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Minden jog fenntartva!
 

A könyv szerzői jogi műnek minősül. A könyv használója az alábbi feltételeket és nyilatkozatokat
elfogadja. A könyvben lévő tartalmak vagy azok bármely részletének másolása, többszörösítése, újra
nyilvánosságához történő közvetítése, más módon való felhasználása, feldolgozása és értékesítése a
Szerző előzetes, írásos hozzájárulása nélkül nem engedélyezett. A könyvből bármilyen anyagot
átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak az adott weboldalra és könyvre való hivatkozással lehet. A
Szerző fenntartja a jogát szellemi tulajdonának valamennyi elemére.

A könyvben található tartalmak a Szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. számú törvény (továbbiakban:
Szjt.) alapján szerzői jogi védelem alá esnek, mely törvényben foglalt szabályok megsértése esetén a
felhasználót az Szjt. 94. §-94/D. §-ai szerint polgári jogi felelősség terheli.

A Szerző igyekszik a lehető legpontosabb információkat szolgáltatni. Az információk esetleges
félreértéséből, vagy a helytelen következtetések levonásából eredő esetleges károkért a Szerző és
Kiadó nem vállalja a felelősséget.

A könyvben szereplő információkat az olvasó kizárólag saját felelősségére használhatja fel. A
könyvben található információk tájékoztató jellegűek és nem helyettesítik az alapos orvosi
vizsgálatot, diagnózist. Az ennek elmaradásából származó egészségkárosodásért a Szerző nem vállal
felelősséget. Tartósan fennálló vagy akut tünetek esetében is kérem, keresd fel kezelőorvosodat!
Minden egyéb kérdésben az Általános Szerződési Feltételek tartalma és hivatkozásai az irányadók.

A „Duciforradalom” szóösszetétel a Szerző védjegye, melyet csak a Szerző előzetes, írásos
engedélyével lehet felhasználni.

Írta: Kovács Klaudia

KÖSZÖNJÜK,
hogy munkánkat tiszteletben

tartod!



Az eltolt makróarányok (szénhidrát, zsír, fehérje) nem
hoznak nagyobb eredményt, mintha kiegyensúlyozottan,
egészségtudatosan állítod össze a napi
tápanyagbeviteledet.
A nagy kalóriadeficit nem eredményesebb, mint az óvatos
diétázás, mert a túl alacsony energiaigényű napi menü nem
fenntartható hosszú távon, így eredménye sem lesz tartós.

indokolatlan szélsőségek, tiltások

Alacsony kalóriafogyasztás mellett elfáradsz és idő előtt
feladhatod, mert a szervezeted nem támogatja a túlzásba
vitt megvonásokat. Az egyensúlyra való törekvés elsődleges
túlélőmotorja a testednek, ezért mindig afelé fog terelni,
hogy a számára ideális állapotot fenntartsa. Sanyargatás
mellett az éhséghormonok termelődése fokozódik, ami
hamar csillapíthatatlan étvágyhoz és falásrohamhoz vezet.

koplalás
MI NEM KELL A FOGYÁSHOZ?

Testünk 70-80%-a vízből áll. A hidratáltabb szervezetben
jobban működik a zsírok lebontása, de élhetetlen
szokásokat erőltetned nem egészséges. Óránként 1 pohár
víz elfogyasztása 12 óra alatt már közel 2,5 liter folyadéknak
felel meg. 2 liter alá ne csökkentsd le a tiszta folyadék
(tiszta ásványvíz vagy csapvíz) mennyiségét, de jóval több
sem kell.

túlzásba vitt vízfogyasztás
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Nincsenek hizlaló ételek, a hízást az eredményezi, hogy
többet és olykor kontroll nélkül eszel és nem is feltétlenül
vagy tisztában a napi bevitt energiamennyiséggel.
Az étrendedbe nagyon sok minden beleférhet, ha
odafigyelsz a minőségi tápanyagokra: elegendő rostot,
vitamint, zöldséget, gyümölcsöt, megfelelő
fehérjeforrásokat, jó gabonákat, egészséges olajféléket és
magvakat illesztesz a teljes napi menüdbe.

félelmek az ételektől

A szénhidrát-blokkolók, bogyók, anyagcsere-fokozók,
zsírégetők csak olyan esetekben hoznak valódi eredményt,
ha komoly (sportolói) izommunka folyik. Ha nem vagy
élsportoló vagy versenyző, akkor nem alkalmazol ilyen
sportszokásokat.
Nem a táplálékkiegészítők eredményeznek fogyási
sikereket, hanem elsődlegesen a mögé épített, tudatos
étrend és életmódrendszer felelős a sikeres
súlycsökkenésért. 
A táplálékkiegészítők tehát csak akkor fejtenek ki
elfogadható hatást, ha ezt megelőzően a helyes
táplálkozási rendszert jól működteted. Ide tartoznak a
legnépszerűbb fehérjeporok és kollagénporok is.
Programom lehetőséget kínál kollagéntermékek
beépítésére, de e nélkül is tökéletes utat kínál a teljes
módszertan. 

csodaszerek
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Minden napod ébredéstől alvás időig tart. Ebben az
időintervallumban minden döntés a tiéd. Ezeket a
döntéseket akkor tudod támogatni, ha keretet adsz a teljes
napodnak.
Hetente állítsd össze az adott heti tervet: mire szeretnél
fókuszálni, milyen menüt fogsz készíteni. Ehhez a program
egy egyszerű útmutatót kínál számodra, amit csak be kell
tartanod.
A napi menü saját életritmusod szerint kerüljön kialakításra:
minimum 4-5-ször próbálj meg étkezni. Az egész napos
menü része: reggeli, ebéd, vacsora és 1 vagy 2 snack.
Ébredést követően 1 órán belül reggelizz.
Ezt követően 3-4 óránként iktasd be az étkezéseket.
Lefekvés előtt 2 órával egyél utoljára.
Az étkezések között ne egyél semmit. A fix étkezési pontok
elősegítik az egyenletes cukoranyagcsere-ritmusodat. Ezzel
teremted meg azt a közérzetet, hogy ne törjön rád
farkaséhség. Így tudod elkerülni az észrevétlen kalóriákat
tartalmazó nasik elfogyasztását.
A kávé és a zéró italok tekintetében is fontos, hogy az
étkezések részei legyenek és ne kettő étkezés között
fogyaszd el (pl. kávét közvetlenül reggeli vagy ebéd után
fogyaszd el, ne pedig két étkezés között).
Energiamentes folyadékot (víz, tea) bármikor
kortyolgathatsz a nap folyamán.

napirend és rendszer
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1500 kalória alatt tartós & egészséges fogyás (véleményem
szerint)  nem létezik dietetikai szempontból. Az alacsonyabb
kalóriával összeállított étrend hozzájárulhat a
hormonegyensúly szélsőséges eltolódásához, a
falásrohamokhoz, a jo-jo effektushoz, a hamar bekövetkező
stagnáláshoz, a sikerélmény egyértelmű hiányához és a
motivációcsökkenéshez.  Hosszú távon képtelen leszel
kitartani, ha nem eszel eleget. Az életmódváltás akkor
fenntartható, ha partnerként tekintesz a testedre, azt nem
sanyargatni akarod, hanem egészséges egyensúlyra
törekszel. Hálás lesz érte.

minimum 1500-1600 kalória

A fix, variálhatatlan ételek előbb vagy utóbb teherré válnak,
mert unalmas és egyhangú menütervek hamar vágyódást
idéznek elő az étrenden kívüli, kedvenc ételeid után. 
Azok a menütervek, amiben tilos a variálás, gyors
egyhangúságot is előidézhetnek, ami kedvedet szegi.
Megfelelő tudatosság birtokában képes vagy jó döntéseket
hozni. Az ehhez szükséges tudást a program biztosítja
számodra.
Olyan ételportfólióra van szükség, amit számtalan módon
képes vagy variálni és magadra tudod azt szabni. Ezzel
megteremted azt a mentális állapotot, amellyel nem érzed
magad szigorú csapdában.

ételportfólió
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A kollagén egy "ragasztó-termelő" fehérje. Szükséges a
szervezetben minden szövet formálásához és
gyógyításához. A  szervezetben lévő teljes fehérje 30%-a
kollagén. A mai rohanó világunkban a tápanyagszintet
kimeríthetjük azáltal, hogy stresszes életet élünk és
folyamatos fizikai terhelésnek tesszük ki magunkat. Itt
válnak kulcsfontosságúvá a kiegészítők. A kollagén-
kiegészítők könnyen hozzáférhető kollagénláncokat
biztosítanak, amelyet a szervezet az összes szükséges
szövetben felhasználhat. Hatékonyabb a szervezeted
számára, mint az, amikor a nulláról kell megalkotnia
kollagén rostjait ételekből kivonva. Ezt úgy kell elképzelni,
hogy míg a táplálékkal bevitt nyersanyagokat arra
használja a szervezet, hogy ragasztót (kollagént) készítsen,
a kollagén kiegészítők segítenek abban, hogy rövid időn
belül támogathassák az egészséges bőrt, a szerveket és a
szöveteket.
A kollagén  segít a test minden szövetének
megerősítésében, a ragyogó bőr, az erős körmök, az
egészséges fogak és a dús haj formájában fogja a
szervezetünk meghálálni. 
A kollagén nem csak a fogyásban támogathat, de segíthet a
súlycsökkentés során kialakult néhány mellékhatás
kezelésében, beleértve a test erősségének és a bőr
épségének megőrzését néhány kiló elvesztése után. 

kollagénpótlás
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gluténmentes, bátran fogyasztható élelmiszercsoportok:
gluténmentes gabonák, gluténmentes lisztek, gyümölcsök,
adalékanyagmentes fűszersók, halak, húsfélék, növényi tejek, olajos
magvak, tojás, zöldségek
gluténmentes étrendben használható gabonák és lisztfélék: hajdina,
hajdinaliszt, kókuszliszt, köles, kölesliszt, kukoricaliszt, mandulaliszt,
rizs, rizsliszt, quinoa, quinoaliszt, zabpehely, zabliszt, zöldbanánliszt
glutént tartalmazó, kerülendő élelmiszerek: árpa, búza, búzaliszt,
fehér kenyerek, bulgur, rozs, teljes kiőrlésű kenyerek, kuszkusz,
tésztafélék, tönköly
glutén-tiltás esetei: emésztőrendszeri betegségek, glutén-intolerancia,
inzulinrezisztencia, diabétesz, PCOS pajzsmirigygondok, erősebb
túlsúly esetén javallott

GLUTÉNKÉRDÉSEK A PROGRAMBAN

AMIT NEM VEHETSZ FÉLVÁLLRÓL

tehéntej tiltására vonatkozó javallatok: tejfehérje-intolerancia,
inzulinrezisztencia, PCOS, diabétesz, felborult bélflóra
tehéntej kiváltására alkalmas élelmiszerek: növényi tejek (kesudiótej,
kókusztej, mandulatej, rizstej, zabtej), növényi tejtermékek (növényi
sajtok, kókuszjoghurt, kókuszkrém, zabkrém, vegán krémek),
kecsketej, kecskesajt, juhtej, juhsajt, feta sajt, bivaly mozzarella
példák növényi termékekre: Dr.Oetker vegán krém, violife sajtok,
ALDI/LIDL saját márkás növényi termékek

TEJKÉRDÉSEK A PROGRAMBAN

6.



fogyásodat támogatja a diétád első 12-24 hetében, ha a tehéntejet és
glutént tartalmazó élelmiszerek fogyasztását korlátozod
a túlsúly okán vélhetően egyensúlytalanságokat rejt a bélflórád, ezzel
támogathatód a regenerációját
a program ételei leginkább glutén-, és tejmentesek, figyelve arra, hogy
nem manipulált élelmiszereket fogyasztunk, hanem eredendően
gluténmentes és tehéntejmentes alapanyagokat használunk

GLUTÉN - TEJ
HA ENGEM KÉRDEZEL...

HORMONÁLIS PROBLÉMÁK ÉTRENDJE

kerülendő élelmiszercsoportok: búza (ezáltal a glutén is), hozzáadott
finomított kristálycukor, tehéntejből készült termékek

gyümölcsöket önmagában ne egyél, fogyassz mellé pár szem olajos
magot
fontos a rendszeres orvosi kontroll
kiegyensúlyozott és 3-4 óránként beiktatott étkezési módszertan
javallott
a tehéntejben található kazein típusa fokozza az 1. típusú
cukorbetegség és az inzulinrezisztencia kockázatát, míg a kecskesajt
kazeinvariáns (A2 béta-kazein) védelmet nyújt a cukorbetegség ellen,
és javítja az inzulinrezisztenciát, ezért kiskapu a kecsketejből készült
tejtermékek köre a terápiás kezelésben

INZULINREZISZTENCIA/ PCOS/
DIABÉTESZ

egyedi szabályok: 

7.



kerülendő élelmiszercsoportok: glutén, hozzáadott finomított
kristálycukor, nyers keresztesvirágú zöldségek (brokkoli, karfiol,
káposzta, kelbimbó), koffein, kukorica, sertéshús tehéntejből készült
termékek, szója
akinek pajzsmirigygondja van, gyakran néz szembe
inzulinrezisztenciával vagy cukorbetegséggel is, mert  az
inzulinkiugrások károsítják a pajzsmirigyet 
a finomított cukrokat rendszeresen fogyasztóknál nagyon gyakori az
Inzulinrezisztencia és a diabétesz, tehát a kettő hormonális eltérés
egymást negatívan befolyásolja

PAJZSMIRIGYGONDOK

KEZELŐORVOSI KONTROLL
Amennyiben tudomásod van egészségügyi problémákról, konzultálj
kezelőorvosoddal vagy a Duciforradalom program endokrinológus 
 szakorvosával.

Az inzulinrezisztencia, a PCOS, a 2-es típusú cukorbetegség, a
pajzsmirigyproblémák megoldása kétlépcsős. Elengedhetetlen tudnod,
hogy nálad mi húzódik a háttérben, tehát szakorvosi vélemény birtokában
lesz teljes képed az állapotodról. Az eltérések gyógyszeres kezelése
nagyban segíthet tüneteid kezelésében. Ez azonban nem lesz elég. A
kezelőorvosod által felállított terápiás javaslatokon felül fegyvered a
táplálkozási protokoll megváltoztatása lehet az orvosi javaslatok
kiegészítéseként. 
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reggeli
snack 1
ebéd
snack 2
vacsora

NAPI MENÜNK 5 ÉTKEZÉSBŐL ÁLL
ÉTRENDTERVEZÉSI SZABÁLYOK

reggelizz ébredést követő 1-1,5 órán belül
az étkezések között 3-4 (maximum 5) óra teljen el
ehetsz 18:00 óra után, lefekvés előtt 2 órával egyél utoljára
az étkezések között semmi mást ne egyél
a 2 db snacket tízóraira és uzsonnára fogyaszd el
a kávé étkezés része legyen (pl. reggeli vagy ebéd után), növényi tejjel
és édesítővel

HOGYAN TERVEZZ?

pl. 06:00  
pl. 09:00  
pl. 13:00
pl. 17:00
pl. 20:00

pl. 07:00  
pl. 10:00  
pl. 14:00
pl. 17:00
pl. 20:00

pl. 07:00  
pl. 10:00  
pl. 13:00
pl. 16:00
pl. 19:00

pl. 08:00  
pl. 11:00  
pl. 14:00
pl. 17:00
pl. 20:00

Ha több műszakban dolgozol, mindig a nagy alvás a kiindulópont. Ezután
1-1,5 órán belül reggelizz, majd 3-5 óránként egyél.  Oszd el a napi
menüdet akár 6-7 részre is. 

9.

az a kalóriaérték, amely fölött már nagy eséllyel hízás történik
a plafont nem muszáj elérni, az a fontos, hogy ne lépd túl azt
ha például 1500 - 1800 kalória között érdemes étkezned, mert a
kiszámolt értékeid alapján a plafon nálad 1800 kalória, akkor nem
muszáj 1800 kalóriát enned, de nem ehetsz kevesebbet, mint 1500
kalória és érdemes közelíteni az 1800-hoz (figyelj a testedre, mi elég)

KALÓRIA PLAFON

az a kalóriaérték, amely alatt nem érdemes étkezni
az egészséges női és férfi hormonháztartás esetén ez 1500 kalória

KALÓRIA MINIMUM



EGYÉNI KALÓRIAIGÉNYED FOGYÁSHOZ

a szükséges kalóriaszámolás alapja az (1) alapanyagcsere 
a (2) tényleges napi energiaigényed ahhoz mérten változik, mennyire
vagy aktív munkavégzés és/vagy sportolási szokásaid alapján
a számodra ideális kalóriasáv a kettő érték közé esik
legideálisabb (3) maximális kalóriád a tényleges energiaigényed 20%-
kal csökkentett mennyisége

10.

nők: (kg x 9,99) + (cm x 6,25) - (életkor x 4.92) - 161 = alapanyagcsere
férfiak: (kg x 9,99) + (cm x 6,25) - (életkor x 4.92) + 5 = alapanyagcsere

(1) ALAPANYAGCSERE

alapanyagcserédet aktivitási szorzóval növeled
nem etetjük a túlsúlyt!!!!
inaktív élet, nem végzel edzést célirányosan egyáltalán: 1,3
heti 3-4 könnyebb edzés: 1,4
kis gyermekkel vagy otthon, várandós vagy: 1,4
fizikai munka vagy heti 3-5-6 kemény edzés: 1,5

(2) TÉNYLEGES ENERGIAIGÉNY SZORZÓK

inaktív élet: nem sportolsz semmit, irodai munkát végzel vagy
ülőmunkát végzel, amiben keveset mozogsz (egy helyben ülsz/állsz)
fizikai munka: árupakolás, rakodás, építőmunka, sok rohangálást
igénylő munkakörök, kerékpárral dolgozol
heti 3-4 könnyebb edzés: nagyobb tempóban gyalogolsz, kardiózol,
arerobik órákra jársz, jógázol, 1-2x súlyzózol
heti 3-5-6 kemény edzés: edzőteremben végzel edzésmunkát súlyzókkal,
futsz, HIIT-ezel, saját testsúlyos aktív sportot űzöl, boxolsz, stb.

TÉNYLEGES ENERGIAIGÉNY PÉLDÁK

SZABD MAGADRA A MAXIMÁLIS KALÓRIÁD



ÉTRENDTERVEZÉSI SZABÁLYOK 11.

a programban 1500 és 2000 kalória közötti sávokban étkezünk, egyéni
paramétereknek megfeleltetve (1500 kalória alá és 2000 kalória fölé
nem megyünk)
hiába számoltál magadra 2000 kalória feletti értéket, tapasztalatom az,
hogy ennél magasabb kalóriabevitel mellett nagyon lassan indul el a
fogyás és hamarabb adjátok fel, mint amennyi türelmetek van
ez azt jelenit, hogy akinek magasabb a 20%-kal csökkentett, kiszámolt
MAXIMÁLIS KALÓRIAÉRTÉKE  2000 kalóriánál, az maximum 2000
kalóriát fogyasszon
ez a bevitel már nem okoz sanyargatást, anyagcsere lassulást, sem
éhezést, hiába csúszol be alapanyagcsere alá
amennyiben éhes vagy, mindig vizsgáld meg, hogy ez valódi éhség e,
vagy inkább csak étvágy
amennyiben éhes vagy, egyél nyugodtan fehérje alapú forrást (például:
kollagénturmixot vagy pár kocka kecskesajtot, 2-3 szelet
baromfisonkát), illetve zöldségeket (például zöld salátákat, friss répát,
uborkát, zellert)

(3) MAXIMÁLIS KALÓRIAIGÉNY 
      AZAZ NEM ETETJÜK A TÚLSÚLYT!

1 adag reggeli + 1 adag ebéd + 1 adag vacsora + 2 db snack 
ÉS! ezen felül egyél + 1 adag snacket vagy a reggeli legyen 1,5 adag!

1700-1800 kcal plafon napi kalóriakeret

1 adag reggeli + 1 adag ebéd + 1 adag vacsora + 2 db snack 
ÉS! ezen felül az ebéd is ÉS a vacsora is 1,5 szeres adag legyen!
A plafont nem muszáj elérni! Az a fontos, hogy ne lépd túl!

1900-2000 kcal plafon napi kalóriakeret

 1 adag reggeli + 1 adag ebéd + 1 adag vacsora + 2 db snack

1500-1600 kcal közötti napi kalóriakeret



EGYÉNI KALÓRIAIGÉNYED

35 éves nő, 165 cm, 105 kg, irodai munka
(105 x 9,99) + (165 x 6,25) - (35 x 4.92) - 161 = 1048 + 1031 - 172 - 161 =
1746
alapanyagcserénk tehát 1746 kcal
tényleges energiaigény inaktív élet miatt 1,3 szorzó: 1746 x 1,3 = 2269
kcal
legmagasabb kalória 2269 - 20% = 2269 - 453 = 1815 kcal ~ 1800 kcal
fogyási sáv: 1500-1800 kcal
komfortos kalória valahol a kettő között található: 1700 kcal
gyakorlatban ez azt jelenti, nem ehetsz 1500 kalóriánál kevesebbet, de
nem érdemes 1800 kalória fölé sem emelned a napi energiabevitelt és az
optimális, kényelmes kalória valahol 1700 kalória környékén lesz
ezt egyénileg kell érezned, figyelned és érdemes hallgatni a tested
jelzéseire

PÉLDA 1
12.

35 éves nő, 165 cm, 105 kg, heti 3x aerobikra jár
(105 x 9,99) + (165 x 6,25) - (35 x 4.92) - 161 = 1048 + 1031 - 172 - 161 =
1746
alapanyagcserénk tehát 1746 kcal
tényleges energiaigény heti 3 edzés miatt 1,4 szorzó : 1746 x 1,4 = 2444
kcal
legmagasabb kalória 2444 - 20% = 2269 - 488 = 1955 kcal ~ 1900 kcal
fogyási sáv: 1500-1900 kcal
komfortos kalória valahol a kettő között található: 1800 kcal
gyakorlatban ez azt jelenti, nem ehetsz 1500 kalóriánál kevesebbet, de
nem érdemes 1900 kalória fölé sem emelned a napi energiabevitelt és
az optimális, kényelmes kalória valahol 1800 kalória környékén lesz
ezt egyénileg kell érezned, figyelned és érdemes hallgatni a tested
jelzéseire

PÉLDA 2 könnyed
mozgás

teljesen
inaktív élet

még nem
kritikus

induló súly

még nem
kritikus

induló súly



35 éves nő, 165 cm, 145 kg, heti 3x sétál
(145 x 9,99) + (165 x 6,25) - (35 x 4.92) - 161 = 1448 + 1031 - 172 - 161 =
2146
alapanyagcserénk tehát 2146 kcal
tényleges energiaigény heti 3 edzés miatt 1,4 szorzó : 2146 x 1,4 = 3004
kcal
legmagasabb kalória 3004 - 20% = 3004 - 600 = 2403 kcal ~ 2400 kcal
fogyási sáv: 2000 kcal
A plafon szabály értelmében 2000 kcal felett 2000 kcal-val
maximalizálunk
komfortos kalória: 2000 kcal
mivel magasabb lenne az ideális kalória, ezért vedd komolyan, hogy nem
éhezhetsz, tehát ha meg bírod enni, ne egyél kevesebbet
amennyiben éhes vagy (fizikailag és nem étvágyad van), fehérje forrást
és zöldséget lehet még fogyasztani
gyakorlatban ez azt jelenti, hogy az a legoptimálisabb számodra, ha
2000 kalóriával kezded a diétádat
amennyiben a magas rosttartalmú, minőségi élelmiszerekből álló
étrendben hirtelen túl sok lesz a 2000 kalória, akkor szépen, óvatosan,
hétről hétre érd el a kívánt értéket, de ebben az esetben sem mehetsz
1500 kalória alá

PÉLDA 3

EGYÉNI KALÓRIAIGÉNYED

fogyásodat folyamatosan nyomon kell kövesse a kalória, ezért 10-15 kg
fogyásonként ellenőrizd újra az egyén kalóriaszámolást
használhatod a programban használt kalóriakalkulátoromat is (ezt
megtalálod majd a kurzus oldalán (www.duciforradalom.hu)
például, ha 2000 kalóriával kezdtél, de fogytál már 20 kilót és a
legközelebbi számolás esetén 1900 kalória értéket kapsz, akkor
csökkentened kell a kalóriát 1900-ra, mert 2000 kcal már sok lesz

FOGYÁST NYOMON KÖVETŐ KALÓRIA

13.
már magas
induló súly könnyed

mozgás



MIRE LESZ SZÜKSÉGED?

Konyhamérleg - hogy mérni tudd az adagokat
Ételtároló dobozok - hogy előre elkészíthesd (azaz
"mealprepelhesd") a napi menüt
Kollagén - a receptekben megtalálható a Senor/ita kollagén
termékek ajánlása funkcionális táplálkozást segítő, a
diétádat támogató élelmiszerként. Ahogy említem is:
támogatja, segíti a napi étkezésedet. Ettől függetlenül
használata nem kötelező. Arra figyelj, hogy IR-es,
pajzsmirigyes betegként tejsavót soha ne fogyassz, mert
hormonális betegségeidet nem támogatja. A Senor/ita
kollagén tejsavót, glutént, szóját, cukrot, tartósítószert,
ízfokozót nem tartalmaz. A snackek között találsz
kollagénmentes alternatívát is. Ahhoz, hogy édesség utáni
vágyadat, telítettség érzetedet, jóllakottságodat támogasd,
segít a kollagénnel készíthető turmixok, desszertek, sós és
édes finomságok tárháza. Próbáld ki, ha úgy érzed, szeretnél
finomságokat is enni a napod során, de az nem rúgja fel a
diétádat!
VIP tagként egyedi árlistával szerezheted be a kollagén
termékeinket

14.



szendvics variációk
pirítós kencével (mártogatós / szendvicskrém)
zabkása variációk
tojásos variációk
zöldséges tócsni variációk
sós reggeli mug cake
édes reggeli mug cake

Dia ebéd varázsmenüje fehérje + zöldség + köret + mártás összetevőkből
főzelék varázsmenü zöldség variációkkal és feltét variációkkal

Dia varázsmenüje vacsoravariációkhoz
lehetőséged van arra is, hogy kollagénturmixot fogyassz vacsorára, ebben az
esetben felcseréled a vacsora és uzsonna időpontját (FIGYELEM! Csak a
kollagénturmix és vacsoravariáció cseréje lehetséges, más snacket ne egyél
vacsorára a felsorolt listáról!)

kollagénturmix 
sós palacsinta
édes palacsinta
gyümölcs + olajos magvak
gyümölcs + zabkeksz
Dia Snack mennyország receptes finomságai
Dia snack főtt étel varázsmenü variációi fehérje + zöldség kiválasztásával (pl.
olívaolajjal sült roston csirkemellfilé párolt karfiollal)
Dia sós és édes snack mug cake receptjei

REGGELI

EBÉD

VACSORA

SNACK 1 és SNACK 2

NAPI ÉTREND A LEGEGYSZERŰBBEN
DIA VARÁZSMENÜIVEL

15.



Az ételeket szabadon tudod variálni meghatározott összetevők közül
összeválogatva.
Minden varázsmenü étel tartalmaz élelmiszercsoportokat vagy konkrét
élelmiszereket, amelyeket be kell építened az ételbe. Több lehetőséget
kínálnak fel számodra, így saját igényed, ízlésed, kedved szerint tudod
kombinálni az étel lehetőségeket.
Lássunk egy példát! A reggeli szendvicsek között láthatod, hogy az étel
kenyérből, zöldségekből, fehérjeforrásokból és zsiradékból áll. Te döntöd
el, hogy mely zöldséget, mely fehérjeforrást szeretnéd majd használni. Egy
minta szendvics: 70 g pur-pur kenyér olívaolajjal megkenve, 100 g
baromfisonka, 70 g paradicsom. Dönthetsz úgy, hogy sonka helyett főtt
tojást választasz vagy épp paradicsom helyett kígyóuborkát. És
természetesen ez igaz az összes többi lehetőség választására is. Így
korlátlan variációkat érhetsz el, sosem fogod tehát megunni. Ez a
varázsmenü lényege: kombinálhatsz végtelenül.
Amennyiben a kötelező elemek közül többet is felhasználnál, annyi felé
oszd az élelmiszerek adagját, ahány félét választasz. Például egy adag
paradicsom 70 g lenne, egy adag kígyóuborka 100 g lenne. Ha
mindkettőből szeretnél a szendvicsedre elfogyasztani, akkor felezd el, azaz
35 g paradicsomot és 50 g uborkát karikázz fel. Érted már, ugye? 

A varázsmenü rendszer a szabadalmam és oly annyira népszerű lett
Mentoráltjaim között, hogy az első 2-3 varázsmenüt teljesen újra gondolva ma
már több mint 20-30 segíti az útjukat. Ez a végtelen lehetőségek tárházát adja
egy életmódváltó kezébe, hiszen a varázsmenüben mindenki magának tudja
összeállítani a kedvenc ételeit.

A varázsmenü a legegyszerűbb, legsokoldalúbb, legkevesebb időt igénylő
ételkombinációim tárháza.

MIT JELENT A VARÁZSMENÜ?
16.



gyümölcs zöldség
(brokkoli)

köret
(édesburgonya)

fehérje (rák)

zsiradék
(olívaolaj)

zöldség
(saláta)

tojás

zabpehely

növényi tej

kollagén por

olajos mag
(dió)

HOGYAN NÉZ KI EGY VARÁZSMENÜ?

mag vagy
zsiradék

fehérje (lazac)

mártás (salsa,
avokádókrém)

gyümölcs varázsmenü ebéd varázsmenü

olajos mag
(szezámmag)

fehérje 
(tojás)

zöldség
(paradicsom)

kenyér

dresszing
(öntet, olajak,

ecetek)

szendvics varázsmenü vacsora varázsmenü

zabkása varázsmenü tojásos varázsmenü

Nézzünk néhány példát!

kenyér

zöldség
(paradicsom)

zsiradék
(olívaolaj)

17.



természetes módon gluténmentes
természetes módon tejmentes
a program szerinti szabályok alapján beállított
IR és pajzsmirigy kompatibilis

alap 1500-1600 kcal sávban makrózott
a tanult módszertannal 1700-1800 és 1900-
2000 kalória sávokra egyszerűen átalakítható

könnyedén személyes igényekre szabható az
alapján, mit szeretsz enni vagy épp milyen
ételallergiákkal élsz együtt
garantáltan megunhatatlan a végtelenül
kombinálható lehetőségeknek köszönhetően

gyulladáscsökkentő étrend

kiegyensúlyozott, változatos
hormonrendszert támogató kalóriaminimummal

variálható

7 VARÁZSMENÜ NAP KIDOLGOZVA 18.

2 naponta készülünk elő, mert így támogatjuk a
hatékony időbeosztást

a napok sorrendje variálható
a napokon belüli azonos étkezések egymással
cserélhetők (pl. reggeli reggelivel)

mealprep & időgazdálkodás

a napok felcserélhetők



Szendvics variáció a varázsmenü szendvicsek közül - classic
Zabkása variáció a varázsmenü zabkásák közül
Zöldség tócsni
Rántotta
Reggeli mug cake (bögrés süti)
Szendvics variáció a varázsmenü szendvicsek közül - pikáns
Pirítós kencékkel

Varázsmenü variáció - hús/zöldség/köret
Varázsmenü variáció - zöldségfasírt/zöldség/köret
Varázsmenü variáció - serpenyős ragu
Varázsmenü variáció - egytálétel
Varázsmenü variáció - töltött édesburgonya
Varázsmenü variáció - tészta
Varázsmenü variáció - rakott étel

Varázsmenü variáció - csirkesaláta
Varázsmenü variáció - tojás/sült zöldségek
Varázsmenü variáció - görög saláta
Varázsmenü variáció - tonhalsaláta
Varázsmenü variáció - főzelék
Varázsmenü variáció - sült zöldségágy
varázsmenü variáció – töltött zöldség

gyümölcs magvakkal
kollagénturmix
varázsmenü - mini ebéd
olajos mag
gyümölcs + olajos mag
fahéjas párolt gyümölcs magvakkal
édes kollagén palacsinta

mug cake (bögrés süti) édes verzió
mug cake (bögrés süti) sós verzió 1.
varázsmenü - mini ebéd
kollagénturmix
varázsmenü - mini ebéd savanyúsággal
mug cake (bögrés süti) sós verzió 2.
sós kollagén palacsinta

Reggeli | 7 alap variációban

Ebéd | 7 alap variációban

Vacsora | 7 alap variációban

Snack 1 | 7 alap variációban

Snack 2 | 7 alap variációban

A
L
A
P
 

M  
E 
N 
Ü 
S 
O 
R 

ezeket fogjuk variálni
12 héten keresztül

19.



100 g baromfisonka
100 g kígyóuborka
70 g pur-pur kenyér vagy Senor/ita kenyérmennyország
recept alapján készült pékáru vagy Senor/ita
kenyérlisztből készült kenyér
5 g olívaolaj

EBÉD: Varázsmenü variáció - hús/zöldség/köret

150 g csirkemellfilé
150 g cukkini (100 g párolva, pirítva)
40 g barna rizs
cukkinimártás (50 g pürésítve fűszerekkel mártásnak)
+ 1/2 ek olívaolaj
12 g Senor/ita kollagén fűszersó v. fűszerek

VACSORA: Varázsmenü variáció - csirkesaláta

150 g csirkemellfilé
180 g zöldsaláta
10 g parmezán
1 adag dresszing a salátára: 1 ek olívaolaj, 2 tk mustár, 1 gerezd fokhagyma,
só, bors, 1 ek citrom vagy lime leve
1/2 ek olívaolaj
12 g Senor/ita kollagén fűszersó v. fűszerek

SNACK 1.: gyümölcs magvakkal

SNACK 2.: mug cake (bögrés süti) édes verzió

12 g Senor/ita kollagénpor (v. 60 g banán)
25 g zabpehely/zabliszt
1 db M-es tojás
0,5-1 ek víz folyamatosan adagolva
1-1,5 kiskanál sütőpor
Mehet bele 10-15 g bogyós gyümölcs (áfonya, málna, erdei-gyümölcskeverék)

20.1. NAPOS VARIÁCIÓ
REGGELI: Szendvics variáció a varázsmenü szendvicsek közül

téli gyümölcs variáció: 110 g narancs + 15 g mandula



21.

50 g zabpehely
200 ml növényi tej vagy tej
12 g édes ízű Senor/ita kollagénpor (v. 60 g banán)
5 g olajos mag vagy 5 g mogyoróvaj

2. NAPOS VARIÁCIÓ
REGGELI: Zabkása variáció a varázsmenü zabkásák közül

EBÉD: Varázsmenü variáció - zöldségfasírt/zöldség/köret

cukkinifasírt: 120 g cukkini, 5 g zabliszt, fűszersó, 1 db tojás
65 g sárgarépa sütőben sütve
160 g édesburgonya sütőben sütve
1 ek balzsamecet (mártás helyett)
+ 1/2 ek olívaolaj a fasírthoz
12 g Senor/ita kollagén fűszersó v. fűszerek

VACSORA: Varázsmenü variáció - tojás/sült zöldségek
3 db tojás tükörtojásnak elkészítve
100 g tepsiben sült (vagy serpenyőben pirított) brokkoli +
karfiol + répa
10 g szezámmag
1 adag dresszing a sült zöldségekre: 2: 1 ek olívaolaj, 1 ek
citrom vagy lime leve, 1-2 gerezd fokhagyma, 1 tk zöldfűszer
1/2 ek olívaolaj a tojás sütéséhez
12 g Senor/ita kollagén fűszersó v. fűszerek

SNACK 1.: kollagénturmix

SNACK 2.: mug cake (bögrés süti) sós verzió 1.

35 g juhtúró 
100 g spenót vagy 100 g cukkini vagy 100 g gomba
1 db M-es tojás 
15 g zabliszt 
1 kiskanál sütőpor
12 g Senor/ita kollagén fűszersó (kiváltója: egyéni fűszerek)

12 g édes ízű Senor/ita kollagénpor
200 ml növényi tej vagy tej



22.

20 g zabliszt
2 db tojás
150  g cukkini
80 g friss zöldség (pl. uborka)
1/2 ek olívaolaj a sütéshez
12 g Senor/ita kollagén fűszersó v. fűszerek

REGGELI: Zöldség tócsni

150 g csirkemáj
120 g paprika párolva
160 g burgonya
1 adag pesztó / mártás: olívaolaj és pár szem paradicsom
(pörkölt alapnak)
1/2 ek olívaolaj a májhoz
12 g Senor/ita kollagén fűszersó v. fűszerek

75 g fetasajt
1/2 fej kisebb lila hagyma
60 g kígyóuborka
50 g paradicsom
1 adag dresszing: 1 ek olívaolaj, só
12 g Senor/ita kollagén fűszersó v. fűszerek
mehet hozzá 40 g pirítós (elhagyható)

SNACK 1.: varázsmenü - mini ebéd (időspórolós 1)

SNACK 2.: varázsmenü - mini ebéd (időspórolós 2)

EBÉD: Varázsmenü variáció - serpenyős ragu (a 2 snack is e szerint készül)

VACSORA: Varázsmenü variáció - görög saláta

3. NAPOS VARIÁCIÓ

75 g csirkemáj
60 g paprika párolva
1/2 ek olívaolaj
6 g Senor/ita kollagén fűszersó v. fűszerek

75 g csirkemáj
60 g paprika párolva
1/2 ek olívaolaj
6 g Senor/ita kollagén fűszersó v. fűszerek

időgazdálkodó
nap: 

az ebéd és a 2
snack u.az 

(a snack burgonya
nélkül készül)



23.

2 db tojás
100 g spenót
70 g pur-pur kenyér vagy Senor/ita kenyérmennyország
recept alapján készült pékáru vagy Senor/ita
kenyérlisztből készült kenyér
1/2 ek olívaolaj
12 g Senor/ita kollagén fűszersó v. fűszerek

REGGELI: Rántotta

150 g pulykamell
120 g paprika párolva
30 g vöröshagyma
160 g burgonya
1 adag pesztó / mártás: olívaolaj, fokhagyma, Senor/ita
paprikás kollagén fűszersó (v. pirospaprika) és pár szem
paradicsom (pörkölt alapnak)
1/2 ek olívaolaj a húshoz

1 db 52-55 g-os olívaolajos tonhalkonzerv (olaját
dresszinghez használjuk)
180 g zöldsaláta
10 g szezámmag
+ 1 adag dresszing: a hal olaja, 1 db citrom leve, fokhagyma
+ 1/2 ek zsiradék helyett 10 g parmezán
mehet hozzá 40 g pirítós (elhagyható)

SNACK 1.: olajos mag

SNACK 2.: kollagénturmix

EBÉD: Varázsmenü variáció - egytálétel (brassói)

VACSORA: Varázsmenü variáció - tonhalsaláta

4. NAPOS VARIÁCIÓ

25 g olajos mag (pl. mandula)

12 g édes ízű Senor/ita kollagénpor
200 ml növényi tej vagy tej



70 g juhtúró
100 g spenót
1 db M-es tojás
25 g zabliszt
1 kk sütőpor
12 g Senor/ita kollagén fűszersó v. fűszerek

REGGELI: Reggeli mug cake (bögrés süti)

150 g párolt tőkehal (feltétnek)
+ 10 g szezámmag
+ 1 adag dresszing: 1 ek kókuszolaj, fokhagyma, kevés
citrom leve
+ 1/2 ek zsiradék helyett 10 g parmezán
+ 12 g Senor/ita kollagén fűszersó (fele a halpáchoz, fele a
püréhez)
+100 g párolt brokkoli pürésítve főzeléknek (ehhez megy a
kókuszolaj, a fokhagyma, a szezámmag és a fűszersó fele a
krémesítéshez)

SNACK 2.: varázsmenü - mini ebéd savanyúsággal

VACSORA: Varázsmenü variáció - főzelék (zöldségpüré)

SNACK 1.: gyümölcs + olajos mag
110 g mirelit meggy
15 g olajos mag

24.

150 g darált marhahús v. darált pulykahús
60 g hagyma
2 ek dr.Oetker vegán tejföl 
Senor/ita paprikás kollagén fűszersó (v.
pirospaprika)
1/2 ek olívaolaj a húshoz

EBÉD: Varázsmenü variáció - töltött édesburgonya

5. NAPOS VARIÁCIÓ

75 g csirkemellfilé
100 g savanyú uborka v. ecetes uborkasaláta
1/2 ek olívaolaj
6 g Senor/ita kollagén fűszersó vagy fűszerek



1 db 52-55 g olívaolajos tonhalkonzerv
100 g kígyóuborka
70 g pur-pur kenyér vagy Senor/ita kenyérmennyország
recept alapján készült pékáru vagy Senor/ita
kenyérlisztből készült kenyér
a tonhal levét használjuk a kenyér kencéjének

EBÉD: Varázsmenü variáció - tészta
150 g garnélarák vagy pulykamellfilé
110 g barna csiperke
40 g rizstészta
2 ek kókusztej
+ 1/2 ek olívaolaj
12 g Senor/ita kollagén fűszersó v. fűszerek

VACSORA: Varázsmenü variáció - sült zöldségágy
150 g zöldbab
55 g barna csiperke
50 g vegyes zöldségkeverék
10 g parmezán
1 adag dresszing a salátára: 1 ek olívaolaj, 2 tk mustár, 1
gerezd fokhagyma, só, bors, 1 ek citrom vagy lime leve
1/2 ek olívaolaj
12 g Senor/ita kollagén fűszersó v. fűszerek

SNACK 1.: fahéjas párolt gyümölcs magvakkal

SNACK 2.: mug cake (bögrés süti) sós verzió 2.

REGGELI: Szendvics variáció a varázsmenü szendvicsek közül

25.6. NAPOS VARIÁCIÓ

téli gyümölcs variáció: 120 g alma
15 g olajos mag + fahéj

30 g zöldborsó
100 g spenót vagy 100 g cukkini 
1 db M-es tojás
25 g zabliszt
1 kk sütőpor
12 g Senor/ita kollagén fűszersó (vagy fűszerek)



80 g pur-pur kenyér vagy Senor/ita kenyérmennyország
recept alapján készült pékáru vagy Senor/ita
kenyérlisztből készült kenyér
100 g saláta
választott kence - tojás krém: 1 db főtt tojás, 30 g Dr.
Oetker vegán krém, 5 g majonéz + 5 g mustár, só, bors

REGGELI: Pirítós kencékkel

150 g darált marhahús v. darált pulykahús
+ 10 g szezámmag (elkevered a darált hússal)
+ 1 adag dresszing: 1 ek kókuszolaj, fokhagyma, kevés
citrom leve (ebben pirítod a húst)
+ 1/2 ek zsiradék helyett 10 g parmezán
+ 12 g Senor/ita kollagén fűszersó (fele a halpáchoz, fele a
püréhez)
+100 g kaliforniai paprika (ebbe töltöd a pirított,
szezámmaggal elvert húst, rászórod a tetejére a
parmezánt)

SNACK 2.: sós palacsinta vagy muffin

VACSORA: Varázsmenü variáció - töltött zöldség

SNACK 1.: édes palacsinta vagy muffin
12 g édes ízű Senor/ita kollagénpor v. 60 g banán
1 db tojás és 100 ml víz
olajspray (palacsintakén serpenyőre, muffinként tésztába)

26.

150 g darált marhahús v. darált pulykahús
100 g brokkoli
40 g basmati rizs
2 ek dr.Oetker vegán tejföl 
Senor/ita kollagén fűszersó (vagy pirospaprika)
1/2 ek olívaolaj a húshoz

EBÉD: Varázsmenü variáció - rakott étel

7. NAPOS VARIÁCIÓ

12 g Senor/ita kollagén fűszersó v. fűszerek
1 db tojás és 100 ml víz
olajspray (palacsintakén serpenyőre, muffinként tésztába)
100 g cukkini vagy 100 g spenót vagy 100 g gomba



Pácold be a húst fűszersóval elkevert olívaolajban! Pirítsd meg a zöldségekkel
együtt! Főzz mellé gabonát!

1-EBÉD: Varázsmenü variáció - hús/zöldség/köret

RECEPT SÚGÓ A 7 MENÜSORHOZ

Pácold be a húst fűszersóval elkevert olívaolajban! Pirítsd meg! Halmozd a
tálra az apróra vágott salátára! Dresszing: mindent keverj el és halmozd a
saláta tetejére! A parmezánt szórd rá a végén!

1-VACSORA: Varázsmenü variáció - csirkesaláta

A fasírt elemeit keverd el! Legkönnyebb sütési mód: szilikonos muffinformába
kanalazd. Tedd tepsire! Ugyanezt a tepsit használhatod: az édesburgonyát és
répád vágd hasonló darabokra, balzsamecettel és fűszersóval keverd el, majd
helyezd tepsire és süsd készre a muffin fasírtokat és a zöldségeket is.

2-EBÉD: Varázsmenü variáció - zöldségfasírt/zöldség/köret

A dresszinget átdolgozzuk páccá: fűszersóval keverj el mindent és ebbe
halmozd a süti kívánt zöldségeket! Terítsd tepsire, süsd készre a zöldségeket!
Készíts tükörtojást!

2-VACSORA: Varázsmenü variáció - tojás/sült zöldségek

A májat apróra vágott paprikával forgasd át az fűszersóval elkevert
olívaolajban! Főzz burgonyát! Miután kész, add hozzá a raguhoz és forgasd
össze!

3-EBÉD: Varázsmenü variáció - serpenyős ragu

Minden hozzávalót vágj kockákra, keverd el tálban a fűszerezett olívaolajjal!
3-VACSORA: Varázsmenü variáció - görög saláta

Készíts fűszersóval, hagymával, olívaolajjal pörkölt alapot! Pirítsd meg a húst
és a paprikát! Főzz burgonyát, majd add a serpenyőhöz és pirítsd át a hússal
együtt!

4-EBÉD: Varázsmenü variáció - egytálétel (brassói)

Vágd apróra a salátát! Halmozd a tetejére a tonhalkonzerv haldarabjait, szórd
meg szezámmaggal, dresszinggel és fogyassz mellé pirítóst!

4-VACSORA: Varázsmenü variáció - tonhalsaláta

Készíts pácot olívaolajban elkevert fűszersóval! Forgasd meg benne a húst és
hagymával együtt pirítsd készre! Az édesburgonyát süsd elő félbevágva, majd
amikor már puha, belezd ki! Töltsd meg a darált raguval! Halmozd rá a tejfölt!
Süsd készre! A burgonya belsejét használd majd sürítőanyagként az esti
főzelékhez (püréhez)!

5-EBÉD: Varázsmenü variáció - töltött édesburgonya

27.



RECEPT SÚGÓ A 7 MENÜSORHOZ

A dresszinget alakítsd át páccá, amit serpenyőbe öntve használj  a hal
pirításához! Amint kész, megmaradt zsiradékjára halmozd a brokkolit és pirítsd
készre! Szórd meg szezámmaggal, parmezánnal, öntsd hozzá az ebédnél
kikanalazott burgonya húsát és öntsd fel kevés vízzel! Rottyantsd össze, majd
botmixerrel vagy turmix géppel készíts krémfőzeléket! A halat fogyaszd el
feltétként!

5-VACSORA: Varázsmenü variáció - főzelék (zöldségpüré)

Készíts pácot fűszersóval és olívaolajjal a hús számára, amit ezután süss
készre serpenyőben! Fogyaszd savanyúsággal!

5-SNACK 2.: varázsmenü - mini ebéd savanyúsággal

Készíts pácot fűszersóval és olívaolajjal a hal/hús számára, amit ezután piríts
készre serpenyőben! Add hozzá az apróra vágott gombát, 1-2 percig pirítsd,
majd öntsd fel 1 dl vízzel! Párold még 1 percig! Add hozzá a kókusztejet, majd
tedd a közepébe a rizstésztát! Lefedett serpenyőben engedd, hogy a rizstészta  
megpuhuljon! Kevergesd meg néhányszor!

6-EBÉD: Varázsmenü variáció - tészta

Készíts pácot a dresszinget átalakítva a zöldségek számára, amit ezután teríts
serpenyőre! Szórj tetejükre parmezánt is. Süsd készre a tepsis zöldségágyat!

6-VACSORA: Varázsmenü variáció - sült zöldségágy

Vágd kockákra az almát, szórd meg fahéjjal és 1/2 dl vizet ráöntve párold
készre serpenyőben!

6-SNACK 1.: fahéjas párolt alma magvakkal

Minden összetevőt keverj krémesre turmixgépben! Használd kencének a
pirítóson vagy friss kenyéren. A zöldséget frissen fogyaszd el mellé!

7-REGGELI: Pirítós kencékkel

Készíts pácot olívaolajban elkevert fűszersóval! Forgasd meg benne a húst! A
rizst főzd elő! Hőálló edényben rétegezd az összetevőket, majd halmozd rá a
tejfölt! Süsd készre!

7-EBÉD: Varázsmenü variáció - rakott étel

A dresszing alkotóelemeiből és fűszersóból készíts pácot, keverd el a hússal! 
 Süsd készre! Keverd el parmezánnal, szezámmaggal! A paprika végét vágd le,
majd töltsd bele az elkészült ragut! Helyezd tepsire, süsd készre!

7-VACSORA: Varázsmenü variáció - töltött zöldség
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VARÁZSMENÜ RENDSZER VARIÁCIÓI

Reggelire
Ebédre
Vacsorára
Snackre (tízórai, uzsonna)

29.



választott fehérjeforrás
választott zöldség
70 g pur-pur kenyér vagy Senor/ita kenyérmennyország
recept alapján készült pékáru vagy Senor/ita
kenyérlisztből készült kenyér
5 g vaj vagy olívaolaj

Szendvics variációk | 310 kcal

A kenyérszeleteket kend át a zsiradékkal, majd halmozd rá a feltéteket.
Válassz 1 db fehérjeforrást és 1 db zöldségforrást. Ha többfélét is
használnál, akkor a gramm értékeket annyi felé oszd, amennyi féle
élelmiszert választasz. Pl.: ha baromfisonka és mozzarella is kerül a
szendvicsbe, akkor 50 g sonka és 20 g sajt ad egy adag fehérjeforrást.

100 g baromfisonka
40 g mozzarella
35 g kecskesajt
50 g fetasajt
100 g füstölt hal
1 db  55 g-os tonhalkonzerv olíva olajos lében
1 db főtt tojás

választható fehérjeforrás 
1 adag reggelihez: 100 g kígyóuborka 

100 g zöldsaláta
100 g spenót 

választható zöldségek 1 adag reggelihez: 
70 g paradicsom
70 g paprika
180 g retek

 
 

Zabkása variációk | 310 kcal
50 g zabpehely
200 ml növényi tej vagy tej
12 g édes ízű Senor/ita kollagénpor  
5 g olajos mag vagy 5 g mogyoróvaj

Házi mogyoróvaj recept: 1 teásbögre pirított mogyorót, 1 kiskanál mézet, 1
csipet sót turmixolj krémesre és zárható üvegedényben tárold a hűtőben.
A zabpelyhet főzd fel növényi tejben, adagold hozzá a kollagénport vagy
proteinport. A kását öntsd tálba. Díszítsd pár szem olajos maggal (fontos
amiatt, hogy még jobban lassítsd a reggeli felszívódását). IR-esek a
tehéntejet és tejsavó proteint javaslataim alapján kerüljék.
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Zöldség tócsnik | 300 kcal
20 g zabliszt
2 db tojás
választott zöldség
80 g retek
1/2 ek olívaolaj

150 g cukkini        
110 g brokkoli       
90 g karfiol           

választható zöldségek 1 adag reggelihez: 

Reszeld le a választott zöldséget, nyomd ki a levét, keverd el a tojással és
zabliszttel. Forrósítsd fel a serpenyőt, önts rá olajat. Halmozz lapos tócsni
darabokat a serpenyőbe és süsd ki a tócsnikat. Fűszer: Senor/ita
kollagénfűszersó.

 
 

Rántotta, omlett, tükörtojás | 320 kcal
2 db tojás
választott zöldség
50 g kenyér / zsemle
1/2 ek olívaolaj
fűszerek

100 g kígyóuborka vagy zöldsaláta vagy spenót
70 g paradicsom vagy paprika
80 g retek

választható zöldségek 1 adag reggelihez: 

Rántotta vagy omlett: A tojást verd fel és fűszerezd. Forrósított
serpenyőben olívaolajon készíts rántottát vagy egészben sült omlettet.
Tükörtojás: a tojást felverés nélkül süsd készre forrósított serpenyőben.
Nagyon jó passzol az ételhez a  Senor/ita kollagén fűszersó. 
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12 g Senor/ita kollagénpor v. 60 g banán
40 g zabpehely/zabliszt
1 db M-es tojás
0,5-1 ek víz folyamatosan adagolva
1-1,5 kiskanál sütőpor

6 g Senor/ita kollagénpor
+50-75 ml növényi tej

+ öntet: 

Sós mug cake (bögrés süti)| 350 kcal
választhat fehérje
választható zöldség
1 db M-es tojás 
25 g zabliszt 
1 kk sütőpor
12 g Senor/ita kollagén fűszersó v. fűszerek

Aprítógépben keverd krémesre a masszát és hőálló edényben süsd készre.
Mikróban 7-800 watton 5-6 perc, sütőben (pl.muffin formában) 160 fokon
15-20 perc.

32.

100 g spenót
100 g cukkini
100 g gomba

választható zöldség 1 adag reggelihez: 

Édes mug cake (bögrés süti)| 300 kcal

vagy 70 g karamellizált
bogyós gyümölcs

Kollagén öntet helyett: karamellizálhatsz a mug caked vagy muffinod
tetejére 50 g málnát vagy epret vagy áfonyát vagy szedret vagy ezek
keverékét fahéjjal (serpenyőben fahéjjal megszórva 1 evőkanál vízzel
magpárolod a gyümölcsöt és kész a cukormentes lekvár - hiszen saját fruktóz
tartalmában karemellizálódva hő és fahéj hatására édes gyümölcsmártás lesz)

Aprítógépben keverd krémesre a masszát és hőálló edényben süsd készre.
Mikróban 7-800 watton 1,5-3 perc (mikró függő) vagy készítheted sütőben
(pl.muffin formában) 160 fokon 15-20 perc.

70 g juhtúró / juhsajt
55 g kecskesajt
80 g fetasajt

választható fehérje 1 adag reggelihez: 

REGGELI VARIÁCIÓK



REGGELI VARIÁCIÓK 33.

Pirítós kencékkel | ~380 kcal

Minden összetevőt keverj krémesre turmixgépben vagy villával dolgozva.
Használd kencének a pirítóson vagy friss kenyéren. A zöldséget frissen
fogyaszd el mellé.

80 g pur-pur kenyér vagy Senor/ita
kenyérmennyország recept alapján készült
pékáru vagy Senor/ita kenyérlisztből
készült kenyér
100 g saláta vagy uborka vagy paradicsom
vagy paprika vagy retek
választott kence

Alap minden variációhoz:
50 g juhtúró
pirospaprika
30 g hagyma
só, bors

Körözött:

½ db padlizsán
3 ml olívaolaj
1 kis fej hagyma
1 gerezd fokhagyma
15 ml olívaolaj vagy kókuszzsír
só, bors

Padlizsánkrém:

50 g paradicsom
30 g feta sajt 
só, bors
60 g Dr. Oetker vegán krém 

Paradicsomos fetakrém:

50 g fehér bab vagy vörös bab
konzervből
1 gerezd fokhagyma
pár csepp citromlé
50 g Dr.Oetker vegán krém 
só, bors

Babpüré:

Választható kencék:

½ db avokádó
½ db citrom
30 g hagyma
1 ek olívaolaj
só, bors

Avokádókrém:

100 g gomba
1 gerezd fokhagyma
pici mustár
20 ml olívaolaj vagy kókuszzsír
só, bors
A gombát fokhagymán és pici hagymán
pirítsuk meg, sózzuk, borsozzuk, majd pici
mustárral turmixoljuk krémesre.

Gombakrém:

55 g tonhal
30 g Dr. Oetker vegán
krém 
pár csepp citromlé
só, bors

Tonhalkrém:

1 db főtt tojás
30 g Dr. Oetker vegán krém
5 g majonéz + 5 g mustár
só, bors

Tojáskrém:



~ 450-500 kcal

1 adag fehérjeforrás
+ 1 adag zöldség
+ 1 adag köret
+ 1 adag pesztó / mártás
+ 1/2 ek zsiradék

50 g grillezett sajt
150 g tengerihalfilé
150 g csirkemellfilé
1 db alsó csirkecomb
1 db felső csirkecomb
150 g csirkemáj

cukkinifasírt
csicseriborsófasírt
karfiolfasírt
lencsefasírt
répafasírt
zöldborsófasírt

100 g brokkoli
80 g cékla
150 g cukkini
110 g csiperkegomba
150 g főzőtök
60 g hagyma
80 g fehér káposzta
80 g lila káposzta

65 g karalábé
80 g karfiol
50 g kelbimbó
70 g kelkáposzta
200 g kígyóuborka
80 g mirelit brokkoli+karfiol 
80 g mirelit brokkoli + karfiol + répa
90 g padlizsán

150 g pulykamellfilé
150 g marhahús
50 g tofu
2 db tojás (főtt, tükör)
brokkolifasírt
céklafasírt

tonhalfasírt
180 g garnéla
110 g lazacfilé

1 adag fehérjeforrás: válassz a lehetőségek közül

1 adag zöldségforrás: válassz a lehetőségek közül

1 adag köret: válassz a lehetőségek közül

120 g paprikafélék
120 g paradicsom
150 g retek
65 g sárgarépa
140 g spárga
85 g zeller
180 g zöldsalátafélék

40 g amaránt
40 g árpagyöngy
40 g basmati rizs
40 g barna rizs

40 g köles
40 g kuszkusz
40 g quinoa
40 g rizstészta

40 g bulgur
35 g durum tészta 
35 g durum tarhonya
40 g hajdina

160 g burgonya
160 g édesburgonya

Példa étel:
1 adag fehérje: 150 g csirkemellfilé
1 adag zöldség: 100 g brokkoli
1 adag köret: 40 g basmati rizs
1/2 ek olívaolaj
1 adag mártás vagy pesztó (25 g) - receptek később olvashatók

1 adag ebéd összeállítása:

34.EBÉD VARIÁCIÓK



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
kókuszzsíron. Használhatsz paprikát is, mintha pörköltalapot készítenél.
Ha már üveges, add hozzá a kiválasztott zöldségedet. Párold, pirítsd össze a
hagymával. Adj hozzá fűszereket. Használhatod a Senor/ita kollagén fűszersókat.
1 dl vízzel együtt tedd az elkészült, megpirított zöldségeket turmixgépbe. A
krémesebb állag miatt 1 kiskanál tejfölt / tejszínt / joghurtot / kókuszzsírt / növényi
tejfölt / növényi tejszínt tehetsz hozzá, de szerintem ezek nélkül is tökéletes egy
mártás.
Turmixold krémesre vagy kicsit apró darabosra az egészet.
Tedd a húsra vagy zöldségre és egy rántás/habarás nélküli, egészséges mártást
késztettél. Ezek az apró trükkök segítenek a fittebb étrendhez. A natúr csirkemellet
királynővé tesz a tányérodon bármilyen mártás.

Darált húsos vagy tonhalas fasírtok receptje: 
Keverd el a darált húst, a zabpelyhet, a tojást, (adhatsz hozzá 1/2 db vöröshagymát és
fokhagymát). Ízesítsd. Jól formálható masszát  kell kapnod. Hűtőbe téve legalább
félóráig pihentesd. Vizes kézzel gombócokat vagy lapos korongokat gömbölyíts.  Sütési
lehetőségek: Sütőbe helyezd, kend be olajjal és hagyd így átsülni őket. Ami nekem bevált:
szilikonos muffin formában készítek golyókat, így sosem esik szét.

1 adag fasírt mennyisége: 100 g darált hús, 5 g zabliszt (zabpehely), fűszersó, 1 db tojás,
1/2 db hagyma, kevés fokhagyma.

Zöldséges fasírtok receptje:
Tisztítsd meg a nyers zöldséget, majd aprítógéppel keverd el vagy reszeld le reszelővel.
Nyomkodd ki a levét, add hozzá a fűszereket, tojást, valamint a lisztet és keverd össze
alaposan. Vizes kézzel gombócokat vagy lapos korongokat gömbölyíts. Sütési lehetőség
a húsos verzióval egyenlő.

1 adag fasírt mennyisége: 5 g zabliszt (zabpehely), fűszersó, 1 db tojás, választott
zöldség. Választható zöldség: 100 g brokkoli - 80 g karfiol - 80 g cékla - 65 g répa - 120
g cukkini - 30 g hüvelyes (borsó, csicseriborsó, lencse) - 70 g káposztaféle

Mártáskészítés plusz kalóriák nélkül
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 ~ 450-500 kcal

1 adag fehérjeforrás
+ 1 adag zöldség
+ 1 adag olajos mag vagy olaj vagy parmezán
+ 1 adag dresszing
+ 1/2 ek zsiradék

75 g grillezett sajt
150 g tengerihalfilé
150 g csirkemellfilé
150 g csirkemáj
150 g pulykamellfilé
150 g marhahús

100 g brokkoli
80 g cékla
150 g cukkini
110 g csiperke gomba
80 g főzőtök
60 g hagyma
80 g fehér káposzta
80 g lila káposzta

65 g karalábé
80 g karfiol
50 g kelbimbó
70 g kelkáposzta
200 g kígyóuborka
80 g mirelit brokkoli+karfiol 
100 g mirelit brokkoli + karfiol + répa
90 g padlizsán

1 db tonhalkonzerv
65 g tempeh
120 g karaj
75 g tofu
3 db tojás (főtt, tükör)
75 g mini mozzarella

75  g feta sajt
75 g kecskesajt
75 g fekete-erdei
sonka
75 g baromfisonka
75 g füstölt hal

1 adag fehérjeforrás: válassz a lehetőségek közül

1 adag zöldségforrás: válassz a lehetőségek közül

1 adag olajos mag/olaj/sajt: válassz a lehetőségek közül

100 g paprikafélék
140 g paradicsom
160 g retek
65 g sárgarépa
145 g spárga
85 g zeller
180 g zöldsalátafélék

10 g dió
10 g mandula
10 g szezámmag

1: 1 ek olívaolaj, 1 ek citrom vagy lime leve, 1 tk méz vagy nádcukor, 1 tk zöldfűszer
2: 1 ek olívaolaj, 1 ek citrom vagy lime leve, 1-2 gerezd fokhagyma, 1 tk zöldfűszer
3. 1 ek olívaolaj, 1 ek szójaszósz, 1 tk méz vagy nádcukor, 1 ek citrom vagy lime leve
4. 1 ek olívaolaj, 2 tk mustár, 1 gerezd fokhagyma, só, bors, 1 ek citrom vagy lime leve
5. 1 ek olívaolaj, 1 ek kapor, 1 tk ecet, 1 gerezd fokhagyma, 1 tk méz vagy nádcukor

150 g vörös bab
150 g lencse
150 g zöldborsó 
150 g csicserib.
150 g zöldbab

10 g fenyőmag
10 g tökmag
10 g avoákdóolaj

1 adag dresszing: válassz a lehetőségek közül

10 g szezámolaj
10 g mákolaj
10 g dióolaj

10 g szójaszósz
10 g mákolaj
10 g parmezán

1 adag tál felépítése:

36.VACSORA VARIÁCIÓK



VACSORAVARIÁCIÓK PÉLDÁK

2.példa

75 g feta sajt
60 g kígyóuborka
45 g paradicsom
60 g zöldsaláta
10 g szezámmag
öntet: 1 ek olívaolaj, 1 ek citrom vagy lime leve, 1 tk méz vagy nádcukor, 1
tk zöldfűszer vagy Senor/ita kollagén fűszersó

1.példa

75 g fekete-erdei sonka
180 g zöldsaláta
10 g dió
öntet: 1 ek olívaolaj, 1 ek citrom vagy lime leve, 1-2 gerezd fokhagyma, 1
tk zöldfűszer vagy Senor/ita kollagén fűszersó

3.példa
1 db tonhalkonzerv
100 g kígyóuborka
90 g zöldsaláta
10 g fenyőmag
öntet: 1 ek olívaolaj, 2 tk mustár, 1 gerezd fokhagyma, só, bors, 1 ek
citrom vagy lime leve vagy Senor/ita kollagén fűszersó

4.példa
150 g tengerihalfilé
180 g zöldsaláta
5 g szójaszósz
5 g parmezán
öntet: 1 ek olívaolaj, 1 ek szójaszósz, 1 tk méz vagy nádcukor, 1 ek
citrom vagy lime leve vagy Senor/ita kollagén fűszersó
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15 g olajos mag (dió, mandula, pisztácia, mogyoró, tökmag, stb.)
választott gyümölcs

Kollagénturmix | 150 kcal
12 g édes ízű Senor/ita kollagénpor
200 ml növényi tej vagy tej

Kollagénturmix: 12 g Senor/ita kollagénport keverj el 200 ml növényi tejjel
(zabtej illik leginkább a kollagénporokhoz) vagy tejjel (ha javasolt
számodra). Természetesen használhatsz tejsavót is, ha a tejsavó számodra
alternatíva.

Édes kollagénpalacsinta | 150 kcal
12 g édes ízű Senor/ita kollagénpor
1 db tojás és 100 ml víz
olajspray (vagy bekened a serpenyőt vagy
fújj rá, éppen csak valamennyi zsiradékot)

12 g Senor/ita kollagénport keverj el 100 ml vízzel és 1 db tojással. A
serpenyőt kend be olajjal (kókuszolaj, olívaolaj) és kis korongokat süss
ki a masszából.

Sós kollagénpalacsinta | 150 kcal
12 g Senor/ita kollagén fűszersó
1 db tojás és 100 ml víz
olajspray (vagy bekened a serpenyőt vagy
fújj rá, éppen csak valamennyi zsiradékot)
kiegészíthető zöldségekkel: 100 g cukkini
vagy 100 g spenót vagy 100 g gomba

12 g Senor/ita kollagénport keverj el 100 ml vízzel és 1 db tojással. A
serpenyőt kend be olajjal (kókuszolaj, olívaolaj) és kis korongokat süss
ki a masszából. A tésztába keverheted zöldségeket.
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Főtt ételek kis étkezésre ~ 150 kcal

1 adag fehérjeforrás
+ 1 adag zöldség
+ 1/2 ek zsiradék

75 g tengerihalfilé
75 g csirkemellfilé
75 g csirkemáj
75 g pulykamellfilé

50 g brokkoli
75 g cukkini
55 g csiperkegomba
75 g főzőtök
40 g fehér káposzta
40 g lila káposzta
40 g karfiol

100 g kígyóuborka
40 g mirelit brokkoli+karfiol 
40 g mirelit brokkoli + karfiol + répa
60 g paprikafélék
60 g paradicsom
75 g retek
90 g zöldsalátafélék

75 g marhahús
1 db tojás (főtt, tükör)
90 g garnélarák
55  g lazacfilé

1 adag fehérjeforrás: válassz a lehetőségek közül

1 adag zöldségforrás: válassz a lehetőségek közül

Példa étel:
1 adag fehérje: 75 g csirkemellfilé
1 adag zöldség: 50 g brokkoli
1/2 ek olívaolaj

1 adag snack összeállítása:
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gyümölcs varázsmenü ~ 150 kcal

15 g olajos mag (dió, mandula, pisztácia, mogyoró, tökmag, stb.)
választott gyümölcs

110 g meggy
100 g cseresznye
110 g téli gyümölcsök: kivi, mandarin, narancs
80 g édesebb gyümölcsök: ananász, banán, mangó, szőlő, nyers füge
120 g alma,- barack,- körte,- szilvafélék
150 g erdei-gyümölcsfélék
150 g dinnyefélék

Választható gyümölcs

 A gyümölcsöt fogyaszthatod nyersen vagy fahéjjal párolva is. A magvakat piríthatod. 

Azért fogyasztunk a
gyümölcsök mellé olajos
magvakat, mert ezzel is
segítjük a gyümölcsben
található cukrok
felszívódásának
lassítását.

15 g olajos mag (dió, mandula, pisztácia, mogyoró, tökmag, stb.)
választott gyümölcs

110 g meggy
100 g cseresznye
110 g téli gyümölcsök: kivi, mandarin, narancs
80 g édesebb gyümölcsök: ananász, banán, mangó, szőlő, nyers füge
120 g alma,- barack,- körte,- szilvafélék
150 g erdei-gyümölcsfélék
150 g dinnyefélék

Választható gyümölcs

Azért fogyasztunk a
gyümölcsök mellé olajos
magvakat, mert ezzel is
segítjük a gyümölcsben
található cukrok
felszívódásának
lassítását.

Magok helyettesítésére | 1 db keksz helyettesít 15 g magot

10 g zabliszt / zabpehely
1 db tojás
12 g Senor/ita édes kollagén peptid

A zabot, a tojást és a kollagénport keverd el, készíts kisebb méretű
korongokat, majd süsd ki sütőben (180 fok, 15-20 perc). Ha nagyon sűrű,
pici vizet adhatsz hozzá. 
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édes mug cake ~ 150 kcal

15 g olajos mag (dió, mandula, pisztácia, mogyoró, tökmag, stb.)
választott gyümölcs

110 g meggy
100 g cseresznye
110 g téli gyümölcsök: kivi, mandarin, narancs
80 g édesebb gyümölcsök: ananász, banán, mangó, szőlő, nyers füge
120 g alma,- barack,- körte,- szilvafélék
150 g erdei-gyümölcsfélék
150 g dinnyefélék

Választható gyümölcs

 
 

41.

12 g Senor/ita kollagénpor
20 g zabpehely/zabliszt
1 db M-es tojás
0,5-1 ek víz folyamatosan adagolva
1-1,5 kiskanál sütőpor

6 g Senor/ita kollagénpor
+50-75 ml növényi tej

mug cake tészta:

+ öntet: 
vagy 50 g karamellizált bogyós
gyümölcs (pl. málna, eper, áfonya
vagy ezek keveréke)

banán split mug cake + peanut butter kollagén öntet
banán split mug cake + 50 g karamellizált eper
banán split mug cake + banán splites kollagén öntet
lényegében bármilyen édes kollagénből készíthető, fantázia kérdése 

példák:

kollagén öntet helyett: karamellizálhatsz a mug caked vagy muffinod
tetejére 50 g málnát vagy epret vagy áfonyát vagy szedret vagy ezek
keverékét fahéjjal (serpenyőben fahéjjal megszórva 1 evőkanál vízzel
magpárolod a gyümölcsöt és kész a cukormentes lekvár - hiszen saját
fruktóz tartalmában karemellizálódva hő és fahéj hatására édes
gyümölcsmártás lesz) 

Hőálló edényben vagy szilikonos muffinformá(k)ban adagold az elkevert
masszát, majd mikrohullámú sütőben, teljesítménytől függően 1,5-2 perc alatt
süsd készre! A + kollagén és növényi keverék lesz a sodó, amelyet öntetként
fogyassz mellé!

SNACK VARIÁCIÓK



sós mug cake 1.  ~ 150 kcal

15 g olajos mag (dió, mandula, pisztácia, mogyoró, tökmag, stb.)
választott gyümölcs
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35 g juhtúró vagy 35 g juhsajt vagy 30 g kecskesajt
vagy 40 g fetasajt
100 g spenót vagy 100 g cukkini vagy 100 g gomba
1 db M-es tojás
25 g zabliszt
1 kk sütőpor
12 g Senor/ita kollagén fűszersó (vagy fűszerek)

Elkészítés: Aprítógépben keverd krémesre a masszát és hőálló edényben süsd
készre.  Mikróban 7-800 watton 5-6 perc, sütőben (pl.muffin formában) 160
fokon 15-20 perc.

Ízesítés: Senor/ita zöldséges vagy paprikás fűszersó, vagy bármilyen
zöldfűszer, só, bors, fokhagyma.

 
 

sós mug cake 2.  ~ 150 kcal

30 g lencse vagy 30 g vörös bab vagy 30 g fehér
bab vagy 30 g zöldborsó vagy 30 g csicseriborsó
vagy 30 g sárgaborsó
50 g vöröshagyma vagy 50 g póréhagyma vagy 50
g újhagyma vagy 50 g kelbimbó
1 db M-es tojás
25 g zabliszt
1 kk sütőpor
12 g Senor/ita kollagén fűszersó (vagy fűszerek)

Elkészítés: Aprítógépben keverd krémesre a masszát és hőálló edényben süsd
készre.  Mikróban 7-800 watton 5-6 perc, sütőben (pl.muffin formában) 160
fokon 15-20 perc.
Ízesítés: Senor/ita zöldséges vagy paprikás fűszersó, vagy bármilyen
zöldfűszer, só, bors, fokhagyma.

SNACK VARIÁCIÓK



Hozzávalók:
• 150 g zabpehelyliszt
• 80 g barna rizsliszt 
• 1 db tojás a tésztába
• 1 púpos ek útifűmaghéj 
• 150 g langyos víz az
útifűmaghéj áztatásához
• 15 g friss élesztő

Hozzávalók:
• 80 g lenmagliszt
• 220 g barna rizsliszt 
• 18 g útifűmaghéj
• 120 g langyos víz az útifűmaghéj
áztatásához
• 300 g langyos víz a tésztához
• 25 g friss élesztő 

GLUTÉNMENTES KENYÉR RECEPTEK 43.

• 5 g só
• 3 g nádcukor 
• 150 g langyos víz a tésztába
• 3 ek olívaolaj vagy kókuszzsír
• 1 db tojás a kenéshez

Recept: Az útifűmaghéjat beáztatom 150 g langyos vízbe. A száraz
alapanyagokat kimérem, összekeverem, az élesztőt belemorzsolom. A vizet,
tojást, olajat, beáztatott útifűmaghéjat hozzáadom és robotgép dagasztókarjával
bedagasztom vagy kézzel összedolgozom és alapon meggyúrom. Rizslisztes
munkalapon megformázom. 20 cm átmérőjű jénaiba teszek sütőpapírt, és abba
teszem a cipót. Bevágom a tetejét, és tojással lekenem. 50 fokos sütőben
kelesztem 25-30 percig, majd 190 fokon sütöm 40 percig.

       zabpehelylisztes cipó tej-, és gluténmentesen

      Lenmaglisztes kenyér tej-, tojás-, és gluténmentesen

Recept: Beáztatom az útifűmaghéjat a 120 g langyos vízbe. Először a 300 g
langyos vizet és az olajat teszem a keverőtálba. Hozzáadom a liszteket, cukrot,
sót, élesztőt és a beáztatott útifűmaghéjat. Alaposan összegyúrom a tésztát.
Rizslisztes munkalapra borítom és megformázom, bevágom a tetejét.
Sütőpapíros tepsire teszem, lekenem olajjal, megszórom magokkal (kicsit
rányomkodom), és 50 fokon 25-30 percig kelesztem. A hőfokot 190 fokra emelem
és 60 percig sütöm. Rácson hűtöm ki.

• 5 g nádcukor
• 10 g só
• 40 g olívaolaj vagy kókuszzsír
• 10 g mag a szóráshoz (pl. szezámmag,
fenyőmag)
• 1 ek olívaolaj vagy kókuszzsír a kenéshez



       Zabpehelylisztes zsemle, – tej,- tojás,- és gluténmentesen 

44.

Az útifűmaghéjat a 150 g langyos vízbe beáztatom. Kimérem a liszteket, sót és
összekeverem. Belemorzsolom az élesztőt és elkeverem. Mehet hozzá a
beáztatott útifűmaghéj, a 250 g víz és az étolaj is. Bedagasztom. Kiöntöm
rizslisztes munkalapra és átgyúrom. 6 részre vágom. Akár hagyományos vagy
hosszú zsemléket is formázhatok. Sütőpapíros tepsire teszem. Megszórom barna
rizsliszttel és 50 fokon 30 percig kelesztem. Majd 190 fokra felveszem a hőfokot
és sütöm 30 percig. Nagyon puha zsemléket kapunk. 4-5 napig puha marad.  

Hozzávalók:
• 160 g barna rizsliszt 
• 160 g zabpehelyliszt
• 18 g útifűmaghéj 
• 150 g langyos víz az útifűmaghéj áztatásához
• 20 g élesztő
• 250 g langyos víz 
• 40 g olívaolaj vagy kókuszzsír
• 12 g só

GLUTÉNMENTES KENYÉR RECEPTEK



egyszeri csatlakozási VIP tagság díj mellett korlátlan tagság
12 hónapra kidolgozott életmódváltó program és étrendterv
kidolgozott heti tervek és közös haladási irány
online tanulófelület
emelt szintű varázsmenü rendszer
új belépő tananyag a teljes életmódváltásra: bélflóra-regeneráció,
hormonális problémák (inzulinrezisztencia, cukorbetegség, PCOS,
pajzsmirigy problémái, intoleranciák - tej és glutén)
4 hetente mérföldkő pontok (eredmények és haladási irány
áttekintése)
nyomdai eszközök (egyszerű, praktikus, tömör B5-ös méretű
kártyarendszerek az életmódváltás szakaszaira)
VIP árlista Senor/ita termékekre
1 db választott Senor/ita kollagéntermék (édes ízű kollagén család
vagy kollagén fűszersó kollekció)

CSOMAGJAINK TAGSÁG MELLETT 45.

VIP TAGSÁG ELEMEK KOMPLEX PROGRAMBAN

32.990 Ft

örök tagsággal, ajándék 25 adagos kollagénnelVIP tagság

https://www.duciforradalom.hu/senorita-lefogyok-vip-tagsag/
https://www.duciforradalom.hu/p/vip-startcsomag-1/
https://www.duciforradalom.hu/p/vip-startcsomag-1/
https://www.duciforradalom.hu/p/vip-startcsomag-1/


egyszeri csatlakozási VIP tagság díj mellett 6 hónapos tagság
6 hónapra kidolgozott életmódváltó program és étrendterv
6 hónapra kidolgozott heti tervek és közös haladási irány
6 hónapra online tanulófelület
emelt szintű varázsmenü rendszer
új belépő tananyag a teljes életmódváltásra: bélflóra-regeneráció,
hormonális problémák (inzulinrezisztencia, cukorbetegség, PCOS,
pajzsmirigy problémái, intoleranciák - tej és glutén)
4 hetente mérföldkő pontok (eredmények és haladási irány
áttekintése)
nyomdai eszközök (egyszerű, praktikus, tömör B5-ös méretű
kártyarendszerek az életmódváltás szakaszaira)
VIP árlista Senor/ita termékekre

CSOMAGJAINK TAGSÁG MELLETT 46.

16-990 Ft

6 hónapos tagság 6 hónapra kidolgozott programmalVIP tagság

VIP MINI CSOMAG: 

https://www.duciforradalom.hu/p/senorita-mini-vip-tagsag-2023/
https://www.duciforradalom.hu/p/senorita-mini-vip-tagsag-2023/
https://www.duciforradalom.hu/senorita-lefogyok-vip-tagsag/
https://www.duciforradalom.hu/p/senorita-mini-vip-tagsag-2023/
https://www.duciforradalom.hu/p/senorita-mini-vip-tagsag-2023/
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Csomagjaink jogosultságai

https://www.duciforradalom.hu/senorita-lefogyok-vip-tagsag/
https://www.duciforradalom.hu/senorita-lefogyok-vip-tagsag/


KÖSZÖNÖM, HOGY VELÜNK TARTASZ!

Bízz magadban, higgy a programban és adj esélyt nekünk is, hogy
megtanítsunk neked minden olyan tényezőt, amely segítségedre lesz az
utadon. 

Ne add fel, tarts ki és használd az eszközöket, mert ezek érted vannak és
céljaidat szolgálják!

Érzéseidet, tapasztalataidat bátran oszd meg velünk a csoportban, hogy
mások is erőt vagy épp bátorságot merítsenek saját útjuk során. 

Minden élmény, siker, kérdés megosztása hozzájárul a mi munkánkhoz is,
mert folyamatosan fejlesztjük a programban használt eszközöket.

www.duciforradalom.hu
www.duciforradalomsef.hu

info@duciforradalom.hu

ELÉRHETŐSÉGEINK

Ha úgy érzed, másoknak is hasznos
információval szolgálhatunk, kérlek,

ajánld programjainkat, támogasd
küldetésünket és bátran küldj meghívót

sorstársaidnak a Duciforradalom 
 csoportba.

Ölelés: Dia és Vendel

http://www.facebook.com/groups/duciforradalom
http://www.facebook.com/groups/duciforradalom
http://www.facebook.com/groups/duciforradalom

