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Hogyan kezdjek  hozzá?

Az életmódváltás nem egyik napról a másikra történik. Minden eddigi szokásodat és a megszokott ételeidet
nem tudod hirtelen megváltoztatni.  Adj magadnak egy pár napot  és  lépésről lépésre  haladj! Érdemes
az egész anyagot kinyomtatni, úgy jól áttekinthető és bármikor belenézhetsz. Az élelmiszerlistádat jó, ha a
konyhában tartod. Rövid idő alatt meg fogod tanulni a használatát és pár hét múlva már minden segítség
nélkül fogod összerakni az ételeidet.
A kapott étrendedet nézd át, a végén találsz egy bevásárló listát. Az étrend arra való, hogy megtanuld az
arányaidat. Nem feltétlenül kell az egészet sorban elkészítened, bár a szimpatikus szénhidrát típusok általában
nekifognak és pontról–pontra megcsinálják. 

A célunk az, hogy tudatosságot vigyünk az étkezésedbe. Mindig tudd, mit eszel ma és holnap, hogy
ne kényszerülj arra, hogy valahol valami olyat egyél, ami nagyon nem jó neked!

Hogy tudom kivitelezni a
hétköznapokban az új étrendet?

Vegyél egy digitális konyhai mérleget és készítsd el az ételeidet, kimérve az adagokat, hogy lásd a kész
tányérodat. Mindent héj nélkül, csont nélkül, nyersen mérj ki. Az étrend ételeit variálhatod, csere-berélheted
vagy eheted ugyanazt többször is. 
Arra figyelj, hogy a gyümölcsös ételeket csak reggelire, esetleg ebédre, de délután és este már ne fogyaszd.
Készíts el 1-2 vagy akár 3 féle ételből dupla vagy tripla adagot és dobozold ki. Be a hűtőbe és így 2-3 napig  lesz
miből válogatnod, nem kell minden nap készítgetned. Mérj egy–két hétig utána tudni fogod mennyi az annyi.
Mennyi a Te adagod  a csirkéből, a kenyérből, a zöldségből, barna rizsből..stb. Utána nem kell már mérned,
fogod látni  és nagyon szép tányérokat fogsz összerakni magadtól is, bárhol vagy. Max. néha ellenőrizd vissza
magad, csak kíváncsiságból, hogy jól saccolsz-e. 
A tányérodon a hármas egység mindig, minden étkezéskor legyen meg!  Fehérje- szénhidrát -zsír!  Ügyelj,
hogy egyik se maradjon el.  Legyen nálad mandula vagy dió, ezekkel a zsírt bárhol hozzá tudod tenni.
Szénhidrát  típusoknak a sült csicseriborsó tökéletes, gyors fehérje rész lehet, nem romlik meg, viheted
magaddal. A barna „rizspufi” pedig jolly joker mindenkinek.

Mit használjak cukor és liszt  helyett?

A kristálycukor helyet sokan használnak nádcukrot, azt gondolva, hogy sokat tesznek az egészségükért, de
sajnos a nádcukor glikémiás indexe pontosan ugyanakkora, mint a fehér cukoré. Ezt is le kell cserélni
szintén természetes alapú , de egészséges, a vércukorszintet nem  hirtelen vagy egyáltalán nem  megemelő
cukrokra. 

Ilyen lehet például  a szénhidrát típusoknak  a kókuszvirág cukor. Minden típusnak  a stevia,  eritrit,   és
ezek keveréke ( 0 kckal). Lehet kapni négyszeres és ötszörös erősségben, (Szafi: diétás termékek webshop -
https://www.dietas-termekek-webshop.hu/) így minimális kell belőle és árban is kedvezőbb lesz. 

http://www.dietas-termekek-webshop.hu/?utm_source=taplalkozas-eletmod.hu&utm_medium=website&utm_campaign=affiliate&p_id=883671
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Sokan idegenkednek tőle, pedig pl. a stevia regenerálja a hasnyálmirigyet, kifejezetten jótékony hatású. 

Cseréld le a lisztedet, az élelmiszerlistád szerint  számodra megfelelő,  teljes kiőrlésű lisztekre. Ha nem
szereted étel sűrítésre használni a teljes  kiőrlésűt,  javaslom a zabpehely lisztet vagy barna rizslisztet,
amennyiben jó neked a zab. Nem változtat az ételek színén, és az íze is semlegesen beolvad, kb annyi kell
belőle,  mint a sima lisztből. 
Ha a családod tagjainak is lecseréled ezeket nagyon sokat tudsz tenni az egészségükért és valószínű,  hogy
annyira nagyon észre sem fogják venni, mert ugyanolyan finomakat fogsz majd főzni!

Mit egyek- igyak tej  és tejtermék helyett?
Ha szénhidrát típus vagy, akkor a szénhidrátokhoz tartozó növényi tejeket részesítsd előnyben, mint a zab,
rizs, ha fehérje típus vagy, akkor inkább a zsírokhoz tartozó növényi tejeket és tejtermékeket válaszd
gyakrabban, mint a kókusz, mandula, kesudió. De természetesen lehet nyugodtan fordítva is fogyasztani,
csak figyelj a számolásnál: a rizs és zab tejtermékeket a szénhidrátokhoz, a kókusz, mandula..stb
tejtermékeket a zsírokhoz kell számolni mindenkinek.”

A tejszínes csirkéről sem kell lemondanod, zöldfűszeres rizstejszínnel is isteni finom a csirke vagy a lazac. A
rakottkel tetején is finom a növényi tejből készült rizstejszínes fokhagymás besamel. 
Kiváló minőségű növényi sajtokat lehet kapni. A Violife már egész jól elérhető, az Aldiban is ott van a 
sajtoknál. Felfedeztem egy isteni finom sajtot a Vegastart, elég körülményes hozzájutni, de megéri! A
Facebookon megtalálod őket: https://www.facebook.com/vegastar.eu/ 

A kiváló minőségű BEDDA növényi sajtokat és krémeket is ajánlom, a vegán majonéz és a többi is nagyon
finom!

Előfordulhat, hogy ehetnél tejterméket, de te már egy ideje magadtól tudatosan nem eszel, viszont az
étrendedben  találtál sajtos receptet. Ilyen esetben az állati eredetű sajtot soha ne váltsd ki növényi
sajttal, a növényi sajt zsír, az  állati pedig fehérje! Nem ugyanolyan arányban van rá szükséged.

Vége a világnak: nem ihatok kávét! Mit csináljak?
Ne tedd le a kávét egyik napról a másikra, mert elvonási tüneteid lehetnek, főként fejfájás. Ha több kávét
ittál egy nap, váltsd ki őket koffeinmentes kávéra szépen sorban, majd a délutáni koffeinmentes kávét
gabonakávéra majd  a reggeli kávédat is. 

Sajnos a koffeinmentes kávé is tartalmaz  valamennyi koffeint és ezek a pici mennyiségek is
összeadódnak és ugyanúgy terhelik  a szervezetet. Sőt a koffein kivonás során jelentős mértékben
szennyeződik a kávé különböző vegyi anyagokkal, melyekre szervezetünk ugyanúgy méreganyagként tekint.
Ha koffeinmentes kávét iszol érdemes megnézni, hogy az jó minőségű legyen. A svájci vizes technológiával
készült kávék nem tartalmaznak méreganyagokat, bár minimális koffein ugyanúgy van bennük, ezért ezeket
sem szabad napi rutinszerűen fogyasztani. De időnként ha megkívánod, vagy egy kávézóban vagy, akkor
nyugodtan igyál egy ilyen kávét.

Szuper jó választás a Cikorina nevű azonnal oldódó gabonakávé. 100% cikória kávét tartalmaz. (Spar,
Tesco…) Így a kávézás illúziója, hasonló  ízvilága megmarad, egy nap többször is ihatod, akár este is.
Bioboltokban lehet kapni többféle gabonakávét, nagyon finomak, viszont  ha gluténérzékeny vagy, figyelj arra,
hogy a legtöbb  kevert gabonakávéban található rozs is!

https://www.dietas-termekek-webshop.hu/
https://www.facebook.com/vegastar.eu/
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Keverhetem a fehérjét a fehérjével,
mint a szénhidrátokat?
Ha szénhidrát típus vagy a  fehérjéket  lehetőleg ne keverd minden alkalommal egy étkezésen belül.
Legyen hús, sajt  hal vagy tojás külön-külön. Időnként persze ehetsz egy sonkás tojást..stb. 
A fehérje típusok bátrabban keverhetik a  fehérjéket. A zöldségeket viszont  annál inkább variáld!  Edd minél
színesebben, változatosabban.

Mit ehetek  kakaó helyett és mi lesz a csokival?

Kakaó helyett sütikbe, italokba lehet tenni karobport, hasonló az íze. Sütikben kimondottan jól tudod vele
helyettesíteni. Ha ki van húzva a kakaó, de szívesen ennél egy kakaós palacsintát vagy azzal szórnád meg a
zabkásádat, vagy innál egy növényi kakaós italt, időnként tedd meg. Kicsi mennyiséget használj, tényleg az
íze kedvéért és ne legyen rendszer belőle. Ugyanezt mondom a csokira is. Ha ki van húzva, akkor is időnként
ha nagyon kívánod egyél egy kis kocka egészséges cukor és tejmentes csokit. Az a tapasztalatom, hogy jobban
működik így az egész rendszer, mert ha le kell róla mondani és nagyon kívánod, előbb- utóbb jön egy olyan
élethelyzet, hogy „ na most kell..” és akkor bizony könnyen lehet, hogy nem az egészséges fajta és nem 1 kocka
fog bemenni. Javaslom a Torras mentes étcsokikat, sokféle ízben van és a Szafi csokikat. Pl a Szafi kakaós
rumos csoki fullra hozza a sportszelet feelinget. Szóval mértékkel de szépen be lehet úgy illeszteni, hogy
időnként eszel ilyeneket. Főleg ha sportolsz is. Azt javaslom, hogy ha például ebéd után ettél ilyen édességet
vagy délután, akkor a vacsorából a zsír részt, ha szénhidrát típus vagy hagyd ki, ha fehérje típus vagy
csökkentsd a felére. A magas kalória tartalmú szénhidrát részt (köretet) pedig kicsit vedd visszább, ezzel tudod
ellensúlyozni a napi kalória beviteledben.

Ha nem  iszunk és eszünk egyszerre,
mi legyen a kávéval vagy levessel?
A tápanyagot tartalmazó folyadékot kis mennyiségben fogyaszthatod evés közben. Pl reggeli közben
elkortyolgathatod a kávédat és ebédnél ehetsz levest is, viszont jó lenne tartani a második előtt egy kicsi
legalább 10-15 perces szünetet.

Hol tudok venni igazi teljes kiőrlésű kenyeret?
A Tescoban..stb üzletekben kapható teljes kiőrlésűnek mondott kenyerek sajnos 60-70% -ban fehér
búzalisztet tartalmaznak. Ezért ezeket kerüld! 

Bioboltban érdemes kenyeret, zsömlét venni, pl. a Piszkei öko kenyerei nagyon jó  minőségűek. Van teljesen 
 tiszta, csak teljes kiőrlésű tönkölybúzából készült kenyere is. A neten is meg tudod rendelni
(https://piszkeioko.hu/) nagyobb mennyiségben és szeletelve lefagyasztod, bármikor előveheted (sokáig ne
tárold a fagyasztóban). Nagyon finom kenyereket lehet sütni házilag is. Sok receptet találsz a neten!  A Szafi
lisztekből 5-10 perc alatt lehet összeállítani egy kenyér tésztát.

Egyre több helyen olyan pékségek, ahol kovászt használnak hagyományos technológiával készülnek a
kenyerek és vannak valódi teljeskiőrlésű kenyerek és péksütik is. Érdemes a neten megnézi, hogy hol van
ilyen a közeledben.

https://www.facebook.com/vegastar.eu/
https://piszkeioko.hu/
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Milyen vizet igyak?

A táplálkozásuk alapja a víz, ezért  nagyon fontos, hogy milyen vizet iszunk. Az ásványvíz  vagy csapvíz kérdést
kimaxoltam, írtam is róla egy blogcikket itt tudod elolvasni.  Sajnos  egyiket sem tudom jó szívvel ajánlani.

kiszűri a vízből a hormon és gyógyszer vegyületeket méghozzá egyedülálló módon 100%-ban.

immunerősítő, energetizáló hatás
csökkenti a koleszterin lerakódásokat
segít a szív- és érrendszeri megbetegedések megelőzésében
javítja az emésztést, felszívódást
költség- és környeztekímélő megoldás!

A Maunawai PI víztisztító készülékek mellett tettem le voksom, mert valóban tiszta, élő vízzé tudjuk vele
varázsolni a vizünket.  
1 éve fogyasztom  és ezzel is főzök, bemértem a családtagjaimon és több ügyfelemnél is, kivétel nélkül minden
esetben 100%-ra vitte fel a sejtszintű energiát.

Mitől más ez a víz?

(ezért a hormonális egyensúly beállításában nagyon hatékonyan tud segíteni)

A Maunawai KINI  az egyetlen vízszűrő kancsó, mely  tesztelve van gyógyszer és hormon szűrésre. Egy
kisebb háztartásba elég is. 

Nézd meg a többi lehetőséget is és használd az ajándék kuponkódot, mellyel ügyfeleim 5%-os
kedvezményt kapnak az akciós árakból is! 

A kód: GENETIKA88

Nem kell hazacipelned a vizet, mert már otthon van!   
 

Egy lépésben áttisztíthatod és életre is  keltheted az ivóvizedet!   
 

Itt találod

https://taplalkozas-eletmod.hu/asvanyviz-vagy-csapviz-vagy-egyik-sem/
https://taplalkozas-eletmod.hu/asvanyviz-vagy-csapviz-vagy-egyik-sem/
https://piviztisztitowebaruhaz.hu/termek/maunawai-kini-vizszuro-pi-viz-keszito-kancso-27-l-zold/?aff=Csikos+Andi
https://piviztisztitowebaruhaz.hu/?aff=Csikos+Andi
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Akkor most  a hüvelyesek  fehérjék
vagy szénhidrátok?

A hüvelyeseknek magas  a fehérje tartalma, ezért mivel a szénhidrát típusok fehérje igénye alacsonyabb,
így számukra ez elegendő mennyiség. Ezért, ha szénhidrát típus vagy hüvelyesekből készült főzelékhez
egytálételhez már további fehérjét húst, tojás, ne egyél. Pl. a chilis bab esetében,  mert a hüvelyes a fehérje a
tányérodon, ahhoz már csak szénhidrátot és kevés zsiradékot kell fogyasztanod. pl egy teljes kiőrlésű zsömlét,
pár szem dióval, mandulával vagy kókusz zsírral megkent pirítóst.
Ha fehérje típus vagy, akkor számodra a hüvelyesek szénhidrátok a tányérodon a köret részre fognak
kerülni (így Te pl.: eheted a chilis babot).

Hol vannak a tányéron a gyümölcsök?

A tányérodon a szénhidrátot  2 részre osztottuk az egyik, a nagyobb rész az alacsony kalória  tartalmú
szénhidrátok,  a  zöldségek,  a másik a magas kalória tartalmúak, általában a köretek. Ez az a rész, ahová a
barna rizs, teljes kiőrlésű tészta stb kerül,  ide kerülhetnek a gyümölcsök. 
Általában 1 egységnyit, de ha fogyni szeretnél fél egységet számolhatsz belőle a reggelihez. Szénhidrát
típusok ideális testsúly esetén tízóraira is ehetik a gyümölcsöket. Még max. ebédhez lehet enni, de nem
rendszeresen és inkább a szénhidrát típusúaknak.

Sok helyen szerepel a csirkemell sonka a
receptekben, de azt mondtad, hogy ne
nagyon együnk felvágottakat…

A bolti felvágottakat valóban érdemes kerülni. A rendszerben szereplő sonka helyett süthetsz előre  számodra
megfelelő húst és vékonyra szeletelve fogyaszthatod sonkaként.  
Én szoktam készíteni házi csirkemell sonkát egyszerre nagyobb mennyiséget és lefagyasztom kis
adagokban. (Recept az éhezésmentes karcsúság Szafival blogon - https://www.ehezesmentes-karcsusag-
szafival-blog.hu/2014/11/hazi-csirkemell-sonka.html)

Mit jelent az élelmiszerlistában a glutén
mentes kenyér?

Semmiképpen  nem a kukorica és rizslisztes bolti kenyereket!  Az egyéb lassú felszívódású gabonákból
készült pékáruk tartoznak ide. pl.: köles, hajdina, barna rizsliszt…stb

https://www.ehezesmentes-karcsusag-szafival-blog.hu/2014/11/hazi-csirkemell-sonka.html
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Mit csináljak egy étteremben?

Amint leülsz,  jön a pincér, hogy mit kérsz inni? Vagy eszünk vagy iszunk, ahogyan megbeszéltük, de
nyugodtan kérhetsz egy vizet, amit ha kihoznak idd is meg, úgyis kb negyed óra lesz mire megkapod az
ételt. 
Addig fel fog szívódni és ehetsz nyugodtan. Utána pedig csak 45-60 perc múlva igyál legközelebb. A köret
választás a nehezebb, mert húst és salátát mindenhol tudsz választani, de lassan felszívódó szénhidrátból
álló köretet csak nagyon kevés helyen. Tehát a fehér rizst, jázmin rizst, olajban sült krumplikat ne válaszd,
helyette kérhetsz grillezett zöldségeket és ha jó neked a krumpli, akkor a petrezselymes krumpli ideális,
minimális  vagy 0 zsiradékot tartalmaz. Ha fogyaszthatod a tejtermékeket akkor krumplipüré,  jó lehet a
parázsburgonya, amit nem bő olajban, hanem sütőben vagy kemencében készítenek el, hagyományos vagy
édesburgonyából. Jöhet a bulgur, kusz-kusz, barna rizs, az élelmiszerlistád szerinti számodra ehető köretek.  
Szénhidrát típusoknak a mexikói zöldségköret nem lesz jó, a borsó (fehérje) miatt!! 

Hasznos tipp: tarts magadnál autóban, táskában barna „rizspufit”, ilyen esetekben nagyon jól jöhet.

Mire jók a fehérjeporok?

A fehérjeporokkal gyorsan tudod a fehérje részt hozzátenni  az étkezéshez és edzés után kiváló, gyors
tápanyagforrás. Ha idegenkedsz is tőle, érdemes tenni vele egy próbát, hálás dolog lehet egy rohanós napon,
amikor tényleg nagyon be van osztva az időd és éppen az autóban vagy a buszon kell megenned a következő
étkezésed. 
Egy jól összerakott turmix teljes értékű étkezés lehet. Válaszd a vegán termékeket, most már elég sok van
szerencsére. Nézd meg, hogy teljes értékűek legyenek és tartalmazzák az összes aminosavat. Kiváló
választás a teljes értékű rizsből készült vegán fehérjepor:  https://www.rizsfeherje.hu/

Hogyan ehetek desszertet?

Akármilyen típus vagy, még ha minimális is a szénhidrát igényed egy kis édesség azért időnként nagyon jól tud
esni. Nem rajzoltunk külön helyet a desszertnek, viszont, természetesen a típusodnak és
élelmiszerlistádnak megfelelő finomságot időnként be tudod illeszteni az étkezésedbe. Ha szénhidrát
típus vagy akkor nyilván gyakrabban, természetesen szem előtt tartva az alapszabályainkat, - cukor és
fehérliszt mentesen - és persze a mennyiségeidet! 
A tányérodon a szénhidrátot  2 részre osztottuk az egyik, a nagyobb rész az alacsony kalória  tartalmú
szénhidrátok,  a  zöldségek,  a másik a magas kalória tartalmúak, általában a köretek. Ez az a rész, ahová a
barna rizs, teljes kiőrlésű tészta stb kerül.  Ide kerülhet a süti, a palacsinta a köretek helyett, megfelelő
mennyiségben. Így a husi vagy tojás mellé  akkor csak zöldségeket eszel és desszertnek tudsz enni  egy teljes
kiőrlésű lisztből készült muffint vagy palacsintát vagy a Szafi lisztkeverékekből készült édességeket. 

Ez pedig egy másik lehetőség, ami szerintem nagyon finom: https://mrsupplement.hu/feherje/san-
rawfusion-452-g.html#/500-kiszereles-452_g/848-iz-chocolate_strawberry_csokolade_eper

https://www.rizsfeherje.hu/
https://mrsupplement.hu/feherje/san-rawfusion-452-g.html#/500-kiszereles-452_g/848-iz-chocolate_strawberry_csokolade_eper
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Miért jók a Szafis termékek?

Azért szeretem a Szafis termékeket, mert  „atom pontosan” működik minden recept és általában 10-15 perc
összerakni őket.  Az „éhezésmentes karcsúság Szafival blog” (https://www.ehezesmentes-karcsusag-
szafival-blog.hu/ ), nem csak a gluténérzékenyeknek  kincsesbánya, bárki fogyaszthatja, mert lassú
felszívódású szénhidrátokból állnak, cukor és szója mentesek, magas élelmi rosttartalmúak, semmilyen
állati eredetű alapanyagot nem tartalmaznak, így akár  a vegán étrendbe is beilleszthetőek. 
Ami pedig nagyon nagy előnye, hogy semmilyen főzési, sütési tudomány nem szükséges hozzá, a kimért
alapanyagokat összekeverve szó szerint  gyerekjáték  a süti vagy kenyér készítés.  A  legfontosabb pedig, hogy
garantáltan tiszta alapanyagokból készül, extra ellenőrzött körülmények között, amelyről Szafi
rendszeresen tesz közzé videókat. Különösen figyel a minőségre, ami a mai iparrá vált élelmiszer gyártásban 
rendkívüli értéket képvisel.

Melyik lisztkeverék jó nekem Szafitól?

2 nagy termékcsoportja van:  a Szafi free, ami a szénhidrát típusoknak és a Szafi reform, csökkentett
szénhidrát tartalmú,  ami a fehérje típusoknak ideális. A reform liszteken belül a legtöbb paleo táplálkozásba
is illeszthető, mely szintén csak a fehérje típusoknak, azon belül a glyko típusoknak a legideálisabb.
A free lisztkeverékekkel készült finomságokhoz nem kell tojás, zsiradék és tejtermék sem, így tökéletes a
szénhidrát típusnak. Csak citromlé, víz só, vagy cukorhelyettesítő hozzáadásával lehet 10 perc alatt
dagasztás és  élesztő nélkül finom kenyeret sütni, vagy éppen palacsintát, fánkot, lángost, nokedlit, muffint,
pitéket… gyorsabb lesz, mint az eddigi bármilyen recepted. vagy amíg elmész érte a pékségbe. Általában köles,
hajdina, cirokliszt batáta liszteket tartalmaz és tápióka keményítőt.

Kedvec Szafi receptjeidhez pedig mindent megtalálsz egy helyen, a Diétás termékek webshopban:
https://www.dietas-termekek-webshop.hu/

A Szafis kész sütiket, muffinokat...stb a glutén mentes kenyér gr. értékével számolhatod. 
Az elkészült Szafi free lisztes kenyeret, zsömlét a Szafi free kenyér, a Szafi reform lisztből készülteket pedig a
Szafi csökkentett ch tartalmú paleo  kenyér gr értékével számold. Minden olyan dolgot, ami ezek elvén
készül és nem tartalmaz a kenyér hozzávalóin kívül mást, azt is így számolhatod. Ezeket a gr értékeket az 
 élelmiszerlistád legvégén a kenyér és tésztafélék oszlopban találod.

Természetesen betartva az előírt mennyiségeidet. A sütik mennyiségének kiszámolásához  a listádban
szereplő gl mentes kenyér gr értéket vedd 1 egységnek és ezt szorozd annak megfelelően, hogy hány
egységet eszel. Pl.: 500 kcal, azaz 5 egység az étkezésed, így a szénhidrát részed is 5 egység. Ezt osztod meg a
zöldség és köret között. pl.: 2  vagy esetleg 3 egységet veszel ide és azt szorzod a gl. mentes kenyér gr
értékével. Szafi esetén a gabonaféléknél megtalálod  a free és a csökkentett ch tartalmú reform liszt 1
egységnyi gr. értékét, így ezt használd. 
Mindig figyelj az alapanyagokra, hogy számodra megfelelőek legyenek. A szénhidrát mennyiség fennmaradó
egységeibe a zöldségekből válassz.

https://www.ehezesmentes-karcsusag-szafival-blog.hu/
http://www.dietas-termekek-webshop.hu/?utm_source=taplalkozas-eletmod.hu&utm_medium=website&utm_campaign=affiliate&p_id=883671
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Szeretnék sportolni, de állandóan fáradt
vagyok…

Sportolni 50 %-os energiaszint felett tanácsos, addig csak gyötröd a szervezetedet és fáradékony vagy. 50-es
szinttől rengeteg energiád lesz és fokozatosan növekedni is fog. Élmény lesz a mozgás és egyre jobban fogod is
igényelni.

Mi történik ha lakodalomba kell menni?
Szerencsére nem minden nap van ilyen.  Ha nem vagy beteg és nincs komoly allergiád az alapanyagoktól
egyél meg egy két sütit vagy többféle ételt  és táncold le a kalóriákat!  ;)
Másnaptól viszont állj vissza pontosan, ha lehet még szigorúbban az ételeid, arányaid betartására. Ha 
addig is tartottad, ez nem lesz nehéz, mert ha hozzászoksz a rendszerhez  az az igazság, hogy nagyon nem lesz
kedved a kihágásokhoz. Már csak azért sem mert nagyon fogod érezni a  különbséget utána.

Ezt a lehető legritkábban tedd, de adódhat ilyen alkalom és jó lenne a többiekkel tartani. Fehérje típusoknak jó
lehet egy paleo süti. Ha szénhidrát típusú vagy  akkor viszont nem, mert nagyon magas a zsírtartalma,
„végszükségben” felezd el valakivel, mert egy egész sütiben több száz kalória is van. A mandula és
kókuszlisztből készült finomságokat magas zsírtartalmuk miatt kerüld el. 

Ezekből is látszik, hogy nem minden jó, ami vegán vagy éppen  csökkentett ch tartalmú! Ne válassz
gluténmentes sütit, bármennyire is egészségesnek hangzik, általában finom rizslisztből és kukoricalisztből
készítik tojással és többnyire cukrosak.

Azért valamit ehetek egy  cukrászdában?

Mit jelentenek a különböző rövidítések az
étel receptek mellett?
A különböző táplálkozási típusoknak megfelelő ételeket jelzi a rendszerünk.

SZ:  szimpatikus szénhidrát  típus
L:  lassú égetésű szénhidrát típus
GY:  gyorségetésű fehérje típus
P:  paraszimpatikus fehérje típus
GM:  gluténmentes

A Szafi reform lisztekből készült receptekből a fehérje típusúak tudnak válogatni, mindig kell hozzá  tojás, 
 kókuszzsír, tejtermék, vagy növényi tej, tejszín.  A lisztkeverékek csökkentett ch tartalmúak,  kókuszlisztet,
szezámmaglisztet, rostkeveréket tartalmaznak. Így zsírban a tojás hozzáadás miatt fehérjében is gazdagok,
ideális a fehérjetípusoknak.
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Az e-mailben átküldött  tanácsadói anyag végén találsz egy részletes útmutatást példákkal. 

Példának vegyünk most egy 500 kalóriás ételt!

5 EGYSÉG FEHÉRJE +5 EGYSÉG ZSÍR +5 EGYSÉG SZÉNHIDRÁT
 

Az élelmiszerlistádban MINDEN ÉLELMISZER MÖGÖTT megtalálod az 1 egységnyi mennyiségedet grammban.

Ebben a gr értékben már bele van kalkulálva a Te saját fehérje-zsír-szénhidrát %-os arányod, így már csak ezt meg
kell szoroznod annyival, ahány 100 kalóriát eszel! Így pontosan a Te arányodban fogja kiadni a tányérodat.

Pl.: 500 kalóriánál 5-el szorzod az 1 egységeidet:
F oszlopból választasz 1 fehérjét és szorzod 5-el
ZS oszlopból választasz egy zsírt és szorzod 5-el
SzH oszlopból választasz szénhidrátokat és összesen szorzod 5-el csak itt figyelj!

A tányéros rajzon is felosztottuk, így a számolásnál is meg kell osztani a
szénhidrát részt, mert az egész az 5 egység.

Ketté veszed, ahogy a tányéros rajzon: Pl: 3 egység magas kalóriás köret (rizs, tészta, burgyonya vagy kenyér,
palacsinta..) és 2 egység alacsony kalóriás szénhidrát, azaz zöldség. Vagy csak 1 egység zöldség, 4 egység
köret..stb. Ezt inkább ebédnél alkalmazd. Az egész 5 egység ne álljon magas kalóriájú szénhidrátokból, kivéve a
szénhidrát típusoknak reggelinél! Ott nyugodtan lehet. 

Először mindig ki kell mérni! Mérés nélkül nem lehet megtanulni a helyes mennyiségeket és arányokat. Utána
már fog menni ránézésre is. DE érdemes időnként visszamérni, mert könnyen elcsúsznak a mennyiségek.
Sokszor derül ki visszamérésnél, hogy annyira vigyáz valaki, hogy nem eszi meg a kellő mennyiségét és bizony attól
is meg tud állni a fogyás.

Hogyan rakjak össze ételeket az
élelmiszerlistámból?

Milyen gyakran ehetem az apró betűs ételeket?

Sokan inkább az apró betűs dolgokat sem eszik, pedig lehet! Havi 1-2-3 alkalommal nyugodtan. Pl. szénhidrát
típusoknál, alacsony fehérje igénynél a lazac apró betűs de ez nem azt jelenti, hogy nem szabad enni. Havi 1-2-
3 alkalommal lehet, ha a súlyodnál vagy és elértél egy magas energiaszintet, heti 1 alkalommal nyugodtan
ehetsz lazacot. (Ez fontos is az Omega3 bevitel miatt.)



Sok sikert kívánok az életmódváltáshoz!

És ne feledd, néhány hét után érdemes eljönnöd egy kontroll mérésre, hogy lásd, hogy
változnak az értékeid és milyen eredménye van, ha megfogadod a tanácsokat! 
Ha a Prémium csomagot választottad, ez a csomagod része, egyéb esetben pedig itt tudsz
rá jelentkezni: 
https://taplalkozas-eletmod.hu/anyagcseretipus-meres-utan/

Maradt még kérdésed?

taplalkozas-eletmod.huCsikós Andrea

Ha van még olyan kérdésed, amire itt nem találtad meg a
választ, fordulj hozzám az alábbi elérhetőségek egyikén és
segítek!

Csikós Andrea

fitnesz életmód és táplálkozási tanácsadó

Csikós Andrea Életmód és genetikai alapú táplálkozási tanácsadó

andrea@taplalkozas-eletmod.hu

taplalkozas-eletmod.hu

+36 30 776 36 74

(Mérés vagy tanácsadás közben nem fogsz tudni elérni, de utána
visszahívlak, az üzenetekre pedig 1-2 napon belül garantáltan válaszolok!)

https://taplalkozas-eletmod.hu/anyagcseretipus-meres-utan/
https://www.facebook.com/genetikaialaputaplalkozas
https://taplalkozas-eletmod.hu/anyagcseretipus-meres-utan/
https://taplalkozas-eletmod.hu/anyagcseretipus-meres-utan/
https://taplalkozas-eletmod.hu/anyagcseretipus-meres-utan/
https://taplalkozas-eletmod.hu/anyagcseretipus-meres-utan/

