszen. Ha letelt a pihentetés, nyomkodjuk ki a reszelt zöldséget és öntsük 
le a levét, reszeljük rá a fokhagymát, adjuk hozzá a fűszereket, tojást, valamint a lisztet és 
keverjük össze alaposan. Vizes kézzel gombócokat vagy lapos korongokat gömbölyítünk. 
 
Sütési lehetőségek: pici kókuszolajon serpenyőben vagy tepsire helyezve, kicsit beolajozva a 
korongokat, sütőben sütjük meg. Ami még nekem bevált: szilikonos muffinformában készítek 
golyókat. Tökéletes eredményt kapunk így is. 

 

 
 
 

 
Általános, darált húsos vagy tonhalas fasírtok receptje:  
A darált húst tálba tesszük, összenyomkodjuk. Hozzáadjuk a zabpelyhet, a tojást, a felaprított 
vöröshagymát és a zúzott fokhagymát. Jól összekeverjük, ízesítjük. Jól formálható masszát kell 
kapjunk. Hűtőbe téve legalább félóráig pihentetjük. Vizes kézzel gombócokat vagy lapos 
korongokat gömbölyítünk. Tonhal esetén csak keverd el a hal húsát úgy, mintha nyers hússal 
dolgoznál. Sütési lehetőségek: pici kókuszolajon vagy megsütjük a fasírtokat vagy sütőbe 
helyezzük, bekenjük olajjal és hagyjuk így átsülni őket. Ami nekem itt is bevált: szilikonos 
muffin formában készítek golyókat. 

 

 

Zöldségfasírtok hozzávalói 2 adagra: 
• zöldségek (lásd ➔) 
• 1-2 db tojás 
• 16 g zabpehely 
• 50 g vöröshagyma vagy fehér hagyma 
• 2 gerezd fokhagyma 
• só, bors, tetszés szerinti zöldfűszer 
• igény szerint lehet: curry, kurkuma, 
egyéb natúr fűszerek 

Zöldségek 
• 200 g brokkoli 
• 160 g cékla 
• 280 g cukkini vagy uborka 
• 30 g csicseriborsó (főtt) 
• 200 g fehér káposzta 
• 200 g gomba 
• 160 g karfiol 
• 140 g kelkáposzta 
• 40 g kukorica (főtt) 
• 50 g mexikói zds keverék (főtt) 
 
 

• 40 g lencse 
• 120 g sárgarépa 
• 60 g sütőtök 
• 160 g tök 
• 170 g zöldbab 
• 60 g zöldborsó 

Húsos fasírtok hozzávalói 2 adagra: 
• 100 g darált hús (csirke, pulyka, marha) 
vagy fél doboz pici tonhal konzerv 
• 1 db tojás 
• 10 g zabpehely 
 

• 50 g vöröshagyma vagy fehér hagyma 
• 2 gerezd fokhagyma 
• só, bors, fűszerek (pl.: curry, zöldfűszerek) 
 



 

 

      

Duciforradalom 

Snackötletek 
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Erdeigyümölcsös smoothie  
 
Hozzávalók 2 adaghoz: 

• 250 g erdeigyümölcs mix 

• 3,5 dl tej vagy kókusztej 

• 1 ek méz 
 

 
Recept: 
A smoothiek receptje nagyon hasonló. Gyümölcs- és zöldségalapú turmixoknál mindent 
vágjunk apróra, dobjuk a turmixgépbe, öntsük fel a recept szerinti folyadékkal (ez lehet 
tej, növényi tej, joghurt, növényi joghurt, víz, kávé – a recept összetevő listája részletezi 
pontosan), majd olyan állagúra kell keverni, amit szeretünk.  

Almás pite smoothie 
 
Hozzávalók 2 adaghoz: 

• 2 db alma 

• 1 db banán 

• 3 dl mandulatej 

• pici vanília aroma 

• fahéj ízlés szerint 
 

 
Recept: 
A smoothiek receptje nagyon hasonló. Gyümölcs- és zöldségalapú turmixoknál mindent 
vágjunk apróra, dobjuk a turmixgépbe, öntsük fel a recept szerinti folyadékkal (ez lehet 
tej, növényi tej, joghurt, növényi joghurt, víz, kávé – a recept összetevő listája részletezi 
pontosan), majd olyan állagúra kell keverni, amit szeretünk. Lehet nagyon krémes, lehet 
darabosabban hagyni a gyümölcsöket és zöldségeket, de a magvakat is.  
 

Kókuszos banán smoothie 
 
Hozzávalók 2 adaghoz: 

• 250 ml kókusztej 

• 1 db banán 

• 1 tk méz vagy nádcukor 
 

 
Recept: 
A smoothiek receptje nagyon hasonló. Gyümölcs- és zöldségalapú turmixoknál mindent 
vágjunk apróra, dobjuk a turmixgépbe, öntsük fel a recept szerinti folyadékkal (ez lehet 
tej, növényi tej, joghurt, növényi joghurt, víz, kávé – a recept összetevő listája részletezi 
pontosan), majd olyan állagúra kell keverni, amit szeretünk. Lehet nagyon krémes, lehet 
darabosabban hagyni a gyümölcsöket és zöldségeket, de a magvakat is.  
 

Étcsokis keksz  
 
Hozzávalók 2 adaghoz: 

• 110 g étcsoki (tejmentes) 

• 40 g zabliszt 
 

 
Recept: 
A csokit megolvasztjuk, hozzákeverjük a lisztet, csillagcsöves nyomózsákba töltjük a 
tésztát, és kis rózsákat nyomunk belőle sütőpapírra. 160 fokra előmelegített sütőben 10 
percig sütjük őket, és kész is vannak a kekszeink. 

Virslis, sajtos stanglik 
 
Hozzávalók 10 adaghoz: 

• 1 csomag leveles tészta (aldi 
LIGHT) 

• 8 db műbeles sertésvirsli 

• 2 ek tejföl 

•  só, bors 

• 1 db tojás 

• 30 g füstölt sajt 
 

• 30 g trappista 
 
Recept: 
A stanglikhoz a leveles tészta lapjait széthajtjuk, majd 4-4 egyenlő téglalapra vágjuk őket 
hosszában. A lehámozott virsliket a téglalapok közepére tesszük, és egy fogvájóval pár 
helyen megszurkáljuk. A virslik körül 1-2 centinként bevagdossuk a tésztalapokat úgy, 
hogy a virsli alatt nem vágjuk át a tésztát. Az így kapott tésztacsíkokat egyszer jobbról, 
egyszer balról ráhajtogatjuk a virslire. A körbefont tészta tetejét pedig lekenjük a tejföllel, 
sóval és borssal elkevert tojással, majd megszórjuk a tetejét a kétféle reszelt sajttal. 175 
fokosra előmelegített sütőbe tesszük 25-35 percre. 
 

Nyári gyümölcstál 
 
Hozzávalók 1 adaghoz: 

• 130 g görögdinnye 

• 100 g sárgadinnye 

• 65 g ananász 

• 15 g olajos mag vagy 2-3 db 
gúllon keksz  

 

 
Recept: 
A gyümölcsöket vágjuk apróbb szemekre. Fogyasszunk mellé nyers vagy pirított magvakat. 
Pirításhoz a magokat (pl. dió, mandula, makadámiadió, kesudió, pisztácia, tökmag) tegyük 
5-6 percre előmelegített sütőbe. Olajos mag helyett választhatunk gluténmentes gúllon 
kekszet. 
 

Banacoco 
 
Hozzávalók 2 adaghoz: 

• 2 db banán 

• 40 g chiamag 

• 40 g apróbb szemű zabpehely 

• 2 ek cukrozatlan kakaópor 

• kókuszreszelék a borításhoz 
 
Recept: 
Az összes hozzávalót keverjük össze egy tálban, miután a banánt pépesítettük. 
Formázzunk golyókat, végül hempergessük meg kókuszreszelékben. 
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Almás kekszes  
 
Hozzávalók 2 adaghoz: 

• 2 db alma 

• 1 kisebb teásbögre zabpehely 

• ½ kk szódabikarbóna 
 

• 5-6 szem aszalt szilva 

• csipet fahéj 
 
Recept: 
Az almát lereszeljük, hozzákeverjük a többi hozzávalót. Az aszalt szilvát nagyon apróra 
vágjuk vagy aprítógépben pépesítjük és így adjuk hozzá az almás masszához. Korongokat 
formázunk és 180 fokon sütőben barnára sütjük. 
 

Répatorta muffin 
 
Hozzávalók 2 adaghoz: 

• 50 g zabliszt 

• 150 g répa 

• 10 g chiamag 

• ½ tk sütőpor 

• 2 db tojás 

• ½ tk szódabikarbóna 

• 1 tk fahéj 

• 1 tk szerecsendió 

• ízlés szerint édesítő 

• 3-4 szem dió 
 
Recept: 
A tojásokat kettéválasztjuk: a fehérjét csipet sóval kemény habbá verjük, a sárgáját az 
édesítővel fehéredésig habosra verjük. Lereszeljük nagy lyukú reszelőn a répát, hozzáadjuk 
a többi összetevőt. Óvatosan összeforgatjuk a fehérje habbal. Muffin formákba öntjük. A 
diót késsel összetörjük és a tetejére szórjuk. Előmelegített sütőben 180 fokon 30 percig 
sütjük. 
 

Kókuszos meggyes fagyi 
 
Hozzávalók 1 adaghoz: 

• 100 g kókuszjoghurt vagy 
kókusztej 

• 10 g nádcukor 

• 200 g meggy 
 

 
Recept: 
A gyümölcsöt vágjuk apróbb szemekre. A joghurttal és cukorral együtt tegyük 
aprítógépbe, esetleg botmixert használva keverjük teljesen krémesre. Jégkrém formába 
vagy fagyasztható tégelybe öntve fagyasszuk le. 
 

Snack zöldségek mártogatóssal  
 
Hozzávalók 1 adaghoz: 

• 60 g zöldbab 

• 60 g sárgarépa 

• 100 g mártogatós a pesztó és 
mártogatós receptek közül 
választva 

 

 
Recept: 
A zöldségeket pirítsuk meg sütőben egy fújásnyi olajspray-vel és ízlés szerinti 
fűszerezéssel. Szabadon választott mártogatóst készítsünk a mártogatós receptek közül. 
Pl. avokádókrém 
 

Tonhalas pufi  
 
Hozzávalók 1 adaghoz: 

• ½ db tonhalkonzerv 
olívaolajos lében 

• 2 db puffasztott rizsszelet 
 

• 100 g kígyóuborka vagy 100 g retek 
 
Recept: 
Sütés nélküli hideg snack.  

Mini mozzarella snack 
 
Hozzávalók 1 adaghoz: 

• 50 g mini mozzarella 

• 40 g pur-pur kenyér 
 

• 40 g kígyóuborka vagy retek vagy paprika 
 
Recept: 
Sütés nélküli hideg snack.  

Virsli snack 
 
Hozzávalók 1 adaghoz: 

• 50 g virsli  

• 40 g pur-pur kenyér 
 

• 1 tk mustár 
 
Recept: 
A virslit főzhetjük, süthetjük is. Mustárral, friss kenyérrel fogyasszuk el. Mehet mellé zöld 
zöldség (uborka, paprika, spenót, saláta) 
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Túrófánk 
 
Hozzávalók 2 adaghoz: 

• 60 g zabpehely 

• 160 g zsírszegény túró 

• 4 db tojás 

• 2 ek eritrit 
 

• 2 kk szódabikarbóna 

• 60 g málna vagy áfonya vagy meggy 

• ½ ek kókuszolaj 
 
Recept: 
A tojásfehérjét kemény habbá verjük, majd óvatosan hozzá kanalazzuk a zabpelyhet, a 
túrót, a tojássárgáját, a kókuszolajat, eritritet és a szódabikarbónát. 180 fokon kb. 15-20 
perc alatt készre sütjük tepsin. Gyümölccsel fogyasszuk. 
 

Eperhab 
 
Hozzávalók 2 adaghoz: 

• 4 db tojásfehérjéje 

• 300 g eper 

• édesítő (eritrit, ezerédes) 
 

• 4 db cukormentes és gluténmentes gúllon keksz 
 
Recept: 
A tojásfehérjét kemény habbá verjük az édesítővel. Apránként adagolva hozzáadjuk az 
apróbbra vágott eper nagy részét. Cukormentes kekszet morzsolunk rá. Rétegenként 
helyezzük pohárba a morzsolt kekszet és a habot. A végén vékony szeletre vágott eperrel 
díszítjük. 
 

Vaníliás túrótorta 
 
Hozzávalók 2 adaghoz: 

• 150 g natúr krémtúró 

• 50 g natúr joghurt 

• ½ csomag vaníliás pudingpor 

• 1 adag vaníliás proteinpor 

• 1 db tojás 

• 60 g erdeigyümölcs 
 

• 1 tk fahéj 

• 15 g barna cukor vagy nádcukor 
 
Recept: 
A krémtúrót, a joghurtot, a vaníliás pudingport, a vaníliás proteinport és a tojást 
botmixerrel vagy turmixgépben krém állagúra keverjük. Szilikonos torta formába öntjük 
vagy szilikonos muffin formákba adagoljuk. Kb. 28-30 perc alatt 180 fokon készre sütjük. 
Az erdeigyümölcsöt fahéjjal és pici cukorral karamellizáljuk. Ha a torta kész, kihűlt, pihent 
hűtőben is, akkor a végén rákanalazzuk a gyümölcsöt. 

Joghurtos gyümölcspohár 
 
Hozzávalók 2 adaghoz: 

• 50 g áfonya 

• 50 g málna 

• 50 g meggy 

• 50 g eper 

• pici édesítő és fahéj 
 

 

• Ha egy gyümölcsből szeretnénk, akkor 200 g az egyikből, pl.málna 

• 360 g natúr vagy görög joghurt vagy kókuszjoghurt – ezzel (A-B) lesz 
 
Recept: 
A natúr vagy görög joghurtot keverjük el pici édesítővel és fahéjjal (ez elhagyható), 
maximum 5 g mézet is használhatunk. A gyümölcsöket óvatosan keverjük bele a 
joghurtba és fogyaszthatjuk is. 

Green Smoothie 
 
Hozzávalók 2 adaghoz: 

• ½ db ananász 

• 1 db közepes körte 

• 2 db kivi 

• 40 g spenót 

• 1 db citrom leve 
 

• 1 ek méz 

• 3 dl víz 
 
Recept: 
A smoothiek receptje nagyon hasonló. Gyümölcs- és zöldségalapú turmixoknál mindent 
vágjunk apróra, dobjuk a turmixgépbe, öntsük fel a recept szerinti folyadékkal (ez lehet 
tej, növényi tej, joghurt, növényi joghurt, víz, kávé – a recept összetevő listája részletezi 
pontosan), majd olyan állagúra kell keverni, amit szeretünk. Lehet nagyon krémes, lehet 
darabosabban hagyni a gyümölcsöket és zöldségeket, de a magvakat is.  
 

Tojástekercs 
 
Hozzávalók 2 adaghoz: 

• 4 db tojás 

• 1 ek kókuszolaj 

• 2 marék spenót 

• 30 g zöldségkeverék 

• só, bors 
 

 
Recept: 
Serpenyőben az olaj felével készre pirítjuk a párolt zöldségkeveréket grill vagy mexikói vagy 
olasz vagy toszkán, stb) és a spenótot. A tojásból az olaj másik felével fedő alatt lassú tűzön 
készítünk egy omlettet (azaz nem keverjük rántottának). Tányérra csúsztatjuk és 
ráhalmozzuk a párolt zöldséget. Feltekerjük, majd visszatesszük a serpenyőbe és kicsit 
még rápirítunk. 

 



Duciforradalom Diával | Ételportfólió                                                                                     Snackötletek  

 

66 

© Minden jog fenntartva | Duciforradalom | www.duciforradalom.hu                                                
 

 

Kiegészítő információk a reggeli, ebéd, vacsora és snack receptekhez 

✓ Az ételek fűszerezése szabadon változtatható ízlésed alapján. A fűszerek nem torzítanak az étel kalóriaértékén 

olyan módon, hogy azzal számolnod kellene. Használható fűszerek pl.: ánizs, babérlevél, bazsalikom, 

borókabogyó, bors, borsikafű, chilipor, citromfű, csillagánizs, curry, édeskömény, fahéj, gyömbér, kakukkfű, 

kapor, kardamon, kömény, koriander, kurkuma, lestyán, majoranna, medvehagyma, menta, metélőhagyma, 

mustármag, oregánó, petrezselyem, pirospaprika, római kömény, rozmaring, rózsabors, sáfrány, só, 

szegfűbors, szegfűszeg, szerecsendió, szezámmag, tárkony, turbolya, vanília, zsálya.  

✓ A receptekben található krémek, mártások, öntetek hígíthatók csapvízzel vagy ásványvízzel amennyiben túl 

sűrűnek érzed az állagukat. 

✓ A főzési eljárás szabadon változtatható: grillezés, sütőben sütés, párolás, roston sütés, sütőzacskóban sütés, 

alufóliában történő sütés, serpenyőben sütés, sous vide eljárás, stb. 

✓ Az ételek textúrája átalakítható. Például egy receptben található püré helyett készülhet darabos étel is (ez 

fordítva is igaz). 

Mártások, mártogatósok receptjei 

 Babkrém: 30-40 g fehérbab konzerv / vörösbab konzerv bab, 2 gerezd fokhagyma, 1 db citrom, 

kakukkfű, só, bors 

 Brokkolimártás: 150 g főtt brokkoli, 3 g olívaolaj, 1 db kisebb hagyma, 1 gerezd fokhagyma, 1 ek 

tejföl, só, bors 

 Céklakrém: 50 g cékla, 1 kisebb db hagyma, 1 gerezd fokhagyma, 3 g olaj, 30 g krémsajt, só, bors 

(a céklát, a hagymát vágd apróra, majd sütőben süsd meg, és miután kihűlt, turmixold le a krémsajttal 

- hidegen fogyaszd) 

 Cukkinimártás: ½ db párolt cukkini, 3 g olívaolaj, 1 db kisebb hagyma, 1 gerezd fokhagyma, 1 ek 

tejföl, só, bors 

 Gombamártás: 2-3 db nagyobb barnacsiperke, 3 g olívaolaj, 1 kis fej hagyma, 1 gerezd fokhagyma, 

1 ek tejföl, só, bors 

 Guacamole (avokádókrém): 1 db avokádó, ½ db citrom, 1 ek tejföl, 1 gerezd fokhagyma, só, bors 

 Humusz: ½ főtt csicseriborsó konzerv, őrölt kömény, pár csepp citromlé, 1 gerezd fokhagyma, 

koriander, 3 g olívaolaj 

 Kapros-tejfölös: kapor, 30 g tejföl, só, bors 

 Karfiolmártás: 150 g főtt karfiol, 3 g olívaolaj, 1 db kisebb hagyma, 1 gerezd fokhagyma, 1 ek tejföl, 

só, bors 

 Kukoricamártás: 50 g kukorica, 3 g olívaolaj, 1 db kisebb hagyma, 1 gerezd fokhagyma, 1 ek tejföl, 

só, bors 

 Mogyoróvaj: 1 teásbögre pirított mogyoró, 1 kk méz, 1 csipet só 

 Padlizsánkrém: ½ db (sütőben megsütött) padlizsán, 3 g olívaolaj, 1 db kisebb hagyma, 1 gerezd 

fokhagyma, 1 ek tejföl, só, bors 

 Paprikamártás: 1db (sütőben megsütött) paprika, 3 g olívaolaj, 1 db kisebb hagyma, 1 gerezd 

fokhagyma, 1 ek tejföl, só, bors 

 Paradicsommártás: 1 db közepes paradicsom, 1 gerezd fokhagyma, só, bors, fűszerek, pici 

édesítőszer (serpenyőben párold össze, majd turmixold le) 

 Salsa: 1 nagyobb db friss paradicsom, 1 kis konzerv sűrített paradicsom, 1 gerezd fokhagyma, ½ 

db hagyma, 1 kk limelé, chilipaprikapor, 1 csipet eritrit (vagy barna cukor) 

 Sima pesztó: ½ ek fenyőmag, kevés bazsalikom, 1 gerezd zúzott fokhagyma, 10 g reszelt parmezán 

(elhagyható), 30 ml olívaolaj 

 Tzatziki: 50 g kígyóuborka, ½ doboz kis tejföl, ½ doboz kis natúr joghurt, 1 kk citromlé, ízlés 

szerint fokhagyma, só, bors 
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 Zakuszka: ½ db (sütőben megsütött) padlizsán, ½ db kápiapaprika, 1 kisebb paradicsom, só, bors, 

3 g olaj (a padlizsánt sütőben süsd meg, a kápia paprikát és a paradicsomot serpenyőben párold 

meg, majd az egészet turmixold össze) 

Pesztó receptek 

 1 adag pesztó vagy mártás (a receptek több adagra szólnak, egy ételbe 25-30 g kész pesztó kerüljön). 

Paradicsomos pesztó – 1 üveghez 
 

• 1 üveg szárított paradicsom (olajban eltett)  

• 1 ek fekete olívabogyó (lé nélkül) 

• 10 g olajos mag (pl.: tökmag, mandula, dió) 

• 1 gerezd fokhagyma 

• 2 ek olívaolaj 
 
Egy késes aprítóba tesszük a hozzávalókat (a szárított paradicsomhoz az olajból is teszünk egy keveset), 
majd jól lezúzzuk az egészet. 
 
Medvehagymapesztó - 1 üveghez 
 

• 1 csokor medvehagyma 

• ¼ csokor friss bazsalikom  

• 10 g parmezán 

• 2 ek olívaolaj só bors 

• 20 g pirított napraforgómag 
 
Egy aprítógépben elsőként egy krémet készítünk: a parmezánt, sót, borsot, napraforgómagot az olaj 
felével alaposan lezúzzuk. Hozzáadjuk a felaprított medvahagymát, bazsalikomot (a szárával együtt), a 
maradék olajat és lezúzzuk. Ha darabosan szeretjük, akkor fél percig, ha krémesebben, akkor 1 percig 
pürésítjük. Pirítósra, húsokra, pizzára tökéletes. 
 
Tökmagos pesztó - 1 üveghez 
 

• 100 g héj nélküli tökmag  

• 4 gerezd fokhagyma 

• 100 g olívaolaj 

• 2 tk tökmagolaj (elhagyható)  

• 1 csokor bazsalikom 

• 1 csokor petrezselyem 

• só 
 
A serpenyőt felforrósítjuk, beletesszük a tökmagot pirulni, folyamatosan kevergetjük fakanállal. Ha 
megpirult, mixerbe öntjük, aprítjuk, jöhet hozzá a zúzott fokhagyma, a felaprított bazsalikom és 
petrezselyem, megint aprítjuk, majd hozzáadjuk az olajat és a tökmagolajat. Sózzuk, krémesre keverjük. 
 

 



 

 

      

Duciforradalom 

Mozgásprogram 



Duciforradalom Mentorprogram| Edzésforradalom                                                                  Mozgás & instrukciók 

 

69 

© Minden jog fenntartva | Duciforradalom | www.duciforradalom.hu 

Miért jó mozogni? 

Az edzettséggel javul a közérzet, ami nyugodtabb alvást, növekvő energiaszintet eredményez. Évszázados hagyományai 

vannak azon sporttudományi vizsgálatoknak, melyek a rendszeres mozgás testi, lelki és szociális állapotunkra kifejtett 

pozitívumait igazolják. Ezek közül megemlítek néhányat: 

✓ az otthon előforduló és a munkával kapcsolatos stresszhelyzetek kezelésének fokozottabb képessége, 

✓ kevesebb depresszió és konkrét ok nélküli aggodalmaskodás, 

✓ csökkenő testi panaszok, 

✓ jobb emésztés és ritkább székrekedés, 

✓ nagyobb önbecsülés és önbizalom, 

✓ vonzóbb, karcsúbb alak, beleértve a testsúly hatékonyabb szabályozhatóságát, 

✓ erősebb csontrendszer, 

✓ az öregedési folyamat lassulása, 

✓ könnyebb terhesség és szülés, 

✓ nyugodtabb, mélyebb alvás, 

✓ fokozottabb koncentrálóképesség munkavégzés közben, valamint nagyobb kitartás a napi feladatok 

megoldásában, 

✓ ritkább fájdalmak és fájások, beleértve a hátfájásokat is, 

✓ biztosítja a magas véráramoltatást, 

✓ a testzsír feldolgozását folyamatosan végzi, 

✓ a koleszterinszint egyensúlyát elősegíti, 

✓ a testhőmérséklet szabályzásában szerepe van, 

✓ meggátolja az izmok gyengülését. 

Hogyan épül fel az edzés? 

Testünk méreteinek és arányainak módosítása kétféle szövettípus változtatásával képzelhető el. Ezek a zsírszövet és az 

izomszövet. 

A zsírszövet mennyiségét rendszerint csökkenteni igyekszünk testünkön, azaz fogyasztani szeretnénk. A fogyás a 

testünkön felszaporodott zsírpárnák csökkentésének folyamata, nem azonosítható a testtömeg általában való 

csökkenésével. Ez utóbbi esetben gyakran más, fontos szövetféleség (izomzat) is megcsappanhat, ami kerülendő. Sok 

sikeresnek kikiáltott fogyasztási módszer súlycsökkenést eredményező hatása izomvesztést is okoz, amit feltétlenül 

meg kell előznünk. Ne csak az elvesztett kilókat nézzük, hanem azt is, miből származik testünk tömegének csökkenése. 

A jó fogyasztási program, gyakorlatilag szinte kizárólagosan zsírvesztést kell, hogy eredményezzen, miközben 

izomzatunk megmarad, sőt akár fejlődhet is. A program életmódszertana pont ezt hivatott segíteni, szemben más 

diétákkal.  

A zsírszövetet „passzív” szövetféleségnek tekinthetjük, ami annyit jelent, hogy mérete növelhető, de akár csökkenthető 

is a fizikai munka teljes hiányában. Ágyban fekve elhízhatunk, de le is fogyhatunk. Mivel a zsír nem más, mint 

energiaraktár, a változás iránya a felvett tápanyagok mennyiségének függvénye. A kalóriadús étkezés hízást, a 

kalóriaszegény pedig fogyást eredményez. Bár az előbb említett változások fizikai aktivitás nélkül is lehetségesek, az 

egészséges fogyasztási módszer nem nélkülözheti a mozgást! A zsírszövet arányai, testünkön való elhelyezkedése, 

elrendeződése nem befolyásolható lényegesen. Hogy hova, és milyen mértékben hízunk, genetikai és hormonális 

hatások eredménye. A zsírszövet eltávolítása testünkről szintén örökletesen meghatározott program szerint zajlik. A 

fogyás lokalizációjának irányítása rendkívül nehéz feladat, így a helyi fogyasztás módszerei csak korlátozottan lehetnek 

hatásosak. 

Az izomszövet „aktív szövetféleség”, amely munkavégzés által gyarapodik, inaktivitás esetén sorvad. Ennek értelmében 

a test arányainak megváltoztatása elsősorban az izomzat fejlesztése által lehetséges. Leegyszerűsítve azt mondhatjuk, 

hogy azok az izmok, izomcsoportok, melyeket rendszeresen dolgoztatunk, fejlődnek, vastagodnak, míg az edzéshatás 

híján levők, megmaradnak eredeti méretükben, tónusukban. 

A mozgásban a fokozatosság az első számú szabály! 

Nem csak táplálkozási hibák figyelhetők meg testsúlyszabályozási programok végzése során. Gyakran történik meg a 

fogyást segítő mozgásprogram eltúlzása is. Túlsúlyosoknak, mozgáshiányban élőknek az átlagember számára kevésnek 

tűnő mozgásmennyiség is elegendő, sőt, gyakran sok is lehet. A súlytöbblet önmagában is mozgatórendszeri túlterhelést 
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okoz, ami nagyon könnyen végzetesen súlyossá válhat, ha fogyasztási szándékból még sporttal is tovább fokozzuk azt. 

Körültekintően kell ilyenkor megválasztanunk a mozgásformát, nehogy sérüléseket, túlterhelésből fakadó ártalmakat 

okozzunk. Súlyosan elhízottaknál a gyaloglás, kirándulás, vagy a vízben való mozgás javasolt első lépésben. Később, a 

testtömeg csökkenésének függvényében választhatunk bonyolultabb, intenzívebb feladatokat is. Ne feledjük, hogy a 

fogyasztás hosszú távú program, ne siettessük! 

Mi történik edzés során a testünkben? 

Mivel a mozgáshoz minden porcikád szükséges, így mindenhol vannak hatásai a testen belül. Az első számú és 

mindenért „felelős” az agyunk itt is, akár csak a hormonháztartásban. Az agy fizikai terhelés hatására endorfint és 

szerotonint termel, amelyek a jobb közérzetért és a fájdalomérzet csökkenéséért felelősek. Ezek a hormonok az okai, 

ha edzés után jobb kedvünk van. 

Milyen az optimális edzésmunka felépítése? 

Testmozgás közben végezhetünk kardió jellegű mozgásformákat és erősítő edzéseket. Kardió mozgás közben szoktunk 

sétálni, kocogni, úszni, bicajozni, futni, stb. Erősítőedzéseket otthon vagy edzőteremben tudunk végezni saját súlyos, 

illetve súlygépekkel. 

A testedzés minden alkalommal ugyanúgy épül fel: bemelegítés, fő rész, levezetés/nyújtás. 

A bemelegítés célja a szív és vérkeringési rendszer, az izmok, ízületek, valamint az idegrendszer előkészítése a 

terhelésre. Nem csak fizikális, hanem pszichés ráhangolódást is jelent. A bemelegítés alatt ügyelni kell arra, hogy az 

átmozgató gyakorlatoknál felülről lefelé haladunk végig az ízületeken, nem pedig össze-vissza. Először végrehajtunk 

mindent álló helyzetben vagy ülő helyzetben és ezt követően váltunk testhelyzetet. 

A fő rész tartalma függ az adott céltól, motivációtól, edzésnaptól. Ez a rész az edzésprogramban meghatározott 

terhelési paraméterekkel (edzéseszközök, ismétlésszám vagy időintervallum, stb.) végrehajtott munka, pontos 

végrehajtásokkal.  

A levezetés a fő résztől függ. Minél összetettebb és megerőltetőbb volt, annál alaposabban igényli a test a végén a 

regenerálódást és a lenyugvást. A keringési rendszer, a légzési rendszer, az idegrendszer is le kell lassuljon az intenzív 

állapotából. Kardió mozgás után a levezetés lehet nyújtás, szaunázás, masszázs.  Erősítő edzés után a levezetés lehet 

lassú kardió mozgás (5-10 perc), majd nyújtás, szaunázás, masszázs, stb. A levezetés pszichés szempontból is fontos, 

mert jó hangulatban kell befejezni. A levezetés tehát állhat ezekből: játékos feladatok, alacsony intenzitású kardió 

munka, nyújtó gyakorlatok, relaxáció, masszázs, szauna, fürdőzés. 

Alapfogalmak és instrukciók edzésgyakorlatok kivitelezésekor 

Szükséges eszközök: kézi súlyzó (2-3-4 kg közötti súly – kezdőknek 1-2 kg, haladóknak később 3-4 kg) vagy ennek 

hiányában vízzel töltött 1,5 literes ásványvizes palack, szőnyeg (polifoam, jógaszőnyeg), szék, lépcsőfok vagy step pad. 

Egy kezes kézi súlyzók: Többféle formájuk van (gömb, tárcsás, szögletes, cserélhető tárcsás).  Súlyuk 0,5-tól indul és 
akár 60 kg-ig is elmehet. Otthon értelemszerűn 0,5-1-2-3-4 kg-os súlyokat kezdőként elég tartani. Vannak olyan 
cserélhető tárcsás készletek, amelyek 10 kg-ig építhető fel tárcsa lapokból. Ezek ár szempontból sokszor gazdaságosak, 
mert külön-külön megvenni őket drágább lenne. Fejlődési lehetőségünk viszont adott akár 10 kg-ig. Ha nincs 
kézisúlyzód, akkor ásványvizes palackot is használhatsz, amelyet vagy vízzel, vagy homokkal tudsz megölteni. A kézi 
súlyzót könnyebb használni, de megteszi a 1,5-2 literes ásványvizes palackod is kezdetben. 
 
Fitnesz szőnyeg: bármilyen jóga, fitnesz, talajgyakorlathoz passzoló szőnyeg megteszi, ami kényelmes térdeléshez, 

kéztámaszhoz, hanyatt fekvéshez, oldalfekvéshez. Ha kemény padlón végzed a gyakorlatot, az kellemetlen lehet és a 

hatékonyságot is csökkenti. 

 

Gumilabda: egyszerűen felfújható strandlabda, gumilabda, ami egy kisebb focilabda méretű. 

Step pad vagy lépcső: ha van otthon step padod, az frankó. Ha nincs, akkor egy lépcső is megteszi a lakásban, a teraszon, 

a lépcsőházban. 

Szék vagy zsámoly: bármilyen stabil puff, szék segítségedre lesz néhány gyakorlat során. 
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Edzésterv instrukciók 

Minden edzést bemelegítéssel kezdj! Minden edzést nyújtással fejezz be! A nyújtás fejezetben tetszőlegesen válassz ki 

nyújtó gyakorlatokat az erre szolgáló fejezetből. Javasolt minden izomcsoportra elvégezni ezeket. A nyújtógyakorlatok 

grafikai elemei bemutatják, mely mozdulat mely izmodat segít lenyújtani. A bemelegítés és nyújtás kihagyhatatlan. 

Hiányukban nagy a sérülésveszély és az izomfejlődés is elmarad. Hatékony munkához az edzés mindhárom szakasza 

kötelező: bemelegítés, fő edzés szakasz, levezetés (nyújtás). A gyaloglás, a futópadon sétálás, a biciklizés vagy néhány 

bokakörzés NEM bemelegítés. A bemelegítés kizárólag a 71. oldalon bemutatott gyakorlatsorral végezhető, ha egyedül 

dolgozol a könyv alapján.  

Kezdőként ismerkedj meg a gyakorlatokkal. Olvasd el az összes grafikai ábra mellett sorakozó leírást, mert ezek 

tartalmazzák, hogyan kell helyesen végrehajtani a gyakorlatokat. Érdemes mindegyiket kipróbálnod külön-külön 

edzésterv nélkül, hogy el tudd dönteni, a gyakorlat megvalósítása mennyire okoz számodra nehézséget. A gyakorlásra 

mindig van lehetőséget. Egy-egy mozdulatot próbálgass, itt is érvényes a mondás: gyakorlat teszi a mestert. 

Légy óvatos, saját tempód, felkészültséged alapján végezz minden mozdulatot és ha fájdalmat érzel, lassíts vagy tarts 

szünetet. 

Edzéstervek alkalmazása 

Az edzéstervek mintaként szolgálnak, melyeket bármikor személyre tudsz szabni. A gyakorlatok között kedvedre 

válogathatsz, saját terveket alkothatsz. Javaslom, minden egyes gyakorlatot nézz át, próbálj ki és válaszd ki az abszolút 

kedvenceidet a munkafüzetben. 

Az edzéstervek tartalmaznak kezdő, középhaladó, haladó időintervallumot a gyakorlatok kivitelezésére. Nem 

ismétlésszámokat használok, hanem időzítést: 30 mp, 45 mp, 60 mp. Ahol ezt látod, az azt jelenti, hogy ennyi ideig kell 

a gyakorlatot egy körben végrehajtanod.  

Körök végrehajtása: egy kör az adott másodperc intervallum idejéig tart. Pl.: 3 kör, 30 másodperc azt jelenti, hogy 3-

szor 30 másodpercig fogod a gyakorlatot végrehajtani. A körök között tarts szünetet, 15-30-45-60 másodpercet. 

Erőnlétedtől függ. Kardió gyakorlatok esetén javaslok 60 másodperc szünetet tartani, de ha úgy érzed, elég kevesebb 

is, tapasztald ki a számodra optimális szünet idejét. 

Középhaladók, haladók emelhetik a körök intervallumát 60-90 másodperc közé is. 

Az edzéstervek nem tartalmazzák a bemelegítés és nyújtás gyakorlatait, de minden edzésterv mellé kötelező! A 

bemelegítést most olvashatod. 

Bemelegítés 

1. Fejkörzés 6x mindkét oldalra  

2. vállkörzés 6x előre + hátra  

3. karkörzés előre + hátra 10x-10x  

4. alkarkörzés befelé-kifelé 10x-10x  

5. csukló körzés 10x 

6. csípőkörzés vállszéles terpeszben 6x mindkét oldalra  

7. törzs körzés 6x mindkét oldalra csípőre tett kézzel  

8. oldalra hajlítás 4-4x mindkettő oldalra 

9. térdkörzés zárt térddel 6x bokakörzés 6x lábanként 

 

 



 

 

Duciforradalom 

Bicepsz & tricepsz & váll gyakorlatok 
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Feladat:  
Ülj le egy székre. Mindkét kezedben legyen 1-
1 db egykezes súlyzó, tenyereid nézzenek 
előre. Hajlítsd be mindkét kezed úgy, hogy a 
könyököd maximum csak egy kicsit 
mozduljon el előre, maradjon fixált a felkar a 
törzseddel, majd engedd vissza a súlyt és 
folyamatosan ismételd a gyakorlatot. A 
hajlító mozdulat legyen kicsit impulzív, a 
leengedés pedig lassabb, szinte érezd, ahogy 
„kibontod” lefelé az izmodat a pozícióból. 

Bicepsz – Karhajlítás egykezes súllyal ülő helyzetben 

 
 

Tricepsz – Tricepsz nyújtás kétkezes fogással ülő helyzetben 

 

 
Feladat:  
Ülj le egy székre. Tarts a fejed fölött két 
kézzel egy súlyzót vagy 1,5 literes 
ásványvizes palackot úgy, hogy felkarjaid a 
lehető legközelebb legyenek a füledhez. 
Ereszd hátra a palackot a hátad mögé, majd 
újra emeld vissza fel, a karjaid kinyújtott 
állapotáig. Felkarjaid eközben végig 
maradjanak függőleges helyzetben, 
mozdulatlanul a fül mellett. Törzseddel ne 
dőlj hátra a gyakorlat közben és a karjaid ne 
húzzanak hátrafelé. Szorosan tartsd a 
karokat a fülhöz nyomva, hogy azok ott 
rögzüljenek. 

 

Váll – Vállból nyomás előre néző tenyerekkel ülő helyzetben 

 

 
Feladat:  
Ülj le egy székre vagy padra. A hátad legyen 
egyenes, ne dőlj hátra. Mindkét kezedben 
legyen 1-1 db súlyzó vagy palack. Mindkét 
súlyzót helyezd a füled vonalába úgy, hogy 
a felkarod merőlegesen zárjon be 90 fokot 
a törzseddel (1. kép). Tenyereid nézzenek 
előre, azaz legyenek párhuzamosak a 
füleiddel. Nyomd ki mindkét karod egy 
enyhe íves vonalban a fejed felé, majd a 
súlyzókat engedd vissza a füled vonalába. A 
gyakorlat kivitelezése akkor helyes, ha 
visszaengedéskor nem megy a karod 90 fok 
alá, azaz ne engedd le a karjaidat. 
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Has – Hasprés ellentétes térdhúzással mindkét oldalra 

 

 
Feladat:  
Feküdj hanyatt. A kezed tedd tarkódra, 
majd a felső tested emeld fel a padlóról úgy, 
hogy a lapockáid kb. 3-5 cm-re 
távolodjanak el a talajtól. Közben végezz 
egy oldalirányú fordulást, azaz 
törzsfordítást is. Próbáld meg először a 
jobb válladat közelíteni a bal térdedhez és 
mindig ereszkedj vissza a földre. Végezd el 
a mozdulatsort a másik irányba is. A 
törzsemelésen legyen a hangsúly. 

 

 
Feladat:  
Feküdj hanyatt, a talpaid legyenek a padlón 
vagy a lábadat tedd fel pl. egy edzőpadra. A 
kezed tedd tarkódra, majd a felső tested 
emeld fel a padlóról úgy, hogy a lapockáid kb. 
3-5 cm-re távolodjanak el a talajtól, majd 1 
másodpercig tartsd meg ezt a pozíciót és 
lassan engedd vissza magad a talajra. 

Has - Hasprés 

 
 

 
Feladat:  
Feküdj hanyatt. A jobb karodat helyezd 
tarkóra. A jobb térdedet húzd fel, a talpad 
rögzüljön a talajon. A bal lábadat enyhén 
hajlítva tartsd a padlón. A talajon lévő 
lábbal ellentétes jobb karodat közelítsd a 
talajon lévő lábadhoz hasprés mozdulattal, 
majd ereszkedj vissza a talajra. Végezd el az 
ellentétes láb, - és kézpárral is. 

Has – Ellentétes hasprés 
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Feladat:  
Állj vállszéles terpeszben. Enyhén hajlítsd be 
a térdeidet. A jobb kezedet emeld fel a fejed 
mellé kinyújtva, a bal kezedet tartsd nyújtva a 
combod mellett. Mindkét mozdulatban 
feszítsd hátra a karokat, érezned kell a 
hátadon. Majd cserélj karokat, a bal kar 
menjen a fül mellé, a jobb kar a comb mellé. 

Hát – Szitakötő gyakorlat 

 
 
Feladat:  
Állj széles terpeszben. Tárd oldalre a karjaidat 
90 fokos szöget bezárva a törzseddel. 
Egyenes háttal hajolj előre úgy, hogy 
elfordítod a törzsedet és az egyik kezeddel a 
talajt érinted, a másik kezed a levegőben 
marad a hátad mögött. Fordulj meg ellentétes 
irányba is és ezt ismételd ritmusosan. 

Hát – Előre hajolás ellentétes oldalra 

 
 

Hát – Előre hajolás saját testsúllyal 

 

 
Feladat:  
Állj vállszélesnél kicsit nagyobb terpeszben. 
Egyenes háttal hajolj előre és érintsd meg a 
bokádat, miközben a térdeidet enyhén 
hajlítod. Majd emelkedj vissza kezdő 
pozícióba. 

 



 

 

Duciforradalom 
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Kardio - Joggolás 

 

 
Feladat:  
Állj egyenesen szűk, vállszéles terpeszben, 
majd egyhelyben kezdj el viszonylag 
gyorsabb tempóban kocogni. 

 

Kardio – Energikus szökkenés térdemelésben 

 

 
Feladat:  
Kezedet emeld fel a tested mellé, 
nyugodtan mozgasd a mozdulat ütemére, 
magával a szökkenéssel párhuzamosan. Az 
egyik lábaddal magas térdemelésben 
szökkenj el a földről úgy, hogy teljes 
testeddel a levegőbe kerülsz, azaz a nyújtott 
lábad is elrugaszkodik a földtől. Váltott 
lábbal ismételd. 

Kardio – Boxolás levegőben 

 

 
Feladat:  
Állj meg támadóállásban (karjaidat a 
mellkasod előtt zárd 90 fokos szögben, 
tenyeredet zárd ökölbe). Felváltva nyújtsd 
ki magad előtt a karjaid, mint ha valakit meg 
akarnál ököllel ütni. Kezeid legyenek végig 
ökölbe szorítva és végig arra a pontra 
figyelj, amit meg szeretnél ütni. Váltogasd a 
karodat (jobb-bal, jobb-bal).  
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Láb – Combemelés hátrafelé 

 

 
Feladat:  
Ereszkedj le a földre úgy, hogy a 
tenyereiden és térdeden támaszkodsz. 
Fejedet    ne    lógasd, kövesse a gerinced     
vonalát. Nyomd ki az egyik lábad hátrafelé 
úgy, hogy a sípcsontod párhuzamos legyen 
a talajjal, kicsit tartsd meg, majd engedd 
vissza a földre. Mindkét lábaddal végezd el 
külön-külön a mozdulatot. 

 

 
Feladat:  
Állj mindkét kezedben egykezes súlyzóval, 
enyhén zárt lábakkal. Egyik lábaddal lépj ki 
előre egy nagyot úgy, hogy a sípcsontod 90 
fokot zárjon be a comboddal. Ereszkedj le 
annyira, hogy a nyújtott lábaddal enyhén 
megérinted a talajt (nagyobb túlsúllyal 
igyekezz minél mélyebben, de határaidon 
belül), majd nyomd fel magad és ellentétes 
lábaddal lépj ki előre. Ügyelj arra, hogy a 
hátad végig egyenes legyen és csak süllyeszd a 
törzsed, illetve a térded ne előzze meg a 
lábfejedet (bokádat). 

Láb – Kitörés súlyzóval 

 
 

Láb – Combemelés oldalra 

 

 
Feladat:  
Helyezkedj el a földön úgy, hogy a térdeidre 
és a tenyereidre támaszkodsz. Emeld ki 
oldalra az egyik lábad úgy, hogy a talajjal 90 
fokot zárjon be. Egy másodpercig tartsd 
meg ebben a pozícióban, ezután engedd 
vissza a lábadat párhuzamosan a talajon 
támaszkodó lábaddal (induló helyzetbe). Az 
ellentétes oldallal is ismételt meg a 
gyakorlatot. 
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Mell – Tárogatás földön fekve 

 

 
Feladat:  
Feküdj háttal egy vízszintes talajra, talpaid 
legyenek a padlón vagy nehezítésképpen 
emeld fel úgy a lábad, hogy a combod 
merőleges legyen a törzsedre. Tartsd 
enyhén behajlított helyzetben a karjaidat, 
kezeidben egykezes súlyzókkal. Érintsd 
össze a súlyzókat a mellkasod felett úgy, 
hogy a tenyereid egymás felé néznek, majd 
súlyokat ereszd le úgy, hogy a karjaidat 
mereven tartod végig és a felkarod érinti a 
talajt. A karod végig enyhén hajlított, ne 
legyen teljesen kinyújtva könyékkel, azaz ne 
legyenek a karjaid merevek.  

 

 
Feladat:  
Feküdj hasra a földön, a testedet a térdeiddel 
és a tested mellett kétoldalt a földre helyezett 
kezeiddel tartsd. Hajlítsd be a térdeidet. 
Keresztezd hátul a két lábszáradat. A hátadat 
egyenesen tartva nyomd fel a felsőtestedet a 
földről. Engedd le a testedet, a mellkasod 
szinte érintse a padlót. 
 

Mell – Térdelő fekvőtámasz 
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Nyújtás -Áthúzás talajon 

 

 
Feladat:  
Feküdj az oldaladra úgy, hogy a kezeidet 
előre nyújtod, az alul lévő lábad nyújtva 
van, a felül lévő lábadat derékszögbe zárod. 
A felül lévő kezeddel fordulj hanyatt 
fekvésbe. 

Nyújtás – Nyak nyújtása 

 

 
Feladat:  
Ülj közepesen széles terpeszben. Kulcsold 
a tarkódra a kezedet és óvatos mozdulattal 
nyomd előre a fejedet, hogy a nyakadat ki 
tudd feszíteni. Csak előre végzed, hátrafelé 
tilos! 

Nyújtás – Táncoló nyújtás 

 

 
Feladat:  
Ülj le a földre kinyújtott lábakkal. A bal 
lábadat tedd keresztbe a jobb felett, s balra 
fordítsd el a törzsedet úgy, hogy a bal 
kezeddel támaszkodsz a talajon, a jobb 
kezeddel pedig a keresztezett térdeden. 
Ellentétes lábra és oldalra is végezd el. 

 

 
Feladat:  
Állj vállszéles terpeszben. Emeld fel 
derékszögben a jobb karodat, a bal karoddal 
fogd meg a könyöködet és húzd balra. Majd 
ismételd meg ellentétesen. Emeld fel 
derékszögben a bal karodat, a jobb karoddal 
fogd meg a könyöködet és húzd jobbra. 

Nyújtás – Váll, tricepsz, oldalsó hasizom nyújtása 
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Feladat:  
Feküdj hanyatt úgy, hogy a talpad rögzüljön 
a talajon. A bal lábadat húzd fel a hasadig, a 
kezeiddel kulcsold át a térdedet és húzd 
magad felé.      

Nyújtás – popsi, comb nyújtása 

 
 

Nyújtás – Popsi, comb, váll nyújtása 

 

 
Feladat:  
Ülj széles terpeszben. A kezedet emeld fel 
derékszögben úgy, hogy a válladdal 
párhuzamos legyen. Dőlj előre úgy, hogy a 
bal karoddal megérinted a jobb lábfejedet, 
majd dőlj előre úgy, hogy a jobb karoddal 
megérinted a bal lábfejedet. 

Nyújtás – Hát nyújtása 

 

 
Feladat:  
Ülj le úgy, hogy magad alá húzod a 
lábszáradat és hajolj rá a combodra. 

 



 

 

Duciforradalom 
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A. Edzésterv | 11 gyakorlat |Bicepsz, tricepsz, váll, mell, hát, has 

 

 

 

 

 

 

 

 
Feladat 6 - bicepsz:  
 Kezdő: 
3 kör, körönként 30 
másodperc 
 Középhaladó: 
4 kör, körönként 45 
másodperc 
 Haladó:  
4 kör, körönként 60 
másodperc 

Feladat 12 - tricepsz:  
 Kezdő: 
3 kör, körönként 30 
másodperc 
 Középhaladó: 
4 kör, körönként 45 
másodperc 
 Haladó:  
4 kör, körönként 60 
másodperc 

Feladat 20 - váll:  
 Kezdő: 
3 kör, körönként 30 
másodperc 
 Középhaladó: 
4 kör, körönként 45 
másodperc 
 Haladó:  
4 kör, körönként 60 
másodperc 

Feladat 134 - mell:  
 Kezdő: 
3 kör, körönként 30 
másodperc 
 Középhaladó: 
4 kör, körönként 45 
másodperc 
 Haladó:  
4 kör, körönként 60 
másodperc 

 

 

 

 

 

 

 

 
Feladat 135 - mell:  
 Kezdő: 
3 kör, körönként 30 
másodperc 
 Középhaladó: 
4 kör, körönként 45 
másodperc 
 Haladó:  
4 kör, körönként 60 
másodperc 

Feladat 73 - hát:  
 Kezdő: 
3 kör, körönként 30 
másodperc 
 Középhaladó: 
4 kör, körönként 45 
másodperc 
 Haladó:  
4 kör, körönként 60 
másodperc 

Feladat 76 - hát:  
 Kezdő: 
3 kör, körönként 30 
másodperc 
 Középhaladó: 
4 kör, körönként 45 
másodperc 
 Haladó:  
4 kör, körönként 60 
másodperc 

Feladat 77 - hát:  
 Kezdő: 
3 kör, körönként 30 
másodperc 
 Középhaladó: 
4 kör, körönként 45 
másodperc 
 Haladó:  
4 kör, körönként 60 
másodperc 

 

 

 

 

 

 

 
 

Feladat 35 - has:  
 Kezdő: 
3 kör, körönként 30 
másodperc 
 Középhaladó: 
4 kör, körönként 45 
másodperc 
 Haladó:  
4 kör, körönként 60 
másodperc 

Feladat 37- has:  
 Kezdő: 
3 kör, körönként 30 
másodperc 
 Középhaladó: 
4 kör, körönként 45 
másodperc 
 Haladó:  
4 kör, körönként 60 
másodperc 

Feladat 47 - has:  
 Kezdő: 
3 kör, körönként 30 
másodperc 
 Középhaladó: 
4 kör, körönként 45 
másodperc 
 Haladó:  
4 kör, körönként 60 
másodperc 
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B. Edzésterv | 9 gyakorlat | Kardió, láb, has 

 

 

 

 

 

 

 

 
Feladat 81 - kardió:  
 Kezdő: 
3 kör, körönként 30 
másodperc 
 Középhaladó: 
4 kör, körönként 45 
másodperc 
 Haladó:  
4 kör, körönként 60 
másodperc 

Feladat 89 - kardió:  
 Kezdő: 
3 kör, körönként 30 
másodperc 
 Középhaladó: 
4 kör, körönként 45 
másodperc 
 Haladó:  
4 kör, körönként 60 
másodperc 

Feladat 90 - kardió:  
 Kezdő: 
3 kör, körönként 30 
másodperc 
 Középhaladó: 
4 kör, körönként 45 
másodperc 
 Haladó:  
4 kör, körönként 60 
másodperc 

Feladat 103 - láb:  
 Kezdő: 
3 kör, körönként 30 
másodperc 
 Középhaladó: 
4 kör, körönként 45 
másodperc 
 Haladó:  
4 kör, körönként 60 
másodperc 

 

 

 

 

 

 

 

 
Feladat 105 - láb:  
 Kezdő: 
3 kör, körönként 30 
másodperc 
 Középhaladó: 
4 kör, körönként 45 
másodperc 
 Haladó:  
4 kör, körönként 60 
másodperc 

Feladat 108 - láb:  
 Kezdő: 
3 kör, körönként 30 
másodperc 
 Középhaladó: 
4 kör, körönként 45 
másodperc 
 Haladó:  
4 kör, körönként 60 
másodperc 

Feladat 37 - has:  
 Kezdő: 
3 kör, körönként 30 
másodperc 
 Középhaladó: 
4 kör, körönként 45 
másodperc 
 Haladó:  
4 kör, körönként 60 
másodperc 

Feladat 35 - has:  
 Kezdő: 
3 kör, körönként 30 
másodperc 
 Középhaladó: 
4 kör, körönként 45 
másodperc 
 Haladó:  
4 kör, körönként 60 
másodperc 

 

 

 
 

 
 

 
 

Feladat 47 - has:  
 Kezdő: 
3 kör, körönként 30 
másodperc 
 Középhaladó: 
4 kör, körönként 45 
másodperc 
 Haladó:  
4 kör, körönként 60 
másodperc 
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Gyaloglóedzés-terv 

Mire figyelj a kardió gyakorlatok során? 

Mindig melegíts be. Bemelegítést már bemutattam, ettől soha ne tekints el, akkor sem, ha csak kardió edzés előtt állsz. 

Figyelj a légzésre. Ne a szádon vedd a levegőt, hanem az orrodon szívd be és a szádon fújd ki. Minden kardió mozgás 

után alaposan nyújts le! Nyújtó gyakorlatokat találsz a képes illusztrációkban! Használd azokat mindkét edzésformához. 

Az edzések során nagyon figyelj a tested jelzéseire. Ha bármi fájdalmat okoz, akkor hagyd abba és válassz másik 

gyakorlatot. Ne keverd össze azonban a lustaságot az egészségügyi vagy ízületi problémákkal. A sport önmagában csak 

javítani tud a csontok, izmok, ízületek állapotán és ne ess abba a hibába, hogy semmilyen sportot nem végzel azért, 

mert „fáj” valamid. Ha valóban megállapított, orvos által diagnosztizált gerincproblémád vagy akut problémád van, 

amelyre kaptál sportolási instrukciókat, azokat tartsd be. Csak azért ne menekülj el a sport elől, mert még soha nem 

próbáltad, nagyon kezdőnek érzed magad, nem érzel elég motivációt vagy azt gondolod, ehhez már túl idős vagy. 

Elkezdni az aktív sportolást minden élethelyzetben lehet és minden esetben pozitív mellékhatásai lesznek. Ha komoly 

fájdalmat érzel a gyakorlatok kivitelezése közben, akkor még egyszer hangsúlyozom, azt a gyakorlattípust ne végezd.  

Ha hosszú ideje nem mozogtál vagy túlsúlyod van, akkor ezzel a programmal bátran elkezdheted a rendszeres 

sportolást. 

A gyaloglás intenzitási fogalmai: 

✓ Könnyű intenzitás azt a gyalogló tempót jelenti, amiben te kényelmesen tudsz gyalogolni, amit te érzel 

könnyűnek. A légzésszámod nem sokkal szaporább, mint a hétköznapi gyaloglás során, a terhelés mértéke a 

képzeletbeli 10-es skálán (ahol 10 a legintenzívebb, 1 a legkönnyebb tempót jelenti), 3-as, azaz 3/10. 

✓ Közepes intenzitás, a kényelmes és a lendületes közötti gyalogló tempó: 5/10 

✓ Lendületes tempó, a komfortzónád felső határához közelít. Ebben a tempóban is képes vagy 10-15 percet 

gyalogolni, de nem annyira komfortosan, mint a közepes vagy könnyű intenzitás esetén. Tempó: 7/10 

Mi a dinamikus gyaloglás? 

✓ A széles, karlóbáló mozdulatokkal kísért gyors gyaloglást dinamikus gyaloglásnak nevezzük. Mivel itt a karok 

és a vállak is aktívan mozognak, ezért ez az edzésfajta közel annyi kalóriát éget el, mint ugyanennyi távolságú 

futás. 

✓ A táv ugyanakkora, de a sebességed lassabb, ezért az edzés időtartama hosszabb lesz, mintha futnál. 

✓ Dinamikus gyaloglás közben hosszúkat lépj, lábujjal ellökve magadat a talajtól, kidomborított mellkassal, 

emelt állal, s a karjaidat erősen lengesd előre-hátra. 

✓ A karmozgás a lépésekkel ellentétes: bal láb és jobb kar, illetve jobb láb és bal kar mozdul egyszerre. Mindezt 

lazán, szabályos be- és kilégzéssel kísérd. 

Fontos! Mielőtt bármilyen sportolás tevékenységbe kezdesz, győződj meg arról, hogy jelenlegi edzettségi szintednek 

megfelelő mozgásformát válassz! Kérd ki kezelőorvosod véleményét arról, hogy esetedben mit tart célszerűnek az 

induláshoz. 

Lássuk az edzéstervet a következő oldalon. 
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12 hetes kezdő gyaloglóedzés-terv 
1. HÉT 
1. Hétfő: 10 perc gyaloglás kényelmes tempóban 
2. Kedd: A. edzésterv 
3. Szerda: 10 perc gyaloglás kényelmes tempóban 
4. Csütörtök: Pihenő 
5. Péntek: B. edzésterv 
6. Szombat: 15 perc gyaloglás kényelmes tempóban 
7.   Vasárnap: Pihenő 

2. HÉT 
1. Hétfő: 10 perc gyaloglás kényelmes tempóban 
2. Kedd: A. edzésterv 
3. Szerda: 5 perc gyaloglás kényelmes tempóban - 5 

perc lendületes - 5 perc kényelmes tempóban 
4. Csütörtök: Pihenő 
5. Péntek: B. edzésterv 
6. Szombat: 15 perc gyaloglás közepes tempóban 
7.   Vasárnap: Pihenő 

3. HÉT 
1. Hétfő: 15 perc gyaloglás kényelmes tempóban 
2. Kedd: A. edzésterv 
3. Szerda: 5 perc gyaloglás kényelmes tempóban - 10 

perc lendületesebb séta 
4. Csütörtök: Pihenő 
5. Péntek: B. edzésterv 
6. Szombat: 15 perc gyaloglás kényelmes tempóban 
7.   Vasárnap: Pihenő 

4. HÉT 
1. Hétfő: 15 perc gyaloglás kényelmes tempóban 
2. Kedd: A. edzésterv 
3. Szerda: 15 perc gyaloglás lendületesebb tempóban 
4. Csütörtök: Pihenő 
5. Péntek: B. edzésterv 
6. Szombat: 30 perc gyaloglás kényelmes tempóban 
7.   Vasárnap: Pihenő 

5. HÉT 
1. Hétfő: 20 perc gyaloglás kényelmes tempóban 
2. Kedd: A. edzésterv 
3. Szerda: 5 perc gyaloglás kényelmes tempóban - 5 

perc lendületes - 10 perc könnyű gyaloglás 
4. Csütörtök: B. edzésterv 
5. Péntek: 30 perc keresztedzés (úszás, bringa stb.) 
6. Szombat: 25 perc gyaloglás kényelmes tempóban 
7.   Vasárnap: Pihenő 

6. HÉT 
1. Hétfő: 25 perc gyaloglás kényelmes tempóban 
2. Kedd: Pihenő 
3. Szerda: 30 perc gyaloglás kényelmes tempóban 
4. Csütörtök: A. edzésterv 
5. Péntek: Pihenő 
6. Szombat: 45 perc gyaloglás kényelmes tempóban 
7.   Vasárnap: B. edzésterv 

7. HÉT 
1. Hétfő: 25 perc gyaloglás kényelmes tempóban 
2. Kedd: A. edzésterv 
3. Szerda: 25 perc gyaloglás kényelmes tempóban 
4. Csütörtök: Pihenő 
5. Péntek: B. edzésterv 
6. Szombat: 45 perc gyaloglás kényelmes tempóban 
7.   Vasárnap: Pihenő 

8. HÉT 
1. Hétfő: 30 perc gyaloglás kényelmes tempóban 
2. Kedd: A. edzésterv 
3. Szerda: 15 perc gyaloglás kényelmes tempóban - 15 

perc lendületes - 10 perc kényelmes tempóban 
4. Csütörtök: Pihenő 
5. Péntek: B. edzésterv 
6. Szombat: 30 perc gyaloglás közepes tempóban 
7.   Vasárnap: Pihenő 

9. HÉT 
1. Hétfő: 35 perc gyaloglás kényelmes tempóban 
2. Kedd: A. edzésterv 
3. Szerda: 20 perc gyaloglás kényelmes tempóban - 15 

perc lendületesebb séta 
4. Csütörtök: Pihenő 
5. Péntek: B. edzésterv 
6. Szombat: 45 perc gyaloglás kényelmes tempóban 
7.   Vasárnap: Pihenő 

10. HÉT 
1. Hétfő: 40 perc gyaloglás kényelmes tempóban 
2. Kedd: A. edzésterv 
3. Szerda: 35 perc gyaloglás lendületesebb tempóban 
4. Csütörtök: Pihenő 
5. Péntek: B. edzésterv 
6. Szombat: 45 perc gyaloglás kényelmes tempóban 
7.   Vasárnap: Pihenő 

11. HÉT 
1. Hétfő: 45 perc gyaloglás kényelmes tempóban 
2. Kedd: A. edzésterv 
3. Szerda: 25 perc gyaloglás kényelmes tempóban - 15 

perc lendületes - 10 perc könnyű gyaloglás 
4. Csütörtök: Pihenő 
5. Péntek: B. edzésterv 
6. Szombat: 50 perc gyaloglás kényelmes tempóban 
7.   Vasárnap: Pihenő 

12. HÉT 
1. Hétfő: 50 perc gyaloglás kényelmes tempóban 
2. Kedd: Pihenő 
3. Szerda: 55 perc gyaloglás kényelmes tempóban 
4. Csütörtök: A. edzésterv 
5. Péntek: Pihenő 
6. Szombat: 60 perc gyaloglás kényelmes tempóban 
  . Vasárnap: B. edzésterv 

Az edzésterv minta, szabadon variálható a napok száma A., B. edzéstervek vonatkozásában.  
Haladó szinten heti 2 A. edzésnap és 2 B. edzésnap is beilleszthető. 

 
 



 

 

      

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 Duciforradalom ingyenes 

programját választottad a változásodhoz. 

 

Személyre szabott segítségért keresd a 

Mentorprogramot, ahol 3-6-9 hónapon keresztül 3 

szakaszban építjük fel a tartós életmódváltásodat 

1500 db recepttel, online konzultációkkal, zárt 

programcsoporttal, nyomtatott programkönnyvel, 

munkafüzettel és ételportfólióval. 

                                      Ölelés: Dia 


