
Fitt, magyaros
étrend

Duciforradalom

Egészséges, kiegyensúlyozott táplálkozás



Duciforradalom

Copyright © Duciforradalom, 2020 Minden jog fenntartva
Írta és szerkesztette: Kovács Klaudia

Az "Inzulinrezisztencia és Pajzsmirigy étrend" e-book szerzői jogi műnek minősül.
A könyv használatával elfogadod az alábbi feltételeket és nyilatkozatokat. Tilos az
ebook-ban lévő tartalmak vagy azok bármely részletének másolása
(többszörözése), újra nyilvánossághoz történő közvetítése, más módon való

felhasználása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató előzetes, írásos
hozzájárulása nélkül. Az ebook-ból bármilyen anyagot átvenni írásos hozzájárulás

esetén is csak az adott weboldalra és e-book-ra való hivatkozással lehet. A Szerző
fenntartja minden jogát szellemi tulajdonának valamennyi elemére.

Az e-book-ban 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 Tulajdonos a
könyv információinak használatából eredő károkért mindennemű felelősségét
kizárja. Minden egyéb kérdésben az Általános Szerződési Feltételek tartalma és
hivatkozásai az irányadók.

Megjegyzés: Az e-bookban 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, keresse fel kezelőorvosát!

Szerzői jogok



Az egészséges konyha

Mi a kulcs az egészséges fogyáshoz a menük készítésénél?

Az előre tervezés, a "meal prep", vagyis a dobozolás. Ez azért fontos, mert a kitűzött napi étrendedet
magaddal tudod vinni, előre tudod porciózni, előre tudsz több adagot is megfőzni és pontosan tudni
fogod, mikor mennyit ehetsz.

Ez tulajdonképpen a konyhai előkészülés. Vegyél néhány jó minőségű tároló dobozt. A tervezés része a
bevásárló lista összeállítása az étrendtervezés után. Akinek még nem megy hasra ütésre az
életmódváltás, annak étrendet kell terveznie. Ez egy tudatos sorvezető, egy mankó, hogy tényleg azt és
annyit egyél, ami segíti a fogyási céljaidat. Ha úgy indulsz el otthonról, hogy azt eszel, ami a helyi
kifőzdében lesz vagy azt eszel, amit otthon találsz, nem lehetsz biztos abban, hogy a munkádnak lesz
igazán haszna.

Legyen néhány éles késed. Érdemes több méretűt beszerezned, mert egyes élelmiszereket más és
más mérettel könnyebb felszeletelni
Legyen egy jó turmixgéped/aprítógéped. Remek eszköz, rengeteg ételhez fel tudod használni:
smoothiekhoz, levesekhez, mártásokhoz, főzelékekhez, daráláshoz, mártogatósokhoz és például a
maradék zöldségek, gyümölcsök esetén is hasznos lehet annak érdekében, hogy ne dobj ki rád
maradt pár falatot.
Edények, lábasok: rozsdamentes acélból, üvegből. Én szeretem, ha van fülük, mert könnyebb
megfogni, önteni belőlük. És kifejezetten kedvelem a fedővel rendelkezőket. Gyorsítják a főzési időt.
Fontos egy tapadásmentes serpenyő, hogy minél kevesebb zsiradékot használj főzéshez. Érdemes
olyat venni, amit a sütőbe is betehetsz.
2-3 db tepsi, nagyobb és kisebb peremű, kisebb és magasabb peremű, hogy tudj benne zöldségektől
kezdve sülteken át süteményeket is sütni.
Szilikonos forma süteményekhez, muffinokhoz. Érdemes egy nagyobbat venni tortákhoz és több
kisebb muffinosat is a kisebb apró sütikhez.
Egy szeletelő alapkellék. Sok időt spórolhatsz meg egy uborkasalátához például, ha van egy
egyszerű szeletelőd.
Vágódeszka mindig kell. Higiéniai okokból célszerű többet tartani a húsoknak külön, a zöldségekhez,
gyümölcsökhöz. Érdemes a fadeszkákat előnyben részesíteni, mert antibakteriális hatásuk van és
sokáig használhatók. De a műanyag is tökéletes. Az üvegdeszkákkal vigyázz, mert csúszósak.
Keverőkanál, fakanál, szedőkanál és egy habverő. Ezekkel tudsz könnyen dolgozni.
Mérőpohár - ha nagyobbat választasz, abban botmixerrel is tudsz turmixolni.
Tálak, keverőtálak - keveréshez, tároláshoz, tálaláshoz.
Szűrők, több méretben. Gyümölcs, zöldség mosáshoz és a tészták, gabonák leszűréséhez
használhatod. Én szeretem a fém alapú termékeket.
Konyhamérleg - elengedhetetlen, ha tudni szeretnéd, hogy a menüd milyen makrókat tartalmaz.

Ahhoz, hogy egy egészségtudatos életmódot folytathass, nem kell sok flancos dolog a

konyhádba! Miket érdemes beszerezned?



Főzés. Az anyagokat bő vízben forrásig hevítjük, amíg megpuhulnak az élelmiszerek. Pld: leves,
főzelék, mártás, főtt hús.
Forralás. A folyadékot forráspontig hevítjük, utána levesszük a tűzről.
Forrázás. A megmosott anyagok 1-2 percig belemártjuk forró vízbe.
Párolás. A korszerű, fitnesz konyha lényeges eljárása, mivel így az ásványi anyagok kevésbé
oldódnak ki, az ételek kellemesebb ízt kapnak és nem használunk annyi zsiradékot. Kevés vízzel
vagy anélkül történik. Az anyagok majdnem a saját levükben puhulnak fedő alatt.
Gőzben való főzés. Ez is a párolás egy módja. Vízzel telt edénybe helyezzük a lefedett edényt, a
vízgőz hatására az étel pedig megfő.
Sütés zsiradékban. Vajat, olajat vagy zsírt használva az ételeket kevés vagy bő zsiradékban
sütjük/pirítjuk. A kevés zsiradékban inkább pirítunk.
Sütőben sütés. Főleg egészben sült húsokat készítünk így. De mindenféle ételt be tudunk tenni
tepsibe. Mindig célszerű előmelegíteni a sütőt, majd utána behelyezni az ételeket.
Alufóliában sütés. A sütőbe rakás előtt a nyersanyagot a fólia közepére helyezzük, a két szélét
dupla ráhajtással lazán összefogjuk, majd a másik két oldalon is felfelé csavarjuk. Így elegendő hely
marad a keletkező gőznek, az nem feszíti szét a "csomagot". Az étel íze, aromája kellemes marad,
kevés pörzsanyag keletkezik.
Sütőzacskóban sütés. Hasonló ételek készülhetnek benne, mint az alufóliában. Előnye, hogy a hús
zöldségekkel együtt párolható benne, használata egyszerűbbé teszi az ételkészítést és még a
mosogatást is. A fűszerekkel ízesített nyersanyagokat a zacskóba helyezzük, a száját szorosan
lezárjuk, majd a csomagot tepsibe vagy más alkalmas edénybe tesszük és villával vagy hústűvel
megszurkáljuk, hogy a keletkező gőz ne feszítse szét sülés közben.
Roston sütés. Az egyik legrégebben ismert és alkalmazott zsír nélküli sütési mód. A húsokat
általában pácolt, vagy fűszerező előkészítés után, gyengén megolajozva, piros színűre sütjük meg,
mert a pörzsanyag jellegzetes ízt ad.
Grillezés. A zsiradék nélküli sütés egyik változata, amikor nagy intenzitású hősugárzás hatására
puhul meg a nyersanyag, és felületén barnapiros, ízletes pörzsanyag képződhet. Ehhez a sütési
módhoz zsír vagy olaj felhasználása nem szükséges, sőt még a húsokban lévő zsír jelentős része is
kicsepeg a készítés során.

Főzési technikák
Milyen eljárásokkal főzhetsz?

Gyakran használt kulcsszavak a receptkönyvekben:

Alaplé. Zöldségekből vagy csontos húsokból főzzük és később máshoz tudjuk felhasználni, pld.
mártásokhoz, főzelékhez.
Csőben sütés. Az étel tetejét mártással bevonjuk, reszelt sajttal szórjuk, majd forró sütőben
aranysárgára sütjük.
Habarás. A lisztet egy kevés hideg vízzel vagy tejföllel, esetleg tejszínnel simára keverjük, majd 1-2
merőkanálnyit az étel forró levéből belemerítünk. Ez a hőkiegyenlítés, így a hideg és a meleg miatt
nem fog az étel összecsomósodni. Érdemes kavarás után szűrőn át engedni az ételhez kis lángon
és utána forralni még 2-3 percig.
Marinád. Fűszeres páclé vagy ízesítők keveréke.
Pácolás. A hozzávalót nedves vagy száraz pácban érleljük. Ezáltal pld. a húsok puhábbra sülnek.
Rántás. Zsiradékon pirított liszt, ami sűrítésre szolgál egy leveshez, főzelékhez.



Pácolás ízletesen
Alap pácok, amiket használhatsz!

Olaj, apróra vágott petrezselyemzöld, egy rész apróra vágott kapor, ízlés szerint só, fehér bors.
Olaj, mustár, ízlés szerint só, fekete bors.
Mustár, olaj, piros fűszerpaprika, ízlés szerint só.
Paradicsompüré (vagy cukormentes ketchup), olaj, apróra vágott rozmaring, apróra vágott
petrezselyemzöld, apróra vágott bazsalikom, ízlés szerint só.
Zúzott fokhagyma, olaj, ízlés szerint só.
Mustár, nagyon finomra darált mogyoró, ízlés szerint só.

OLASZ: 2 ek kapribogyó, 2 gerezd fokhagyma préselve, 2 ek aprított petrezselyem zöld, 4 ek
olívaolaj. Ideális minden húshoz.
THAI: 1 lime leve, 2 ek olaj, 1 fokhagyma préselve, 1.5 ek halszósz, 2 ek aprított koriander. Ideális
nyársakhoz.
KÍNAI: 45 ml halszósz, 30 ml rizsbor, 15ml szezámolaj, stevia cseppek, 1 dkg préselt fokhagyma, 1
dkg reszelt gyömbér, 30 ml méz
MAROKKÓI: őrölt fűszerpaprika, koriander, őrölt fahéj, őrölt chilli, bors, 60ml oliva olaj. Nem fogod
megunni, ha ráérzel az ízvilágra. Ezzel kend be a sütni való húst, halat, zöldséget.
AFRIKAI MÁZ: 2 tk őrölt fahéj, 2 tk szegfűbors, 2 tk őrölt koriandermag, 1 tk cayenne bors, őrölt
bors ízlés szerint.
ANGOL: 1 ek angol mustárpor, stevia cseppek, néhány szál kakukkfű levelei. Ideális steak
bedörzsölésére.
INDIAI: 1 ek őrölt koriander, 1 ek őrölt római kömény, 1 tk csípős chilipor. Ideális bárány és
sertéshúsokhoz.
CITROMOS, PIKÁNS: 1 citrom reszelt héja és leve, 2 lime reszelt héja és leve, 1 ek méz, 1 ek
olívaolaj, 1 tk őrölt koriander, 1 tk paprika, 1 tk őrölt római kömény, 1 ek aprított mentalevél
PONZU-SZÓSZ: citromlé, gyömbér, 1 tk. méz, 60ml oliva olaj

Különlegesebb pácok, amiket használhatsz!

NARANCSOS, BALZSAMOS: 4 ek balzsamecet, 3 ek narancslé, 1ek reszelt narancshéj, 0.5 tk
barnacukor, őrölt bors
CITROMOS-ZÖLDFŰSZERES-FOKHAGYMÁS: 2ek. citrom friss leve, 60ml oliva olaj, 2 gerezd
fokhagyma zúzva, 2 tk.friss zöld kakukkfű, rozmaring, petrezselyem kapor, stb.
CAJUN: őrölt pirospaprika, őrölt római kömény, fokhagymapor, bors. Mindenből egy fél kiskanál,
60ml oliva olaj. Ezzel jó dörzsöld be a húst, halat, zöldséget, amit sütni, grillezni szeretnél.
VÖRÖS CURRY PASZTA: koriander, chilli, fokhagyma, gyömbér, 60ml oliva olaj.
HARISSZA: chili, 2 gerezd fokhagyma, őrölt római kömény, őrölt koriander, 60ml oliva olaj
MEXIKÓI SALSA: friss, 1 db kockázott paradicsom, lila hagyma, lime leve, koriander, chilli, 60m oliva
olaj.
PESTO: fenyőmag, bazsalikom, zúzott fokhagyma, reszelt parmezán (elhagyható), 60ml oliva olaj
SATAY-SZÓSZ: kókusztej, chilli, lime leve, 60ml oliva olaj

Mustár, szegfűszeg, zúzott fokhagyma, fekete bors, ízlés szerint só.
Olaj, őrölt gyömbér, őrölt szerecsendió, törött fekete bors, ízlés szerint só.
Olaj, csípős paprika, fekete bors, zúzott fokhagyma, reszelt vöröshagyma, ízlés szerint só.
Mustár, őrölt koriandermag, őrölt mustármag, olaj, ízlés szerint só.
Őrölt pirospaprika, őrölt szerecsendió, chilipor, fokhagymapor, só, őrölt fekete bors, majoránna.



Fűszerezés & mártás készítése ízletesen
Hogyan fűszerezz húsféléket?

HAL: bazsalikom, borsikafű, kapor, tárkony, babérlevél, pirospaprika, fekete bors, zeller, kakukkfű,
vöröshagyma
SZÁRNYAS: borsfű, tárkony, köménymag, majoranna, paprika, fekete bors, zeller, rozmaring, curry
keverék
SERTÉS: fokhagyma, köménymag, babérlevél, majoranna, pirospaprika, fekete bors, rozmaring,
kakukkfű, vöröshagyma, curry
MARHA: kapor, fokhagyma, köménymag, babérlevél, majoranna, pirospaprika, fekete bors,
petrezselyemzöld, rozmaring, vöröshagyma, chili, curry-keverék

Hogyan fűszerezz zöldségeket?
BURGONYA: bazsalikom, metélőhagyma, kapor, majoránna, borsmenta,
petrezselyem
CÉKLA: bazsalikom, babérlevél, kardamon, kapor, tárkony
PARADICSOM: bazsalikom, babérlevél, petrezselyem, oregánó
SÁRGARÉPA: bazsalikom, kapor, majoránna, petrezselyem, kakukkfű
SPENÓT: rozmaring, oregánó, tárkony
TÖK: bazsalikom, kapor, oregánó
UBORKA/CUKKINI: bazsalikom, tárkony
VÖRÖSHAGYMA: bazsalikom, oregánó, kakukkfű
ZÖLDBAB: bazsalikom, kapor, rozmaring, kakukkfű, oregánó
ZÖLDBORSÓ: bazsalikom, kapor, oregánó

Az ételben található bármely zöldség egy részét tedd félre.
Készíts elő valamilyen hagymafélét (fokhagyma, újhagyma, medvehagyma, snidling, póréhagyma,
fehér hagyma, vöröshagyma).
A fokhagymát és bármely hagymát pirítsd meg picit 1 fújásnyi olajon vagy 1 kiskanál kókusz zsíron.
Használhatsz paprikát is, mintha pörkölt alapot készítenél.
Ha már üveges, add hozzá a kiválasztott zöldségedet.
Párold, pirítsd össze a hagymával. Adj hozzá fűszereket.
Egy dl vízzel együtt tedd az elkészült, megpirított zöldségeket turmix gépbe. A krémesebb állag miatt
1 kis kanál tejfölt/tejszint/joghurtot tehetsz hozzá, de szerintem ezek nélkül is tökéletes egy mártás.
Turmixold krémesre vagy apró darabosra az egészet.
Tedd a húsra vagy zöldségre és rántás/habarás nélküli egészséges mártást késztettél! Ezek az apró
trükkök segítenek a fittebb étrendhez.

Plusz kalóriák nélküli mártás készítése titkai:

répa
kígyóuborka
paradicsom
gomba

Miből készülhet mártás?
padlizsán
cukkini
paprika
tök

vörösbab
fehérbab
zöldborsó
zöldbab

cékla
spenót
vöröshagyma
hagymavariádiók

brokkoli
karfiol
kukorica
kelbimbó



Gyakori kérdések

Az étrendről

Helyettesítések élelmiszercsoportonként, amelyek egészségesebbek
Tejtermékek (tehén tej, sajt, túró, tejszín, tejföl, joghurt) helyett növényi tejek: lehetőleg
adalékanyagmentes, cukormentes termékcsaládok, magtejek - mandulatej, rizstej, kesutej, kókusztej,
élőflórás kókuszjoghurt - egyedül a vajat hagytam az étrendben, mert minimális használata mellett
magas fokon hevítjük, s ízvilága nehezen pótolható.

Tejsavó protein helyett kollagén protein, növényi protein

Gabona (Búza, kukorica, árpa, tönköly) termékek helyett: barna rizs, basmati rizs, vadrizs, köles, quinoa,
hajdina

Megszokott és nem előnyös húsok (sertés, kolbász, felvágottak, virsli) helyett: lazac, sovány marhahús,
kacsa, csirke, pulyka, olíva olajos tonhal, magas hústartalmú minőségi sonka

Kávé, koffeines italok, üdítők, gyümölcslevek helyett: tiszta ásványvíz, zöld tea,
koffeinmentes tea, gyógyteák, kókuszvíz

Cukrok (Finomított fehér cukor, magas fruktóz tartalmú kukorica szirup, xilit, agave szirup, fruktóz)
helyett: stevia, kókuszcukor, almacukor, minimális barna cukor

Napi 5 étkezést tartalmaz.
Az egyes napokat ne keverd össze. Adott napon belül az adott napi ételek alkotják a szükséges
tápanyagmennyiséget. Ha az 1.napot választod, a teljes 1.napi menüt kell fogyasztanod.
Az étkezések sorrendje variálható, arra kérlek, hogy a 3. étkezést, mint általában legtartalmasabbat,
már ne fogyaszd el vacsorára. Az esti étkezés általában már könnyebb.
Ha nem bírod megenni az adagot, fokozatosan szoktasd hozzá magad. Ez egy 1400-1600kcal közötti
étrend, nem okozhatna problémát alap esetben - de a minőségi és rostokkal teli étkezés sokak
számára megterhelő az elején. Adj időt magadnak! Ha most nem tudod még megenni, ne erőltesd, de
idővel hozzá kell szoknod. Az is megoldás, hogy több étkezésre húzod szét, pld. 6-7x eszel, minimum
3-maximum 5 óránként.
Ne hagyj el étkezéseket és ne is adj hozzá plusz élelmiszereket. Ebben az esetben el fogsz térni az
étrendtől és annak sok értelme, illetve eredménye nem lesz.
Az étrendben szerepel minden fontos tápanyag. Kérlek, tartsd be az élelmiszerek megkötéseire
vonatkozó intelmeimet, pld. ha mennyiséget vagy darab számot írok, akkor valóban annyit fogyassz,
ellenkező estben nem tartod be a szabályokat.
Ami az étrendben nem szerepel, mert ki kell vonnod: ízfokozók, túlzott búzaliszt fogyasztás, fehér
kenyér, cukros üdítők, bolti mártások, leves kockák, gyors pácok. Helyettük a receptekben és
összevalókban írom, mit használj, illetve remek pácötleteket és fűszerezési technikákat mutatok
ebben az ebook-ban.
Gyümölcsöt önmagában soha ne egyél, mindig párosítsd magvakkal. Ha a gyümölcsöket nem tudod
megenni intolerancia, emésztési gond miatt, válassz helyettük zöldségeket (pld. sütve, grillezve).



Csere-bere & ami még fontos

Ha nagyon nem szeretsz valamit

Cserebere lehetőségek

Azt azért az elején tisztázzuk: ha tényleg változni, gyógyulni és fogyni szeretnél, tedd félre az
ellenérzéseidet, tanulj meg változatosan és ízletesen fűszerezni, pácolni. Adj esélyt minden ételnek és
csak akkor cserélj le bármit, ha nagyon nagy problémát okoz az elfogyasztása. Szándékosan nem
tettem az étrendbe szuper food-okat, drága alapanyagokat. Hétköznapi ételeket találsz, amelyek
alapanyagai minden bevásárlóközpontban megtalálhatók. Érdemes előnyben részesíteni az
ALDI/LIDL/SPAR egészséges termékcsaládjait, szezonálisan is előrukkolnak folyton újdonságokkal.

Folyadék
Igyál naponta minimum 2L tiszta folyadékot, amely nem cukros üdítő. Ha kávézol, hormonális
problémád miatt a kávé tiltólistás, vérnyomást növel és stimulálja a pajzsmirigyet, amely az egész
hormonháztartást zavarja. Koffeinmentes verziót választhatsz!

csirkemell helyett lehet pulykamell, csirkemáj, kacsamell, sovány marhahús, csirkecomb,
pulykacomb
kókusztej helyett lehet mandulatej, rizstej, kesudiótej (nem cukrozott)
édesburgonya helyett lehet burgonya
rizs esetén mehet basmati rizs, barna rizs, vadrizs
gabona köretek közül kedvedre variálhatsz: basmati rizs, barna rizs, vadrizs, quinoa, köles, hajdina.
szafi tészták, kölesből készült tészta, hajdinából készült tészta, quinoaból készült tészta,
vöröslencse tészta, kuszkusz, bulgur, zabtöret
zöldségek esetén előnyben a zöld zöldségek, ha bármit le szeretnél cserélni (cukkini, uborka,
salátafélék, zeller, paprika, brokkoli, karfiol, káposztafélék, kelbimbó, kukorica)
gyümölcs: bármelyik mehet, de előnyben vannak az erdei gyümölcskeverékek, az alma, a meggy, az
eper, az áfonya, a ribizli, a málna és mindig párosíts magvat vagy ha a receptben smoothie-t
készítünk, akkor a növényi tejet/ejet
hüvelyesek esetén lehet válogatni: vörös bab, fehér bab, zöldbab, csicseriborsó, zöldborsó, lencse,
kukorica
palacsinta esetén a receptet kiválhatod szafi palacsinta lisztjével készült verzióra
abonett helyett mehet barna puffasztott rizs, barna puffasztott rizs csipsz, fehér puffasztott rizs, finn-
cripps vagy bármely hasonló roppanós kenyérke
ketchup és mustár csak cukormentes lehet és helyettük ne válassz más kencét
fahéj helyett használhatsz cukrozatlan kakaóport
sült zeller helyett mehet sült répa, sült cukkini, sült cékla, sült karalábé, sült hagyma, sült padlizsán,
sült paprika
sült/grillezett gomba helyett mehet sült répa, sült cukkini, sült cékla, sült karalábé, sült hagyma, sült
padlizsán, sült paprika
olajos magvak közül szabadon választhatsz: mandula, dió, kesudió, tökmag
főzelék helyett készíthetsz levest is, használj több vizet
töltött hajók esetén készíthetsz hajók helyett egytálételt is serpenyőben: mindent vágj kockákra vagy
csíkokra és csak rottyantsd össze az ételt ragunak



1.nap Duciforradalom | FITT MAGYAROS RECEPTEK

Receptek:Napi menü:

1. étkezés
bundás kenyér
teljes kiőrlésű kenyér 50 g
tojás 1 db
paradicsom 113 g
vaj sütéshez 6 g

2. étkezés
gyümölcs + mag
őszibarack 155 g
dió 12 g

3. étkezés
milánói
durum tészta 38 g
csiperke 140 g
paradicsom 113 g
fokhagyma na
darált pulykamell 140 g
paradicsom 113 g

4. étkezés
tejberizs
rizs 38 g
kókusztej/tej 1,5 dl
protein por 15 g

5. étkezés
töltött gomba
csiperke 140 g
darált pulykamell 140 g
mozarella 40 g

BUNDÁS KENYÉR: A tojást felverjük,
sózzuk, borsozzuk és igény szerinti
zöldfűszert is adhatunk hozzá. A kenyerek
megforgatjuk benne, majd forró serpenyőbe
helyezzük kókusz zsírral vagy vajjal kikent
pici serpenyőben. Mindkét oldalát megsütjük.
Paradicsommal tálaljuk.

GYÜMÖLCS & MAG: A gyümölcsöket
önmagában soha ne együk. Felszívódásukat
mindig lassítsuk le magvakkal. Dió helyett
lehet bármilyen mag.

MILÁNÓI: A darált húst előkészítjük, amikor
már átsült, hozzáadjuk a turmix gépben
leturmixolt paradicsomot és fokhagymát és a
fűszerekkel összefőzzük ezeket. Legvégén
mehet bele a gomba, aminek kevesebb idő
kell a piruláshoz. Durum tésztát főzünk és a
végén ráhalmozzuk a darált húsos, gombás,
paradicsomos ragut.

TEJBERIZS: A rizst megfőzzük a tejben,
hozzáadjuk a protein port. Hagyjuk elfőni
alatta a tejet vagy hogy megszívja magát a
rizs.

TÖLTÖTT GOMBA: A pulykamellet előre
elkészítJük. A nagyobb méretű gombák
torzsát kivágjuk és a kalapjukat megtöltjük a
hússal, majd a tetejére sajtot szórunk.
Sütőben pár perc alatt készre sütjük, hogy a
sajt is ropogósra rásüljön.



2.nap Duciforradalom | FITT MAGYAROS RECEPTEK

Receptek:Napi menü:

1. étkezés
tojás rántotta
tojás 2 db
fehér hagyma 58 g
fokhagyma na
zöldpaprika 70 g
olaj 6 g
só, bors, zöldfűszerek na

2. étkezés
mandula
mandula 24 g

3. étkezés
rakott burgonya,
uborkasaláta
burgonya 190 g
tojás 1 db
tejföl 75 g
virsli 85 g
só, bors, zöldfűszerek na
kígyóuborka 98 g

4. étkezés
görögdinnye
görögdinnye 210 g
mandula 24 g

5. étkezés
brokkolis penne
brokkoli 210 g
durum penne 38 g
oliva olaj 6 g
parmezán sajt 20 g
só, bors, zöldfűszerek na

TOJÁS RÁNTOTTA: A tojást felverjük,
sózzuk, borsozzuk és igény szerinti
zöldfűszert is adhatunk hozzá. Először a
hagymát és fokhagymást pirítjuk a
serpenyőben, erre dobáljuk rá a
zöldségeket, s amikor azok már megpirultak,
mehet rá a tojás is. Folyamatos kevergetés
mellett aranysárgára sütjük.

MAGVAK: A magokat nyersen is
fogyaszthatjuk, de nagyon finomak, ha
sütőpapírral bélelt tepsiben 5-8 percig
pirítjuk. Füstös, pirított, ropogós állagot
kapnak (mandula, dió, kesudió, tökmag,
mogyoró, stb.)

RAKOTT BURGONYA: A burgonyákat
felkarikázzuk és félkészre főzzük. A tojást
szintén főzés után karikázzuk. Hőálló
edényben egymásra halmozzuk a burgonya
karikákat, a tojás karikákat és a vékonyra
szeletelt virslikarikákat. Nyakon öntjük
tejföllel. Sütőben készre sütjük. uborka
saláta: ecetes, édeszírőszeres lében a
hajszálvékonyra karikázott kígyóuborkát pár
órára hűtőbe tesszük.

GYÜMÖLCS & MAG: A gyümölcsöket
önmagában soha ne együk. Felszívódásukat
mindig lassítsuk le magvakkal. Dió helyett
lehet bármilyen mag.

BROKKOLIS PENNE: A brokkolit előfőzzük,
a tésztát szintén. Amikor kész, egy
serpenyőbe öntjük, meglocsoljuk fűszerekkel
és az előírt adagnyi oliva olajjal. Egy picit
átsütjük így együtt, a végén parmezánt
szórunk rá.



3.nap Duciforradalom | FITT MAGYAROS RECEPTEK

Receptek:Napi menü:

1. étkezés
feta krém
feta sajt 45 g
citrom fél db
bors, zöldfűszer na
retek 83 g
abonett 21 g

2. étkezés
sült zeller
sült zeller 220 g

3. étkezés
töltött paprika
zöldpaprika 140 g
darált pulykamell 140 g
paradicsom 113 g
só, bors, fűszerek na
édesítőszer na
köles 40 g

4. étkezés
meggyes krémtúró
meggy 115 g
túró 130 g
protein 15 g

5. étkezés
aszalt szilvás sali,
édesburgonya és grill sajt
aszalt szilva 23 g
édesburgonya 85 g
grill sajt 53 g
zöld saláta 300 g
tökmag 24 g
szőlőmag olaj 12 g

FETA KRÉM: A sajtot elmorzsoljuk,
hozzáöntjük az olajat és beleszórjuk a
fűszereket, néhány csepp citromlevet. Késes
robotgéppel vagy botmixerrel simára
dolgozzuk.

SÜLT ZELLER: A zellert apró kockákra
vágjuk. Tepsiben sütőpapíron egymás mellé
halmozzuk és magas hőmérsékleten tetszés
szerinti fűszerezés után átsütjük.

TÖLTÖTT PAPRIKA: A kölest előfőzzük. A
darált húst készre sütjük. A paprikát
kicsumázzuk és beletöltjük a fűszerezett,
elkészített kölest és darált húst. Betesszük
fedő alatt párolódni egy serpenyőben vagy
sütőben tepsiben. A paradicsomot
megpároljuk, majd édesítőszerrel
turmix/aprítógépben pépesítjük. Ízlés szerint
lehet fűszerezni.

MEGGYES KRÉMTÚRÓ: Az összetevőket
turmix gépben leturmixoljuk és hidegen
fogyasztjuk.

ASZALT SZILVÁS SALI, ÉDESBRUGONYA
ÉS GRILL SAJT: Az édesburgonyás héjában
megsütjük a sütőben (de ha úgy jobban
szereted, akkor kockákra vágva is
bedobhatod a tepsire). A sajtot serpenyőben
meggrillezzük. Összevágjuk a zöldsalátát,
meglocsoljuk a szőlőmag olajjal. Felaprítjuk
a tökmagot vagy egészben is használhatjuk.
Én szeretem a magvakat megpirítani a
salátákhoz. Egy serpenyőben csak tedd be
kb 5-10 percre és füstös ízt kap. Ha minden
kész, a salátára szeletelj fel aszalt szilvát,
tedd rá a sült tökmagot, tálad az
édesburgonyával és grill sajttal. Fejedelmi
vacsora.



4.nap Duciforradalom | FITT MAGYAROS RECEPTEK

Receptek:Napi menü:

1. étkezés
bircher müzli
görög joghurt 150 g
alma 105 g
dió 24 g
fahéj na
zab 50 g

2. étkezés
főtt tojás
tojás 2 db
paradicsom 56 g

3. étkezés
bácskai rizseshús
csirkemell 140 g
rizs 75 g
paprika 70 g
paradicsom 56 g
olaj 6 g
só, bors, fűszerek na

4. étkezés
bonduella bébirépa
bonduelle bébirépa párolva
111 g

5. étkezés
zöldborsós ragu
zöldborsó 95 g
csirkemáj 165 g
őrölt pirospaprika na
hagyma 58 g
fokhagyma na
só, bors, fűszerek na

BIRCHER-MŰZLI: A joghurtot egy tálba
öntjük, hozzáadjuk a zabpelyhet. Amíg
megpuhul a pehely, addig megpucoljuk az
almát, és egy üvegreszelőn lereszeljük, majd
egy serpenyőben megpuhítjuk zsiradék
nélkül. Fahéjjal az igazi. A serpenyő
melegétől az alma karamellizálódik és édes
lesz. Ha már kellően puha és illatos, a
joghurthoz adjuk. A diót durvára törjük, és az
elegyhez adjuk.

FŐTT TOJÁS & PARADICSOM: Főzzünk
tojást hagyományos módon, de készülhet
forró vízben buggyantott tojás is. Zsiradék
nélkül, sütőben tükör tojásként is el lehet
készíteni. Friss paradicsomal fogyasszuk el.

BÁCSKAI RIZSESHÚS: A rizst megfőzzük.
Kevés olajon megfonnyasztjuk a paradicsomot
és paprikát őrölt pirospaprikával. Ráöntjük a
húst és készre pároljuk a zöldségekkel. A
végén összeforgatjuk a rizzsel.

BÉBIRÉPA: Fagyasztott bébirépát
serpenyőben megpárolunk vagy sütőben
ropogósra is süthetjük.

ZÖLDBORSÓS RAGU: A hagymán
megfuttatjuk a pirospaprikát és a fokhagymát,
majd a májat készre sütjük/pároljuk.
Önthetünk hozzá egy kis vizet. Közben
hozzátesszük a mirelit zöldborsót,
fűszerezzük. Az egészet összepároljuk.



5.nap Duciforradalom | FITT MAGYAROS RECEPTEK

Receptek:Napi menü:

1. étkezés
almás palacsinta
zabliszt 43 g
tojás 1 db
protein por 15 g
alma 50 g
fahéj na

2. étkezés
Banán + keksz
banán 33 g
gúllon keksz 40 g

3. étkezés
vadas csirke
csirkemell 140 g
sárgarépa 105 g
hagyma 58 g
őrölt pirospaprika na
tejföl 38 g
mustár 12 g
babérlevél 1 db
durum spagetti 38 g
só, bors, kurkuma na

4. étkezés
Mandula
Mandula 48 g

5. étkezés
mascarponés pohár
mascarpone 60 g
mirelit erdei gyümölcs mix
88 g
kókuszreszelék 24 g
protein por 15 g

ALMÁS PALACSINTA: Az almát reszeljük,
majd serpenyőben fahéjjal illatosra pároljuk.
A zabot, tojást és protein port palacsinta
tészta állagúra turmixoljuk és kis korongokat
halmozunk forró serpenyőbe. Az fahéjas
almát a palacsinták tetejére kanalazzuk.

MASCARPONÉS POHÁR: A mascarponét
tálba helyezzük, belekeverjük a protein port
és a kókuszreszeléket. Fagyasztott vagy friss
erdei gyümölcsöt kanalazunk bele és az
egészet összekavarjuk. Isteni, krémes
desszert.

VADAS CSIRKE: A sárgarépát és hagymát
vízben puhára főzzük sóval, borsóval,
kurkumával ízesítve és hozzá adva egy
babérlevéllel. A csirkét kockára vágjuk, oliva
olajon megsütjük. A répát és hagymát
összeturmixoljuk, adunk hozzá tejfölt és
mustárt illetv őrölt piros paprikát. A tésztát
külön főzzük. Majd a kész tésztára halmozzuk
az elkészült ragut.

BANÁN + KEKSZ: Bármely gúllon kekszet
vagy olyan kekszet használhatunk, amely
cukor, fruktóz mentes.

MAGVAK: A magokat nyersen is
fogyaszthatjuk, de nagyon finomak, ha
sütőpapírral bélelt tepsiben 5-8 percig
pirítjuk. Füstös, pirított, ropogós állagot
kapnak (mandula, dió, kesudió, tökmag,
mogyoró, stb.)



6.nap Duciforradalom | FITT MAGYAROS RECEPTEK

Receptek:Napi menü:

1. étkezés
melegszendvics
teljes kiőrlésű kenyér 50 g
mackó sajt 1 db
kukorica 38 g
trappista sajt 20 g
paradicsom 113 g

2. étkezés
banános joghurt
görög joghurt 38 g
banán 65 g

3. étkezés
burgonyafőzelék, fasírt
burgonya 95 g
darált pulyka 70
tojás 1 db
rizs 38 g
só, bors, fűszerek na
olaj 6 g

4. étkezés
tonhal salátával
tonhal 55 g
zöldsaláta 150 g

5. étkezés
Tükörtojás
tojás 2 db
zöldsaláta 150 g
csiperke gomba 140 g

MELEGSZENDVICS: A kenyérre kenjük a
makcósatot, ráhalmozzuk a párolt kukoricát,
a sajtot. Friss paradicsommal tálaljuk.

BANÁNOS JOGHURT: A banánt és a
joghurtot turmix gépben krémesre keverjük.
Ha nem elég édes, mehet bele folyékony
édesítő.

BURGONYAFŐZELÉK: A burgonyát
babérlevéllel kevés vízben megfőzünk. Ha
kész, leheletnyi tejföllel krémesítjük úgy, hogy
a burgonyából egy kanállal és a tejföl
leheletnyi mennyiségével egy masszát
készítünk egy kis tálban. Ez szolgál
sűrítésként. Rizst főzünk, a darált hússal és
tojással összekeverjük fűszerezve, majd
fasírtot sütünk belőle. A legideálisabb muffin
formákban sütőben, mert itt nem kell zsiradék
és gyorsabban átsül.

TONHAL SALÁTA: Oliva olajas tonhalat
válasszunk mindig. Ennek olaja minden
alkalommal felhasználható öntetként. Pici
citromot vagy limeot lehet bele facsarni. A
zöldsalátát halmozzuk a tálra és keverjük
össze az olivaolajos, citromos tonhallal.

TÜKÖRTOJÁS: A tojásokat törjük bele egy
serpenyőbe. Helyezzük melléjük a gombát.
Az egészet öntsük nyakon kedvenc
fűszereinkkel. A serpenyőt fogjuk meg és
tegyük be előmelegített sütőbe. A tojás meg
fog sülni, a gomba meg fog pirulni. Zsiradék
nélkül tökéletes tükörtojás készíthető.
Zöldsalátával együtt fogyasszuk.



7.nap Duciforradalom | FITT MAGYAROS RECEPTEK

Receptek:Napi menü:

1. étkezés
virsli tál
virsli 85 g
mustár 6 g
majonéz 6 g
puha teljes kiőrlésű
kenyér 50 g
paradicsom 113 g
paprika 70 g

2. étkezés
zabpalacsinta
zab 50 g
tojás 1 db
protein por 15 g
oliva olaj 6 g

3. étkezés
lencsefőzelék
lencse 55 g
tejföl 38 g
tek.liszt 11 g
főtt tojás 1 db
só, bors, babérlevél na
mustár 6 g

4. étkezés
dió
dió 24 g

5. étkezés
Rakott padlizsán
padlizsán 180 g
paprika 70 g
tojás 1 db
mozzarella 20 g
só, bors, fűszerek na

VIRSLI TÁL: A tejfölt, mustárt, majonézt pici
édesítővel keverjük tartár mártásnak.
Karikázzuk bele a virslit. Pirítsuk meg a
kenyeret (vagy serpenyőben vagy sütőben
vagy kenyérpirítóban zsiradék nélkül). Friss
zöldségekkel fogyasszuk el.

ZABPALACSINTA: A zabot, tojást és protein
port palacsinta tészta állagúra turmixoljuk és
kis korongokat halmozunk forró serpenyőbe.
Az fahéjas almát a palacsinták tetejére
kanalazzuk.

LENCSEFŐZELÉK: A lencsét babérlevéllel
megfőzzük kevés vízben. Ha elfőtt a víz, vagy
megpuhult a lencse és leöntöttük róla a
felesleges vizet (egy kicsit hagyjunk, hiszen
főzelék lesz), adjuk hozzá a tejfölből és
lisztből csomómentesre kevert rántást. Ezzel
lesz krémes és sűrű a főzelékünk. Főtt
tojással fogyasszuk.

MAGVAK: A magokat nyersen is
fogyaszthatjuk, de nagyon finomak, ha
sütőpapírral bélelt tepsiben 5-8 percig
pirítjuk. Füstös, pirított, ropogós állagot
kapnak (mandula, dió, kesudió, tökmag,
mogyoró, stb.)

RAKOTT PADLIZSÁN: A padlizsánt vágjuk
félbe. Sütőben süssük félkészre. Vegyük ki,
töltsük bele a tojást vagy rántotta állagú vagy
tükörtojás állagúként. Apróra vágott paprikát
dobáljunk bele a tojásba. A tetejét szórjuk
meg sajttal. Tegyük vissza a sütőbe és
várjuk meg, míg a tojás megsül és a sajt
rápirul a tetejére.



8.nap Duciforradalom | FITT MAGYAROS RECEPTEK

Receptek:Napi menü:

1. étkezés
zsíros kenyér zöldségekkel
teljes kiőrlésű kenyér 50 g
libazsír 12 g
só na g
paradicsom 113 g
lilahagyma 58 g

2. étkezés
sajtos édesburgonya és
zeller ropogós
édesburgonya 85 g
mozzarella 40 g
zeller 220 g
oliva olaj 12 g

3. étkezés
zöldborsófőzelék
tükörtojással
zöldborsó 95 g
tejföl 38 g
tek.liszt 11 g
tojás 1 db
só, bors, édesítő na

4. étkezés
gúllon keksz
gúllon keksz 40 g

5. étkezés
zabos álom
zabpehely 25 g
erdei gyümölcs mix 175 g
joghurt 75 g
protein por 8 g

ZSÍROS KENYÉR: zöldségekkel Készíthetjük
friss kenyeren vagy pirítósként is. Kacsa vagy
libazsírt használhatunk, makrójuk egyezik.
Friss hagymával, paradicsommal isteni.

SAJTOS ÉDESBURGONYA ÉS ZELLER
ROPOGÓS: Vágjuk fel a zöldségeket.
Helyezzük egymás mell sütőpapírral bélelt
tepsire, fújjuk be vagy kenjük át oliva olajjal,
majd szórjunk rá reszelt sajtot. 180 fokon
süsük ropogósra.

ZÖLDBORSÓFŐZELÉK TÜKÖRTOJÁSSAL:
Tegyük fel főni annyi vízben a zöldborsót,
hogy éppen ellepje. Amikor már átpárolódtak
és a víz is kissé elfőtt alatta, tegyük hozzá a
liszttel kikevert tejfölt és folyékony édesítőt.
Fogyasszuk főtt tojással.

GÚLLON KEKSZ: Bármely gúllon keksz
fogyasztható. Illetve bármely olyan keksz,
amely biztosan hozzáadott cukormentes.

ZABOS ÁLOM: A zabpelyhet öntsük fel
protein porral elkevert vízzel, hogy ellepje.
Helyezzük a mikróba kb 1-2 percre. Amikor a
zab megszívta magát, tegyük ki hűlni. Az
erdei gyümölcsöt keverjük össze a joghurttal
(turmix gépben vagy csak frissen egész
gyümölcsdarabokkal). Ha kihült a zab, az
egészet egy tálban keverjük el egymással.
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Receptek:Napi menü:

1. étkezés
sonkás tojás kosár
tojás 2 db
csirkemell sonka 30 g
mozzarella 20 g
paradicsom 113 g
só, bors, zöldfűszer na
teljes kiőrlésű kenyér 50
g

2. étkezés
aszalt szilva + mag
mandula 24 g
aszalt szilva 23 g

3. étkezés
tökfőzelék
főzőtök 140 g
tejföl 38 g
só, bors, kapor na
virsli 85 g
tek.liszt 11 g

4. étkezés
friss gyümölcs + mandula
mandula 24 g
bármilyen idény jellegű
friss gyümölcs 120g

5. étkezés
olivás,répás, parmezános
penne
durum penne 38 g
parmezán 20 g
olíva olaj 12 g
sárgarépa 105 g

SONKÁS TOJÁS KOSÁR: Muffin formát
kibélelünk egy sonka szelettel, apróra vágott
paprikát teszünk bele, majd bele ütjük a
tojást tükörtojásként vagy felvert rántottaként.
A végén szórunk a tetejére sajtot. Sütőbe
tesszük a szilikoson muffin formá(ka)t és
amikor kész, egyszerűen kiszedjük a
formából. Kosár alakú sonkás sült tojást
kapunk.

ASZALT SZILVA + MAG: Az aszalt szilvát is
gyümölcsnek tekintjük, ezért önmagában
soha nem fogyasztjuk. Magokkal párosítva
nagyon finom az összhang.

TÖKFŐZELÉK: A gyalult tököt tegyük fel főzni
annyi vízben, hogy éppen ellepje. Ízesítsük
édesítővel, kaporral, babérlevéllel. Amikor már
majdneM elfőtt a víz, tegyük hozzá a liszttel
kikevert tejfölt. Virslit főzzünk vagy süssünk
hozzá feltétként.

GYÜMÖLCS + MAG: A gyümölcsöket
önmagukban soha nem fogyasztjuk, mindig
lassítjuk felszívódásukat magokkal.

OLÍVÁS, RÉPÁS, PARMEZÁNOS PENNE:
Kevés oliva olajon futtassuk meg a karikára
vágott répát. Ha már puhább, az előtte
megfőzött tésztát keverjük bele az olajos
répás serpenyőbe és forgassuk át a kettőt
együt. Parmezán forgácsot vagy reszeléket
szórjunk rá.
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Receptek:Napi menü:

1. étkezés
tojásmuffin
zabpehely 50 g
tojás 1 db
mozzarella 20 g
só, bors, zöldfűszer na
tökmag 12 g

2. étkezés
tonhal saláta
tonhal konzerv 55 g
zöldsaláta 150 g
parmezán 20 g
teljes kiőrlésű kenyér 50 g

3. étkezés
spenótfőzelék, főtt tojás
spenót 225 g
tek.liszt vagy zabliszt 11 g
tojás 2 db

4. étkezés
görögdinnye + mag
görögdinnye 210 g
mandula 24 g

5. étkezés
mexikói tál
mexikói zöldség keverék
55 g
pulykamell 140 g
vaj 12 g

TOJÁSMUFFIN: Zabpelyhet, tojást,
fűszereket és sajtot összeturmixolunk. A
kapott masszát szilikonos muffin formába
öntjük és sütőben kisütjük.

TONHAL SALÁTA: Helyezzük a tányérra a
salátát. Bontsuk fel az oliva olajos tonhal
konzervet és olajostól forgassuk bele a saláta
levelekbe. Parmezán forgácsot vagy
reszeléket szórjunk rá. Mellé készítsünk
pirítóst.

SPENÓTFŐZELÉK: A spenótot tegyük fel
főni nagyon kevés vízbe. Ízesítsük ízlés
szerint. Amikor már majdnem elfőtt a víz, a
főző vízből egy kanál forró vizet vegyünk ki
és keverjük el a liszttel. A lisztet így tegyük
hozzá a spenóthoz. Az egészet turmixoljuk le
végül botmixerrel vagy turmix gépben. Főtt
tojást készítsünk mellé.
Ha a spenótot nem szereted, helyettesíthető
cukkinivel, brokkolival, karfiollal.

GYÜMÖLCS + MAG: A gyümölcsöket
önmagukban soha nem fogyasztjuk, mindig
lassítjuk felszívódásukat magokkal.

MEXIKÓI TÁL: Vajon süssük meg a
pulykamellet és ebben a zsiradékban
pároljuk meg a mexikói zöldség keveréket is
pici vízzel felöntve.
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Receptek:Napi menü:

1. étkezés
tonhalkrém
sajtkrém 53 g
tonhal konzerv 55 g
mustár 6 g
abonett 43 g

2. étkezés
csirke, kukoricás kuszkusz
kukorica 38 g
csirkemell 70 g
kuszkusz 38 g
oliva olaj 3 g

3. étkezés
toros káposzta
savanyú káposzta 78 g
csirkemell 140 g
hagyma 58 g
őrölt piros paprika na
köménymag na
tejföl 38 g
oliva olaj 6 g

4. étkezés
csirkemell, kukoricás
kuszkusz
kukorica 38 g
csirkemell 70 g
kuszkusz 38 g
oliva olaj 3 g

5. étkezés
édesburgonyakrém leves
édesburgonya 170 g
sárgarépa 105 g
hagyma 29 g
tejföl 38 g
só, bors, kurkuma,
majoranna, stb. na

TONHALKRÉM: Tonhal konzervet öntünk
egy tálkába. Hozzáadjuk a sajtkrémet (vagy
márványsajtot), a mustárt és igény szerint
zöldfűszereket, fokhagymát, chilit. A masszát
pirítósra vagy abonett félékre kenhetjük.

CSIRKE KUKORICÁS KUSZKUSSZAL:
Olíva olajon süssük meg a csirkemellet. A
kuszkuszt engedjük fel vízzel és hagyjuk
fedő alatt megpuhulni. Végül adjunk hozzá
párolt kukoricát.

TOROS KÁPOSZTA: Olíva olajon futtassuk
meg a hagymát. Ezen süssük meg a húst. Ha
már kész, pirospaprikával szórjuk meg és
adjuk hozzá babérlevéllel a káposztát. Ha
szükséges, öntsük fel vízzel. Fedő alatt
puhítsuk meg a káposztát. Ha kész, friss
tejföllel fogyasszuk.

ÉDESBURGONYA KRÉMLEVES: A
hagymákat kevés olajon megpirítjuk, majd a
megpucolt felkarikázott répákat hozzáadjuk
és együtt pirítjuk tovább. Ezután megszórjuk
piros paprikával, felöntjük vízzel és
hozzáadjuk a pucolt, darabolt
édesburgonyákat is, fűszerezzük majd
puhára főzzük a zöldségeket (kb 30 perc).
Ha kész, tejföllel hígítva botmixerrel vagy
turmix gépben pépesítjük.
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Receptek:Napi menü:

1. étkezés
lecsó
paprika 140 g
paradicsom 56 g
hagyma 58 g
őrölt piros paprika na
só, bors na
teljes kiőrlésű kenyér 50
g
oliva olaj 3 g

2. étkezés
barack + mag
barack 155 g
mandula 12 g

3. étkezés
mákos tészta
durum spagetti 41 g
mák 48 g
protein por 30 g
citromhéj na
tej 2 dl

4. étkezés
körte + mag
barack 155 g
mandula 12 g

5. étkezés
gombás csirke
csiperke 140 g
csirkemell 140 g
főző tejszín 38 g
só, bors, zöldfűszerek,
fokhagyma na
hagyma 29 g
olíva olaj 3 g
durum 41 g

LECSÓ: A paradicsomot leforrázzuk,
meghámozzuk, gerezdekre vágjuk. A
zöldpaprikát megmossuk, kicsumázzuk, ereit
és magjait eltávolítjuk, majd ujjnyi vastag
karikákra szeljük. A hagymát meghámozzuk,
és apróra felkockázzuk. Az olajon
megfonnyasztjuk a hagymát, majd lehúzzuk
a tűzről, megszórjuk a pirospaprikával,
rádobjuk a paradicsomot, ízlés szerint
sózzuk. Visszatesszük a tűzre, és néhány
percig fedő nélkül forraljuk. Beleforgatjuk a
zöldpaprikát, és félig lefedve, mérsékelt
tűzön puhára főzzük 10 perc alatt.

GYÜMÖLCS + MAG: A gyümölcsöket
önmagukban soha nem fogyasztjuk, mindig
lassítjuk felszívódásukat magokkal.

MÁKOS TÉSZTA: Vaníliás ízű protein port
öntsünk bele 1,5dl tejbe a mákkal együtt.
Forraljuk fel az egészet. Majd a kifőzött
spagettire halmozzuk rá. Pici reszelt
citromhéj jót tesz neki.
Ha a mákot nem szereted, használhatsz diót
is.

GOMBÁS CSIRKE: Először készítsük el a
húst a hagymán. Ha kész, öntsük hozzá a
gombát és a fűszereket. A legvégén öntsük
fel tejszínnel. Előre főzött tésztához végül
keverjük hozzá.
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Receptek:Napi menü:

1. étkezés
tojás krém
tojás 2 db
tejföl 38 g
majonéz 3 g
mustár 3 g
hagyma 29 g
só, bors, zöldfűszer na
teljes kiőrlésű kenyér 50 g
kígyóuborka 98 g

2. étkezés
sajtos kelbimbó
kelbimbó 73 g
mozzarella 40 g

3. étkezés
túrós csusza
durum fodros tészta 37 g
túró 130 g
szalonna 10 g
tejföl 75 g
só, bors na

4. étkezés
reszelt alma + sárgarépa
sárgarépa 26 g
alma 105 g

5. étkezés
legényfogó leves
zöldbab 119 g
gomba 70 g
sárgarépa 53 g
burgonya 95 g
tejföl 38 g
őrölt pirospaprika na
só, bors, zöldfűszerek,
fokhagyma na

TOJÁSKRÉM: Főzünk tojást. Ha kész,
majonézzel, mustárral, tejföllel
összeturmixoljuk aprító gépben. Sóval,
borssal, hagymával, zöldfűszerekkel ízesítjük.

SAJTOS KELBIMBÓ: Sütőpapírra helyezzük
el a kelbimbókat. Éppen hogy fújjuk át vagy
kenjük át oliva olajjal, szórjunk rá sajtot.
Tepsiben, sütőben süssük ropogósra, készre.

TÚRÓS CSUSZA: Süssük meg serpenyőben
a felkockázott szalonna darabokat. Főzzünk
tésztát. Ha kész, friss túróval és a szalonnával
forgassuk össze. Jól esik hozzá a só és a
tetején friss tejföl.

RESZELT ALMA + SÁRGARÉPA:
Önmagában nem lenne valami kívánatos.
Ezért az almát reszeljük le, serpenyőben
fonnyasszuk meg, így az alma cukortartalma
okán édes lesz. Ha kész, forgassuk össze
reszelt répával. Így méz vagy cukor nélkül is
édes, de egészséges nassolnivalót kapunk.

LEGÉNYFOGÓ LEVES: Zöldbab, gomba,
sárgarépa és burgonya kerüljön a leves
vizébe. Sok finom zöldfűszerrel, sóval,
borssal készítsünk belőle zöldséglevest. Ha
kész, öntsük fel tejfölös habarással.
Habarást úgy készítünk, hogy egy pici
burgonyát kiveszünk, s ezzel keverjük el a
tejfölt összenyomkodva. Ez fogja besűríteni
a levest.
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Receptek:Napi menü:

1. étkezés
paprikában sült tojás
spenót 113 g
tojás 1 db
kaliforniai paprika 140 g
só, bors, zöldfűszer na

2. étkezés
Banános smoothie
protein por 15 g
banán 65 g
spenót 113 g
erdei gyüm.mix. 88 g
tej 2 dl

3. étkezés
Hamis cordon bleu,
kukoricás bulgur
pulyka 140 g
mozzarella 16 g
sonka 17 g
gomba 70 g
bulgur 40 g
kukorica 75 g
olíva olaj 6 g

4.étkezés
mandula
mandula 48 g

5. étkezés
pulykamell párolt lila
káposztával
lila káposzta 72 g
pulykamell 140 g
olíva olaj 6 g
só, köménymag, édesítő,
bors na

PAPRIKÁBAN SÜLT TOJÁS: Felforrósítjuk a
vajat, és megfonnyasztjuk rajta a
meghámozott, átnyomott fokhagymát. Azután
hozzákeverjük a spenótot, és megsózzuk,
megborsozzuk. A paprikákat megmossuk,
félbevágjuk, kicsumázzuk, és nagy lángon
mindkét oldalukat megpirítjuk a felhevített
olívaolajon. A paprikákat tűzálló tálba
rendezzük, megtöltjük őket a spenóttal, majd
ráöntjük a tojást. Kissé megsózzuk, végül a
töltött paprikákat a 200 fokos sütőben addig
sütjük, amíg a tojások megszilárdulnak.
Bazsalikomlevelekkel díszítve tálalhatjuk.

BANÁNOS SMOOTHIE: Banán, spenót,
erdei gyümölcs kerül a turmix gépbe. Tejjel
és vaniliás, banános vagy kókuszos protein
porral az igazi. Tejjel vagy növényi tejjel
készítsünk belőle smoothiet a turmixgép
segítségével.

HAMIS CORDON BLEU: kukoricás bulgur
Azért hamis, mert nem rántjuk, hanem
"kemencésen" készítjük. Süssük előre a
pulykamellfilét. Kapjon kérget 2-2 percig. Ha
kész, pakoljuk meg a tetejét a sonkával,
gombával és végül a sajttal. Sütőben süssük
készre. Főzzünk bulgurt és adjunk hozzá
kukoricát.

PULYKAMELL PÁROLT LILA
KÁPOSZTÁVAL: A lila káposztát pici olajon
kezdjük el párolni. Ici-pici főzőlevet adjunk
neki, s abba tegyünk köménymagot és
édesítőszert. Addig pároljuk, míg jól elfő a
leve és édes illata lesz. Csalni lehet egy picit
almával. Ha belereszelünk fél almát, még
édesebb lesz (fél alma belefér a makróba, ha
egész nap tartjuk magunkat az étrendhez).

MAGVAK: Eheted magában is. Az én tippem:
tedd 5 percre tepsibe, 180-200 fokra és
pirítsd meg! Füstös lesz tőle.
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Receptek:Napi menü:
1. étkezés
répás-füstölt sajtos
szendvics
füstölt trappista sajt 20 g
répa 53 g
tejföl 38 g
teljes kiőrlésű kenyér 50 g

2. étkezés
epres krémtúró
eper 175 g
protein por 10 g
mandula 12 g
túró 65 g

3. étkezés
rántott csirkemell,
petrezselymes burgonya,
ubi Sali
burgonya 95 g
petrezselyem na
csirkemell 140 g
kígyóuborka 98 g
tojás 1 db
zabpehelyliszt 22 g
fokhagyma, só, bors na

4. étkezés
brokkolis tészta
durum 38 g
brokkoli 105 g
parmezán 10 g
oliva olaj 6 g

5. étkezés
csirkemáj saláta tartárral,
aszalt szilvával
csirkemáj 165 g
aszalt szilva 23 g
tejföl 38 g
majonéz 3 g
mustár 3 g
zöldsaláta 150 g
oliva olaj 3 g
édesítő na

RÉPÁS - FÜSTÖLT SAJTOS SZENDVICS:
krém A füstölt sajtot, a répát és a
fokhagymát lereszeljük. Hozzáadjuk a tejfölt,
sóval, borssal ízesítjük, majd kikeverjük a
krémet.

EPRES KRÉMTÚRÓ: Túrót, protein port
összekeverünk. Az epret bele turmixolhatjuk
vagy fogyaszthatjuk mellé is. Mandula az
étkezés része.

RÁNTOTT CSIRKEMELL,
PETREZSELYMES BURGONYA, UBORKA
SALÁTA: A csirkemellet készítsük
panírozásra. Zsemlemorzsa helyett
használjunk zablisztet. Igazán finom lehet,
ha fele zabliszt, fele pedig zabpehely. Ekkor
a pehely kicsit ropogós is lesz tőle. Mellé
főzzünk burgonyát, készítsük el friss
petrezselyemmel. Az uborkát vágjuk vagy
gyaluljuk vékony szeletekre, ecetes,
édesítős, citromos vízben áztassuk, 1-2 órát
hűtőbe téve.

BROKKOLIS TÉSZTA: Főzzük a brokkolit
sós vízben. A tésztát szintén. Ha kész,
öntsük mindkettőt egy serpenyőbe és oliva
olajjal megöntözve, fűszerezve
kavargassuk, amíg összeérnek az ízek. A
végén parmezán forgácsot vagy reszeléket
szórjunk rá.

CSIRKEMÁJ SALÁTA TARTÁRRAL,
ASZALT SZILVÁVAL: Süssük meg a
csirkemájat. Készítsünk majonéz, mustár,
tejföl alapanyagokból tartárt pici édesítővel.
Halmozzuk a salátára a májat, a tartárt, az
aszalt szilvát.



16.nap Duciforradalom | FITT MAGYAROS RECEPTEK

Receptek:Napi menü:
1. étkezés
tojásos virsli saláta
tojás 2 db
virsli 85 g
majonéz 3 g
mustár 3 g
tejföl 38 g
hagyma 29 g
só, bors na
teljes kiőrlésű kenyér 50 g

2. étkezés
diós banánkenyér
banán 65 g
zabliszt 43 g
tojás 1 db
protein por 15 g
dió 24 g

3. étkezés
legényfogó leves
zöldbab 119 g
gomba 70 g
sárgarépa 53 g
burgonya 95 g
tejföl 38 g
őrölt pirospaprika na
só, bors, zöldfűszerek,
fokhagyma na

4. étkezés
tonhal
finn crips 85 g
tonhal 2x55 g
paradicsom 113 g

5. étkezés
túró + mag
túró 65 g
mandula 48 g
citromhéj na
édesítő na

TOJÁSOS VIRSLI SALÁTA: A virslit és a
tojásokat megfőzzük, a tejfölt, majonézt,
mustárt és a tejfölt összekeverjük. A hagymát
apróra vágjuk, hozzáadjuk, megborsozzuk. A
főtt tojást apróra vágjuk (reszelhetjük is) és
belekeverjük a krémbe.

DIÓS BANÁNKENYÉR: Az összetevőket egy
turmix vagy aprító gépbe helyezzük és
krémesre keverjük. Egy pár kiskanál
útifümaghéj is mehet bele. Ha massza kész,
vagy szilikonos muffin formákba önthetjük
vagy hőálló edénybe önthetjük és sütőben
süssük készre.

LEGÉNYFOGÓ LEVES: Zöldbab, gomba,
sárgarépa és burgonya kerüljön a leves
vizébe. Sok finom zöldfűszerrel, sóval,
borssal készítsünk belőle zöldséglevest. Ha
kész, öntsük fel tejfölös habarással. Habarást
úgy készítünk, hogy egy pici burgonyát
kiveszünk, s ezzel keverjük el a tejfölt
összenyomkodva. Ez fogja besűríteni a
levest.

TONHAL: Finn crippsre kenjük a halat
olajával együtt. Fogyasszunk mellé
paradicsomot.

TÚRÓ + MAG: Reszeljünk a túróra
citromhéjat és pici folyékony édesítőt tegyünk
bele. Túrós rétes szerű finom krémet kapunk.
A mandulát fogyasszuk mellé.
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Receptek:Napi menü:

1. étkezés
gombás szendvicskrém
pirítósal
barna csiperke 140 g
hagyma 29 g
fokhagyma, só, bors na
teljes kiőrlésű kenyér 50 g
vaj 6 g

2. étkezés
juhtúrós finn crips
finn crips 43 g
juhtúró 75 g
paradicsom 113 g

3. étkezés
mackósajttal töltött
csirkemell, burgonyapüré
csirkemell 140 g
mackósajt 1 db
burgonya 95 g
tej 1 dl
só, bors, zöldfűszer na
olaj 6 g

4. étkezés
főtt tojás
tojás 2 db

5. étkezés
sült csirkecomb, grill
zöldség keverék
csirkecomb 140 g
grill zöldség keverék 190 g
só, bors, zöldfűszer na
oliva olaj 6 g

GOMBÁS SZENDVICSKRÉM PIRÍTÓSSAL:
Kevés vajon az apróra vágott gombát,
hagymát megpirítjuk sóval, borssal,
fokhagymával. Ennek megmaradt szaftjában
a serpenyőben a kenyér mindkét oldalát
kérgesítjük. Így legfinomabb a pirítós. A
gombás, hagymás ragut a kenyérre
halmozzuk.

JUHTÚRÓS FINN CRIPS: Juhtúrót kenünk a
finn cripsre. Paradicsomot szeletelünk mellé.

MACKÓSAJTTAL TÖLTÖTT CSIRKEMELL
BURGONYAPÜRÉVEL: A csirkemellbe
vágjunk egy zsákot és töltsük meg
mackósajttal. A krumplit főzzük meg, majd tej
és só segítségével kavarjuk pürévé.

FŐTT TOJÁS: Főzd meg a tojást, ízesítheted
pirosarannyal, mustárral.

SÜLT CSIRKECOMB, GRILL
ZÖLDSÉGKEVERÉK: A csirkecombot
párolhatjuk vízben fedő alatt vagy
elkészíthetjük sütőben is ropogósra. Mellé az
élelmiszer listában lévő grill zöldség
keverékeket használjuk.



18.nap Duciforradalom | FITT MAGYAROS RECEPTEK

Receptek:Napi menü:

1. étkezés
serpenyős, hagymás
krumpli
burgonya 95 g
fokhagyma na
hagyma 58 g
só, bors, zöldfűszerek na
vaj 12 g
alma 105 g

2. étkezés
juhtúrós finn crips
finn crips 43 g
juhtúró 75 g
paradicsom 113 g

3. étkezés
mackósajttal töltött
csirkemell, burgonyapüré
csirkemell 140 g
mackósajt 1 db
burgonya 95 g
tej 1 dl
só, bors, zöldfűszer na
olaj 6 g

4. étkezés
főtt tojás
tojás 2 db

5. étkezés
sült csirkemell, grill zöldség
keverék
csirkecomb 140 g
grill zöldség keverék 190 g
só, bors, zöldfűszer na
oliva olaj 6 g

SERPENYŐS, HAGYMÁS KRUMPLI: A
gondosan megmosott burgonyát félpuhára
főzzük a sós vízben. Az almát kimagozzuk,
azután cikkekre vágjuk. Az egészet
összedobjuk egy serpenyőben vajjal,
kakukkfűvel vagy ízlés szerinti zöldfűszerrel,
fokhagymával, sóval, borssal és az egészet
alaposan átsütjük. Serpenyő helyett
választhatjuk a tepsis verziót is, akkor
locsoljuk meg oliva olajjal (6g), helyezzük
egymás mellé a krumplit, hagymaszeleteket
és almaszeleteket és fólia alatt süssük
készre. Az alma fruktóz tartalma és a sós
hagymás burgonya íze páratlan és laktató
reggeli.

JUHTÚRÓS FINN CRIPS: Juhtúrót kenünk
a finn cripsre. Paradicsomot szeletelünk
mellé.

MACKÓSAJTTAL TÖLTÖTT CSIRKEMELL
BURGONYAPÜRÉVEL: A csirkemellbe
vágjunk egy zsákot és töltsük meg
mackósajttal. A krumplit főzzük meg, majd tej
és só segítségével kavarjuk pürévé.

FŐTT TOJÁS: Főzzük meg a tojást,
ízesíthethetjük pirosarannyal, mustárral.

SÜLT CSIRKEMELL, GRILL
ZÖLDSÉGKEVERÉK: A csirkemellet
párolhatjuk vízben fedő alatt vagy
elkészíthetjük sütőben is ropogósra. Mellé a
grill zöldség keverékeket használjunk.
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Receptek:Napi menü:

1. étkezés
cukkinis-gombás frittata
csiperke gomba 70 g
cukkini 70 g
zabliszt 11 g
mozzarella 40 g
tojás 2 db
tejföl 38 g
só, bors, zöldfűszerek,
fokhagyma na

2. étkezés
gyümölcs + mag
mogyoró 40 g
erdei gyümölcs keverék
175 g

3. étkezés
szezámmagos csirke,
párolt káposzta
csirkemell 140 g
tojás 1 db
szezámmag 12 g
lila káposzta 78 g
oliva olaj 6 g
só, bors, zöldfűszer na

4. étkezés
gúllon keksz
gúllon keksz 40 g

5. étkezés
párolt mexikói zöldség
párolt mexikói zöldség
keverék 55 g
só, bors, zöldfűszer na

CUKKINIS-GOMBÁS FRITTATA: A sütőt
előmelegítjük 200 fokra. Közben a gombát
letisztogatjuk, a cukkinit megmossuk, és
mindkettőt felszeleteljük. A cukkiniszeleteket
megsózzuk, megborsozzuk, és finoman egy
kevés lisztbe nyomkodjuk. A felesleges lisztet
leütögetjük. Egy nagyobb, sütésálló
serpenyőben felhevítünk 6g olívaolajat. A
cukkini- és a gombaszeleteket mindkét
oldalukon aranybarnára sütjük 3 perc alatt,
majd konyhai papírtörlőn lecsepegtetjük. A
sütés után visszamaradt, a liszttől esetleg
morzsalékos zsiradékot kitörölgetjük a
serpenyőből. A sajtot lereszeljük vagy
csíkokra vágjuk, a megtisztított fokhagymát
vékony szeletekre vágjuk. A villával felvert
tojásokat összekeverjük a tejföllel, a sajttal és
a fokhagymával, majd sóval, borssal
ízesítjük. A serpenyőben egyenletes
rétegben betesszük a cukkinit és a gombát,
majd leöntjük a tojásos keverékkel és az
előmelegített sütőben sütjük kb. 15 percig.

GYÜMÖLCS + MAG: Gyümölcsöket
önmagukban soha nem eszünk, ezért
lassítjuk felszívódásukat magvakkal.

SZEZÁMMAGOS CSIRKE, PÁROLT
KÁPOSZTA: A csirkemellet forgassuk meg
tojásban, majd szórjunk mindkét oldalára
szezámmagot. Így süssük ki. Pároljuk mellé
lila káposztát. Édesítőszert használhatunk.

GÚLLON KEKSZ: Bármely gúllon keksz
használható, amelyben nincs hozzáadott
cukor és választhatsz más fajta kekszet is,
ami szintén megfelel ennek a kitételnek.

PÁROLT MEXIKÓI ZÖLDSÉG: Az élelmiszer
listában található mexikói zöldség
keverékeket használjuk fűszerekkel.



20.nap Duciforradalom | FITT MAGYAROS RECEPTEK

Receptek:Napi menü:

1. étkezés
mogyorós banánturmix
banán 65 g
sótlan mogyoró 20 g
protein por 15 g
kókusz tej/tej 3 dl

2. étkezés
vajas pirítós
teljes kiőrlésű kenyér 50 g
vaj 6 g
savanyú káposzta 155 g

3. étkezés
brassói pecsenye
pulykamell 140 g
burgonya 95 g
hagyma 115 g
só, bors, zöldfűszer na
oliva olaj 6 g

4. étkezés
korpovit keksz
korpovit keksz 43 g

5. étkezés
pulykamell csicseriborsóval
csicseriborsó 70 g
pulykamell 140 g
oliva olaj 6 g
só, bors, zöldfűszer na

MOGYORÓS BANÁNTURMIX: A banánt
felkarikázzuk, és a turmixgépbe tesszük.
Hozzáöntjük a tejet, a mogyorót és a
banános, kókuszos, mogyorós vagy vaniliás
protein port. Összeturmixoljuk. Hidegen
lehűtve a legfinomabb.

VAJAS PIRÍTÓS: Pirítsunk kenyeret vagy
serpenyőben vagy sütőben vagy
kenyérpirítóban. Vajat kenjünk rá. Savanyú
káposztát fogyasszunk mellé.

BRASSÓI APRÓPECSENYE: A hagymán
futtassuk meg a kockázott pulykamell
tokányt. Főzzünk burgonyát, majd főzés után
tegyük a hús mellé a serpenyőbe és kicsit
még így süssük (főtt-sült burgonya lesz
belőle). Ebben a hagymás, húsos szaftban a
burgonya szépen, finomra sül.

KORPOVIT KEKSZ: Sima vagy teljes
kiőrlésű korpovit kekszet ehetünk.

PULYKAMELL CSICSERIBORSÓVAL:
Süssük meg a csirkemellet és ugyanabban a
szaftos serpenyőben pirítsuk meg a
csicseriborsót is.
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Receptek:Napi menü:

1. étkezés
cukkinis-répás tócsni
cukkini 140 g
répa 53 g
burgonya 95 g
trappista sajt 20 g
tojás 2 db
zabliszt 22 g
só, bors, zöldfűszerek,
fokhagyma na

2. étkezés
mandula
mandula 24 g

3. étkezés
hagymás rostélyos, rizs
karaj 120 g
mustár 3 g
hagyma 115 g
só, bors, zöldfűszer na
rizs 38 g

4. étkezés
sült burgonya tál
burgonya 95 g
édesburgonya 85 g
majonéz 12 g
oliva olaj 6 g
só, bors, zöldfűszer na

5. étkezés
protein turmix
tej 3 dl
protein por 15 g

CUKKINIS - RÉPÁS TÓCSNI: A
meghámozott burgonyát, cukkinit, valamint
sárgarépát durvára reszeljük, és
összeforgatva besózzuk. Rövid ideig állni
hagyjuk, majd a keletkezett lét óvatosan
leöntjük a zöldségekről. A reszelt zöldségeket
elvegyítjük az apróra vágott vagy reszelt
sajttal, a tojásokkal és a liszttel, majd az
összezúzott fokhagymával és sóval, borssal
ízesítjük. Egy serpenyőben kevés olajat
hevítünk, és kis gombócokat teszünk a
serpenyőbe. Kanállal összenyomjuk, hogy
lapos korongot kapjunk. Így sütjük ki a
tócsnikat.

PROTEIN TURMIX: proteint port sima tejjel
vagy bármilyen növényi tejjel turmixoljuk
krémesre.

HAGYMÁS ROSTÉLYOS, RIZS: A reform
változatot készítjük. A húst készítsük elő,
tegyük tepsibe. A hagymát előtte olaj nélkül
picit pirítsuk meg serpenyőben 1 percig.
Ezután halmozzuk a húsra és így süssük
meg az egészet a sütőben. Rizst főzzünk
mellé.

SÜLT BURGONYA TÁL: A burgonyákat
szeleteljük fel. Tegyük tepsibe úgy, hogy ne
érjenek össze. Fújjuk le oliva olaj spray-jel
vagy kenjük át oliva olajjal. Fűszerezzük. A
végén majonézbe mártogathatjuk.

MAGVAK: Olyan magvakat válasszunk,
amelyek natúrak (pld. Kimérten lehet őket
venni aldiban, tescoban, vagy pedig
bizonyosodjunk meg arról, hogy zacskós
formájukban nem cukrozottak. Sós verzió is
lehet.)
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Receptek:Napi menü:

1. étkezés
csirkemáj krém pirítóssal
csirkemáj 165 g
kaliforniai paprika 140 g
hagyma 29 g
só, bors, fokhagyma na
oliva olaj 3 g
teljes kiőrlésű kenyér 50 g
paradicsom 56 g

2. étkezés
párolt sárgarépa
sárgarépa 105 g

3. étkezés
sült karaj, burgonyapüré
karaj 120 g
burgonya 95 g
fokhagyma na
tej 1 dl
só, bors, zöldfűszer na
oliva olaj 6 g

4. étkezés
dió
dió 24 g

5. étkezés
tejszínes, ananászos csirke
ananász 60 g
csirkemell 140 g
kuszkusz 38 g
só, bors, zöldfűszer na
tejszín 19 g
oliva olaj 6 g
mozzarella 40 g

CSIRKEMÁJ KRÉM PIRÍTÓSSAL: A májat
kezdjük el pici vízben forralmi hagymával,
fűszerekkel. Adjuk h ozzá a paprikát. Amikor
kész, az egészet turmixoljuk krémesre! Isteni
finom! A kenyeret pirítsuk meg serpenyőben,
sütő rácson vagy kenyérpirítóban.

PÁROLT SÁRGARÉPA: Bébi répát érdemes
használni, párolhatjuk vagy a sütőben is
megsüthetjük tepsiben, de a grillezés is
tökéletes.

SÜLT KARAJ, BURGONYAPÜRÉ: A karajt
vagy tepsiben süthetjük vagy serpenyőben
egy kis fokhagymával. Csak sóval, borssal
érdemes fűszerezni zöldfűszerek
kíséretében. A burgonyát főzzük meg, törjük
krémes állagúra és tejjel keverjük pürévé.

MAGVAK: Olyan magvakat válasszunk,
amelyek natúrak (pld. Kimérten lehet őket
venni aldiban, tescoban, vagy pedig
bizonyosodjunk meg arról, hogy zacskós
formájukban nem cukorzottak. Sós verzió is
lehet.)

TEJSZÍNES, ANANÁSZOS CSIRKE: A
csirkét vágjuk fel csíkokra és kezdjük el
pirítani. Ezután tegyük mellé az ananászt és
a tejszínt és forraljuk össze, majd adjunk
hozzá reszelt mozzarellát és még 1 percig
főzzük. A kuszkuszt készítsük el fedő alatt
vízben. Ha kész, a kuszkusz tetejére
halmozzuk a ragut.
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Receptek:Napi menü:

1. étkezés
cukkinis krém abonettel
cukkini 140 g
mustár 3 g
hagyma 29 g
majonéz 3 g
tejföl 38 g
só, bors, szerecsendió,
fokhagyma, bazsalikom na
abonett 43 g

2. étkezés
meggy
meggy 115 g
+3-4 szem mag

3. étkezés
tejszínes-gombás csirke,
kuszkusz
csirke 140 g
tejszín 38 g
gomba 140 g
kuszkusz 38 g
trappista sajt 20 g
só, bors, zöldfűszer na
oliva olaj 3 g

4. étkezés
lazac, brokkoli,
édesburgonya
lazac 140 g
édesburgonya 85 g
brokkoli 210 g
citrom na
fokhagyma na
só, bors, zöldfűszer na
oliva olaj 3 g

5. étkezés
tükörtojás
tojás 3 db
oliva olaj 6 g
só, bors, zöldfűszer na
paradicsom 113 g

CUKKINIS KRÉM ABONETTEL: A cukkinit
és a hagymát vágjuk fel karikákra, tegyük be
egy serpenyőbe és süssük meg. Ha kész,
hagyjuk kihűlni, majd a többi összetevőel
együtt turmixoljuk krém állagúra. Hagyjuk
hűtőben összeállni. Abonettel fogyasszuk el.

MEGGY: Mint minden gyümölcsöt, ezt is
párosítsuk pár szem maggal. A meggy lehet
idényjellegűen fogyasztva, de ha mirelit, az
sem gond.

TEJSZÍNES-GOMBÁS CSIRKE
KUSZKUSSZAL: A csirkét vágjuk fel
csíkokra és kezdjük el pirítani. Aztán adjuk
hozzá a gombát, a tejszínt és forraljuk fel.
Majd adjuk hozzá a reszelt sajtot és még 1
percig főzzük. A kuszkuszt vízben, lábasban
főzzük meg. Ha kész, halmozzuk a ragut a
kuszkusz tetejére.

LAZAC BROKKOLIVAL,
ÉDESBURGONYÁVAL: A lazacot 5-5 percig
mindkét oldalán serpenyőben süssük meg. A
brokkolit és az édesburgonyát vágjuk fel
kisebb méretűre és halmozzuk egy nagy
tepsibe. Öntsük nyakon a fűszerekkel, olaj
spray-vel és süssük meg 20 perc alatt.

TÜKÖRTOJÁS: A tojást serpenyőben
készítsük el felverés nélkül. Ha nincs hozzá
kedvünk, természetesen főtt, buggyantott
vagy rántotta formájában is tálalhatjuk
paradicsommal.
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Receptek:Napi menü:

1. étkezés
Kukoricalepény joghurt
mártogatóssal, salátával
kukorica 75 g
zabliszt 22 g
tojás 1 db
tej fél dl
zöldsaláta 150 g
joghurt 75 g
sütőpor na
citrom na
só, bors, zöldfűszer na

2. étkezés
sült zeller+édesburgonya
zeller 110 g
só, bors, zöldfűszer na
édesburgonya 85 g

3. étkezés
grillezett csirkemell párolt
rizs, uborka saláta
csirkemell 140 g
oliva olaj 12 g
kígyóuborka 195 g
rizs 38 g
só, bors, zöldfűszer na

4. étkezés
mexikói zöldség
mexikói zöldség keverék
28 g
só, bors, zöldfűszer na

5. étkezés
mandulás túrógombóc
erdei gyümölcs öntettel
túró 130 g
zabpehely 22 g
protein por 15 g
erdei gyümölcs mix 175 g
joghurt 38 g
mandula 24 g
tojás 1 db

KUKORICALEPÉNY JOGHURT
MÁRTOGATÓSSAL, SALÁTÁVAL: A
kukoricát, zablisztet, tojást, tejet, fűszereket,
sütőport turmix gépben vagy aprító gépben
keverd tészta állagúra. Serpenyőben süss
belőle korongokat. A joghurtból, citromból
keverj dresszinget. Fogyaszd apróra vágott
zöldsalátával.

SÜLT ZELLER ÉDESBURGONYÁVAL:
Vágjuk fel a zöldségeket karikákra,
helyezzük tepsibe, fűszerezzük és süssük
ropogósra.

GRILLEZETT CSIRKEMELL, PÁROLT RIZS
ÉS UBORKA SALÁTA: A csirkemellet
egészben vagy csíkokra vágva serpenyőben
készítsd el a fűszerekkel. Főzz rizst. Az
uborka salátához használj ecetet,
citromlevet, kicsi édesítőt. Ehhez az uborkát
vágd hajszálvékony karikákra, alaposan sózd
meg, majd nyomd ki a levét. Az elkészült
ecetes vízbe tedd bele és hagyd állni a
hűtőben.

MANDULÁS TÚRÓGOMBÓC ERDEI
GYÜMÖLCS ÖNTETTEL: A

túrót, a tojást, proteint porból 10g-ot és a
zabpehelyhet tegyük aprító gépbe. Az így
készült masszából formázzunk golyókat,
amelyeket főzzünk ki forró vízben. Ha már
feljöttek víz tetejére, készen vannak, ezután
görgessük bele azokat apróra vágott (darált)
mandulába (lehet kapni szeletelt mandulát
is). Készítsünk a protein por megmaradt
5grammjából, a joghurtból és erdei
gyümölcsből egy krémet. Ha nem szeretnénk
főzni, akkor azt is választhatjuk, hogy a
masszát szilikon muffin formába kanalazzuk
és sütőben sütjük ki vagy kis golyókat
formázunk és tepsibe, sütőpapírra helyzetve
sütjük ki azokat. Mindhárom verzióval isteni
túrógombóc készül. A kész gombócokat
tehát mandulába forgatjuk, majd az egészre
öntjük az erdei gyümölcsös, joghurtos
krémet.
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Receptek:Napi menü:

1. étkezés
zöldborsókrém abonettel
abonett 43 g
zöldborsó 95 g
citrom na
fokhagyma na
mozzarella 20 g
só, bors, petrezselyem na

2. étkezés
málnás joghurtos zab
joghurt 75 g
málna 245 g
protein por 15 g
zabpehely 50 g

3. étkezés
dubary csirke
karfiol 113 g
csirkemell 140 g
tejszín 19 g
zabliszt 11 g
só, bors, zöldfűszer na
rizs 38 g
oliva olaj 6 g

4. étkezés
aszalt szilva+mag
aszalt szilva 12 g
mandula 48 g

5. étkezés
paradicsom leves sült
zellerrel
paradicsom 225 g
tejszín 19 g
só, bors, zöldfűszer na
zeller 110 g
édesítő na

ZÖLDBORSÓ KRÉM: A zöldborsót főzzük
készre. Tegyük aprítógépbe fokhagymával,
sóval, citrom levével és citrom reszelt héjával,
tegyünk hozzá reszelt vagy apróra vágott
mozzarellát. Fűszerekkel együtt aprító gépben
krémesre daráljuk. A sajtot mindenképp
olvasszuk rá még párolás közben, mert ha
megolvad, sokkal krémesebb lesz tőle a krém.
Hűtőben tároljuk, ha több adagot készítünk -
kihülés után.

MÁLNÁS JOGHURTOS ZAB: A zabpelyhet
öntsük fel annyi vízzel, hogy ellepje. Tegyük
mikróba 1,5 percre, hagyjuk, hogy a zab
megszívja magát. Ha nem volt elég 1,5 perc,
tegyük vissza. Kapjunk egy vizet magába
szívott állagot. A joghurtot, a málnát, a protein
port keverjük ki krémesre, majd az egészet
keverjük össze a zabbal. Ha úgy jobban esik,
a zabot is krémesíthetjük egyszerre a
joghurtos mártással, így egy egyhangú
krémes állagot (krém-zabkását) kapunk.

DUBARY CSIRKE: Süssük elő a csirkemellet
serpenyőben, majd helyezzük tepsibe. Az
előzőleg használt csirkés serpenyőben
készítsük el a karfiolt roppanósra. A zabliszttel
keverjük el a tejszínt. A csirkemellre tegyük rá
a karfiolt, öntsük rá a zablisztes, fűszerezett
tejszínt, a sütőben süssük készre. Bármilyen
fűszer ideális ide. Rizst főzünk mellé. Halkan
jegyzem meg, ezt bármilyen zöldséggel
ismételhetjük kedvünk szerint (brokkoli,
paradicsom, répa, párolt zöldség, zeller,
paprika, gomba).

PARADICSOMLEVES: A paradicsomot
fűzzük meg annyi vízben, hogy éppen ellepje.
Majd pépesítsük botmixerrel. Adjunk hozzá
tejszínt és édesítőt. A zellert vágjuk csíkokra
süssük ropogósra sütőben. A készre főzött és
édesített paradicsomlevest öntsük tányérba.
Ha elvisszük magunkkal, öntsük edénybe és
külön csomagoljuk el a ropogós zellert. Amikor
fogyasztjuk, tegyük a tetejére a zellert.
Nagyon paszsol.
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Receptek:Napi menü:

1. étkezés
granola joghurttal, eperrel
mandula 12 g
dió 6 g
tökmag 12 g
aszalt szilva 46 g
joghurt 75 g
eper 88 g

2. étkezés
epres krémtúró
eper 88 g
túró 65 g
édesítőszer na

3. étkezés
lecsós csirkemell
csirkemell 140 g
paradicsom 113 g
paprika 140 g
fokhagyma na
só, bors, zöldfűszer na
durum penne 41 g
oliva olaj 3 g

4. étkezés
grillezett csirkemell, párolt
zöldbab
csirkemell 140 g
zöldbab 75 g
só, bors, zöldfűszer na
fokhagyma na
oliva olaj 3 g

5. étkezés
gomba paprikás, durum
penne
gomba 140 g
durum 41 g
paprika 140 g
hagyma 58 g
só, bors, zöldfűszer na
tejföl 75 g
oliva olaj 3 g

GRANOLA JOGHURTTAL, EPERREL: A
magvakat tegyük tepsire, sütőpapírra és
süssük elő olyan 10-15 percig, ne égjen oda.
Ha kész, szedjük ki, vágjuk apróra az aszalt
szilvát. Egy edényben vagy pohárban
halmozzuk össze a magokat és a szilvát. A
joghurtot öntsük rá, szeleteljük rá az epret. Ha
nem elég édes az aszalt szilvától, pár csepp
folyékony édesítő megteszi. Frissítő, krémes,
ropogós étel.

EPRES KRÉMTÚRÓ: Az epret, a túrót és az
édesítőszert turmixoljuk krém állagúra.

LECSÓS CSIRKEMELL: A csirkemellet oliva
olajon és fokhagymán süssük elő. Majd
halmozzuk rá az összevágott paradicsomot és
paprikát, fűszerezzük pirospaprikával, sóval,
borssal, bazsalikommal, oregánóval vagy
tetszés szerinti fűszerekkel. Öntsük fel annyi
vízzel, hogy éppen ellepje, hagyjuk fedő alatt
összerottyanni és ha elfőtt a víz, kész.
Főzzünk hozzá tésztát. Majd az egészet
lecsós ragut halmozzuk a tésztára.

GRILLEZETT CSIRKEMELL, PÁROLT
ZÖLDBAB: Oliva olajon süssük készre a
csirkét. Ha kész, ebben a zsiradékban
pároljuk meg a zöldbabot fűszerekkel. Tálaljuk
egyben.

GOMBA PAPRIKÁS, DURUM PENNE: A
gombát pörkölt szerűen készítsük el
hagymán, paprikán. A végén tegyünk hozzá
tejfölt és kicsit hagyjuk, hogy ez átjárja az
egészet. Főzzünk tésztát. A ragut halmozzuk
a tetejére.
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Receptek:Napi menü:

1. étkezés
Juhtúrós szendvics
juhtúró 38 g
teljes kiőrlésű kenyér 50 g
kígyóuborka 98 g
mozzarella 20 g
piros arany na

2. étkezés
diós muffin
zabpehely 50 g
tojás 1 db
dió 24 g
protein por 10 g

3. étkezés
zengővári csirke
csirkemell 140 g
zeller 220 g
mozzarella 20 g
kígyóuborka 98 g
só, bors, zöldfűszer na
oliva olaj 6 g

4. étkezés
vajas kelbimbó
kelbimbó 73 g
vaj 6 g

5. étkezés
tonhal
tonhal 55g g
tojás 1 db
zöldsaláta 75 g

JUHTÚRÓS SZENDVICS: A juhtúrót
önmagában is lehet fogyasztani, de
felturbózzuk fokhagymával, fűszerekkel,
mozzarellával és ezt összeturmixoljuk,
sajtkrémes túrós kapunk. A pirosarany a non
plus ultra az ízvilágban. A túrónk színe élénk
narancs lesz tőle. Pikáns lehet chillis
fűszerrel is. Friss uborkával tálaljuk a
kenyéren. A kenyeret piríthatjuk is, így
ropogós élmény is lesz.

DIÓS MUFFIN: A zabpelyhet, a diót, a tojást,
a proteint aprítógépben tészta állagúra
turmixoljuk. Majd szilikonos muffin formákba
helyezzük és mehet a sütőbe. Ne süssük
sokáig, nagyon hamar kemény lesz a diótól. 5
perc múlva nézzünk rá, max 10-15 perc, de
sokszor még ez is sok. Villával ellenőrizzük,
aztán kitapasztaljuk és máskor már tudni
fogjuk, mennyi idő kell neki a mi sütőnkben.

ZENGŐVÁRI CSIRKE: A csirkemellet vágjuk
apró kockákra a zellerrel és uborkával együtt.
Használhatunk cukormentes csemege
uborkát is (rege pld.), az egészet raguként
olajon főzzük össze egy kis vizet adva alájuk.
Fedő alatt pároljuk készre, a végén mehet
hozzá a mozzarella. Ez egytálétel. Ha
ropogós zellert szeretnénk, azt elkészíthetjük
külön sütőben is mint egy sült burgonyát. A
zeller tökéletes burgonya helyettesítő.

VAJAS KELBIMBÓ: A kelbimbót vajon
pároljuk készre.

TONHAL: A tonhalat oliva olajos levével
együtt öntsük zöldsalátára. Főtt tojást
tálaljunk hozzá.
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Receptek:Napi menü:

1. étkezés
céklás sajtkrém
cékla 110 g
krémsajt 53 g
hagyma 58 g
fokhagyma na
só, bors, zöldfűszer na
teljes kiőrlésű kenyér 50 g

2. étkezés
meggy mascarpone
öntettel
mascarpone 30 g
protein por 10 g
meggy 115 g

3. étkezés
paprikás krumpli
burgonya 95 g
édesburgonya 85 g
virsli 85 g
hagyma 58 g
só, bors, zöldfűszer na
oliva olaj 12 g
őrölt piros paprika na

4. étkezés
mandula
mandula 48 g

5. étkezés
rakott kelkáposzta hamisan
kelkáposzta 165 g
darált pulyka 140 g
tejföl 38 g
só, bors, zöldfűszer na

CÉKLÁS SAJTKRÉM: A céklát főzzük
készre, majd aprítógépben krémesítsük
krémsajttal, hagymával, fokhagymával,
fűszerekkel. Ha kihűlt, edényben hűtőben
eláll több étkezéshez is. Kenyéren feltétként
kínáljuk.

MEGGY MASCARPONE ÖNTETTEL: A
mascarponét, a meggyet és a protein port
krémesre készítsük el aprító gépben.
Mennyei desszert. Ha nem tízóraizol, ebéd
után fenséges desszert fogás lehet.

PAPRIKÁS KRUMPLI: Ahogy mindig is
készítettük. Pörkölt alap, olaj, hagyma, piros
paprika, fűszerek, burgonya és csalunk a
rostokkal, így kerül bele édesburgonya is,
illetve virsli kolbász helyett. Vizet öntsünk
hozzá, hagyjuk, hogy elfőjjön alatta.
Szedjünk ki egy kicsit az édesburgonyából,
pépesítsük és ez lesz a sűrítő anyag liszt
helyett. Tegyük vissza, s be fog sűrűsödni a
"mártás" alatta.

RAKOTT KELKÁPOSZTA HAMISAN: Egy
hőálló edényben vagy tepsiben halmozzuk
egymásra a kelkáposztát és az előzőleg
készre sütött darált pulykamellet. Öntsünk rá
tejfölt és 10 percre tegyük be a sütőbe, hogy
süljön össze. Ehhez gabona nem kerül, ezért
hamis.


