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A "Pajzsmirigy rehab" 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
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A pajzsmirigy (glandula thyroidea) a légcső, ill. a gége előtt két oldalt elhelyezkedő, lebenyekből álló,
pillangó alakú belső elválasztású mirigy. Élettani feladata a pajzsmirigy hormonok termelése. Ezek a
hormonok szerepet játszanak a szervezet anyagcseréjének szabályozásában, a növekedésben, az agyi
működésben, így pajzsmirigyed részt vesz a koleszterin, valamint a női hormonok termelésének
szabályozásában is.

Nagyon sokan szenvednek pajzsmirigy betegség miatt, de a pajzsmirigy betegek mintegy 50%-a nem tud
róla, hogy problémája van! Ez azért fordulhat elő, mert néhány tünetet normálisnak vélünk. A valóságban
azonban a pajzsmirigy működésének felborulása nem normális. Egyensúlyhiány alakulhat ki, ha a
pajzsmirigyed már nem működik megfelelően. Lehet, hogy túl sok hormont termel, vagy túl keveset, vagy
megtámadta egy antitest, vagy megnagyobbodott. Különböző okai lehetnek a pajzsmirigy
rendellenességeknek, a tünetek kezelésének fontos lépése a probléma gyökerének megismerése.

Ha a pajzsmirigyed körül valami nincs rendben, akkor az első néhány kérdésed mindig az lehet, hogy mi
ennek az oka, mit rontottál el, mi vezetett ide és persze hogyan tudod ezt orvosolni. A
pajzsmirigybetegség vagy elváltozás azon „betegségek”, hormonális elváltozások közé tartozik, amelyek
tünetével jóval korábban is találkozik az ember, mint ahogy fény derül a problémára.

Kiváltó okok között rengeteg felsorolandó tényt felállíthatunk: stresszes életmód, növényvédő szerek,
rovarírtószerek, egyéb xenoösztrogének (vegyi anyagok), élelmiszeripar, elhízás, túlzott fehérje
fogyasztás, intoleranciák, vitaminhiány, felszívódási zavarok, összetett hormonális kihatások,
rendszertelen táplálkozás, stb.

A pajzsmirigy-alulműködés a pajzsmirigy gyulladás enyhe, korai fázisa. A pajzsmirigy-túlműködés a
pajzsmirigy túlhajszolása. Ha a pajzsmirigy gyulladt, az immunrendszered tudja, hogy sejtkárosodás
léphet fel, ezért a gyulladással védekezik.

                                Mi a pajzsmirigyed valódi rendeltetése, célja a szervezetedben?

A pajzsmirigy a testünk adatközpontja. Vagyis ez felel azért, hogy a különböző szervrendszerek között
fennálló fiziológiai egyensúlyt összehangolja. Folyamatosan adatokat gyűjt arról, mi működik jól, mi nem
működik jól, mire van szükség és mi felesleges a szervezetben. Ezeket az információkat arra használja,
hogy jeleket, ingereket küldjön a testeden belül, hogy a kívánt egyensúly felállhasson és az ehhez
szükséges feladatokat minden terület megkapja. Ez azért fontos, mert ha bárhol hibát észlel a testeden
belül, akkor tudja, hogy bizonyos funkciók ellátásánál az azért felelős egység kiesése esetén
(rendellenesség, betegség, hiba) mi tudja a kieső szereplő helyett ellátni az adott feladatot helyesen.
Gyakorlatilag egy saját magát üzemeltető és ellátó szervként dolgozik. Emellett energiát is biztosít a
különféle szereplőknek. Például, ha beteg lesz a máj, akkor arra ösztönzi a hasnyálmirigyet, hogy erre
figyeljen oda és dolgozzon hatékonyabban a máj kieső energiaforrásai helyett is.

A pajzsmirigy olyan hormonunk, amely a környezetre igen érzékeny. Hatása az anyagcserére van. Az
agyalapi mirigytől kapja az utasítást, hogy termelje a pajzsmirigyhormonokat. A TSH jelű hormon maga a
jel. A pajzsmirigy ezáltal tiroxint termel (ez a T4 hormon). A testünkben aktívan a T3 hormon dolgozik
úgy, hogy a T4 átalakul a májban és egyéb sejtekben található progeszteron segítségével T3 hormonná.
A megfelelő pajzsmirigyműködéshez ezáltal kielégítő progeszteronra is szükség van. A T3 a teljes
anyagcserénkért, a tápanyagok elégetéséért, a sejtek megújulásáért felelős. Mivel ennyire sok a
feladata, van is lehetősége sok mindennek elromlani.

Nagyító alatt a pajzsmirigy



fáradékonyság
izomgyengeség
menstruációs zavar
depresszió
száraz bőr
székrekedés
hajhullás
alacsony pulzusszám
meglassult gondolkodás
székrekedés
hízás
cukor és szénhidrát utáni vágy
magas koleszterinszint
puffadt arc

A nem megfelelően működő pajzsmirigy sokféle tünethez vezet, mert az egész testre kihatással van.
Ilyen az extrém fáradtság érzete, száraz bőr, hajhullás, gyenge körmök, vizesedés, gyulladások,
izomgörcsök, ízületi fájdalmak, hideg kéz, hideg láb, hízás, nehéz fogyás, alvászavar, depresszív
hajlamok. A pajzsmirigy működhet alul és felül is. Alulműködését okozhatják autoimmun betegségek is,
ezért fontos ellenőrizni, hogy a szervezet antitesteket termel-e (ez az anti-TPO), vagyis meg kell
vizsgálni, hogy van-e autoimmun betegség. Akkor tudhatjuk meg, pontosan milyen a pajzsmirigy
állapota, ha megnézzük az összes értéket: TSH, T3, T4, anti-TPO.

Közrejátszik a stressz is. Ha nagyon sokat stresszelünk, a kortizol elhasználja a meglévő progeszteront.
Mivel a progeszteron segít átalakítani a T4 hormont T3-má, ezért kevesebb progeszteron marad erre a
feladatra. A stressz tehát hatással van a pajzsmirigy hormonok rendes működésére.

A pajzsmirigy egy védelmi szerv, gyakran azért is lassulhat, mert szervezetünket kívánja védeni. A
lelassult anyagcsere megvédi testünket a túlerőltetéstől. Vagyis az alulműködő pajzsmirigy akár a
szervezet védekező mechanizmusa is lehet. A pajzsmirigy betegek majdnem felénél a mellékvese is ki
van merülve. Legtöbbször ilyenkor pihenni kellene leginkább. A pajzsmirigy krónikus gyulladások miatt is
kialakul, összefügg az inzulinrezisztenciával, az ösztrogén túlzott jelenlétével is.

A teljes működését nem kell értened, hiszen a mindennapi életedben Te nem érzed és nem is érzékeled
a benned munkálkodó hormonok feladatait és munkáját. Te azzal tudsz segíteni a hatékony odabent
zajló folyamatokban, hogy figyelsz a kerülendő és gyakrabban fogyasztandó élelmiszerekre, esetlegesen
a kerülendő tevékenységekre.

 A pajzsmirigyet érintő gyakori betegségek

Hipotireózis - pajzsmirigy alulműködés
A hipotireózis olyan kifejezés, amelyet egy csökkent metabolikus állapot leírására használunk, ami a
pajzsmirigy hormon nem megfelelő mennyiségének - vagy működésének tulajdonítható. A betegség
alattomos, lassú lefolyású. Kezdetben enyhe, nehezen felismerhető tünetek jelentkezhetnek. Sokszor
hónapok, évek alatt alakul ki.
A pajzsmirigy alulműködés tömör megfogalmazása az, hogy a szervezetünk nem jut elegendő T4 és T3
hormonhoz. Ezekről a hormonokról később olvashatsz.

Leggyakoribb tünetek és panaszok:



nyomás érzés a nyakban vagy nyakon, fojtogató érzés, gyakori krákogás
köhécselés
ízületi fájdalom, duzzanat és merevség
hajhullás, hajszálak elvékonyodása
száraz nyálkahártyák
vas és B12 vitamin felszívódási zavar miatt vérszegénység

gyors fogyás
szorongás
alvási nehézség
nyugtalanság
magas pulzusszám
izzadás
hasmenés
meleg intolerancia

túlsúly
fáradékonyság
depresszió
alacsony pulzus
hajhullás
koncentrációs zavarok
székrekedés
menstruációs zavarok és teherbeesési nehézségek
vetélés

Hipertireoidizmus  - pajzsmirigy túlműködés
Ez akkor jelentkezik, ha pajzsmirigy hiperaktív, aminek következtében túl sok pajzsmirigy-hormon
termelődik. Ahogy a termelés felgyorsul, a test szinte összes rendszere kiegyensúlyozatlanná válik. A
Gravesbetegség a hipertireoidizmus leggyakoribb formája, melynek eredményeként a szemek dülledtek
lesznek és a nyak megduzzad, megkönnyítve ezzel a betegség azonosítást.

Leggyakoribb tünetek és panaszok:

Hashimoto autoimmun gyulladás
A Hashimotho thyreoditis a leggyakoribb pajzsmirigy és egyben autoimmun betegség. A Hashimoto
gyakran áll a meddőség, menstruációs zavarok hátterében is. Általában pajzsmirigy
megnagyobbodással, strúmával jár, és kezdetben gyakran tünetmentes. Esetenként együtt járhat
átmenti pajzsmirigy érzékenységgel, esetleg hőemelkedéssel. A csökkent működés a betegség
kezdetén még nem mutatható ki. Ilyenkor az egyes laboratóriumi vizsgálatok: TSH, FT4, FT3 még nem
mutatnak eltérést. A pajzsmirigy szövetének komponensei elleni antitest mérése azért fontos, mert ezek
megelőzik a pajzsmirigy állapotának változását, gyulladását. Elsősorban az anti TPO vérben történő
vizsgálatával vagy vékonytű biopsziával igazolható ez a fajta pajzsmirigy betegség.

Leggyakoribb tünetek és panaszok:



A pajzsmirigy hormonok olyanok a szervezet számára, mint az üzemanyag a gépkocsik számára. Ha
nincs vagy kevés van belőle, nem juthatunk el a célállomásra. Sejtjeink nem tudnak megfelelően
működni, ha nem kapják meg a megfelelő mennyiségű pajzsmirigy hormont éspedig a T3-at, mert ez az
egyetlen biológiailag aktív pajzsmirigy hormon.

Ma T4, T3 és pajzsmirigyserkentő (TSH) hormonokat mérő tesztek állnak rendelkezésre, és ezek a
kirakós darabkái.

A TSH értéke önmagában nem mutat teljes képet! Kell a T3 és T4 hormon is.

Elsődleges alulműködés akkor alakul ki, amikor a hipofízis elegendő mennyiségű TSH-t termel, azonban
a pajzsmirigy nem tud elegendő T4 és T3 hormont termelni. Az alulműködésnek ez a leggyakoribb
oka. Másodlagos alulműködés, amikor maga a hipofizis nem tud elegendő TSH-t termelni és a
pajzsmirigy hormonok szintje is alacsony. Harmadlagos alulműködés, amikor a probléma magában a
hipotalamuszban van. A T4 hormon elégtelen átalakulása T3-má a második oka az alulműködésnek.
Ezért elengedhetetlen a T3 és T4 hormon ellenőrzése is.

Mi a T3 és T4?
A T3 a pajzsmirigyhormonok egyike, mely teljes nevén trijód-tironin, míg a T4 a tetrajód- tironin (tiroxin).
Mivel a T4 egy inaktív hormon, ezért jód segítségével T3-má kell alakulnia. A T3-ból jóval kevesebb
kering a vérben, ráadásul rövidebb élettartamú is a T4-hez képest, ám ez az aktív hormon.

AnitTPO, TPO-AB, TGAB
A thyreoidea peroxidase autoantitestek (AntiTPO, TPO-AB), a thyreoglobulin antitest (TGAB) és a
thyreoidea stimuláló hormon vizsgálata elsősorban az autoimmun eredetű pajzsmirigy betegség
diagnózisához nyújt segítséget. Ezen kívül az eredmények alapján lehetőség nyílik az autoimmun
eredetű pajzsmirigy betegségeknek a többi formájú thyreoiditistől való megkülönböztetésére.

Minden olyan esetben ajánlott az ultrahang is, ha a tapintásos vizsgálat illetve bármely egyéb tünet
alapján felmerül valamilyen kóros elváltozásának lehetősége.

Amennyiben a nagylabor érték szerint vizsgálja háziorvosod a TSH értéket, nem lesz elegendő
eredmény a kezében, amivel meg tudná mondani azt, hogy van-e a háttérben bármilyen komolyabb
probléma. Ha a fent felsorolt tünetet közül több jellemez, mindenképp érdemes kivizsgáltatod magad
szakorvossal. Csak endokrinológus/belgyógyász orvos tud ezzel mélyebben foglalkozni. Ha szükséged
van endokrinológus orvos véleményére, felkeresheted Dr. Márián Alexandra
endokrinológus/belegyógyász doktornőt, aki a Duciforradalom program hivatalos endokrinológusa.
Segítségedre lesz ezekben a vizsgálatokban.

Pajzsmirigy vizsgálatok



egészségtudatos étrend - életmódváltás
elhízás esetén fogyás
feldolgozott élelmiszerek kerülése
pajzsmirigyet támogató ételek fogyasztása
pajzsmirigyet negatívan stimuláló ételek elhagyása
tejtermékek visszaszorítása
glutén mellőzése
szója kiiktatása
koffein kizárása
goitrogének elkerülése
étrendkiegészítők alkalmazása

Zöldségek (friss és fagyasztott)
Gyümölcsök (friss és fagyasztott)
Tojás
Nyers halak: pld. lazac, pisztráng, harcsa
Konzerves halak: tonhal, makréla, szardínia, lazac
Füstölt halak: füstölt lazac, makréla, stb.
Húsok: csirke, pulyka, csirkemáj, kacsamell, kacsacomb, marha, bacon
Magas hústartalmú húskészítmények, sonkafélék
Gabonák és álgabonák: basmati rizs, vadrizs, barna rizs, köles, hajdina, quinoa
Álgabona tészták: pld. kölestészta, hajdinatészta
Hüvelyesek: zöldbab, zöldborsó, vörösbab, fehérbab, lencse
Magas keményítő tartalmú zöldségek: édesburgonya, burgonya

A pajzsmirigy problémák megoldása két lépcsős. Elengedhetetlen tudnod, hogy nálad mi húzódik a
háttérben, tehát szakorvosi vélemény birtokában tudnod kell, van-e esetedben pajzsmirigy betegség. Az
eltérések gyógyszeres kezelése nagyban segíthet tüneteid kezelésében.
Ez azonban nem lesz elég. Ha hosszú távon szeretnél egészséges lenni és természetes megoldásokat
keresni a problémára, erre egyetlen fegyver a TÁPLÁLKOZÁS PROTOKOLL MEGVÁLTOZTATÁSA.

Természetes eszköztár:

Akinek pajzsmirigy gondja van, gyakran néz szembe inzulinrezisztenciával vagy cukorbetegséggel is.
Ennek oka, hogy a cukorevés okozta inzulin kiugrások károsítják a pajzsmirigyet. A finomított cukrokat
rendszeresen fogyasztóknál nagyon gyakori az IR, diabétesz. Tehát a kettő hormonális eltérés egymást
negatívan befolyásolja.

Egészségtudatos étrend, feldolgozott ételek kiszorítása és fogyás
Elengedhetetlen pajzsmirigy betegség esetén, hogy olyan életmódot folytass, amiben egészségesen,
tudatosan, kiegyensúlyozottan táplálkozol. A Duciforradalom módszertan ezt hivatott közvetíteni. Mivel a
pajzsmirigy az anyagcserénként felelős, rendkívül fontos, hogy koplalásoktól és szélsőséges diétáktól
mentesen étkezz, kerüld a jojo effektust és elegendő energiát vigyél be a szervezetedbe az optimális
anyagcsere eléréséhez. Eközben nem árt, ha túlsúly esetén feleslegedből is leadsz. Az ideális
táplálkozási irány az, hogy egyél kb 45% szénhidrátot, 25-30% fehérjét is zsírt és próbálj meg
alapanyagcsere értékednél nem alacsonyabban táplálkozni, de minimum 1400-1500-1600 kcal körüli
tápanyagbevitelt elér.

Okos élelmiszereket fogyassz:

Pajzsmirigy rehab - eszköztár



Növényi tejtermékek: kókusztej, mandulatej, kesudiótej, rizstej, kókuszjoghurt, rizstejszín
Olajos magvak: chia mag, mandula, dió, kesudió, szezámmag, tökmag, pekándió és egyéb diófélék
Növényi lisztek: pld. banánliszt, édesburgonyaliszt, kókusztliszt
Olajak/zsírok: oliva olaj, kókusz zsír, vaj, kacsazsír, libazsír
Ropogósok: abonett, puffasztott rizs, wasa, finn crips
Zöldfűszerek: friss vagy szárított (cukormentes)
Cukormentes vagy minimális cukorral dúsított nem tejsavó protein porok
Cukormentes kencék: majonéz, mustár, ketchup (pld. Aldi/Lidl kínál ilyen verziót)
Ehető kenyérfélék:gluténmentes - ősgabonás, gesztenye lisztes, hajdina lisztes
Szafi lisztből készült pékáruk
Természetes édesítők: stevia, eritrit, almacukor

Cukor
Fehér liszt
Hozzáadott cukor
Ízfokozók
Nem okos snack falatok (cukros csokik, kekszek, sós csipszek, cukorral édesített tejdesszertek,
cukros jégkrémek)
Főzési kellékek 1.: leveskockák, gyors pácok, poralapok, cukrozott őrlőfejes fűszerek, cukrozott/
ízfokozott fűszerkeverékek, pudingporok, félkész zacskós sütést könnyítő
habok/süteményalapok/panírok
Főzési kellékek 2.: üveges mártások, üveges tejalapú öntetek, tubusos kencék (ketchup, krémek,
stb.), előre pácolt húskészítmények, majonézes saláták, hozzáadott cukorral ízesített vagy cukros
lében áztatott gyümölcs/zöldség konzervek/savanyúságok (pld. üveges lila káposzta)
Fagyasztott félkész ételek: sütemények, sütemény alapok, torták, jégkrémtorták, tészták,
péksütemények, panírozott húsok/halak/pizzák
Bolti péksütemények
Cukorral, fehér liszttel készült cukrász sütemények, cukrozott fagylaltok
Cukrozott öntettel kínált saláták
Gyorséttermi ételek (kivéve az öntet nélküli saláták)
Szója
Alacsony (70% alatti) hústartalmú sonkafélék, párizsifélék, zsírosabb felvágottak, virslik
Túl sok mesterséges édesítőszer. Módjával mehet, de inkább természetes formákat részesítsd
előnyben

Mi az, amit kerülnöd kell az egészséges táplálkozásban?



pajzsmirigyet támogató ételek fogyasztása
pajzsmirigyet negatívan stimuláló ételek elhagyása
tejtermékek visszaszorítása
glutén mellőzése
szója kiiktatása
koffein kizárása
goitrogének elkerülése
étrendkiegészítők alkalmazása

A pajzsmirigy problémák megoldása két lépcsős. Elengedhetetlen tudnod, hogy nálad mi húzódik a
háttérben, tehát szakorvosi vélemény birtokában tudnod kell, van-e esetedben pajzsmirigy betegség. Az
eltérések gyógyszeres kezelése nagyban segíthet tüneteid kezelésében.
Ez azonban nem lesz elég. Ha hosszú távon szeretnél egészséges lenni és természetes megoldásokat
keresni a problémára, erre egyetlen fegyver a TÁPLÁLKOZÁS PROTOKOLL MEGVÁLTOZTATÁSA.

Pajzsmirigy protokoll étkezési szabályok

Kerülendő élelmiszerek és ennek magyarázatai

Kukorica. Egészséges, tápláló energiaforrást biztosít számunkra. Ám a növényvédőszerek, gyomírtók,
gombaölő szerek használatának köszönhetően a kukorica DDT-vel terhelt sok esetben (teljes nevén
diklór-difenil-triklóretán, nagy hatású rovarméreg). Mivel a kukoricát nagy mennyiségű kemikáliával
kezelték, a pajzsmirigy vírus a kukoricát azonosítja a toxikus méreganyagokkal. Kukoricaolaj,
kukoricadara, kukoricaszirup esetén is légy résen. Ha nincs baj a pajzsmirigyeddel, nem lesz bajod a
kukoricától, de mértékkel kell fogyasztani mindenkinek.

Sertéshús. A sertéshússal az a legnagyobb probléma, hogy általában magasabb a zsírtartalmuk a többi
állati termékhez képest még akkor is, ha sovány a hús. A legnagyobb probléma viszont a sertéshúsban
lévő zsír típusa. Tipikus állati zsírnak tűnik, valójában a véráramban történő eloszlása órákkal tovább
tart, átlagosan 12-16 órán át, míg más állati zsírok 3-4 órán belül eloszlanak. Nem véletlenül tiltottam a
sertéshúst nagyon sokáig az étrendekben. Mivel a sertészsír túl sokáig marad a véráramban, hiba lép az
oxigénellátásba. Mit jelent ez? Ha mondjuk vacsizol egy jó kis sertés szalámit este, majd reggel is sertés
szalonnás tojásrántottával indítod a napot, a sertészsírnak esélye nincs kilépni a véráramból nagyon
sokáig (az említett 12-16 óra sokszorozódik a folyamatos sertés utánpótlás miatt). Ez azt jelenti, hogy a
véred nem tud oxigénnel dúsulni az étkezések között. Az oxigén viszont nagyon fontos. Ha pajzsmirigy
gondod van, vagy bármilyen más betegséggel küzdesz, nem jó az, ha a véredben túl sok a zsír, az pláne
nem jó, ha az a zsír sokáig ott van. Minél magasabb a véráramban a zsír szintje, annál kevesebb oxigén
lesz a vérben és a baktériumokat, vírusokat az oxigén segítségével tudja a szervezet kiirtani. A
sertésszír a májat is megterheli, ami ellehetetleníti a szervezetedbe jutó méreganyagok, nehézfémek,
növényvédő szerek, vírusok, anyagok kiürülését. Ezek a méreganyagok ehelyett visszaáramlanak a
szervekbe és ott akadályozzák a különféle testi funkciókat, például a májban a pajzsmirigyhormonok
átalakítását.

Keresztes virágú zöldségek és golyvaképzők.
A keresztes virágú zöldségek negatívan befolyásolhatják az egészségtelen pajzsmirigy működését. A
pajzsmirigyre hatással lehetnek a következő zöldségek: karfiol, káposzta, brokkoli és kelbimbó. Ezeket
érdemes mindig főzve fogyasztani, mert ilyenkor csökkenthető a negatív hatásuk, de a legjobb, ha csak

Pajzsmirigy étkezés - mit kerülj el?



Glutént tartalmazó ételek, italok: búza (liszt, búzacsíra), rozs, korpa, árpa, maláta, tönkölybúza,
durumbúza, sör, whiskey, vodka, gin.
Nyomokban glutént tartalmazhatnak: stabilizátorok, karamell, citromsav, dextrin, maltodextrin,
maltóz, növényi sűrítőanyag, rizstej, szójaital, szójaszósz, rokfort sajt, sütőpor, instant kakaó és
kávé, levespor, mártáspor,nápolyi, keksz, fogyókúrás porok.

alkalmakra korlátozzuk a fogyasztásukat. Ezek golyvaképzők. A golyvaképzők azok az élelmiszerek,
amik megakadályozzák a jód felszívódását, ami pedig nélkülözhetetlen a pajzsmirigy egészsége
szempontjából. A golyvaképzők közé tartoznak a keresztes virágú növények, a szója, a fenyőmag és a
mogyoró is.

A goitrogén anyagok azok, amelyek ronthatják a pajzsmirigy működését, mivel bizonyos mértékben
gátolják, lokálisan beleavatkoznak a pajzsmirigy jód felvételébe, gátolják a pajzsmirigy peroxidáz (TPO)
tevékenységét. A legfőbb goitrogén ételek a keresztes virágú növények. Ezért, bár ezek a zöldségek
jelentős egészségügyi előnyökkel járnak, gyakori nagy mennyiségű nyersen való fogyasztásuk (például
a nyers léként való rendszeres nagy mennyiségben fogyasztásuk) előidézheti, vagy súlyosbíthatja a
pajzsmirigymegbetegedést. A zöld levelesek továbbra is fontosak az egészség szempontjából, és nincs
szigorú klinikai vizsgálat, amely alátámasztaná annak szükségességét, hogy ezeket elhagyjuk az
étrendünkből.

Koffein. Kóla, kávé, energiaitalok – koffeinmentes verzió endben van. Figyelj oda a kávé glutén
tartalmára, mert sajnos több kávéban van glutén.

Szója. Önmagában egészséges élelmiszernek számított. A mai szójabab génmódosított, kórokozók
táptalaja. Ami a legnagyobb probléma vele, hogy magas a zsírtartalma, ami tárolja a génmódosított
információkat, a rovarírtószereket, gyomírtószereket. A szója nehezen emészthető, hozzájárulhat a
golyva kialakulásához, megzavarja a jódfelvételt, ami a pajzsmirigy működés egyik elengedhetetlen
eleme. A szója az ösztrogén aktivitását is utánozhatja, és megzavarhatja a hormonműködést. Az
izoflavonoidok, vagy ösztrogénhez hasonló vegyületek gátolják a tiroxin működését. Az alacsonyabb
tiroxin-szint miatt a pajzsmirigy stimuláló hormon TSH megemelkedik, amely egy idő után akár okozhatja
a pajzsmirigy megnagyobbodását is. Az étkezési szójatermékek - ideértve a szójatejet, a tofut, a tempeh-
t és a miso-t -izoflavonoidok tartalmaznak.

Tejtermék esetén a tejtermékben lévő fehérje a pajzsmirigy vírus második kedvenc eledele. A körbe
tartozik a sajt, a tej, a vaj, a joghurt, a tejszín, a kefir. Ez nagyon nehéz, de érdemes egy ideig így
táplálkozni a pajzsmirigy gyógyítás és a fogyás sikeressége érdekében.

Glutén. Az orvostudomány egyre több olyan betegséget tár fel, ahol a háttérben a gluténérzékenység
áll. Hiába mondod azt, hogy nem eszel búzát, sajnos ma már annyi termékben van glutén, hogy
elkerülhetetlen a fogyasztása, ha nem figyelsz oda erre. A búzaglutént nem azért kell kerülni a
pajzsmirigyet körül lengő tünetek esetén, mert a glutén gyulladást keltő élelmiszer. Az a gond a
gluténnel, hogy üzemanyaga a kórokozóknak, többek között a pajzsmirigyvírusnak is.
A glutén proteinjének, a gliadinnak a szerkezete nagyon hasonlít a pajzsmirigyére. A gliadin ellen termelt
antitestek megtámadhatják a pajzsmirigy sejteket, vagy a test egyéb területén a pajzsmirigy hormon
receptorokat, ennek következtében csökken a pajzsmirigy hormon termelés vagy a felhasználás. Van
gluténérzékenység cöliákia nélkül is.

Gluténtartalom élelmiszer csoportokként:



búza, tönköly, árpa, zab (van gm verzió, az mehet), rozs, és a belőlük készült pehely, dara, csíra,
korpa, morzsa, tészta, müzli, stb.
álgabonák: kuszkusz
húsipari készítmények: felvágottak, májkrémek, tb.
instant kakaó porok, instant KÁVÉK
zöldalma, gyorsfagyasztott burgonya – sikértartalmú állományjavítóval borítják be
sütemények, kekszek, csokoládék, cukorkák, rágógumi (ha van bennünk glutén)
levesporok, leveskockák, mártásporok, fűszerkeverékek
holland és rockfort sajtok
vodka, whiskey, sör, gin
fogyókúrás porok (kivéve, amely kifejezett gluténmentes)
amit figyelj az élelmiszer csomagoláson az összetevők között, mert glutént takar: ételízesítők,
stabilizátorok, karamell, citromsav, dextrin, mono és diglicerid, maláta, maltodextrin, maltóz, sütőpor
szójaitalok, szójaszószok

minden gyümölcs és zöldség, KIVÉVE ZÖLDALMA ÉS FÉLKÉSZ MIRELIT BURGONYA
juhtej, kecsketej, tejtermékek
tojás
hal
szárnyasok, sertés, marha, borjú, vadételek
olajos magvak, diófélék
quinoa, amaránt, hajdina, köles, cirok, teff, rizs és belőlük készült puffasztott, extrudált termékek
burgonya, édesburgonya (nem mirelit)
lisztek: rizsliszt, burgonyaliszt, tápiókaliszt, kölesliszt, hajdinaliszt, sárgaborsóliszt, csicseriborsóliszt,
amarántliszt és minden olyan liszt, amely garantáltan gluténmentesnek van nyilvánítva
hüvelyesek, pld.: csicseriborsó, zöldborsó, vöröslencse, bab, sárgaborsó, stb.
Szafi termékek: lisztek, kásák, poralapok, fűszerek, tészták
Gluténmentes egyéb márkák – de ne erre támaszkodj étrendtervezéskor

Gluténtartalmú, KERÜLENDŐ élelmiszerek:

Glutént NEM TARTALMAZÓ élelmiszerek:

Pajzsmirigy étrend - a pajzsmirigyet támogató ételek

Alma: Gyulladáscsökkentő a pajzsmirigy számára, Amikor a pektintartalma bejut az emésztőrendszerbe,
növényi vegyületeket bocsát ki, amelyek olyan erősen beburkolják a vírussejteket, hogy azok sem
táplálkozni, sem szaporodni nem tudnak.

Avokádó: Olyan növényi vegyületeket tartalmaz, amelyek védik az emésztőrendszer belső bélését
Emellett könnyen felszívható formában tartalmaz rezet, amivel a T4 és T3 pajzsmirigyhormon
termelésének egyensúlyát segít fenntartani.

Banán: Aminosavakat és a megfelelő formában megjelenő káliumot tartalmaz. Emellett erős vírusölő,
gyulladáscsökkentő tulajdonságokkal rendelkezik. Csodálatos kalciumforrás, mert maga a fa kalciumban
gazdag talajon nő, és a hipoglikémia kezelésében is nagy segítség, mert részt vesz a vércukorszint
kiegyensúlyozásában. Ne foglalkozz azzal a modern őrülettel, hogy a banán túlságosan sok cukrot
tartalmaz. A gyümölcscukor létfontosságú agyi táplálék, ráadásul olyan aminosavakhoz és ásványi
anyagokhoz kötődik, amelyek miatt a banánt életminőség-javító tápanyagforrásnak tekintjük.



Bazsalikom: Ennek a gyógynövénynek a vírusölő képességét részben azok a fitokémiai vegyületek
adják, amelyek a pajzsmirigybe lépve lelassítják gyulladást. A bazsalikom segít a göbök, ciszták és
tumorok méretének csökkentésében, és rákellenes vegyületek segítségével vesz részt a pajzsmirigyrák
megelőzésében.

Bogyós gyümölcsök: A pajzsmirigyre tett mélységes hatásukat elsősorban igen magas antioxidáns-
tartalmukkal érik el, mert ezáltal lassítani tudják a pajzsmirigyszövetek felgyorsult károsodását. Az egyes
bogyós gyümölcsök további, jellegzetes gyógyhatásokkal is rendelkeznek. A földi szeder például
csökkenti a göbök növekedését, miközben támogatja és erősíti a pajzsmirigyszövetet. A málna a teljes
szervezet méregtelenítésében vesz részt. Hajlamos továbbá a vírusos hulladékanyagtól megterhelt máj
által az emésztőrendszerbe továbbított szennyeződésekhez kötődni, és ily módon eltávolítani azokat a
szervezetből.

Burgonya: A gyakran minden tápértéket nélkülöző, „fehér” élelmiszerként megbélyegzett burgonya
valójában az egyik legjobb étel a pajzsmirigy harcban. Magas a lizintartalma, és tirozin is van benne,
mely a pajzsmirigyhormonok termeléséhez szükséges vegyület.

Citrom és lime: A sósav (jó sav) szintjének növelésével javítja az emésztést a béltraktusban. Tonizálja a
bélfal belső részét, tisztítja a májat. A citrom és a lime kiegyensúlyozza a vér nátriumszintjét, ami
aktivizálja az elektrolitokat, és ezáltal javítja a ködös gondolkodást, valamint egyéb neurológiai tüneteket
okozóneurotranszmitter-aktivitást.

Csírák és mikrozöldek: Magas cink- és szeléntartalmukkal erősítik az immunrendszert, és további
kritikus fontosságú mikrotápanyagokkal támogatják a pajzsmirigyet, és csökkentik a göbnövekedést.

Datolya: Az endokrin rendszert támogató káliumot, magnéziumot és glükózt tartalmaz. A datolya segít
megtisztítani a májat, beindítja továbbá a perisztaltikus működést, és ezáltal segít az
emésztőrendszernek előre préselni-tolni a sok különböző hulladékanyagot, amelyek mind megterhelik a
gyógyulni vágyó szervezetet.

Diófélék (különösen a dió, a paradió, a mandula és a kesudió): Nyomelemtartalmuk – például cink,
szelén és mangán – hasznos támogatást nyújt a pajzsmirigynek. A dió például olyan vírusölő és
antibakteriális fitokémiai vegyületeket tartalmaz, amelyek megakadályozzák a vírusok terjedését a
májban, a lépben és a pajzsmirigyben.

Édesburgonya: Segíti a máj tisztulását és méregtelenítését a méreganyagoktól. Elősegíti a bőr
táplálását, és támogatja a mellékvese működését. Csökkenti a cisztákat a test minden részén, a
policisztás ovárium szindrómát eredményező méhcisztákat is ideértve.

Fejes saláta (különösen a vajsaláta és a római saláta): Stimulálja a belek perisztaltikus mozgását.
Vértisztító és vérképző hatású. A mellékvese működést elősegítő – és végső soron a pajzsmirigyet

támogató – nyomelem ásványi sókat tartalmaz.

Fokhagyma: Vírusölő és antibakteriális hatásával véd, elpusztítja a vírussejteket. Segít kimosni a
toxikus vírusos és bakteriális hulladékokat a nyirokrendszerből.

Füge: Megragadja a méreganyagokat az emésztőrendszerben, és kiüríti őket a testből, hogy elősegítse
a gyógyulást. A májat is megtisztítja a növényvédő szerektől, régi (például pajzsmirigy) gyógyszerektől
és egyéb hulladékanyagoktól.



Hagymafélék és zöldhagyma: Újabb fantasztikus élelmiszerforrás, mely kéntartalmának köszönhetően
képes összezavarni és leverni a vírusokat és mindeközben táplálni magát a mirigyszervet.

Körte: Revitalizáló és tápláló hatású a májra, miközben megtisztítja a szervet a növényvédő szerektől és
az EBV hulladékanyagaitól. Elősegíti továbbá az elnehezült máj helyreállítását, és ezáltal megindítja a
fogyást. Nagyon hasznos az inzulinrezisztencia csökkentésében, a vércukorszint kiegyensúlyozásában
és a mellékvese működésének támogatásában.

Mangó: Jelentős karotintartalma elősegíti a lép és a máj helyreállítását, az agy táplálását, valamint a
nyirokrendszer megtisztítását a méreganyagaitól. Emellett bioaktív magnéziumot és glükózt biztosít,
amely az idegeket csillapítva enyhíti az alvásproblémákat.

Narancs és mandarin: A citromhoz és lime-hoz hasonlóan ezek a gyümölcsök is gazdag kalciumforrást
jelentenek. A biológiailag jól hozzáférhető kalcium nagy mennyiségű bevitelével – melyek legjobb forrása
a citrusfélék – elkerülheted, hogy a szervezeted a csontjaid kalciumkészletéhez nyúljon. A narancs és
mandarin C-vitamin-tartalma is jó fegyver a máj felélesztésében, valamint a zsírtól való megtisztításában,
mindeközben elősegíti a fogyást.

Nyári tökfélék (különösen a cukkini és az istengyalulta tök): Segíti a pajzsmirigy stabilizálódását és a
T4- és T3-hormonok termelését. Segíti a máj helyreállítását, és támogatja a pajzsmirigyhormonokat
átalakító képességét. Könnyen felszívódó glükózt biztosít az agy és az idegrendszer többi része
számára,.

Paradicsom: A nyirokrendszer és a máj számára biológiailag hozzáférhető sajátos C-vitamin-
változatával támogatja és erősíti az immunrendszert, és megnehezíti a vírus „utazgatását” a
szervezetben. Ez a C-vitamin-változat a pajzsmirigy saját immunrendszerét is támogatja a nyaki
területen. Növekedés közben éjjel a paradicsom magába szívja és begyűjti a holdfény frekvenciáját –
ugyanúgy, ahogyan nappal a napfényét. Ez azt jelenti, hogy az elfogyasztott paradicsom erősíti a
pajzsmirigy rádióhullám- szerű frekvenciáit, és ezáltal elősegíti az egyensúly és a homeosztázis
létrejöttét a test minden szervében és mirigyében.

Petrezselyem: Kivonja a rezet és alumíniumot. A pajzsmirigy táplálása és helyreállítása révén fokozza a
T3 pajzsmirigyhormon termelését.

Spenót: Lúgos környezetet teremt a testben, és jól felszívódó mikrotápanyagokat biztosít az
idegrendszer számára. A rejtélyes súlygyarapodást és rejtélyes szívdobogásokat okozó zselészerű
vírusos hulladékanyaghoz kapcsolódva eltávolítja azt a májból. Különösen jól alkalmazható a bőr
megújítására és olyan bőrproblémák visszafordítására, mint az ekcéma és a pikkelysömör.

Uborka: Erősíti a mellékvesét és a vesét. Hidratálja a nyirokrendszert, különös tekintettel a nyak körüli
részre (ahol a pajzsmirigy saját immunrendszere található), és elősegíti a pajzsmirigy tisztulását. Az
uborka hidratáló hatása lassíthatja, és végül le is állíthatja a friss mononukleózis fertőzést.

Zeller: Erősíti az emésztőrendszer sósavtartalmát, és segíti a máj epetermelését az ételek
lebontásához. A zeller tisztító hatása támogatja a pajzsmirigy T3-hormon termelését.



Minden reggel igyál meg közel fél liter zellerlevet éhgyomorra. (Ügyelj rá, hogy friss, sima zellerlé
legyen, amiben semmilyen egyéb hozzávaló nincs. Ha érzékeny vagy rá, és a fél liter túl sok, kezdd
kisebb pohárral, és fokozatosan növeld a mennyiséget. A zellerlé gyógyító, nem kalóriadús ital, ezért
kell reggelizned is utána, hogy legyen energiád az ebédig. Ha megittad, várj legalább tizenöt percet,
mielőtt bármi mást fogyasztanál.)
Délben vagy kora délután iszogass meg körülbelül fél liter citromos vagy lime-os vizet. (Facsard ki fél
citrom vagy lime levét, és keverd bele fél liter vízbe.)
Késő délután iszogass meg körülbelül fél liter citromos vagy lime-os vizet.
Minden este igyál meg körülbelül fél liter uborkalevet Az uborkalé mellé a présbe egy kis
petrezselymet vagy korianderzöldet is tehetsz.

❶ Máj-, nyirok- és emésztőrendszer-tisztító hónap

A következő erősítő italokat kell belevenned a normál életmenetedbe, bedolgoznod a fő- és kis
étkezések rutinjába. Nem kell, hogy egész nap csak ezeket az italokat idd. Figyelj oda rá, hogy eleget
egyél az italok között, hogy ne legyél éhes. Arról se feledkezz meg, hogy akármilyen étkezési filozófia
híve vagy is, jó, ha a megismert gyógyító ételek és étrend-kiegészítők közül néhányat mindenképpen
bevezetsz a mindennapjaidba, hogy a gyógyulásod a lehető leggyorsabban és leghatékonyabban
történjen.

Húzd ki az étrendedből a nem jótékony hatású élelmiszereket, azaz a tejterméket (ideértve a tejet, a
tejszínt, a joghurtot, a sajtot, a kefirt, a tejfölt), a glutént, a kukoricát, a szóját, a sertéshúst, koffeint.

Ebben a hónapban a májadat, a nyirokrendszeredet és az emésztőrendszeredet támogatod. Ha a
gyomorban alacsony a sósav (jó sav) szintje, a nem jótékony savak könnyen felkúsznak a nyelőcsőbe
alvás közben, ami kihat a pajzsmirigyre, és akadályozza a mirigy gyógyulását. A zellerlé a sósavszint
felhozatalának legjobb eszköze, amellyel elérheted, hogy a rossz baktériumok miatt keletkező nem
jótékony hatású savak „nyugton” maradjanak. A zellerlé emellett olyan ásványi sókat tartalmaz, amelyek
még fel nem fedezett fertőtlenítő jellegük miatt vírusölő hatásúak. A hidratálás is nagyon fontos. Jó
eséllyel élsz krónikusan dehidratált állapotban – mint a legtöbb ember. Ilyenkor a szervezeted nem tudja
megfelelően kiöblíteni a szemetet, és az agyad összes szelepe sem képes megfelelő működésre. A
listán található friss levek és víz a bolygó legjobb hidratáló tonikjai közé tartoznak. Élő vízzel és
nyomelemsókkal látnak el, amelyek újraélesztik a sejtjeidet, és segítenek kitisztítanod a májad mérgeit.

Pajzsmirigy rehab - 2 hónap / 2 lépésben



1 csokor zellerszár
1/2 db alma
Öblítsd le és turmixold le.
Ha gyümölcsprésen készíted, a legtisztább levet kapod,

½ citrom vagy lime
2 bögre víz
Facsard bele a citrom vagy lime levét a vízbe.

1 db uborka leve
1/2 db alma
Öblítsd le az uborkát, préseld le vagy turmixold le.

Minden reggel igyál meg közel fél liter zellerlevet éhgyomorra, csak ezután reggelizz.
Minden nap igyál nehézfém-méregtelenítő smoothie-t. Ha nem szereted az összes nehézfém-
méregtelenítő élelmiszert egyetlen itallal bevinni, a hozzávalókat építsd be külön-külön az egyéb
ételekbe a nap során. Spirulinát tabletta formájában is beszerezhetsz, ha nem szereted az ízét.)
Délben vagy kora délután iszogass meg körülbelül fél liter citromos vagy lime-os vizet. (Facsard ki fél
citrom vagy lime levét, és keverd bele fél liter vízbe.)
Késő délután iszogass meg körülbelül fél liter gyömbéres vizet.
Minden este igyál meg körülbelül fél liter uborkalevet.

A citromos/lime-os víz további előnyei közé tartozik, hogy segít lebontani az epehólyagban lévő üledéket
és köveket, ami fokozza a máj epetermelését, növeli a sósavszintet az emésztőrendszerben, és
csökkenti a refluxot okozó rossz savak mennyiségét. Ha könnyedén megfeledkezel a vízivásról,
meglátod, milyen elképesztő helyreállító hatással lesznek rád ezek a tonikok. Ha pedig odafigyelsz rá,
hogy mindennap megigyál bizonyos mennyiségű vizet, ezekkel helyettesítheted a normál, sima
vízfogyasztásod egy részét. Ha hajlamos vagy a gyors és kimerítő tisztulásra, lassan, fokozatosan
vezesd be ezeket a változtatásokat.

Zellerlé
A friss zellerlé az egyik legerősebb gyógyhatású dzsúz.
Recept:

de turmix gépben is jó. Ezt kortyolgasd el reggeli mellé.

Fél liter citromos vagy limeos víz
Recept:

Uborkalé
Recept:

Ezeket az italokat az étrendedbe be tudod építeni.
Ha kaptál tőlem étrendet, azok mellé fogyaszthatod külön.

❷ Nehézfém méregtelenítő hónap
A következő tételeket kell belevenned a normál életmenetedbe, bedolgoznod a fő- és kis étkezések
rutinjába. Bár a smoothie helyettesíthet egy fő- vagy kis étkezést, egyáltalán nem kell egész nap csak
ezeken kibírnod. Figyelj oda rá, hogy elegendő egyéb ételhez juss, hogy ne legyél éhes. Arról se
feledkezz meg, hogy akármilyen étkezési filozófia híve vagy is, jó, ha a megismert gyógyító ételek és
étrend-kiegészítők közül néhányat mindenképpen bevezetsz a mindennapjaidba, hogy a gyógyulásod a
lehető leggyorsabban és leghatékonyabban történjen.

Ebben a hónapban megkapod a máj-, nyirok- és emésztőrendszer-tisztító hónap minden gyógyerejét.



banán
mangó
narancs
víz
Turmixgépben turmixold le az alapanyagokat.

banán
áfonya (fagyasztott is jó)
spenót
rukkola
málna (fagyasztott is jó)
Turmixgépben turmixold le az alapanyagokat.

A citromos/lime-os víz további előnyei közé tartozik, hogy segít lebontani az epehólyagban lévő üledéket
és köveket, ami fokozza a máj epetermelését, növeli a sósavszintet az emésztőrendszerben, és
csökkenti a refluxot okozó rossz savak mennyiségét. Ha könnyedén megfeledkezel a vízivásról,
meglátod, milyen elképesztő helyreállító hatással lesznek rád ezek a tonikok. Ha pedig odafigyelsz rá,
hogy mindennap megigyál bizonyos mennyiségű vizet, ezekkel helyettesítheted a normál, sima
vízfogyasztásod egy részét. Ha hajlamos vagy a gyors és kimerítő tisztulásra, lassan, fokozatosan
vezesd be ezeket a változtatásokat.

Méregtelenítő smoothie pajzsmirigyre 1.
Recept:

Méregtelenítő smoothie pajzsmirigyre 2.
Recept:

Ezeket a turmixokat az étrendedbe be tudod építeni.
Ha kaptál tőlem étrendet, egy-egy reggelit ki tudsz váltani.

Ebben a hónapban is megkapod a máj-, nyirok- és emésztőrendszer-tisztító hónap minden gyógyerejét.



2 édesburgonya kockákra vágva
2 szárzeller kockákra vágva
2 hagyma kockákra vágva
6 gerezd fokhagyma
2,5 cm kurkumagyökér meghámozva és apróra vágva
2,5 cm gyömbér meghámozva és apróra vágva
bögre petrezselyem finomra vágva
4 kakukkfű-ágacska
8 bögre víz

2 alma felszeletelve
¼ teáskanál fahéj
1 csipet őrölt vanília
2 datolya kimagozva
teáskanál nyers méz (elhagyható)
½ citrom
¼ bögre mazsola
evőkanál dió (elhagyható)
evőkanál kókuszreszelék (elhagyható)

Pajzsmirigy gyógyító leves: 2-4 adag

Az összes hozzávalót tedd bele egy nagy fazékba. Forrald fel, majd vedd le alacsonyra a hőfokot, és
főzd gyöngyözve 1 órán keresztül. Szűrd le, és iszogasd bármikor ezt a gyógyító, az egészségedet
helyreállító levest.

TIPP: Ha a zöldségeket benne hagyod, ízletes, „harapható” zöldséglevesként is fogyaszthatod. Vagy
készíthetsz belőle krémlevest is, ha éppen ehhez van kedved. Botmixerrel (vagy kisebb adagokban a
turmixgépbe kanalazva) pürésítsd az egészet homogén állagúra. Figyelj oda rá, hogy ha turmixgépbe
teszed, el tudjon távozni a gőz a fedőn lévő lyukon keresztül! Ha jó nagy adagot előre elkésztesz, a
nagyját a mélyhűtőbe teheted, és így egész hétre megvan a levesed. Ha jégkockatartó tálcában
fagyasztod meg, később könnyű lesz kiolvasztani. Ha valamivel dekadensebb levesre vágysz, amellyel
másokat is szívesen kínálsz, minden tányérba tegyél egy-egy csipet sót és egy kis kókuszolajat tálalás
előtt.

Fahéjas – mazsolás almakása: 1 adag

Tedd aprítógépbe és dolgozd el az almát a fahéjjal, az őrölt vaníliával, a datolyával, a mézzel és a citrom
levével. Addig folytasd, amíg éppen összekeverednek a hozzávalók. Öntsd ki az almás keveréket egy
tálba, és ha szereted, keverd össze mazsolával, dióval és kókuszreszelékkel.

TIPP: A feltétekkel kapcsolatban bátran engedd szabadjára a kreativitásodat és a fantáziádat!
Cserélgesd és próbálgasd őket, hogy változatosabb legyen az étel ízvilága és a bevitt tápanyagok is.

Pajzsmirigyet gyógyító recept ötletek



2 érett banán
4 evőkanál nyers méz
1 teáskanál sütőpor
½ teáskanál tengeri só
½ bögre víz
2 bögre mandulaliszt
¼ bögre burgonyakeményítő
1 evőkanál kókuszolaj
1 bögre vadon termő kék áfonya
½ bögre juharszirup (v édesítő)

3 közepes cukkini meghámozva
2 lazán megrakott bögre bazsalikomlevél
¼ bögre kendermag (elhagyható)
¼ bögre dió
teáskanál olívaolaj (elhagyható)
½ datolya
gerezd fokhagyma
¼ teáskanál tengeri só
1 citrom
¼ bögre víz
bögre koktélparadicsom

Áfonyás palacsinta 4 adag:

A tésztához turmixold homogén állagúra a banánt, a mézet, a sütőport és a tengeri sót a vízzel. Add
hozzá a mandulalisztet és a burgonyakeményítőt, és turmixold tovább sűrű, sima masszává. Ha
serpenyőben sütöd: hevíts egy kis kókuszolajat egy nagy, tapadásmentes kerámiaserpenyőben
közepes-alacsony hőfokon. Púpozott evőkanálnyi adagokban öntsd a masszát a serpenyőbe, hogy kis
palacsintákat kapj. Szórd meg a tetejüket néhány szem vadon termő kék áfonyával. Egy kanál hátuljával
egyengesd szabályosabb köralakokba a masszát. Két és fél-három perc múlva fordítsd meg a
palacsintákat, majd süsd őket tovább még 4 percig. Ha sütőben sütöd: Melegítsd elő a sütőt 160 °C-ra.
Kókuszolajjal vékonyan kenj meg két sütőpapírral kibélelt tepsit. Kanalazd bele a masszát, hogy 7-8
centis, egyenletes vastagságú köröket alkosson. Szórd meg a tetejüket néhány szem vadon termő kék
áfonyával. Süsd 8-10 percig a palacsintákat, amíg a szélük aranybarna lesz, majd fordítsd meg őket, és
süsd meg 2 percig. Öntsd rá a juharszirupot a maradék áfonyára egy kis lábasban, és közepes hőfokon,
gyakran kevergetve melegítsd át és jól keverd össze. Locsold meg vele a palacsintát, és fogyaszd azon
melegében!

TIPP: Ha a serpenyővel nem igazán boldogulsz, próbáld ki a sütőben sütést!

Pestos cukkinitészta: 2 adag

Készíts tésztát a cukkiniből egy spirálvágó, hámozó vagy julienne hámozó segítségével. Tedd bele a
tésztát egy nagy keverőtálba, és tedd félre. Addig turmixold a bazsalikomleveleket, a kendermagot, a
diót, az olívaolajat, a datolyát, a fokhagymagerezdeket, a tengeri sót és a citrom levét vízzel, amíg
homogén pesto állagú lesz. Öntsd rá a pestót a cukkinitésztára, és finoman emelve-kevergetve oszlasd
el rajta egyenletesen. Oszd szét két tálkába. Szeletelt koktélparadicsommal díszítve fogyaszd!

Pajzsmirigyet gyógyító recept ötletek



nagy gyalult tök
bögre lila hagyma felkockázva
4 gerezd fokhagyma összezúzva
2 bögre koktélparadicsom
1 bögre szeletelt gomba (elhagyható)
1 teáskanál chilipor
teáskanál szárnyas fűszerkeverék
1 teáskanál fokhagymapor
¼ teáskanál currypor
¼ teáskanál tengeri só
½ bögre napon szárított paradicsom 5 percre forró vízbe áztatva
¼ bögre paradió-bazsalikom „parmezán” (lásd lent)

¼ bögre paradió
¼ teáskanál tengeri só
¼ teáskanál szárított bazsalikom
1 gerezd fokhagyma

2 nagy édesburgonya
¼ teáskanál tengeri só
¼ teáskanál fokhagymapor
¼ teáskanál római kömény
¼ teáskanál pirospaprika
¼ teáskanál chilipor
¼ teáskanál Cayenne-bors (elhagyható)
2 teáskanál kókuszolaj (elhagyható)

Tökspagetti: 2 adag

PARADIÓ-BAZSALIKOM „PARMEZÁN”

Melegítsd elő a sütőt 200 °C-ra. Óvatosan vágd félbe a tököt, és szedd ki a magokat. Tölts meg egy
tepsit 1,5 centi vízzel, és tedd rá a tökfeleket a vágott felükkel lefelé. Süsd 30-40 percig – akkor jó, hogy
ha az ujjaddal finoman benyomod a héját, és behorpad. Vedd ki a sütőből. Ha már eléggé kihűlt, hogy
hozzányúlhass, egy villával kapard ki a tök belsejéből a „spagettit”. Oszd szét két tálkába. A „bolognese”
szószhoz forrósítsd fel a kockára vágott hagymát 2 evőkanál vízen, és közepes-magas hőfokon párold
üvegesre. Evőkanalanként adj hozzá vizet, hogy ne kapjon le. Ha kész, tedd rá a fokhagymát, a
koktélparadicsomot és a gombát, és add hozzá a chiliport, a szárnyas fűszerkeveréket, a
fokhagymaport, a curryport, a tengeri sót és a napon szárított paradicsomot. Párold tovább 5-7 percig
gyakran kevergetve, amíg a paradicsom megpuhul. Botmixerrel turmixold jól össze a szószt, de csak
annyira, hogy darabos, "harapható” maradjon. Átkanalazhatod egy turmixgépbe is, és finoman pulzálva
dolgozhatsz rajta, csak figyelj oda, hogy legyen rés a fedőn, hogy a gőz távozhasson. Egy turmixgépben
vagy aprítógépben pulzálva dolgozd darabos-morzsásra a paradiót, a tengeri sót, a bazsalikomot és a
fokhagymát. A tökspagettire halmozva tálald a szószt. Szórd meg paradió-bazsalikom „parmezánnal”.

Édesburgonya csipsz guacamole-val 2 adag:

Pajzsmirigyet gyógyító recept ötletek



2 avokádó
½ citrom 1 lime
1 kis paradicsom apró kockákra vágva
¼ lila hagyma apróra vágva
½ bögre koriander zöld felvágva
1 gerezd fokhagyma apróra vágva
¼ jalapeño apróra vágva (elhagyható)
¼ teáskanál tengeri só (elhagyható)

GUACAMOLE

Melegítsd elő a sütőt 120 °C-ra. Egy zöldséggyaluval vagy késsel vágd vékony körszeletekre az
édesburgonyát – ha lehetséges, körülbelül 1,5 milliméteresre, de 3 milliméternél ne legyenek
vastagabbak a szeletek. Az a lényeg, hogy egyenletesen vékonyak legyenek, de ne lehessen átlátni
rajtuk. Tegyél fel forrni egy fazék vizet. Tedd bele az édesburgonya-szeleteket a lobogó vízbe, majd
vedd vissza a hőfokot közepesre, hogy csak gyöngyözzön. Öt perc múlva vedd ki az édesburgonyát, és
öntsd ki a vizet. Keverd össze a tengeri sót, a fokhagymaport, a római köményt, a pirospaprikát, a
chiliport és a Cayenne-borsot egy kis tálban. Finoman olajozz ki két tepsit kókuszolajjal. Rendezd el a
szeleteket a tepsikben úgy, hogy ne fedjék egymást. A tetejüket finoman kend meg még egy kis
kókuszolajjal. Hintsd meg őket bőkezűen a fűszerkeverékkel. Süsd 25 percig. Vedd ki a tepsiket a
sütőből, szedd le róluk a már ropogós szeleteket, és tedd vissza még 5 percre, majd megint ellenőrizd,
hogy vannak-e kész chipsek. Ha szükséges, a maradékot süsd még 3-5 percig. Lehetséges, hogy
amikor kiveszed a sütőből, még nem tűnnek ropogósnak a szeletek, kint azonban ropogósra hűlhetnek.
Törd össze az avokádót a citrom és a lime levével egy kis tálban. Keverd bele a többi hozzávalót.
Kínálhatod bármilyen aprított zöldség mellé, salátaöntetként vagy akár főtt zöldségek feltétjeként. Kínáld
az édesburgonyachipset guacamoléval, vagy fogyaszd csak magában, ahogy van. Úgy a legjobb, ha az
elkészülése után nem sokkal elfogyasztod!

Pajzsmirigyet gyógyító recept ötletek



A táplálkozás mellett étrendedet fontos vitaminokkal és kiegészítőkkel érdemes megtámogatnod.

A pajzsmirigy megfelelő működése függ a T4 előállításához szükséges tápanyagoktól és a T4 T3-má
alakításához szükséges anyagok meglététől is, amely a sejtek szintjén aktív pajzsmirigyhormon. Ha nem
képes elegendő tápanyagot, például jódot, cinket, szelént, D-vitamint és vasat nyerni önmagában az
ételekből, mindenképp beszélj orvosoddal a kiegészítőkről.

Most abban segítek neked, hogy általánosságban mi hat jól a pajzsmirigy működésére!

B12-vitamin: A megfelelő B12-bevitel kritikus fontosságú, mert ez a vitamin – melyből szinte senkinek a
szervezetében nincs elegendő A B12 különleges támogatással látja el a központi idegrendszert és az
endokrin rendszert, és segít a helyreállításukban, és erősíti a neurotranszmitter vegyületeket. Ez a
vitamin erősíti továbbá az immunrendszeredet, a mentális és érzelmi állapotodat, és segít a metilációs
problémák helyreállításában.

Cink: A cink erősíti a pajzsmirigyet, és stabilizálja a mellékvesét. Nem kell attól tartanod, hogy a cink
szedésével lemeríted a rézkészletedet.

C-vitamin: A C-vitamin az egész immunrendszert erősíti. Kimossa a májban az ott felgyűlt
méreganyagait, egyensúlyba hozza a vérlemezke-termelést, és elősegíti a központi idegrendszer
helyreállítását. Mindezzel párhuzamosan csökkenti a (mind rákos, mind jóindulatú) pajzsmirigygöböket, -
tumorokat és -cisztákat, és támogatja és helyreállítja a mellékvesét.

Spirulina: Ez az algafajta, mely por vagy kapszula formában is beszerezhető, fantasztikus szövetséges
a központi idegrendszer helyreállítása és bizonyos nehézfémek, például a higany és a toxikus réz
eltávolítása során a májból, a szaporítószerv-rendszerből, az emésztőrendszerből, a pajzsmirigyből
és az agyból.

Szelén: Ez az étrend-kiegészítő a pajzsmirigyszövet erősödését segíti elő, hogy védje a vírus okozta
hegesedéstől. Emellett az egész immunrendszerre serkentőleg hat, erősíti és támogatja a központi
idegrendszert, és – a pajzsmirigyet támogatva – stimulálja a T4 és T3 pajzsmirigyhormonok termelését.

D-vitamin: A szervezetnek szüksége van D-vitaminra, hogy pajzsmirigy hormonokat termeljen, és azok
felhasználásához is. Ha nincs belőle elég gyakoribbá válnak bizonyos autoimmun betegségek, illetve
fertőzések is, és gyulladásgátló hatása is van.

Táplálékkiegészítők



Kerüld a fehér cukrot és a mesterséges édesítőszereket is!
Kerüld a feldolgozott élelmiszereket!
Használd az e-book-ban vázolt okos élelmiszereket az étrendedben!

Minden reggel, felkelést követően 1 órán belül fogyaszd el az első étkezést (ha használsz
pajzsmirigy rehab szerinti italokat, smoothie-kat, azok is megfelelnek első étkezésnek).
Ezt követően 3-5 óránként étkezz!
Használd a pajzsmirigyet támogató élelmiszereket és vond ki azokat, amelyek negatívan
befolyásolják a működését!

Mindig tudd, mikor mit fogsz enni!
Egész napra tervezd meg az étkezéseidet, tudatosan!
Ne nassolj, főleg ne a tiltott listáról!
Ha mégis előfordulna, hogy étteremben vagy vendégségben, esetleg szakmai meetingen kell
étkezned, igyekezz úgy választani, ami pajzsmirigy támogató. Ezért érdemes memorizálni, mely
ételek támogatják és melyek nem!
Dolgozz saját magadon, az önfejlesztés fontos! Használd a Duciforradalom eszközrendszereit,
ingyenes e-könyveit!

Ha lehetőséged van rá, feküdj le éjfél előtt!
A szobádban legyen hűvös!
Az utolsó étkezésed alvás előtt 1,5-2 órával legyen!

Légy hidratált!
Fogyaszd a pajzsmirigyet támogató italokat!
Ha nehezedre esik, használj mobilos applikációt, így nem felejted el!
Tippem: minden étkezés mellé igyál 3-4dl folyadékot! Ezzel 1,5-2 litert könnyen összehozol és nem
kell egész nap az ivás miatt aggódnod!

Ne használj olyan élelmiszert, amelyben ízfokozó és adalékanyag van!
Mindig válaszd a legtermészetesebb forrásokat, másodlagos legyen egy félkész vagy feldolgozott
verzió!
Ne használj cukrozott gyors pácokat, üveges bolti szószokat! Mindent kísérletezz ki otthon a
konyhádban!
Használj friss zöldfűszereket, fokhagymát, hagymaféléket!

Törődj a vércukorszinteddel! Legyen egyenletes!

Reggelizz!

Tervezz!

Aludj eleget!

Igyál eleget!

Kerüld a méreganyagokat!

Hormonegyensúlyod helyreállítása

https://www.duciforradalom.hu/duciforradalom-eszkoztar/


Ha úgy érzed, lehetséges eltérés a pajzsmirigyed működésében és még nem
konzultáltál szakorvossal, keress fel egyet. Nézesd meg a TSH, T3, T4, AntiTPO
hormonokat!
Mindenben úr a táplálkozás. Ahhoz, hogy változz, változtatnod kell!
Kerüld a nem okos élelmiszereket! 
Kerüld a pajzsmirigyet negatívan stimuláló élelmiszereket!
Vezesd be a pajzsmirigyet támogató élelmiszereket!
Vezess naplót arról, mikor mit eszel! Használd a Duciforradalom eszküzeit!
Indulásképp vágj bele a 2 hónapos pajzsmirigy rehabba! Fogyaszd az italokat és
smoothie-kat!
Légy bátor! Kísérletezz az ízekkel! Főzz választékosan!

Próbáld ki az e-book receptjeit és az e-book-ban felsorolt élelmiszerekkel alkoss
sajátokat!
Ha komplex étrendet szeretnél, igényeld az Inzulinrezisztencia és Pajzsmirigy
étrend e-book-ot (ha még nem a tiéd)!

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Hogyan állj neki olvasás után?

Start

https://www.duciforradalom.hu/l/letoltheto-segedletek-gyujtemenye/


Ha többet szeretnél tanulni a
hormonjaidról, ha hiba nélkül
szeretnéd csinálni, szerezd
meg a többi e-book-ot és
receptes gyűjteményt is.

Még több tudásanyag!

Megnézem a 
többi e-book-ot!

https://www.duciforradalom.hu/mini-e-tudas-csomagok/
https://www.duciforradalom.hu/mini-e-tudas-csomagok/
https://www.duciforradalom.hu/mini-e-tudas-csomagok/

