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A csoki az egyik legnépszerűbb 
édesség. Dietetikusunk segít 
abban, hogy a fogyókúrázók is 
élvezhessék ezt a finomságot!Nem tilos az édes

CSOKIS ZSELÉ
HOZZÁVALÓK  
(egyéni választású adagok): 
l 2 púpozott ek magas kakaótartalmú sovány 
kakaópor l 1 tasak (10 g) színtelen tortazselé 
l 200 ml 0,1%-os tej l ízlés szerint folyékony 
édesítő (legalább 1 ek!)
ELKÉSZÍTÉSE: A kakaóport vegyítsük el  
a tortazselével, majd öntsük hozzá a hideg 
tejet. Óvatosan melegítsük fel, éppen csak 
krémesedésig! Miután lehúztuk a tűzről, 
adjunk hozzá folyé- 
kony édesítőt.  
Simítsuk jég- 
kockatartó  
rekeszeibe 
vagy szilikon 
bonbonfor-
mákba. Elég 
neki 2 óra hű-
tés, és már meg 
is kóstolhatjuk!

ZABOS CSOKI
HOZZÁVALÓK (10 adaghoz): 
l 100 g 70%-os kakaótartalmú csokoládé  
l 1 ek víz l 1 csapott ek zabkorpa
ELKÉSZÍTÉSE: A csokit tördeljük apróra, 
vízfürdő fölött olvasszuk meg a vízzel, majd 
keverjük össze a zabkorpával. Kiskanállal rak-
junk a masszából 10 halmot egy porcelántá-
nyérra, és várjunk, amíg megdermed.

A csokoládé megfelelő fajtái, 
a megfelelő formában, akár 
a testsúlycsökkentő étrendbe  
is beilleszthetőek. Ennek oka, 
hogy a magas kakaótartalmú 
változatok, noha nem bírnak 
semmilyen csodálatos gyógy
erővel, viszonylag sok rostot 
tartalmaznak, és antioxidán
sok is találhatók bennük.

Ám nemcsak a boltban kap
ható étcsokoládéban érdemes 
gondolkodni, házilag is finom 
desszerteket alkothatunk a fel
használásával! Ráadásul ha mi 
magunk készítjük el ezeket  
az édességeket, akkor eldönt
hetjük azt is, hogy mit tartal
mazzanak. A cukor helyett 
például tetszés szerint bármi
lyen más édesítőt választha
tunk (pl. energiamentes folyé
kony édesítőszer vagy por), 
habár ezeknél is érdemes utá 
nanézni, hogy melyik micso
da, és milyen módon javasolt 
felhasználni!

ALMÁS-CSOKIS KÁSA
HOZZÁVALÓK (4 adaghoz):  

l 50 g apró szemű zabpehely l 200 ml víz l 1 db 
nagy alma l 50 g 70%-os kakaótartalmú csokolá- 
dé l folyékony édesítő l őrölt fahéj
ELKÉSZÍTÉSE: A zabpelyhet szórjuk mikrózha-
tó edénybe, öntsük fel a vízzel, majd rakjuk a ké- 

szülékbe 3 percre, 600 watton. Keverjük össze 
a héjastul lereszelt almával és az apróra vágott 

csokival. Édesítsük, fűszerezzük ízlés szerint.

FORRÓCSOKI
HOZZÁVALÓK (4 adaghoz): 
l 50 g 70%-os kakaótartalmú csoko-
ládé l 400 ml víz l 1 púpozott ek ma-
gas kakaótartalmú sovány kakaópor 
l mézeskalács-fűszerkeverék l 200 ml 
0,1%-os tej l folyékony édesítő
ELKÉSZÍTÉSE: A felaprított csokit 
vízfürdő felett olvasszuk meg a víz-
zel, majd adjuk hozzá a kakaóport 
és ízlés szerinti mennyiségű mézes-
kalács-fűszerkeveréket. Öntsük 
hozzá a tejet is, és forrósítsuk fel. 
Mi után lehúztuk a tűzről, ízesítsük  
folyékony édesítőszerrel.

FŰSZERES  
CSOKIS CÉKLA
HOZZÁVALÓK  
(4 adaghoz): 
l 100 g 70%-os kakaótartalmú 
csokoládé l 2 ek víz l 1 csipet 

őrölt szerecsendió l 200 g fel-
kockázott főtt cékla

ELKÉSZÍTÉSE:  A csokit tördeljük 

apróra. Vízfürdő felett olvasszuk meg  

a vízzel, és szórjuk meg az őrölt szerecsendióval. A cékla-

kockákat villára szúrva mártogassuk a meleg csokiba. For-

rón és lehűtve egyaránt finom!

KLIMA ANITA 
dietetikus
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DIÉTAsarok

GRŐB-JAKAB ZSÓFIA 
aerobikoktató, személyi edző

ÖN KÉRDEZ, 
SZAKÉRTŐNK 

VÁLASZOL

Írjon szakértőnknek az  
1591 Bp., Pf. 428 postai vagy 

az info@fannymagazin.hu 
e-mail címre. 

Jelige: „Diétasarok”

FOKOZATOS 
TERHELÉS

Fokozatosan kezdje  
el terhelni a szerve- 

zetét, és ne ijedjen meg, ha kez-
detben csupán 10-15 percet bír 
mozogni! Eleinte heti két edzést 
iktasson be, majd miután ehhez 
hozzászokott, áttérhet a heti há-
rom-négy alkalomra.

Fontos, hogy olyan sportágat 
keressen, amit szívesen csinál, 
amiben ki tud teljesedni. Sok- 
féle mozgásforma közül vá-
laszthat, próbáljon ki párat, 
és ügyeljen rá, hogy a heti 
edzésterve minél több- 
félét tartalmazzon. 

Mindig jelezze az oktató-
nak, ha először jár egy adott 
edzésen, a konditeremben 
pedig, ha még tapasztalatlan, 
kérje személyi edző segítségét!

Korábban csak ritkán sportoltam, 
de most szeretnék lefogyni, és tu-
dom, hogy ehhez mozognom is 
kell. Mivel kezdjek, és hogyan?  

(J. K., Budapest)

CSÍÍÍÍÍZ!
Legalább havon- 

ta egyszer készítsünk ma-
gunkról egész alakos fotót. 
A képeken látható változás 
fokozhatja a lelkesedésün-
ket, kitartásunkat!

MOTIVÁCIÓS 
TRÜKKÖK

A sikeres fogyókúrához fontos  a napi minimum 7 óra ALVÁS! Leg- alább ennyi pihenés kell a szellemi-fizikai regenerálódáshoz, ami segít betartani az edzésprogramun-kat, illetve az előírt ét-
rendünket.

A HÉT...SEGÍTŐTÁRSA
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JÓ PÉLDA
Nézelődjünk a ne-

ten, és keressünk életmód-
váltásos sikertörténeteket. 
Ezek a sztorik lelkileg  erő-
síthetnek minket. A csoda-
módszereket, fogyikap szu-
lákat dicsőítő írásoknak ne 
dőljünk be!

KICSIT KISEBB
Vegyünk magunk-

nak egy egy számmal ki-
sebb szoknyát, farmert. 
Kéthetente bújjunk bele,  
és ellenő rizzük, hogy hol 
tartunk a fogyásban.

1

2

Nagy tavaszi
fogyókúra

Mindenkinek, aki újévi foga-
dalmának megfelelően sze-
retné elérni az ideális testsú-
lyát, érdemes megfogadnia 
szakértőnk tanácsait. A tavasz 
ideális az életmódváltásra!

1 HETES MINTAÉTREND
(kb. 1200 kcal/nap)

KLIMA ANITA
dietetikus

 

 

MIT NE TEGYÜNK?
�� Ne dobjunk ki feleslegesen több tízezer forintot csodasze-
rekre és -módszerekre! �� Ne akarjunk 1 hónap alatt 10 kg-ot 
– pláne húszat vagy harmincat! – fogyni, mert ez csak kopla-
lással lehetséges. �� Egyáltalán ne koplaljunk! (Napi 3 kg brok-
koli elfogyasztása is ennek, vagyis minőségi éhezésnek szá-
mít!) �� Ha korábban nem sportoltunk, ne akarjunk rögtön 
fél-egy órát fu tni! �� Ne másokból induljunk ki: lehet, hogy  
a módszertől, ami másnál működött, mi hízni fogunk, vagy 
éppen éhezni! �� Ne rendeljünk az internetről ismeretlen 
eredetű, már betiltott, kábítószer-származékot tartalmazó 
vagy súlyos betegséget okozó „fogyigyógyszert”!

MIT TEGYÜNK?
�� Írjuk fel a célunkat és azt is, hogy miként 
szeretnénk elérni azt. �� Válasszunk hozzánk 
illő sportágat. Bár a testtömeg mozgás nélkül 
is csökkenthető, de sokkal lassabban. Érdemes 
kipróbálni például az eredeti hulahoppkarikát: 
meg fogunk lepődni, milyen hatékony lehet, 
ha rendszeresen edzünk vele! �� Kérjük a csa-
ládtagok, barátok támogatását. (Hívjuk fel  
a figyelmüket arra, hogy ne számon kérje-
nek, hanem inkább segítsenek minket!) �� 

Fogadjuk el, hogy a narancsbőrt eltüntetni 
nem, legfeljebb csökkenteni lehet! �� Ha  
biztosra szeretnénk menni, és tartós ered-
ményt kívánunk elérni, úgy, hogy közben 
egészségesek maradjunk, érdemes felven-
nünk a kapcsolatot egy dietetikussal.

Reggeli: 2 szelet Graham-
kenyér, 2 db light háromszög-
sajt, 1 db közepes sárgarépa

Tízórai: 1 db gránátalma magjai + 2 db 
korpás keksz   
Ebéd: csontleves zöldséggel, 1 db sült  
csirkecomb, párolt spárga
Uzsonna: 1 db 23 g-os Túró Rudi
Vacsora: 2 szelet Graham-kenyér, 
2 szelet sonka, újhagyma
Pótvacsora: 150 ml light gyümölcs- 
joghurt 

Reggeli: 1 db korpás zsem- 
le, 1 db lágy tojás, uborka, cit-
romos tea (édesítővel) 

Tízórai: 150 ml 100%-os narancslé 50 g 
eperrel összeturmixolva + 2 db korpás keksz 
Ebéd: natúr csirkemell, petrezselymes 
burgonya, céklasaláta   
Uzsonna: 1 db 20 g-os almás müzliszelet 
Vacsora: 1 db korpás zsemle, 50 g füstölt 
lazac, friss spenótlevelek
Pótvacsora: turmix (½ db banán 
+ 100 ml tej + 100 ml víz)

Reggeli: 2 szelet Graham- 
kenyér, joghurtos túrókrém,  
karalábé

Tízórai: friss ananász, mandarin + 2 db 
korpás keksz  
Ebéd: csirkeraguleves, 1 db korpás zsemle
Uzsonna: 1 db 20 g-os csokiszelet
Vacsora: 2 szelet Graham-kenyér,  
50 g sonka, póréhagyma 
Pótvacsora: 150 ml kefir 

Reggeli: 3 db puffasztott- 
rizs-szelet, 150 ml light gyü-
mölcsjoghurt 

Tízórai: 2 db sárgarépa + 50 g light 
mozzarella  
Ebéd: rizses hús, csalamádé  
Uzsonna: 1 db banán  
Vacsora: 2 db puffasztottrizs-szelet, 
1 db 65 g-os májkrémkonzerv fele, 
200 ml paradicsomlé
Pótvacsora: 200 ml  
tej + korpás keksz

Reggeli: 1 db korpás kifli, 
300 ml tejeskávé
Tízórai: pomelo + 2 db 

korpás keksz 
Ebéd: csirkepörkölt párolt zöldséggel 
Uzsonna: ½ adag puding  
Vacsora: 1 db korpás kifli, rukkolás 
rántotta
Pótvacsora: ½ adag puding

Reggeli: almás banán- 
turmix (½ db érett banán  
+ ½ db alma + 100 ml tej  

+ 100 ml víz) + 2 db korpás keksz
Tízórai: almás banánturmix (½ db 
érett banán + ½ db alma + 100 ml tej  
+ 100 ml víz)
Ebéd: almás banánturmix (1 db érett 
banán + ½ db alma + 200 ml tej) + 2 db 
korpás keksz
Uzsonna: lásd tízórai!
Vacsora: lásd reggeli!

Reggeli: 1 db korpás 
zsemle, 1 pár baromfivirsli, 
sárgarépa 

Tízórai: ½ db avokádó húsa
Ebéd: zöldséges burgonyaleves,  
rozmaringos csirkecomb, párolt zeller  
Uzsonna: 2 ek fagylalt
Vacsora: 1 db korpás zsemle, 1 db  
80 g-os tonhalkonzerv (villával össze- 
törve), ½ fej jégsaláta
Pótvacsora: 200 ml író

(+ 1,5 l víz)

(+ 1,5 l víz)

(+ 1,5 l víz)

(+ 1,5 l víz)

(+ 1,5 l víz)

(+ 1,5 l víz)

(+ 1,5 l víz)

1. 
NAP

5. 
NAP

6. 
NAP

7. 
NAP

2. 
NAP

3. 
NAP

4. 
NAP

FogyókúraFannyHarmónia
Kezdjük el még ma!
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A LEGFONTOSABB  
KÉRDÉSEK
Vacsorázni természetesen fontos, hiszen ki 
szeret éhesen, korgó gyomorral lefeküdni? 
Érdemes elalvás előtt 1,5-2 órával sort ke- 
ríteni rá, hogy ne feszülő hassal bújjunk 
ágyba. De vajon mit ehetünk? A válasz  
az alábbi tényezőktől függ.
�� Speciális diétán vagyunk?
Ha igen, akkor egyértelműen a dieteti- 
kus által javasolt lehetőségek közül kell 
választani. Hiszen ha mondjuk egy lak-
tózérzékeny személy vacsorára nem lak-
tózmentes terméket fogyaszt, vagy evés 

előtt nem vesz be laktózbontó laktáz en- 
zimet, akkor másnap minden bizonnyal 
nem ússza meg a hasmenést vagy a puffa-
dást, vagyis rossz lesz a közérzete.
�� Felnőttről vagy gyerekről  
van-e szó?
A gyereknek nem javasolt felnőttadagot 
vagy csípős, erősen fűszeres ételt adni,  
és a felnőtt is csak akkor egyen ilyesmit,  
ha teljesen biztos abban, hogy az ilyen  
jellegű fogások nem okoznak nála sem- 
milyen panaszt. 
�� Fogunk-e még vacsora után tanulni, 
dolgozni, és ha igen, mit? 

Egyáltalán nem mindegy, hogy vacsora 
után még 3-4 óra szellemi munkát vég-
zünk-e – ilyenkor szükség lehet egy eset- 
leges pótvacsorára is –, vagy pedig mind-
járt indulunk dolgozni, mert éjszakások 
vagyunk. Ez utóbbi esetben a vacsora tu-
lajdonképpen az ebéd...
�� Milyen az egészségi állapotunk?
Egy várandós és/vagy szoptatós édesanyá-
nak nagyobb az energiaigénye, amit a va-
csoránál is fontos figyelembe venni. Vagy 
például egy idősebb ember már nem biz-
tos, hogy képes elég alaposan megrágni az 
ételt, ezért az ő számára, már csak a fulla-

Reggelizz, mint egy király, ebédelj, mint egy polgár, vacsorázz, mint egy kol-
dus! – tartja a mondás. Ez, persze, általánosítás, így mi inkább megkérdeztük 
dietetikusunkat, hogy mire érdemes ügyelni a nap utolsó főétkezésénél.

Vacsorázz,
mint egy...?

KLIMA ANITA
dietetikus

IGAZI  
ÍNYENCSÉG

Gyümölcsös  
saláta sajttal  
és tortillával 

HOZZÁVALÓK (4 adaghoz):
l 200 ml sovány natúr joghurt l só  
l mustár l balzsamecet l ½ fej jég- 
saláta l ½ fej tölgysaláta l ½ fej  
lollo rosso saláta l 200 g kifilézett  
mandarinhús (hámozás előtt alapo- 
san mossuk meg!) l 4 db nagy- vagy 
8 db kisméretű tortillalap l 100 g  
reszelt parmezán
ELKÉSZÍTÉSE: Az öntethez kever- 
jük ki a joghurtot ízlés szerinti men�-
n�iségű sóval, mustárral és balzsam-
ecettel. Teg�ük tálba a megmosott, 
falatn�i darabokra tépkedett salátá-
kat és a mandarint. Forgassuk össze 
az öntettel, és osszuk el a mikróban 
vag� teflonedén�ben olaj nélkül fel-
melegített tortillalapokon. Szórjuk 
meg a sajttal, és tekerjük fel.
Elkészítési idő: 30 perc 

Őszibarackos író  
tökmagos zsemlével

HOZZÁVALÓK (4 adaghoz):
l 300 g apróra vágott őszibarack  
(konzerv vagy friss) l ízlés szerinti  
édesítő (cukor, méz, mesterséges  
édesítőszerek) l 600 ml író l 4 db  
tökmagos zsemle
ELKÉSZÍTÉSE: Az apróra vágott 

(esetleg összeturmixolt) őszibarac- 

kot keverjük jó habosra az édesítő-

vel és az íróval. Öntsük poharakba, 

és fog�asszuk el 1-1 db tökmagos 

zsemlével eg�ütt. 

Elkészítési idő: 10 perc 

PILLANATOK
ALATT KÉSZ!

Hirdetés

dásveszély miatt is, jobb pépesebb állagú, 
könnyen rágható vacsorát biztosítani.
�� Nőről vagy férfiról van-e szó?
A hölgyeknek és az uraknak eltérő a táp-
anyagigénye – nemcsak vacsoraidőben, 
hanem a nap többi részében is.

ALAPVETŐ JAVASLATOK
u Mindig ellenőrizzük a vacsora alapa-
nyagait, hozzávalóit, nehogy bármelyik 
romlott legyen! u Ha speciális diétán va-
gyunk, akkor annak megfelelő fogásokat 
fogyasszunk. u Este ne kísérletezzünk 
olyan élelmiszerrel, amit még sosem et-
tünk, és teljesen ismeretlen számunkra.  
u Fogyasszunk megfelelő mennyiségű  
folyadékot is a vacsora mellé. u Gondos-
kodjunk az életkorunknak, illetve a spe- 
ciális igényeinknek megfelelő vacsoráról.  
u Ne együk tele magunkat, mert ez za-
varhatja az alvást.
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FannyHarmónia

Nagy téli
fogyókúra Az év leghidegebb 

hónapjaiban is meg  
lehet szabadulni néhány  
felesleges kilótól! Ebben  

segítenek dietetikus szakér-
tőnk, Somogyi-Kovács Anita  

tippjei és mintaétrendje. 

1 hetes minta- étrenddel

HÉTFŐ
u REGGELI: 200 ml tejben 
megfőzött 4 ek árpapehely 
+ 1 marék fagyasztott málna 
u TÍZÓRAI: 1 db zabkeksz 
+ 1 db körte u EBÉD: puly-
kamellel készített székelygu-
lyás + 1 db korpás zsem le
UZSONNA: zsírszegény  
túró sovány joghurttal, va- 
níliaaromával és pár csepp 
folyékony édesítővel kikever-
ve u VACSORA: teflon- 
edényben párolt vegyes zöld-
ség 1 db tojással összesütve

KEDD
u REGGELI: 1 db korpás 
zsemle házi májkrémmel 
(főtt májat vágjon apróra,  
keverje össze sovány jog-

hurttal és ízlés szerint fűsze-
rekkel) + jégcsapretek u TÍZ-
ÓRAI: 100 ml 100%-os rostos 
narancslé + 1 db korpás keksz 
u EBÉD: gírosz pitában (sült 
hús szaft nélkül, sok zöldség-
gel) u UZSONNA: 1 db főtt 
cékla, ½ db érett banán és  
1 marék fagyasztott málna 
összeturmixolva u VACSO-
RA: 1 db korpás zsemle 50 g 
lecsepegtetett tonhalkon-
zervvel (vagy szardíniával), 
savanyú káposztával

SZERDA
u REGGELI: 200 ml tejben 
megfőzött 4 ek zabpehely  
+ 1 marék fa-
gyasztott 
szeder 

u TÍZÓRAI: 3 db mandarin  
+ 1 db zabkeksz u EBÉD: 
klasszikus rizses hús (csirke-
mellből, a rizs felét helyette-
sítse cukkinivel és sárgaré-
pával) u UZSONNA: 2 koc- 
ka 70%-os kakaótartalmú  
étcsokoládé u VACSORA:  
2 szelet korpás kenyér so-
vány túróból és joghurtból 
készült körözöttel és kígyó- 
uborkával

CSÜTÖRTÖK
u REGGELI: 1 db mikróban 
készült „tükörtojás” 1 db kor-
pás zsemlében + 1 db sárga-
répa u TÍZÓRAI: 100 ml 
100%-os rostos almalé + 1 db 
korpás keksz u EBÉD: zsen-
ge zöldborsófőzelék tejjel  
és zabkorpával behabarva  
+ 1 db virsli u UZSONNA:  
5 db sült gesztenye u VA-
CSORA: 2 szelet sovány kor-
pás kenyér sajttal (akár a sü-
tőben sajtos pirítósként meg-
sütve) + savanyú káposzta 

PÉNTEK
u REGGELI: 200 ml tejben 
megfőzött 3 ek zabpehely  
+ ½ db apróra vágott, érett 
banán u TÍZÓRAI: 1 db na-
gyobb narancs + 1 db zab-
keksz u EBÉD: tojásos no-
kedli (3 ek korpás lisztből  
½ db tojással készítsen no-
kedlit, majd teflonedény- 
ben süsse össze 1 db tojás-
sal) + csalamádé bőven  
u UZSONNA: sült tök  
u VACSORA: 30 g sovány  

sonka 1 db korpás 
kifliben + sár-

garépa

SZOMBAT
u REGGELI: 200 ml kakaó 
sovány tejből, édesítővel el-
készítve + 1 db korpás kifli  
u TÍZÓRAI: 100 m 100%-os 
ananászlé + 1 db korpás keksz 
u EBÉD: tárkonyos zöldség-
leves, 3 db sütőben sült hal-
rúd, 150 g főtt burgonya, cse-
megeuborka u UZSONNA: 
gyümölcssaláta (½-½ db al-

ma és körte, 1 db kivi) u VA-
CSORA: 1 db virsli, 1 db kor-
pás kifli, 200 ml paradicsomlé

VASÁRNAP
u REGGELI: 200 ml sovány 
joghurtot turmixoljon össze 
1 marék fagyasztott eperrel, 
½ db banánnal és 1 tk zab-
korpával u TÍZÓRAI: 1 db 
zabkeksz + 1 db nagyobb  
alma u EBÉD: húsleves (főz-
zön bele májat is!) sok zöld-
séggel, kevés tésztával 

u UZSONNA: 1 db teflon-
serpenyőben sütött pala-
csinta édesítős sovány tú- 
róval vagy ½ db banánnal  
u VACSORA: levesben főtt 
máj rizses gombával (a gom-
ba több legyen benne, mint 
a rizs!)

K eresse meg az önnek tetszőt, attól 
függően, hogy épp édes vagy in-
kább savanykás ízre vágyik-e. Fon-

tos, hogy a kiválasztott ital mellett egész 
napra elosztva megigyon 4-6 pohár szén-
savmentes ásványvizet is! 

�� MATÉTEA 
Elkészítése: Hagyjon állni 6 percig 500 ml 
forrásban lévő vízben 1-1 db maté- és ka-
millatea-filtert. Öntse a teát 2 csészébe, és 
adjon hozzá egy kevés frissen facsart na-
rancslét is. Keverje meg 1 db fahéjrúddal. 
Fanny-tanács: Sokat evett? A lakoma 
után igyon meg 1 csésze matéteát! 

�� MENTA-CITROM 
Elkészítése: Adjon 250 ml vízhez 1 tk mé-
zet, ½ db citrom kifacsart levét, és mele gít -
se meg egy kicsit. Tegyen a csészébe 1 db 
fahéjrudat és ízlés szerint citromfüvet, az-
után öntse rá a forró citromos vizet.
Fanny-tanács: Minél rövidebb ideig 
melegíti a citromlét, annál több vitamin 
marad benne!

�� BODZAPUNCS
Elkészítése: Főzzön fel 150 ml bodza- és 
150 ml almalét 2 db szegfűszeggel, reszelt 
citromhéjjal és 1 db kisebb fahéjrúddal. 
Hagyja 5 percig forrni, majd szűrje le.
Fanny-tanács: Ha nem szereti az édes 
ízt, az almalé helyett használjon vizet!

FORRÓ KORTYOK  
A KARCSÚ ALAKÉRT
 Íme, néhány finom, mégis 

alacsony kalóriatartalmú ital!

 ÍGY LESZ SIKERES!
„Most aztán bizto- 
san le fogok fogy- 
ni!” – mantrázzák  
év elején az elszánt 
karcsúsodni vágyók. 
Ismerős a fogadko-
zás? Akkor eláruljuk, 
mi lehet az első ko-
moly buktató: a rend-

kívül szigorú, egyoldalú étrend, különösen 
akkor, ha még alacsony szénhidráttartalmú  
is! Ilyenkor ugyanis egy idő után az éhség mi-
att az első tábla csoki, vagy mogyorókrémes 
doboz, vagy chipseszacskó láttán semmivé 
foszlik az ember addigi elhatározása... Pedig 
alaposan rákészülve, akár dietetikus segítsé-
gét is igénybe véve, sikerülhet megszabadul- 
ni a súlyfeleslegtől!

Akinek bármilyen betegsége van – különös 
tekintettel az ételallergiákra, a cukorbeteg-
ségre, a cöli ákiára –, az természetesen kon-
zultáljon az orvosával is!

 JÓ TANÁCSOK
�� Figyelem: az ételek energiatartalmát je- 
lentősen megemeli az elkészítésükhöz fel-
használt kenő- (vaj, margarin) és/vagy főző-
zsiradék (olaj, zsír) mennyisége!
�� Fontos, hogy reggelente rögtön ébredés 
után megigyon 1 pohár vizet, napközben  
pedig még összesen 1,5-2 liternyit!

SOMOGYI-KOVÁCS ANITA
dietetikus



















Receptek szeretettel 17

Mandulaliszt
Sajtolásos eljárással készül, minden táp-
anyagtípus megvan benne, a rosttartalma 
is jó! Relatíve magas folyadék- és zsiradék-
felvevő képessége miatt garantáltan glu-
tén mentes változata sűrítéshez kipróbál-
ható, sütemények készítéséhez is remek.

Kukoricaliszt
Sárga színe és enyhén édeskés íze miatt 
nem minden főétel sűrítéséhez illik, ennek 
ellenére a kevert tésztájú recepteknél az 
egyik legjobb alternatíva a búzaliszt he-
lyettesítésére. Hátránya, hogy a hajtoga-
tást, nyújtást, kelesztést igénylő tészták-
hoz önmagában nem elegendő. 

Rizsliszt
Színe, íze kevésbé intenzív. Barna válto-
zata magasabb rosttartalmú, kedvező-
en hat az emésztésre. Alkalmazható sű-
rítéshez, kevert tésztájú sütemények-
hez, viszont kelesztett kenyerek készí-
tésére önmagában nem alkalmas. 

TOP 3 
GLUTÉNMENTES  

LISZT

A cöliákia, közérthetőbben gluténérzékenység diagnosztizálása 
nem egyszerű, de helyes táplálkozással megelőzhetők a komo-

lyabb szövődmények. Somogyi-Kovács Anita dietetikus írása.

6 OLDALON!

nélkül teljes élet
GLUTÉN

A gluténszenzitív enteropátia, azaz a cöli á
kia egy autoimmun eredetű megbetegedés, 
nagyon régi, helytelen szóhasználattal „liszt
érzékenység” vagy gluténérzékeny ség.

Egyes gabonafélék, a búza, a rozs és az ár
pa glutén nevű fehérjéi tartalmazzák az 
érintetteknél betegséget kiváltó alko
tórészt, a gliadint, és szintén ga
bona lévén bizonyos esetekben 
a zab is jócskán szennyezett 
lehet a gabonatárolási szoká
sok miatt.

Mivel a cöliákia tünetei  
– a testtömegnövekedés és/
vagy a testmagasságnövekedés 
elégtelensége; nem bélfertőzés okoz
ta hasmenés; fehérje, vas, kalcium, Dvi
taminhiány; csontritkulás; a szokásos ke
zelésre nem javuló vérszegénység; egyéb  
hiányállapotok – hasonlóak lehetnek más 
betegségek szimptómáihoz, ezért a biztos 

diagnózis felállításához mindenképpen 
szükség van a bélbolyhok szövettani vizsgá
latára, a specifikus antitestellenőrzésekre, 
valamint a gluténmentes és gluténtartalmú 
diéta váltogatása esetén jelentkező reakciók 
megfigyelésére.

A betegség genetikai szűréssel is ki
mutatható, a mintavétel egyszerű, 

szájnyálkahártyatörléses 
módszerrel történik.

Tünetek, megoldás
A felnőtteknél a megszo

kottabb tünetek mellett a nem
zőképesség zavara is megjelen

het. A cöliákiának jelenleg egyetlen 
kezelési módja létezik: a teljes gluténmentes 
étrend bevezetése és élethosszig való fenn
tartása. Ehhez szigorúan dietetikus által 
összeállított és irányított, egyénre szabott 
táplálkozási program szükséges!

Biztos 
diagnózis 

hiányában bármi-
lyen étrendi meg-

szorítás súlyos 
hiba lehet!

GYERMEKKORBAN A kisgyermekek esetében akár igen súlyos állapot is kialakulhat: elmaradnak a fejlődésben, 
étvágytalanok, nem érdeklik őket a környezeti ingerek, sápadtak, gyengék, fáradékonyak, a hasuk puffadt (pókhas), 
a végtagjaik ugyanakkor vékonykák, a bőrük rugalmassága-feszessége (turgor) pedig alacsony szintű. A tüneteket 
a bélbolyhok sorvadása miatti felszívódási zavar következtében kialakuló relatív éhezés és tápanyaghiány okozza.



MENTESEN

Hadarik Rita:   
GLUTÉN NÉLKÜL  
Ez a kiadvány a gluténmentes étrendet 
és életmódot helyezi a középpontba. 
Szerzője, Hadarik Rita – a Rita kony-
hája bloggere, valamint gluténmentes 
lisztek fejlesztője – a gluténmentes 
konyha alapjait mutatja be izgalmas, 
színes formában. A kötet 80, különbö-
ző ételtípusokra bontott receptet tar-
talmaz. Boook Kiadó, 4990 Ft

Vigyázat!
Szakértőnk óva int mindenkit a különféle csodasze
rek és csodamódszerek ígéreteitől, melyek szerint 
a cöliákia megszüntethető. Természetesen számos 
kutatás folyik a megoldás megtalálására, az egyik 
legújabb szerint az autoimmun 
betegségek köthetők az 
Enterococcus gallinarum 
nevű, az ember bél
rendszerében is előfor
duló baktériumhoz 
(Yale Orvostudományi 
Kar, Martin Kriegel, 2018).

22 Fanny konyha

A szakértő
tanácsai

A biztos diagnózis felállítását 
követően elengedhetetlen, hogy 

betartsuk a dietetikus előírásait!

• A búza-, rozs-, árpakészítmé-
nyek helyett a rizst (főtt és ízesí-
tett rizs, rizsliszt, rizstészta), a ku-
koricalisztet és -darát, a garantál-
tan gluténmentes zabkészítmé-
nyeket (ha nem áll fenn egyéb 
gabona- és/vagy más táplálék-
allergia!) javasoljuk.

• Mindig alaposan el kell olvasni 
a kiválasztott termékek összete-
vőit, mert azok még nyomok-
ban sem tartalmazhatják a kö-
vetkezőket: búza (tönkölyt 
sem!), rozs, árpa, ezek lisztjei és 
darái; glutén, gliadin, valamint 
a fenti gabonafélék keresztezé-
sével előállított bármely mag és 
az abból készült termék; „neve-
sincs” keményítő.

• Bármely termékre csak szigorú 
ellenőrzés után lehet ráírni, 
hogy gluténmentes!

• Kísérletezhetünk különféle ga-
rantáltan gluténmentes olajos 
magvakkal (mandula, tökmag 
stb.) és pszeudocereáliákkal (azaz 
„álgabonákkal”, mint az amaránt, 
hajdina, köles, quinoa stb.), illetve 
a belőlük készült lisztekkel.

• A gyógyszerek, étrend-
kiegészítők is tartalmaz-
hatnak gluténtartalmú 
összetevőt, így kellő ala-
possággal járjon el ezek 
vásárlásakor.

• Ne dőljön be a hangza-
tos csodaszereknek, cso-
damódszereknek, amelyek 
teljes gyógyulást ígérnek, 

hiteles tájékoztatásért la-
pozza fel az Egészségügyi 
Közlönyt!

• Érdemes részt venni 
egy olyan főzőtanfolya-
mon, ahol megmutatják, 
hogyan készíthetjük el 
gluténmentes alapanya-
gokból a kenyérféléket és 
a süteményeket.
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GLUTÉNMENTES KÍNÁLAT

Iswari gluténmentes 
reggeli keverék, többféle 

spirittrade.hu 
360 g, 2500 Ft 

Hadarik Rita glutén
mentes lángos lisztkeverék 
glutenmentessutemeny.hu 

 300 g, 515 Ft

Házi kenyér  
gluténmentes lisztkeverék  

abyhungary.hu 
1000 g, 1499 Ft

Gluténmentes keksz
Gullón 

200 g, kb. 630 Ft

Hajdinás gyümölcskenyér
lisztkeverék  

Szafi free
1000 g, 1710 Ft

Gluténmentes  
extrudált kenyér 

Abonett 
100 g, 325 Ft


