
Az egészséges táplálkozás és a kiegyensúlyozott diéta egy igen fontos részét teszi 
ki egészségi állapotunknak. Sokat segít, hogy a legjobbat hozzuk ki magunkból. 
Nem kell egy terhes vagy nehéz legyen az életmódváltás, a könnyű induláshoz csak 
kövesd ezeket a tippeket.

T I P P E K  É S  B E V Á S Á R L Ó  L I S T A  

Hogyan kezdd az 
életmódváltást?!

A KULCS AZ 
EGÉSZSÉGES  
ÉLETHEZ: 

Egyél megfelelő mennyiségű kalóriát, az 
aktivitásodnak megfelelően. Legyen egyensúlyba a 
fogyasztott és az elhasználd energia mennyiséged. 
Ha túl sokat eszel, vagy iszol, akkor hízni fogsz, ha 
túl keveset iszol és eszel akkor pedig fogyni. Ezért 
javaslom, hogy:

2,000-2,500 1,700-2,000
KALÓRIA NAPONTA

Étkezz színesen és változatosan. Válassz minden 
fajta ételből, hogy egy kiegyensúlyozott étrendet 
követhess és hogy a szervezet megkapjon minden 
szükséges tápanyagot. Azokat az ételeket, melyek 
allergiás tüneteket okoznak számodra csökkentsd 
vagy kerüld.

(Általános értékek, mindenkinek más!)

KALÓRIA NAPONTA
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Táplálékunk jelentős részét a 
keményítő tartalmú ételek teszik ki

Válassz a teljes kiörlésű termékek 
közül amikor csak tudsz: több rostot 
tartalmaznak és tovább érzed teltnek 
magad.

 MAGAS KEMÉNYÍTŐ 
TARTALMÚ ÉTELEK

(pl.: édesburgonya, gabonafélék,  tészta, rizs 
és teljes kiörlésű kenyér)

Egyáltalán nem biztos, hogy számodra a 
gabonafélék fogyasztása jó választás. 
Egyre többen vannak, akik érzékenyek a 
gluténra.Ebben az esetben csökkentett 
vagy gluténmentes diétát kövess.
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Tegyél egy banánt a reggeli 
gabonapelyhedbe,vagy zabkásádba. 
Akár cseréld le a szokásos reggeli 
snackedet egy friss gyümölcsre.

Egy pohár cukrozatlan 100%-os 
gyümölcslé (150 ml) egy adagnak 
számít és akár egy kisebb étkezést 
helyettesíthet is. Ugyanúgy számítanak 
az ételekbe főzött zöldségek is.

EGYÉL  GYÜMÖLCSÖT ÉS
 ZÖLDSÉGET

Figyelem! Nem mindenki 
emésztőrendszere tudja 
feldolgozni a 
gyümölcsöt és a nyers 
zöldségféléket. 
Számukra a megoldás a 
zöldségek párolása, 
a gyümölcsfogyasztás 
akár drasztikus 
csökkentése lehet.
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Az első cél 
az, hogy 
hetente 
legalább egy 
adag halat 
fogyassz. 

A hal jó fehérjeforrás, 
sok vitamint és ásványi 
anyagot tartalmaz.

EGYÉL TÖBB HALAT

A zsíros halak természetes 
forrása az omega3, 
omega6 és D-vitaminnak, 
amely többek között fontos 
az egészséges csontokhoz. A WEEK

Ne tenyésztett állományból 
származó halakat vegyél.Sok 
káros anyagot tartalmaznak. 
Válassz a természetes vizekből 
halászottak közöl. A 
csomagoláson is fel van 
tüntetve.
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Vigyázz a transz zsírok 
fogyasztására!
Sok van benne: margarin, 
chipsek, csomagolt 
sütemények, leveskockák 
és-porok,,egyes 
látványpékségek termékei

A legfrisebb kutatások szerint a 
zsír, a zsíros húsok fogyasztása 
egészséges. Semmi köze a 
magas koleszterinszinthez.
Sőt a szervezet a zsírból 
deutérium mentes vizet állít elő, 
ami a sejtműködéshez 
nélkülözhetetlen.

Figyelj a zsírok és a cukor 
fogyasztására

A túl sok cukor, különösen 
étkezések között, növelheti a 
fogszuvasodás kockázatát és 
csak úgy repülnek fel tőle a kilók. 
Pont ezért a cukor fogyasztást 
vedd a legminimálisabbra!

T I P P E K

A ZSÍR 
EGÉSZSÉGES 

CUKOR

Ha édesre vágysz, próbáld 
meg helyettesíteni mézzel!
Természetes cukorbontó 
enzimet tartalmaz
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A túl sok víz fogyasztása egészségügyi problémákat 
okoz! Nem a sok víz fogyasztásától fogunk 
meggyógyulni. Fogyassz szénsavmentes és tiszta 
vizet kis adagokban, néhány kortyot alkalmanként.

Igyál, de csak akkor, ha szomjas 
vagy!

Érdemes  felkeresni az orvost, ha 
fokozott szomjúságérzettel küzdesz - 
ezt okozhatja hormonális 
rendellenesség, kezeletlen 
cukorbetegség, bizonyos 
gyógyszerek, de akár mentális 
probléma is.

06SPORTOLJ, LÉGY AKTÍV

Próbáld ki, hogy 2 megállóval 
hamarabb szállsz le a buszról haza 
menet, vagy használj biciklit. A 
fizikai aktivitás csökkentheti a 
szívbetegség és a stroke 
kockázatát.

T I P P E K

A fizikai aktivitás segít 
fenntartani a testsúlycsökkenést 
vagy egészséges testsúlyt. Az 
aktív tevékenység nem azt 
jelenti, hogy órákat kell 
edzőteremben töltened, csupán 
találd meg annak a módját, hogy 
30 percet mozogj minden nap 
valamilyen formában.
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Az egészséges reggeli rost, kalória, vitamin 
és ásványi anyagban gazdag, így biztosítja a 
megfelelő energia szintet a napi teendőkhöz 
ami elengedhetetlen az egészség 
szempontjából.

SOSE HAGYD KI A REGGELIT!

A szervóra alapján is:  7-
9 óra között a 
legterhelhetőbb a 
gyomor, ilyenkor együnk 
vitaminban, ásványi 
anyagban gazdag 
ételeket,

ZÖLDSÉGEK ÉS 
GYÜMÖLCSÖK 08

Ha megengedheted magadnak vásárolj bio termékeket.
Ezeket a termékeket frissen vagy fagyasztva vásárold, 
csak és arra figyelj, hogy ne tartalmazzon semmiféle 
hozzáadott adalék anyagot.
A lehető legjobb az, ha mindig kilátogatsz a helyi piacra 
és ott válogatsz. Az egészséges táplálkozáshoz 
elengedhetetlen a megfelelő vitaminbevitel. A 
gyümölcsök és zöldségek teli vannak a szervezet 
számára fontos ásványi anyagokkal .
Variáld öket kedvedre.  
Edd őket, de ne felejtds el a szabályt: MINDENT, DE 
MÉRTÉKKEL

spenót 
kelkáposzta 
zöldsaláta 
káposzta 
torma 
hagyma 
borsó 
édesburgonya 
cukkini

 áfonya 
szőlő 
grapefruit 
kivi 
citrom

mangó 
narancs 
papaya 
körte 
ananász 
eper 
paradicsom 
görögdinnye 
sárgadinnye

articsóka 
spárga 
brokkoli 
sárgarépa 
karfiol 
kukorica 
uborka 
padlizsán 
fokhagyma 
zeller

 alma 
avokádó 
banán 
szeder
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HÚSOK ÉS 
HÚSFÉLÉK

  Baromfi: csirke, pulyka vagy kacsa. Baromfi vásárlásakor 
a csont nélküli és a bőr nélküli mell a legjobb,vagy vedd 
meg egészben és használd fel minden részét. 
 Hal: A legtöbb hal „tiszta“ . A vadon fogott halakat 
részesítsd előnyben. 
 Marhahús: Fűvel táplált marhát válassz. Ha henteshez 
jársz, úgy foghatod ki a legjobb friss részeket. 
 Sertéshús: Légy óvatos a sertéshús választásánál. Kerüld 
az előre feldolgozott termékeket. Ezt is mindenképp a 
hentestől szerezd be.
 Őz: Nagyszerű alternatíva a marhahús helyettesítésére. 

Ha teheted, minden 
esetben hentesnél 
vásárolj és használd ki 
a friss hús adta 
lehetőségeket!!!
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TEJ, 

TEJTERMÉK, 
TOJÁS

Tojás: Az anyatej után a második legegészségesebb 
táplálék a tojás.
Ezt is érdemes piacon vásárolni. Felejtsd el a 
tojásfogyasztás körül lebegő mítoszt, miszerint emeli a 
koleszterinszintet. Sajnos a gyógyszeripari befolyás 
hatására nem publikálják széles körben azokat a 
kutatásokat, amelyek a koleszterinnel és kiemelten a 
koleszterincsökkentő gyógyszerek kifejezetten káros 
hatásaival  kapcsolatosak. 

 Tej: . Minél alacsonyabb egy tej zsir százaléka, annál 
nagyobb a feldolgozottsága. Fogyaszd mértékkel, ha 
egyáltalán fogyasztod. A kapható tejek nem támogatják az 
egészséget és nem növelik a test kálcium tartalmát. 
 
 

Joghurt: Válassz minden esetben vagy 
görög, vagy natúr joghurtot. Tegyél bele 
gyümölcsöket es ízesítsd kedvedre. Ha 
minimálisan édesítenél még rajta tegyél 
hozzá egy kevés mézet(de emmi esetre 
se édesítőts használj). Kerüld a 
zsírmentes vagy a csökkentett 
zsírtartalmú termékeket.
Túró: Mindenképp kerüld a 
zsirmentességet. A teljes zsirtartalmú 
termékek a legjobbak, de alacsony 
zsirtartalmút is választhatsz nyugodtan. 
Itt is úgy van mint a tejnél, minél 
alacsonyabb a zsirtartalma, annál 
inkább feldolgozott termékről van szó.

  

11 HÜVELYESEK 
ÉS RIZS

A rizs fogyasztása egészséges, mert könnyen emészthető 
és gluténérzékenyek is fogyaszthatják. Érdemes bő vízben 
főzni, mert így csökken az arzén tartalma.Ezzel a 
módszerrel jól főzhető a gömbölyű szemű risz, mert nem fő 
szét. Az egészséges táplálkozáshoz értékes alapanyagnak 
számítanak, hiszen telítetlen zsírsavakat, ásványi anyagot 
is tartalmaznak. 
A hüvelyesek fogyasztására is legyél figyelemmel. Havonta 
kb. 2-3 alkalommal fogyaszd. Túlfogyasztása puffadással, 
gázképződéssel jár.
A hüvelyesek megfelelő fermentálása az egészségesebb 
táplálkozás irányába mutató megoldás. Az erjesztett 
hüvelyesek már több alkalommal fogyaszthatók.

Vad rizs 
Vörös rizs 
Basmati rizs 
Jázmin rizs 
Quinoa 
Árpa 
Zab 
Köles 
Kuszkusz
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fekete bab 
fehér bab 
vörös bab 
adzuki bab 
csicseriborsó 
szójabab 
lencse (barna, zöld, 
piros, sárga) 
borsó (sárga, zöld)

12PÉKSÜTEMÉNYEK ÉS 
GABONATERMÉKEK

Biztosítják a  szükséges szénhidrátot, keményítőt, 
fehérjéket, rostokat, ásványi anyagokat. A magas rost 
tartalmú és Teljes kiőrlésű ételek, hatékonyan segítenek a 
fogyókúrázóknak is, mivel az emésztésük több időt vesz 
igénybe, emiatt hosszantartó teltség érzést biztosít. 
Szóval,egészséges embernek nem kell félni a kenyerektől, 
csak jól kell választani és azért figyelni a mértékletességre.

 Kenyerekből legjobb választás az 
élesztőmentes, kovászolt kenyér. Sajnos 
ezek drágábbak is. 
 
 Gluténérzékenység esetén lisztekből 
használhatsz például rizslisztet, amaránt 
lisztet,köles lisztet, ciroklisztet
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13 CSONTHÉLYASOK 
ÉS DIÓFÉLÉK

A diófélék és magvak egészséges zsirként szerepelnek a 
mindennapi étkezésünkben. Fogyassz magas omega3 es 
omega6 tartalmú magvakat. Mindíg olvasd el a 
csomagolásra írtakat, figyelj rá hogy ne tartalmazzon extra 
adalékanyagot. Többségük pirított, ha teheted kerüld ezeket 
is.   Az olajos magvak energiatartalmának nagy része 
zsiradékból származik, Fogyókúrában viszont be kell érni 
pár szemmel, mivel kis mennyiségben is meglepően sok 
kalóriát tartalmazhat.
Itt is tarts mértéket, nemcsak a magas olajtartalmuk miatt. 
Nagyobb mennyiség fogyasztása emésztési problémákat 
okoz.
Az olajosmagvak beáztatása kedvezően hat a magok 
könyebb emészthetőségére.

Mogyoró 
Macadamiai dió 
Fenyőmag 
Mandula 
Dió 
Pekándió 
Pisztácia 
Kesudió 
Tökmag 
Lenmag 
Szezámmag 
Chia mag 
Napraforgómag
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