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MIRE ÉRDEMES FIGYELNI?
Nincs könnyű dolga annak, aki leadna néhány kilót, szeretne egészségesebben
táplálkozni és jobban érezni magát a bőrében…
 
Szinte napról napra kinő a földből egy újabb szuper eredményeket ígérő irányzat,
egy extra hatékony módszer vagy épp egy csodabogyó...
 
Óriási az információáradat és nehéz eligazodni a sokszor egymásnak is
ellentmondó diéták között.

Épp ezért összeállítottam ezt a listát

 és bemutatok 12+1 olyan szempontot, amit

érdemes figyelembe venned, mielőtt belevágsz egy

éppen népszerű, trendi diétába!



Egy kúra alatt általában az emberek éheznek, ki akarják bírni valahogy,
megpróbálnak a minimális energia bevitellel létezni a cél érdekében. Ez lenne az
egészséghez vezető út?  
 
Az éhezés során a szervezet raktározó üzemmódba kapcsol, át kell állnia egy
takarékos működésre, hiszen érzékeli, hogy kevés a tápanyag és napról napra
kevés, tehát beindulnak a vészcsengők és a leggazdaságosabb raktározási módot
választja, zsírt raktároz. Az agyunk precízebben működik, mint a legszuperebb
számítógép, így gyorsan kiszámolja, ha ennyi ételt kap, mégis hogyan tudna a
lehető legoptimálisabban működni és szépen tartalékol, dehogy enged el bármit
is!Már a nevében is benne van: kúra, tehát van eleje és vége, de mi lesz azután? 
 
A végállapot kúra lévén viszonylag gyorsan elérhető, ami azért is kétséges, mert a
hirtelen gyors fogyás visszahízást eredményez. Az állapot nem lesz végleges,  
az eredmények csak ideig óráig tartanak és jön a jojo effektus. 
A kúra alatt kialakult hiányállapotok pedig sokszor kezeletlenül maradnak, ami
hosszú távon is hatással lehet az egészségünkre.

Hanem tartható, az életvitelbe beilleszthető egészséges életmódot
ajánl. Nem von meg egészséges élelmiszereket a szervezettől
alátámasztható, személyre szóló ok nélkül!

TAPLALKOZAS-ELETMOD.HU

Az ideális „diéta”, illetve táplálkozás
nem tól-ig tart...

CSIKÓS ANDREA

Ami kúraszerű, hosszútávon 
nem fog működni!1



Túl rövid idő alatt beígért eredmények, XY ezzel a diétával 2 hét alatt 9 kg-ot fogyott és
társai… Legyen gyanús! 
 
A túl gyors és  drasztikus megvonásokon alapuló  fogyókúrák, a tarthatatlanságukat
leszámítva  igen  komoly veszélyekkel  járhatnak. Ha szervezet nem kap elegendő 
mennyiségű szénhidrátot vagy zsírt, melyekből energiát tudna előállítani a
működéshez, akkor kénytelen a fehérjékhez nyúlni. 
 
Így a test inkább sorvad, veszíti az izomtömegét nem pedig a zsírpárnák fognak
csökkenni. Az elért pár kg mínusz semmi örömre nem adhat okot, hiszen a szervezet
saját magát veszélyeztette mindvégig és amint élelemhez jut,  - márpedig így lesz,
mert ezek a diéták nem tathatóak - azonnal visszaveszi bőségesen. A végeredmény
gyakran inkább tovább  + kg lesz.

A fogyás pedig akkor egészséges, ha csakis kizárólag a szervezet
számára felesleges, elraktározott  zsírból történik és egyenletesen! Ez
egy találomra  kiválasztott szimpatikusnak tűnő  divatdiétával, a saját
szükségleteid figyelembevétele nélkül  nem valósítható meg!
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Az egészséges fogyáshoz is idő kell.

CSIKÓS ANDREA

A  hosszú évek alatt felkúszott
kilókat, nem lehet hipp-hopp
leadni!
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Belegondoltál már, hogy az életmódunk és a médiából felénk áradó ideális testkép-
ideál között mekkora ellentmondás van! Míg nézed a tökéletes testű celebeket,
modelleket, a reklámok folyamatos evésre csábítanak,  és készen kínálják  a millió
elérhető, praktikus, egészségtelen élelmiszert az üzletek. Erre az ellentmondásra
már hatalmas üzletágak épültek. Ezért is virágzanak  a gyorsan kivitelezhető kész
sémákra épített divatdiéták is.   
 
Tömegek próbálják ki az újabbnál-újabb reformokat, hiszen a médián keresztül hamar
eljutnak az információk.  Gyakran az egyhangúságra, a könnyű kivitelezésre  építenek
ezek az irányzatok, azáltal, hogy egyes ételcsoportok kizárólagos fogyasztását írják
elő, mely kibillenti a szervezetet  az egyensúlyi állapotból.  Az illúziókeltés mellett
nagy probléma lehet az is,  hogy az extrém előírásaik miatt a korábbiaknál is rosszabb
étkezési szokásokat vehetünk fel, melyek további problémákat okozhatnak
szerveztünk működésében.  Sok  esetben tudományosnak tűnő részigazságokkal
érvelnek miközben szélsőséges irányba tolják a  fehérje, zsír és szénhidrát 
 valamelyikének bevitelét. 
 
Szervezetünknek pedig szüksége van a  fenti makro tápanyagok  megfelelő
arányára, valamint vitaminokra és ásványi anyagokra is. Lehetséges, hogy beindul egy
viszonylag gyors fogyás, sőt van aki számára akár hosszútávon, éveken át is tartható
lesz az étkezés. Ez igazából teljesen véletlenszerű dolog, akinek éppen úgy érzi, hogy
„betalál” az azért lehetséges, mert az előírt tápanyag valamennyire éppen kielégíti a
szervezete szükségleteit egy részről. Viszont minél  egyoldalúbb az adott diéta, annál
inkább jellemző a többi nem bevitt, vagy minimális mennyiségben bevitt makro
tápanyag miatt kialakuló hiányállapot és a  hiányzó mikro tápanyagokról még nem is
beszéltünk.
 
Egyes élelmiszerek szélsőséges  fogyasztása fokozhatja  a szív-  érrendszeri és
anyagcsere megbetegedések esélyét. Egyes tápanyagok kiiktatásával pedig,
melyekben éppen talán a szervezet számára nélkülözhetetlenül szükséges vitaminok és
ásványi anyagok  vannak, az immunrendszer gyengülését okozhatjuk és
lecsökkenhet a fizikai- és szellemi teljesítőképesség. A nem megfelelően
összeállított diéta komoly tápanyaghiányokhoz vezethet! Bizonyítottan a betegségek
kialakulásának elődleges oka az életmódunk, azon belül is a táplálkozásunk. A
kritikussá vált hiányállapotokból adódó minőségi éhezés lassan modern korunk
népbetegségévé válik.

TAPLALKOZAS-ELETMOD.HUCSIKÓS ANDREA

Ne legyen egyoldalú a
választott „diétád",
táplálkozásod!
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ingerlékenység, feszült állapot
szűnni nem akaró fejfájási rohamok 
fáradékonyság, levertség, kedvetlenség
energiahiányos állapot
szédülés
puffadás
székrekedés
evés után kevés idővel kínzó éhségérzet
szúró gyomor fájdalom
erős szívdobogás érzés
alvásproblémák
belső remegés
fül mögötti, alatti részen vattaszerűvé vált haj
hajhullás
a kezdeti fogyás után túlsúly mellett  egy bestagnált állapot
visszahízás
menstruációs zavarok

Szélsőséges esetben az alábbi tünetek alakulhatnak ki: 
 

CSIKÓS ANDREA TAPLALKOZAS-ELETMOD.HU

Fehérje -zsír és szénhidrát. Maximálisan figyelembe veszi a szervezet
mikrotápanyag szükségletét is, azaz a megfelelő vitaminok és ásványi
anyagok mennyiségét.

Az ideális táplálkozás változatos és  számodra
megfelelő arányban tartalmazza a makro
tápanyagokat:



Legyen egy alapod, mielőtt  belefogsz  egy új táplálkozási formába. Mielőtt
elkezdesz bevinni különböző tápanyagokat, főleg ha éppen „túltolva” egyfajta
makro tápanyagot pl. egy fehérje alapú diéta esetében, húst-hússal tojással hallal
zsírral,  minimális zöldséggel, jó lenne tudni, hogy  valójában hogyan hatnak
ezek az élelmiszerek a szervezetedre, mit okozhat, ha ezekből nagyobb
mennyiségben fogyasztasz. 
 
Természetesen az is lehetséges, hogy pontosan jó lesz ez a táplálkozás, mert
éppen beletaláltál és hosszú távon is meghálálja majd a  tested. Viszont ha  ez
nem így van, akkor rengeteg csalódástól, feleslegesen elpazarolt energiától és nem
utolsó sorban egy számodra egészségtelen életmódtól tudod megkímélni
magad. Ha pedig rendszeresen olyan élelmiszer fogyasztását írja elő egy étrend,
amit éppen kevésbé tolerál a szervezeted, egy idő után egyre kevésbé fogja. Végül
elérheted, hogy heves allergiás reakciókat is kiválhat fogyasztása és esetleg a
későbbiekben teljesen le is kell róla mondanod. 
 
A másik nagy kérdés: Mi történik akkor, ha elvonsz magadtól ételcsoportokat az
egészség jegyében?   Lehetséges, hogy  pont az a csoport adja számodra az éltető
energiát. Hosszú hónapok is eltelhetnek így, de elkerülhetetlen, hogy ne legyenek
komoly tünetei, hiányállapotok, energiaszint csökkenés, depresszió,
anyagcsere és érrendszeri betegségek is kialakulhatnak. Vannak diéták, amelyek
csak hosszabb idő elteltével mutatják meg valódi arcukat, mire már magas
szintűvé válik a hiányállapot és az egyensúlytalanság a szervezetben.

Ami azért is előnyös, mert ha mérhetőek az adatok, később is láthatod,
ellenőrizheted, hogy jó irányba viszi-e az értékeidet a táplálkozásod. Ez
pedig megnyugtat, hogy jól csinálod és valóban teszel az egészségedért.

TAPLALKOZAS-ELETMOD.HU

Előzze meg  állapotfelmérés az új
táplálkozást!

CSIKÓS ANDREA

Vedd figyelembe a saját
igényeidet és a különböző
tápanyagokkal szembeni
egyéni toleranciáidat is!
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Figyelj!! Mikor mindenki számára azonos mennyiségek vannak előírva egy
étrendben: Pl reggeli 6 db abonett, 1 joghurt…stb  Az egyen mennyiségekben
összeállított étkezési minták étrendek, eleve képtelenség, hogy mindenkinél
működjenek, hiszen nem vagyunk egyformák!  
Minden embernek van egy alapanyagcsere szintje, melyet maximálisan
figyelembe kell venni egy étrend összeállításakor. Ezt az alap mennyiséget, akkor is
elégeti a szervezeted, ha egész nap csak fekszel és filmezel. Mert levegőt veszel,
dobog a szíved, működik az emésztésed… és ezekhez is energiára van szükség.
Ha tartósan ez alatt a szint alatt eszik valaki, akkor raktározó üzemmódba
kapcsol, (vészcsengő effektus) és a szervezet előbb -utóbb a fehérjékhez fog
nyúlni, mint energiaforrásokhoz és izomból is fogyni fog, mely ahogyan már írtam,
inkább a test sorvasztása, mint fogyás. 
 
Az ilyen gyötrelmes fogyás után az emberek arcán, nem az egészség és boldogság
látszik, hanem az a kínlódás sugárzik, amin keresztül ment. Az elért eredmény,
pedig inkább katasztrófa, mint siker. Ha pedig valaki tartósan az alapanyagcsere
szintje fölött vagy annak többszöröse energiát viszi be, az egyértelműen hízáshoz
vezet. 
 
Ezt az alap  szintet sok minden befolyásolja,  hiszen nagyon nem vagyunk
egyformák. Pl: más a nőknél, más a férfiaknál, számít, hogy milyen a  testalkat,
mennyi a  testsúly, az életkor,  hiszen más az igénye egy fejlődésben lévő
szervezetnek, más egy 30 éves és más egy 60 éves embernek, nem mindegy, hogy
ülő  munka, vagy fizikai és azon belül is milyen intenzitású, mennyire él aktív életet,
sportol –e,  hányszor 1 héten, milyen sportot végez…stb.

Ha csak zsírból szeretnél fogyni és közben szeretnéd megőrizni a
fittségedet, sőt tartós eredményt is akarsz,  ezt az alapanyagcsere
szintedhez igazított táplálkozás nélkül csak véletlenszerűen érheted el.

TAPLALKOZAS-ELETMOD.HU

A jó „diéta” illetve táplálkozás személyre
szabott energiabevitelt biztosít!

CSIKÓS ANDREA

Elengedhetetlen, hogy tudd a
saját alapanyagcsere
szintedet!5



Soha nem tudhatod, hogy egy színésznő látványos fogyása mögött mi van valójában.
Sok esetben a tudományosnak tűnő,  illúziókeltő  fél információk minden valódi
kutatáson alapuló hátteret nélkülöznek viszont a média ereje hihetetlenül tud 
hatni  az emberekre.  
 
Ömlik ránk az információ és tényleg ember legyen a talpán, aki  ki tudja hámozni, hogy
akkor most melyik irányzat jó, ráadásul ezek sokszor egymásnak is ellentmondanak.
A valóság show sztároktól kezdve, a felkapott „2 perces celebekig” már mindenki ad
életmód tanácsot és fogyási tippeket, megalapozottság, komoly, valós adatok
ismerete nélkül. A kereskedelmi csatornákon  sztárok főznek, egyik nap ez az
egészséges, másik nap meg  más. Ezeket az információkat alapul venni  a táplálkozás
megváltoztatásához nagyon nagy felelőtlenség.

... ha hallasz valami új irányzatot, tanácsot,  milyen tudományos
adatokkal támasztható alá, milyen múltra tekint vissza, mennyi
hosszabb távú tapasztalás és eredmény áll a kijelentések mögött!

TAPLALKOZAS-ELETMOD.HU

Gondold végig...

CSIKÓS ANDREA

Válassz tudományosan
bizonyított alapokkal
rendelkező életmód ajánlást!6



Hiába adsz le pár kg-ot, ha azt kínkeservvel teszed,  gyengeség és elcsigázottság
lesz eredmény. Az egészséges fogyás kevés túlsúlynál  lehetséges, hogy  testsúly
változás nélkül történik, viszont az eredmény centikben elképesztő lehet.
Sokszor látunk 2 fotót egy emberről, ahol mindkét képen ugyanannyi kg, csak az
egyiken a testzsír szintje magasabb, a másikon pedig az izomtömege. Ezért az
utóbbi képen vékonyabbnak, csinosabbnak és egészségesebbnek látjuk. 
 
Ha megtörténik zsírból a fogyás és közben az egészséges táplálkozás és még
pluszban a mozgás  hatására az izomtömeg növekszik, mely nagyobb súlyt
képvisel, előfordulhat, hogy a mérleg nem is változik! Csak éppen  le kell
cserélned a ruhatáradat kisebb méretre és a környezeted garantáltan észreveszi a
változást! Magas túlsúlynál természetesen lesz jelentős kg csökkenés is!  
 
Érdemes nyomon követni a változásokat testösszetétel mérésre alkalmas
mérleggel és rögzíteni cm-ben a kiinduló állapotot, hogy lásd a változásokat. Ha 
egészségesen, csak zsírból adod le a felesleget és közben - mivel jól táplálkozol - 
nő az energiaszinted,  lesz  kedved sportolni is! Így tovább tudod növelni  tested
izomtömegét, ezáltal arányosabb, tónusosabb, feszesebb  lesz a  tested az arcod
pedig ragyogni fog a belső energiától!

... és növekszik az izomtömeged! Ellenőrizd testösszetétel méréssel, és
azonnal változtass, ha más irányba mennek a számok!

TAPLALKOZAS-ELETMOD.HU

A megfelelő táplálkozással csökken a
testzsír százalékod...

CSIKÓS ANDREA

Figyeld a tested változásait és
lépj időben, ha nem jó az irány!
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... mert a saját életfunkcióidat veszélyezteted! Mindenhonnan azt hallod, hogy károsak
a szénhidrátok, le a szénhidrátokkal, és fénykorukat élik a szénhidrátmentes
diéták. Kapcsoljon be a vészcsengő, ez az egyik legnagyobb csapda! 
Az  vagy, amit megeszel. A mondás valódisága soha ne volt ennyire szemmel látható,
mint ma. Nézz szét az utcán, sőt, inkább  a strandon. Körbejárt  egy kép a Facebookon,
strandon készült a 70-es években és nem volt rajta túlsúlyos ember, pedig tömeget
ábrázolt és egy sem volt! Emlékszel, hogy mi volt gyerekkorodban  a hűtőben és a
konyhában és mi van most a háztartásokban?  Mi változott azóta? A nyugatról
bezúduló egészségtelen, finomított szénhidrát áradat és a mindent felhasználó
élelmiszerIPAR  virágzása!  
 
Nagyüzemi felfújt kenyerek péksütik, csomagolt zsíros, cukros keksz, piskóta, csoki, és
fánk-özön, tele ismeretlen adalékokkal, mesterséges szerekkel.  Ez a probléma,
ezekkel a szénhidrátokkal van a baj! DE ez nem azt jelenti, hogy száműzzük az
összes szénhidrátot, bocsánat, de ész nélkül! Hiszen a legszélsőségesebb fehérje
igényű szervezetnek is szüksége van jó minőségű szénhidrátokra, nyilván neki
kevesebbre, de nélkülözhetetlen mindenki számára. Tanultuk bioszból, emlékszel?
Miből is nyerjük az élethez szükséges energiát? Elsősorban szénhidrátokból és
zsírokból, végszükség esetén, ha valaki éhezik akkor a fehérjéből kénytelen a szervezet
előállítani.  
 
Az élet alapvető feltétele az  oxigén, ez kell még az energianyerésünkhöz! Így indul el az
égetési folyamat, mely során ezekből a makro tápanyagokból a sejt  bonyolult
biokémiai folyamatok során (citrátkör) előállítja a test energia valutáját az ATP-t
(Adenozin-trifoszfát). A tápanyagokban lévő szén, oxigén jelenlétében  elég és így
keletkezik  számunkra az éltető  energia, amitől dobog a szívünk, mozgunk, létezünk  és
a széndioxid, amit kilélegzünk. A sejtjeinkben vannak ezek a mini energiaközpontok,
amit mitokondriumnak nevezünk, az ő feladatuk, hogy előállítsák az energiát
számunkra és lebonyolítsák a sejtlégzést.
 
Belegondoltál már, hogy mekkora felelősség van rajtunk saját magunkért?  A mai kor
embere ezt elfelejti! Szegény kis mitokondriumok, csak és kizárólag abból tudják
előállítani az energiát, amit kapnak, semmi másból! Ezt pedig mi határozzuk meg,
mégpedig  a táplálkozásunkkal,  a megfelelő mennyiségű és  arányú fehérje. zsír és
szénhidrát bevitellel.

TAPLALKOZAS-ELETMOD.HUCSIKÓS ANDREA

Olyan táplálkozást válassz, ami
nem zárja ki a szénhidrátok
fogyasztását...8



Jó minőségű szénhidrát nélkül, nincs egészséges élet! A dömpingben bevitt gyors
felszívódású szénhidrátból rövid időre tud a szervezet valamennyi energiát szerezni,
ezért van az, hogy evés után 1 órával, már nyitogatod a hűtő ajtaját, hogy mit lehetne
még enni?? A szervezet pedig a számára használhatatlan dolgok tömegét zsír depókban
raktározza el és amúgy éhezik, mert nem kap hasznos tápanyagot.
 
De akkor mik a jó minőségű szénhidrátok?     
 
A  rostban dús, komplex szénhidrátok tartoznak ide. Ilyenek  a teljes kiőrlésű
gabonákból készült péktermékek, tészták. Itt nem a nagyüzemi, multikban kapható
teljes kiőrlésűre gondolok, ami ugyanúgy kb 70 % –ban finom búzalisztből áll, tele
színező és adalékanyagokkal, hanem a megbízható forrásból származóakra pl. A
Piszkei Öko bio minősítésű kenyerei vagy olyan megbízható pékségben vásárolt
kenyerek, ahol az ősbúzákat részesítik előnyben, pl.: királyliszttel sütnek és valódi
kovászt használnak. 
 
Ma már sok az újra felfedezett gabonából készült pékáru is pl:  tiszta köles, hajdina,
egyéb szennyezetlen gabonákból készült tészták, kenyerek. Emellett a barna rizs, a
zöldségek, a hüvelyesek is mind  lassan szívódnak fel, így sokáig látnak el minket
energiával, nem emelik meg hirtelen a vércukorszintet, ezzel hozzájárulnak a
szervezetünk egészséges működéséhez.  A gyümölcsök is ebbe a csoportba
sorolhatók, viszont gyors felszívódásúak, így kicsit nagyobb körültekintéssel kell az
étrendbe illeszteni őket, főként fogyás esetén, de szintén nélkülözhetetlenek
számunka. 
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A saját szükségleteid szerint bevitt szénhidrátok hihetetlen és
nélkülözhetetlen energiát, fókuszáltságot adnak!

A legszélsőségesebben magas fehérje igényű
szervezetnek is szüksége van jó minőségű
szénhidrátokra!

A  szénhidrát másik legnagyobb felhasználója az izomzat!
 
A szervezetünk által fel nem használt glükózt  a májban és az izomban jól
elraktározzuk, glikogén formájában. Ez lesz a sport üzemanyagunk! Minél magasabb
az  izomglikogén-koncentrációd, annál optimálisabb lesz a teljesítményed és a
kitartásod. Ha ez az érték alacsony, az  korlátoz, lelassít, hamar elfáradsz és megnő  a
sérülésveszély kockázata is. Kevesebb energiád marad az edzésre - bár a legtöbb
esetben lehet, hogy túl kimerültnek is érzed magad hozzá-  az edzés alatti  gyors
energiaigényt a tested saját izomzatának leépítésével fogja kielégíteni. Így  majd az
izmok nem használnak fel  annyi energiát, mint azt hiszed és hosszú távon az egyre
csökkenő izomtömeg lassabb anyagcseréhez vezet. Pedig  a mozgás során elégetett
szénhidrát hatalmas energiabomba a szervezetnek, utána szárnyalunk, új erőre
kapunk és jókedvűek leszünk.
 
Szénhidrátok nélkül nem tudsz gondolkodni sem.
 
Lassabb lesz a felfogásod, nem jutnak eszedbe a szavak, ami nagyon idegesítő, sőt
kétségbeejtő  tud lenni.  Gyakori lesz a migrénes fejfájás, akár napi szintű is és
ilyenkor egy banán többet segíthet, mint bármilyen gyógyszer. Másik nagy veszélye a
drasztikus megvonós diétának, hogy általában az alacsony szénhidrát mellett alacsony
lesz a rostbevitel is.  Ami szív- és érrendszeri betegségek mellett emésztési,
anyagcsere problémákat is okozhat. Ráadásul a szigorú étrendek sokszor csökkentik
vagy akár teljesen meg is tiltják a zöldség és gyümölcs bevitelt, így  nagyon komoly
vitamin és ásványianyag hiány is felléphet a szervezetedben.
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Szépség egészség nélkül nem létezik sőt... a   kisugárzás is  belülről fakad! Ha már
mindenáron szeretnél trendi és vékony lenni, akkor se menj bele kínzó diétákba, mert
az eredmény sem szép, sem tartós nem lesz! Ha naponta csak 1-2 étkezést ír elő elő
egy  diéta és az aktívan töltött napod kb felét tápanyagbevitel nélkül kell töltened az
hova fog vezetni? Bámulatosan tud alkalmazkodni a   szervezetünk a megváltozott
állapotokhoz.  Így ha csak ritkán veszünk magunkhoz táplálékot, az anyagcsere
folyamatok szépen lelassulnak és alapvetően a tartalékolásra állunk be.  Ha pedig a
célunk éppen a  fogyás volt, pont az ellenkezőjét érhetjük el. 
 
A meglassult anyagcsere esetén  és tartalék üzemmódú állapotban a szervezet
ragaszkodik minden pici falatkához és semmit, de semmit nem fog elengedni. Jó
darabig  stagnáló állapotba kerül, egy idő után elindul egy fogyási folyamat, de a lassú  
anyagcsere miatt felhalmozódó káros anyagok miatt állandósulhat a székrekedés,
puffadás és általánosan kimerült testi és szellemi állapothoz vezethet. A végeredmény
ismételten nem egy egészséges kinézetű, energikus ember lesz. A kihagyott étkezések
utáni étkezéskor egyre nehezebb lesz megtartani az előírt mennyiségeket, és egy idő
után úgyis többet fogsz enni, ami szintén megterhelő lesz a szervezetednek. Az
egyszerre bevitt nagyobb mennyiségű ételből pedig nem tudsz  egész napra elegendő
energiát nyerni. 
 
Ha ennyire negatív állapotot is el tudunk érni, pusztán szokásaink megváltoztatásával,
mit érhetünk el, ha a szervezünk számára  legoptimálisabb irányba változtatjuk meg
a táplálkozásunkat?  Rendszeresen adnunk kell a szervezetünknek ahhoz, hogy bármit is
elengedjen! Minél inkább számára megfelelő időközönként, megfelelő mennyiségű és
minőségű tápanyagot kap, annál inkább nem fog ragaszkodni a  feleslegesen zsírban
beraktározott dolgokhoz.

Így tud megfelelő ritmusban működni és ellátni Téged energiával. Ha
egy diéta során órákat éhezel, az egyenes út a raktározó üzemmódhoz
és az egészséges  fogyástól egyre messzebbre kerülsz!
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A szervezetnek kiegyensúlyozott, rendszeres és
ideális  arányú tápanyagbevitelre van szüksége.
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Soha ne sanyargasd magad 
napi 1-2 alkalomra korlátozott
minimál táplálkozással!9



Ha egy diéta komoly megvonáson,  a makro tápanyagok közül bármelyik  teljes
nélkülözésén vagy minimálisra csökkentésén  alapul és mellette esetleg még  ajánlott
edzésprogramot kapsz, az már önmagában is ellentmondás. 
 
A megvonásos, szigorú diéták, mindig, kivétel nélkül energiaszint veszteséggel járnak.
Minél kisebb a sejtszintű energiád, annál kevésbé lesz alkalmas a tested és fizikai állapotod
a testedzésre. Minden edzés, azaz a normál átlagos energiafelhasználáson túli állapot
plusz energia befektetést igényel, amit a szervezet  egy alacsony minőségű és
mennyiségű táplálkozásból nem tud fedezni. 
 
A fehérje, zsír és szénhidrát bevitel arányát megfelelő egységben kell tartani, mert
mindháromra elengedhetetlenül szükségünk van!

és ha ebből adódóan az energiaszint emelkedik azonnal lesz igényed  a
mozgásra, nem is tudsz nyugton maradni! Teljesítménynövelés sem 
 létezhet  a megfelelő  építő és energiát adó táplálkozás nélkül!
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Először a táplálkozást kell rendbe
tenni...

CSIKÓS ANDREA

A semmiből 
nem lesz energia!
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A gluténmentes termékeket a gluténérzékeny emberek számára találták ki, a gond 
viszont az,  hogy az áruházakban kapható termékek  legtöbb esetben, még az ő 
számukra sem egészségesek. Gluténérzékenyként erről oldalakat tudnék írni, mert
megtapasztaltam.  Pl.: gl mentes kenyerek, tészták, sütemények mind finomított
kukorica  és fehér rizslisztből, magas cukortartalommal készülnek. Magas glikémiás
indexszel  rendelkeznek, semmivel nem egészségesebbek a fehér búzalisztes
társaiknál, csak éppen nincs bennük glutén. Hirtelen emelik a vércukorszintet,
egészségtelenek, fogyasztásuk hízáshoz vezet.  A gluténérzékenyeknek sem ezeket a
bolti, kizárólag gyors felszívódású magas kalória tartalmú élelmiszereket kellene enniük,
úgyhogy semmiképp ne hidd azt, hogy ezek  egészségesebbek. 
 
A bioboltokban kapható lassú felszívódású, gluténmentes gabonákból készült
természetes édesítéssel készült termékekből szerencsére egyre nagyobb a választék! 
Kiválóak a Szafi termékek,  változatos többféle egészséges gabonából készülnek. 
 Percek alatt összeállítható egy kenyér  vagy süti tészta kelesztés és dagasztás nélkül.
Nagyon jó  alternatíva lehet egy egészséges péksütihez vagy kenyérhez, nem csak
gluténérzékenyeknek. 
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Nem való mindenkinek a
gluténmentes vagy bármilyen
"mentes" diéta!1
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Az Éden Prémium termékei is nagyon jók és szintén egyszerűen használhatóak. 

A Mentes Pék kész csomagolt sütijei köles- és  csicseriborsólisztből készülnek, isteni
finomak és  egészségesek. A szatmári szilvalekváros levele szerintem megunhatatlanul
finom!   
 
Millió a lehetőség most már, csak kicsit tájékozódni kell, és a nagyáruházak kínálatát el
kell felejteni. A tojás vagy tejmentes étkezéssel is hasonló a helyzet: éppen elég
nehézséget jelent azok számára, akiknek meg kell valósítaniuk. Csak divatból  vagy ok
nélküli  elhatározásból ne mondj le élelmiszerekről. Ha fontos fehérjeforrásokat
iktatsz ki az étrendedből és nem gondoskodsz megfelelő más forrásból történő
pótlásukról, az  hiányállapotok kialakulásához vezet.

Mi a helyzet a light élelmiszerekkel?
 
A light termékekkel az élelmiszeripar betömte a tátongó piaci rést és nagyüzemben
kezdte ontani a különböző alternatívákat a fogyni vágyóknak.  Tele mesterséges,
szintetikusan előállított édesítőszerekkel, mely jó nagy  csapda a szervezetnek.
Előszeretettel használják az aszpartámot, mely 200-szor édesebb a cukornál és még
olcsó is. Nem árt tudni róla, hogy étvágynövelő hatása van. Sertéstelepeken az állatok
tápjához keverik, hogy minél hamarabb meghízzanak! Durva nem? Itt van pl. a
ciklamát, melyet már Amerikában be is tiltottak, de az Unióban, még vígan használják.  

http://www.dietas-termekek-webshop.hu/?utm_source=taplalkozas-eletmod.hu&utm_medium=website&utm_campaign=affiliate&p_id=883671
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Sok terméket édesítenek fruktózzal, mely ugyanúgy tartalmaz kalóriát, ráadásul a
szervezet nehezen tudja hasznosítani, a máj trigliceriddé alakítja és megy a
zsírraktárakba!  
 
Szerencsére vannak lassú felszívódású, egészséges alternatívák is, mint pl  a
kókuszvirágcukor, a 0 kalóriás stevia és eritrit. Mindegyik jó választás, a steviával
például bizonyítottan regenerálhatjuk a hasnyálmirigyünket. Ha édességre vágyunk 
nagyon jól lehet velük sütni is. 
 
Mindig meg kell nézni az összetevő listát! 
 
A valóban jó minőségű alapanyagokból készült úgynevezett minden-mentes sütemény
kiváló lehet egyébként minden ember számára, ha lassú felszívódású szénhidrátokat,
természetes édesítést tartalmaz, viszont vigyázat!!! attól még lehet egy kalóriabomba,
gondoljunk egy mandulalisztes, kókuszkrémes sütire.  Mindig jó minőségű, teljes
értékű termékeket válassz, a lehető legbiztosabb forrásból, ami tudom, hogy nem
könnyű. 
 
Szerencsére egyre több vállalkozás születik, akik  azt tűzik ki célul, hogy  nem nagyüzemi
színvonalon készítik a termékeiket.  Eleve jó minőségű alapanyagokkal dolgoznak,
adalékanyag mentesen illetve valóban természetes adalékokat használnak.  
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A legjobb  az, ha tisztában vagy a saját érzékenységeiddel,  szervezeted
igényeivel és  ez alapján állítod össze az alapanyagaidat, étrendedet.
Kerüld a light és a  mesterséges édesítővel készült termékeket!

Értelmetlen megvonások helyett tápláld a
tested azzal, amire valójában szüksége van!



Az álomkép:  Amikor egy csoda tea, vagy por, vagy kapszula mindent megold helyetted.  A
program azt írja elő, hogy ezeket kell használnod, evés előtt, után vagy közben. Csak inni
kell vagy bevenni a  kapszulákat és kb. csoda fog történni, mert  felgyorsítják az
anyagcserét és méregtelenítenek, elégetik a zsírt, fogyasztanak, jótékony hatásúak.  
2 variációban szokott lenni az étkezés hozzá: vagy közben erősen bekorlátozza a
tápanyagbevitelt vagy azt mondja, hogy bármennyit ehetsz, edzened sem kell, fogyni
fogsz. Az az igazság, hogy egyik sem jó és ezek az ígéretek hamisak!
 
Kétségbeejtő, hogy a jelenlegi törvényi szabályozás szerint nem szükséges, hogy bármi is
bizonyítsa, hogy a hatóanyagok  valóban működnek. A tudományos kutatások hiánya
nemcsak azért aggasztó,  mert nem biztos, hogy a készítmény eléri az ígért hatást, hanem
és legfőképpen  azért,  mert egy teszteletlen terméknek nagyon súlyos, feltáratlan
mellékhatásai is lehetnek. Arról nem beszélve, hogy azért elgondolkodtató, hogy a hatás
elérése érdekében ugyan miket raknak ezekbe a kapszulákba? Általában ezek  a módszerek
is kúraszerűek, erről már beszéltünk: tól -  ig tartanak, de a kérdés mindig az: mi lesz
utána?! Mindenkinek van legalább egy olyan ismerőse, aki valami csodabogyótól fogyott
le, de álljunk csak meg... legtöbbször vissza is hízott bőségesen!
 
Nekem olyan ismerősöm is van, aki a zsírégető tea által okozott állandósult hasmenés és a
nem megfelelő táplálkozás miatt teljesen felborult  só háztartással,  komoly
hiányállapotokkal, tudatvesztéssel,  életveszélyes állapotban került kórházba.
Szerencsére sikerült megmenteni az életét. 
Ezektől függetlenül, mindig jön egy új tea vagy távoli országokból származó mag vagy
növény kivonata rögtön egy sztár is ott áll mellette és máris: eladva!
 
Az ígéret szerint méregtelenítenek, ami sok esetben azzal jár, hogy  folyamatos hasmenés
határán akár  napi  5-8 alkalommal kell a wc-re szaladni.  Ez növeli a kiszáradás
kockázatát, és komoly hiányállapotokat idézhet elő, hozzájárul a bélflóra és a nátrium-
kálium egyensúly felborulásához. Továbbá folyamatosan  gyengül az immunrendszer és
rossz lesz az emésztés.
 
Sok termék alapanyaga a kitozán, amit zsírnyelőnek  vagy zsírcsapdának is neveznek.
Rákok és más tengeri élőlények csontjaiból porítással készítik. Ez az anyag elméletileg
képes megkötni a bevitt ételekből a zsírt, így azt nem emészted meg és nem szívódik
fel. Nagyon érdekes, mert a működése teljesen  hasonló a rostokéhoz, melyeket
azonban természetesebb, olcsóbb forrásokból  is be tudsz vinni.  Pl: a zöldségekből,
gyümölcsökből,  teljes kiőrlésű jó minőségű gabonafélékből, hiszen ezek is  segítenek
abban, hogy megszabadulj a kilóktól.
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Ne bízz a csodaszerekben!
Nélküled semmilyen változás
nem fog sikerülni...1
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A kitozán szedésének hátránya, hogy nem csak a  zsírból származó kalóriákat vonja
meg a szervezettől, hanem ezáltal a zsírban oldódó vitaminok felszívódásához
szükséges táptalajt is, ezért hosszútávon A- és D-vitamin-hiányt okozhat.  
Az egészséges rostbevitelnek viszont nincsen ilyen kockázata. Vannak olyan szerek is,
melyeket úgy reklámoznak, hogy  zsír felhasználására késztetik a testet, azaz a meglévő
zsírtartalékokat szabadítják fel. Ezek a  zsírégetőnek nevezett termékek legtöbbször
növényi kivonatok, melyek stimulánsként hatnak. Ilyen például a koffein, az efedrin, a
guarana. A növényi zsírégetőknél gyakori, hogy egy termékben többféle hatóanyagot is
összekevernek, sőt, ami nagyon meglepő, de még  aszpirinnel is kiegészítik.  A cél  az
energiaszint növelése lenne, ami gyakran tényleg  úgy tűnik segít is az edzések során, sőt,
még a nyugalmi anyagcsere pörgetésében is. Más kérdés azonban, hogy mennyire
biztonságos  és mit okoz a szervezetben. 
 
Büntetlenül beleavatkozni a szervezet alapfunkcióiba biztos, hogy  nem
lehet!  Mellékhatásai között szerepel a magas vérnyomás kialakulása, az állandó
túlpörgetett állapot miatt,  és ezzel együtt jár a pulzus emelkedettsége is.  Szív- és
érrendszeri betegségekben szenvedők és  erősen túlsúlyosak számára épp ezért nem is
ajánlottak.  Oda kell figyelni szedésük mellett a napi kávé- és teafogyasztásra a
koffeintúladagolás elkerülése miatt. Szedésükhöz emiatt inkább orvosi felügyelet javasolt.
 
Az elért hatást egyébként a szerek használata nélkül, szimpla, egyszerű edzéssel is el
lehet érni, teljesen egészségesen. Az edzés  is pörgeti az anyagcserét, viszont az azt követő
nyugalmi fázisban a felpörgetett értékek majd visszaállnak és a szervezet valóban pihenve
tud fogyni. Gondolhatjuk azt, hogy ezeknek a termékeknek azért vannak eredményeik, el
lehet velük érni valamilyen szintű  fogyást, vagy csökkenthető velük az étvágy. A fogyás
sokszor az erős vízhajtó hatás miatt testünk folyadékvesztesége lesz.  A kérdés pedig
ismételten az, hogy mi történik a szedésük után, meddig tarthatóak az eredmények, ha
egyébként a megszokott táplálkozási szokásainkon - melyek a túlsúlyhoz vezettek - nem
változtatunk. A bevitt mesterséges anyagok pedig számtalan mellékhatást okoznak. Ezek
sokszor még annyira új anyagok, és  hosszútávú kutatási eredmények sincsenek  a
hatásaikról. A szigorú szabályozás   és  sok esetben az egészségre gyakorolt bizonyított
hatásuk hiányában akár veszélyes is lehet fogyasztásuk.
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Inkább cseréld le kalóriadús ételeidet természetes zsírégetőként
működő, rostban gazdag élelmiszerekre, így  végleg megszabadulhatsz
a zsírpárnáktól!

Törekedj mindig a természetes megoldásokra,
melyeket egész életedben tartani tudsz
egészségesen!
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Vigyázz Magadra, az
egészségedre! Túl drága kincs
ahhoz, hogy kísérletezz vele!+
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Semmi, de tényleg semmi nem ér annyit, hogy kockázatot
vállalj! 
Ne (t)edd tönkre a szervezeted egy számodra
egészségtelen divatdiétával!

Tedd meg az első lépést!
Ha szeretnél szakértő segítséget kapni az
életmódváltáshoz, az ideális testsúlyod
eléréséhez, és tudni, hogy számodra mi az
egészséges, kérj időpontot és gyere el egy
állapotfelmérésre!

Tudj meg többet az anyagcseretípus
mérésről IDE kattintva! taplalkozas-eletmod.hu

Csikós Andrea
Fitnesz életmód és táplálkozási tanácsadó

Ha pedig kérdésed van, fordulj hozzám az alábbi
elérhetőségeimen!
 
andrea@taplalkozas-eletmod.hu
+36307763674
 
(Mérés vagy tanácsadás közben nem fogsz tudni
elérni, de utána visszahívlak, az üzenetekre pedig 1-2
napon belül garantáltan válaszolok!)
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