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Bevezető
Én is jártam már ebben a cipőben, és tudom, hogy egy egész étrend
megváltoztatása kihívásokkal jár.
Mindig emlékezz rá, hogy ez az étkezés nem arról szól, hogy mit
nem ehetsz, hanem arról az ezernyi, ízletes, tápanyagokban értékes
ételekről, amik a rendelkezésedre állnak.
Ezzel a könyvvel szeretnélek inspirálni, motiválni és elindítani az úton
egy teljesebb élet felé.
Biztos hallottál már mindenféle diétáról, és sok információt találtál
róluk – mégis melyik a legjobb?
Egy dolog megfigyelhető az összes diétában. Mind elismeri, hogy
a feldolgozott élelmiszerek kerülése és a sok friss zöldség és
gyümölcsfogyasztás jótékony hatású.
Nos, a növényi alapú táplálkozás pont ilyen.
Minimálisan feldolgozott élelmiszerekre fókuszál, azon belül is
növényekre.
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#1 Fejezet - Miért Térjek
Növényi Táplálkozásra
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Mi az a (teljes értékű) növényi alapú étkezés?
Nincs rá meghatározott definíció, hogy mi is az a növényi alapú étkezés
(Whole Food Plant Based Diet). Ez nem is igazán diéta, sokkal inkább
egy életforma.
Van, aki csinálja, és van, aki csak beszél róla. Akármelyik csoportba
tartozol is: az információk néha összezavarnak.
Teljes értékű ételek azok, amik a földből nőnek, feldolgozatlanul.
A teljes értékű növényi étkezésen belül is fogyasztunk minimálisan
feldolgozott élelmiszereket, mint például kenyér, tészták, tofu, növényi
tejek vagy vajak.
Mit ehetünk?
• Hüvelyesek (lencse, bab, borsó)
• Zöldségek
• Gyümölcsök
• Magok és csonthéjasok
• Fűszerek, fűszernövények
Az, hogy hogy készítjük el ezeket az ételeket csak a kezdete a játéknak.
Hogyan fűszerezzük és hogyan kombináljuk őket egymással, hogy a
legjobb tápanyagfelvételt biztosítsuk és a legjobb ízeket érjük el.
Amig ezeket az ételeket fogyasztod, nem kell aggódnod a cukor, fehérje
és zsír beviteled miatt.
Néhányan most felhördülnek. “Én nem eszek szóját” “Nem szeretem a
tofut” és hasonlók.
A növényi étkezés szépsége pont az, hogy ha valamit nem szeretsz, nem
kell enned. És még így is megszámlálhatatlan variációd marad arra, mit
egyél. Árpa helyett használhatsz barnarizst, búza helyett quinoát.
Ez igazán nem számit. A lényeg, hogy edd, ami jólesik.
Ejtsünk egy szót a növényi “szemét kajákról” is. Csak attól, hogy egy
étel növényi alapú, még nem lesz feltétlenül egészséges. Számos
növényi alapú feldolgozott élelmiszer van, különféle húspótlókon át a
növényi jégkrémen keresztül a vegán kolbászig.
Ha egészséges akarsz lenni, az azt jelenti, hogy kiiktatod a “szemét
kajákat” és csak egészséges, minimálisan feldolgozott ételeket eszel.
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Pár fontos “szabály” van:
• Minimalizáljuk a feldolgozott élelmiszereket
• Minimalizáljuk, vagy teljesen elhagyjuk az állati eredetű ételeket
• Napi energia és tápanyag szükségletünket növények
fogyasztásával visszük be (zöldség, gyümölcs, teljes értékű
gabona, hüvelyesek, magok és csonthéjasok)
• Minimalizáljuk, vagy teljesen elhagyjuk a hozzáadott olaj
használatát
Nézzük, mik a hasonló diéták közt a különbségek:
Növényi alapú: ez az étkezés javarészt bogyós gyümölcsökön, egyéb
gyümölcsökön, zöldségeken, hüvelyeseken, teljes értékű gabonán,
magokon és csonthéjasokon alapszik, minimális, vagy nulla állati
eredetű étel fogyasztása mellett.
Vegán: ez az étkezés semmilyen állati eredetű ételt nem enged meg.
Azokat az élelmiszereket sem, amit állatok hoztak létre (mint a tej
vagy a méz). Gyakran elutasítják az állati ruházat és állatkísérletekkel
létrehozott kozmetikumok vásárlását is.
Nyers vegán: ez egy sütés és főzés mellőzésével készült diéta, ami
gyakran társul aszalt gyümölcsökkel is.
Vegetáriánus: ez egy növényi alapú étkezés, ami magában foglalhat tej
vagy tojás fogyasztást.
Flexitarian: ez a növényi alapú étkezés megenged néha állati eredetű
dolgot is. Egy kicsit ez is, meg egy kicsit az is.

A növényi étrend jótékony hatásai
A növényi étrendre való áttérés számos jótékony hatással bír. Nagy
részük ezeknek nem azonnal jelentkezik, de a jó hír az, hogy nem kell
sokat várni. Maradj türelmes, tartsd az étrendet, és látni fogod az
eredményeket.
Végig vesszük, milyen jótékony hatással van a növényi alapú étkezés, és
azt, hogy hogy tudod ebből a legjobbat kihozni.
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Súly problémák

A leggyakoribb cél amiért emberek áttérnek a növényi táplálkozásra az,
hogy súlyt veszítsenek.
A többi diétával ellentétben, amiket általában csak rövid ideig lehet
tartani, ez teljes értékű táplálékot biztosít, és tartható akár egész életen
át, nem csak amig elérjük az álomsúlyt. A titok nyitja az anyagcserében
rejlik.
Néhány étel (főleg a feldolgozott élelmiszerek) súlyos emésztési
zavarokat okozhatnak. Emiatt az emésztés lassúvá, nehézkessé és
tökéletlenné változik.
Például, ha tejet, tejterméket, cukrot és finomított szénhidrátot eszel, a
szervezeted zsírként raktározza el őket. Ha innen ki akarjuk szabaditani
az energiát, rengeteg testedzést kellene végeznünk egyáltalán csak
ahhoz, hogy a szervezet a zsírokban tárolt energiához nyúljon.
Amikor lecsökkented ezeknek az élelmiszereknek a fogyasztását, de
nem hagyod el teljesen, a tested összezavarodik.
A probléma ezzel az, hogy a húst és feldolgozott élelmiszereket
a gyomor és a belek csak lassan tudják feldolgozni. Emiatt nem
jelentkeznek azok az eredmények, amiket vársz ettől.
Amikor áttérsz növényi táplálkozásra, elhagyod azokat az ételeket,
amik lelassítják az anyagcserédet. Ennek köszönhetően az anyagcseréd
fellélegzik és beindul. A váltás pillanatában megkönnyebbül a szervezet,
és felgyorsul az anyagcsere.
Ahogy az anyagcsere felgyorsul, gyorsabban emésztjük meg az ételeket,
és sokkal jobban tudjuk hasznosítani a bennük lévő tápanyagokat.
S mivel a növények természetüknél fogva zsírszegények, igy hamar
beindulhat a fogyás (nem kell megijedni azoknak se, akik nem
szeretnének fogyni: a saját tapasztalatom szerint a súlyod beáll a
számodra megfelelőre és ezt tartja a szervezeted – feltéve, hogy
megfelelő mennyiségű és minőségű étellel táplálod).

Betegségek kezelése

Először egy tájékoztató: ha bármilyen betegséged van, keresd fel
háziorvosodat, vagy egy specialista orvost mielőtt megváltoztatnád az
étrendedet. Előfordulhat olyan étkezési vagy felszívódási probléma,
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amire a növényi étkezés nem biztos, hogy megfelelő. Ez ugyan extrém
ritka, de megér egy előzetes kivizsgálást.
Ilyenkor előfordulhat, hogy fény derül emésztési problémákra, például
glutén érzékenységre, ami alapján majd a növényi étrendet variálni kell.
Hogyan kezeli a betegségeket ez az étrend?
Mint már említettem, a gyomor és a belek sokkal nagyobb mennyiséget
tudnak feldolgozni, és hasznosítani a bevitt tápanyagokból.
A hús és a tejtermékek elhagyásával, annak helyettesítése friss
gyümölcsökkel és zöldségekkel – tulajdonképpen egy löket a
szervezetednek, amivel képes regenerálni magát és meggyógyítani, ami
nem működik.
De nem csak a hús és az állati eredetű dolgok károsak a
szervezetednek. A feldolgozott élelmiszerek, zsírban sült, rántott
élelmiszerek – még akkor is, ha vegánok – csökkentik a szervezet
regenerálódási képességét. A cukros ételek és italok is lassíthatják az
anyagcserét, és negatívan befolyásolják az egészségedet.
A hozzáadott olaj és feldolgozott szénhidrátok gyulladást okoznak a
belekben, és a szervezet erre úgy reagál, hogy izolálja a beteg testrészt.
Ezzel az izolálással fájdalom keletkezik (legalábbis a test fájdalmat
érzékel), ami további gyulladáshoz vezet.
Az agy is reagál a gyulladásra, és stressz hormonok termelésébe kezd.
Ez aztán számos negatív hatással van az egész testre, nehezebben
szívódnak fel a tápanyagok és lassul az anyagcsere.
Ennek következtében, ha rendesen eszel sem jutsz hozzá a megfelelő
mennyiségű tápanyaghoz . A gyulladás lelassítja az élettani
folyamatokat, valamint értékes energiát vesz el a szervezettől, amíg a
gyulladást gyógyítani próbálja.
A növényi étkezéssel olyan táplálékot adsz a testednek, amivel képes
meggyógyítani magát. A mérgező élelmiszerek kiiktatásával támogatod
az immunrendszeredet, és habár nem biztos, hogy a betegséged
megszűnik, de sokkal elviselhetőbbek lesznek azok a tünetek, amik
korábban olyan nagyon megnehezítették az életedet.
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Betegségek megelőzése
•

•

•

•

S zívbetegségek
Az egyik leginkább ismert előnye a növényi étkezésnek a szívre
gyakorolt kedvező hatás. Ez a hatás fokozható teljes értékű
élelmiszerek fogyasztásával, minimális, vagy nulla feldolgozott
élelmiszer mellett.
Rákos megbetegedések
Rengeteg tudományos kutatás támasztja alá a növényi alapú
étrend rákmegelőző hatását. A legnagyobb ezek közül a “The
China Study”.
Az agy leépülése
Vannak külön tudományos kísérletek, amik alátámasztják, hogy
a nagyfokú zöldség és gyümölcsfogyasztás segít az Alzheimer kór
megelőzésében.
Ez főleg a növényekben található antioxidánsoknak köszönhető.
Diabétesz
A növényi alapú étkezés csökkenti a diabétesz kialakulásának
lehetőségét. Ezt a vérnyomás megfelelő értékre való beállítással
és a vércukor kezelésével éri el.

Izomépítés és fitnesz

Az egyik leggyakoribb aggály a sportolók körében, akik a növényi
étkezés iránt érdeklődnek, hogy megfelelő tápanyagot és fehérjét
tudnak-e majd bevinni a szervezetükbe, különösen erős intenzitású
tréningek, extrém sportok esetében.
A rövid válasz igen, a növényi alapú étkezés fedezni tudja az összes
tápanyagot, amire egy sportolónak szüksége van.
Azt tanácsolom, hogy azok a bodybuilderek, akiknek célja az
izomtömeg növelése, növényi alapú diéta mellett fehérjeporral
egészítsék ki a napi fehérjebevitelt.
De azok, akik nem ennyire extrém sportolók, ne aggódjanak. Egy
kiegyensúlyozott, változatos növényi étrend kielégíti minden makró
tápanyag szükségletüket.
Például a magokban és csonthéjasokban rengeteg fehérje van. Ez nem
azt jelenti, hogy nagy mennyiségű csonthéjasokat kell fogyasztanunk,
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éppen csak egy kis, megfelelő mennyiségű adagot minden nap. Ezt
rendszeresen elfogyasztva jól kiaknázhatjuk ezt a tulajdonságát.
Mindezek mellett a zöldleveles zöldségek (különösen a sötétzöldek)
rengeteg, a fehérjeszintézishez nélkülözhetetlen ásványi anyagot
tartalmaznak.

Miért ne fogyasszunk feldolgozott és állati eredetű
élelmiszereket?
Valószínűleg hallottad már, hogy a gyorséttermi kaja egészségtelen,
meg azt, hogy kerüld a tartósítószerket és a feldolgozott élelmiszereket.
De sehol nem találtál még magyarázatot arra, hogy miért.
Tele vannak cukorral és „magas fruktóztartalmú kukorica sziruppal”
(ezeket az anyagokat jelzik E-számokkal)
Ezeknek a tápanyag értékük szinte a nullával azonos. Egyre több
tudományos kutatás készül arról, hogy a génkezelt ételek bélgyulladást
okozhatnak, ami megnehezíti a létfontosságú tápanyagok felszívódását.
Ezek hiányában szédülés, izomszövet csökkenés, zsír növekedés léphet fel.
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Tele vannak finomított szénhidrátokkal
Igaz, a szervezetünknek szüksége van szénhidrátokra, de nem mindegy,
hogy ezek milyen minőségűek.
A szénhidrátok finomítása során a növényből bizonyos tápanyagokat
vonnak el. Például lehántolják a búza héját a fehér liszt készítésekor.
Ami úgynevezett „üres szénhidrát”. Ezek hirtelen felemelik a vércukrot
és az inzulin szintet, emellett az anyagcserére is negatív hatással
vannak, lelassítják azt, így okozva nehéz emésztést, és puffadást.
Tele vannak mesterséges adalékokkal
Amikor mű adalékokat fogyasztunk, a szervezetünk idegen anyagként
kezeli. Nem szokott hozzá például „szukralóz” vagy mesterséges
édesítők fogyasztásához.
Ezért arra mozgósítja a szervezetet, hogy az immunrendszer
védekezzen az idegen test ellen.
Így az energiát az immunrendszer megnövekedett munkájára fogja
fordítani, miközben gyógyító tevékenységet is folytathatna.
(A cukorhelyettesítő szukralóz hivatalosan E955 élelmiszeraromaanyag-adalékanyagként szerepel.)
A szukralózt cukor-homokból nyerik ki, amelyet speciális módon
feldolgoznak. Ennek a megközelítésnek köszönhetően válik lehetővé
a kalóriabevitel komoly csökkentése és a vércukorszint-ugrások
megakadályozása.
Ezenkívül a szukralózt használják az italok cukor minőségének
pótlására, valamint a szirupok és más gyógyszerek előállítására szolgáló
gyógyszerekben.
Az édesítőszer használatával szemben a következő érvek szólnak:
• Az anyag biztonsági vizsgálatát csak állatokon végezték;
• a szukralóz összetételében lévő klór károsíthatja az embert;
• az édesítőszer tesztelése túl kevés időt vett igénybe.
Nem hivatalos források szerint a szukralóz okozza:
• allergiák;
• a zsíros réteg növekedése;
• csökkent immunitás;
13
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• rákbetegségek;
• a hormonális háttér instabilitása;
• neurológiai problémák;
• Emésztőrendszeri betegségek.
Napi biztonságos szukralóz mennyiség: 4 mg 1 kg emberi testtömegre
számítva.
Tartalmaznak olyan komponenseket, amik az agy jutalom
szenzorainak túlműködését okozza
Monosodium glutamate (MSG) vagy „magas fruktóztartalmú
kukorica szirup”, és néhány színező vagy aroma - függőséget okozhat.
Felfokozzák a jutalom receptorok működését, ezért valahányszor
fogyasztjuk, agyunk megjutalmazza magát.
Az ízfokozók is hasonlóan működnek. Az ízlelőbimbókat stimulálják, igy
az ételt még ízesebbnek, erőteljesebbnek fogjuk érezni.
Az állati eredetű protein nem tartalmaz rostokat
A legtöbb ember tányérján nagyrészt állati protein van, agy kis
zöldséggel a tányér szélén.
Ez nagy hiba - mert szemben a növényekkel, amik rengeteg rostot,
antioxidánst és phyto-tápanyagokat tartalmaznak – az állati eredetű
fehérje nem.
A világ népességének több mint fele rost hiányban szenved, mert egy
átlag ember 10-15g rostot fogyaszt, az ajánlott 38g helyett.
A rosthiány a belek renyhesége mellett növeli a vastagbél rák
kockázatát, szív és érrendszeri problémákat, gyomor fájdalmakat és
székrekedést okoz.
Az állati eredetű fehérje megemeli az IGF-1 szintet
Az IGF-1 egy növekedési hormon, a sejtek növekedését biztosítja, de
– sajnos - a rosszakét ugyanúgy, mint a jókét. Tehát ha rákos sejt van a
szervezetben az IGF-1 növekedésre fogja azt késztetni. A magas IGF-1
szint a vérben növelheti a rák kockázatát.
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#2 Fejezet - A Te Növényi
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Hogyan kezdjem el?
Egy általános téveszme – még professzionális berkeken belül is – hogy
ha növényi alapú étkezés, az azt is jelenti, hogy egészséges.
Ez nem így van.
Rengeteg a vegán „szemét kaja”. Feldolgozott élelmiszerek, húspótlók,
mű húsok, jégkrémek, pizzák, édességek.
A legjobb módja annak, hogy kiaknázzuk a növényi étrend egészségre
gyakorolt pozitív hatását, hogy teljesértékű növényeket és zöldségeket
eszünk, amik a lehető legkisebb feldolgozáson mentek keresztül.
De nem kell ennyire szigorúnak lenni magaddal. Sokszor ezek a növényi
édességek, harapnivalók segítenek átvészelni egy éhesebb időszakot,
amikor nem tudsz mihez nyúlni.
Egyszer-egyszer belefér, nem fog összedőlni a világ, ha hozzájuk nyúlsz.
Ez igazán azoknak segíthet, akik csak most kezdik a növényi étkezés
útjukat, nem tudnak vagy szeretnének mindenről lemondani, csak egy
egészségesebb, növényibb alternatívát keresnek.
Állítsd fel a határaidat
Az első lépés az elhatározás, amikor is felvázolod, hogy fog kinézni a Te
személyre szabott növényi étkezésed.
Hogy fog kinézni a diétád, mit eszel, miket nem, és mennyire leszel
rugalmas.
Ez teljesen egyénfüggő. Van, aki teljesen elutasítja az állati eredetű
ételeket, és kivonja az étrendjéből, míg van, aki néha megenged
magának egy kis tejet vagy egy pár falat halat.
A határok, mit és hogyan eszel/nem eszel egyedül rajtad múlnak. A
lényeg, hogy az étkezésed legnagyobb részét növényi eredetű ételek
tegyék ki.
Értsd meg mit eszel
Az elhatározás megvan, a következő lépés egy kis analizálást igényel.
Mit értek ezalatt?
Ha még csak most ismerkedsz a növényi étrenddel, talán sokkoló
számodra látni, mennyi minden tartalmaz állati eredetű termékeket.
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Hamarosan azon kapod magad, hogy átnézed az összetevők listáját.
Igazából nem találkoztam még olyan vegánnal vagy növényi étrendet
követővel, aki ne nézné az összetevők listáját állandóan, mielőtt bármit
is a kosarukba tesznek.
Ne csak az állati eredetű összetevőktől óvakodj. A túl sok cukor, olaj,
tartósító és egyéb mesterséges anyagok is károsak lehetnek.
Keress és próbálj különféle recepteket
Ez az egyik legnehezebb, amikor elindulunk a növényi étkezés útján.
Tudod ,hogy mit ehetsz, de azt nem, hogy készít belőlük finom
fogásokat.
Próbálj ki új ízeket, konyha specialitást, játssz a fűszerekkel, alakítsd ki
az ízvilágodat.
Ehhez napi inspirációt és új recepteket találsz a www.vegankajak.hu
blogon.
Találj társakat
Nem könnyű egy új étrendet elkezdeni, de ez nem jelenti azt, hogy
nehéz.
Keress pár barátot vagy családtagot, aki támogat a növényi
étrendedben, esetleg egy orvos, aki bíztat benne. Ha nincs senki,
csatlakozz erre létrehozott Facebook és más csoportokba (csatlakozz a
Vegán Kaják Blog csoporthoz, ha egy jó csapat tagja akarsz lenni).
Ez segít abban, hogy a helyes úton járj, inspirál, új ötleteket ad, és
érzelmileg támogat, ha arra van szükséged.
Kipróbálhatsz új recepteket, amiket a csoportban találsz, és
megoszthatod a tieidet is.

A növényi étkezés gyökere
Amint elkezded ezt az utat, sokféle új, különleges étellel fogsz
találkozni, de azért összegyűjtöttem a kezdőknek egy listát, a teljesség
igénye nélkül.
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Értékes zöldségek
Ha belemélyedsz a növényi étkezésbe, látni fogod, hogy
megszámlálhatatlan féle és fajta zöldség létezik.
Kezdésnek ismerkedj meg ezekkel:
• Cékla
• Répa
• Káposzta
• Brokkoli
• Karfiol
• Petrezselyem, bazsalikom, koriander, és más fűszernövények
• Spenót
• Tök
• Édesburgonya
• Hagyma, lilahagyma
• Paradicsom
• Paprika
Fantasztikus gyümölcsök
Ki az, aki nem imádja őket?
Ha eddig keveset fogyasztottál belőlük, akkor készülj fel, mert ízletesek,
vitamindúsak, természetesen színesek, édesek és tele vannak hasznos
cukrokkal, szénhidrátokkal.
• Alma
• Avokádó
• Banán
• Áfonya
• Málna
• Eper
• Dinnye
• Mangó
• Körte
• Cseresznye
• Ananász
18
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Csodálatos teljes értékű gabonák
A jó minőségű gabonák elengedhetetlen elemei ennek a diétának.
Nem kell lemondanod a tésztáról, vagy a kenyérről, de a lényeg, hogy
teljes értékű, és/vagy teljes kiőrlésű legyen.
Ha gabonát vásárolsz, nézd meg az összetevők listáját, és csak olyat
vegyél, ami az égvilágon semmi mást nem tartalmaz, csak az adott
gabonát.
• Barnarizs
• Teljes kiőrlésű lisztből készült tojásmentes tészta
• Teljes kiőrlésű kenyér
• Quinoa
• Gabona csirák
Imádnivaló hüvelyesek
Előbb utóbb minden növényi étrenden élő megszereti, vagy elfogadja
a babokat és borsókat, mert minőségi ételek, fontos fehérje és
energiaforrások.
Lehet, hogy a szervezetednek kell egy kis idő amíg hozzászokik az
emésztésükhöz, de ha egyszer megbarátkoztál velük, imádni fogod
őket. Főleg, ha megtapasztalod, milyen jó ízük van salátákban,
levesekben, fasirtokban és más kreatív konyhai kreálmányban.
Itt van néhány, amikkel elkezdheted:
• Feketebab (vagy más bab)
• Csicseriborsó
• Vörösbab
• Lencse
• Zöldbab
• Zöldborsó
Fontos magok és csonthéjasok
Egy marék csonthéjas egy nap általában elég.
Ha a lehető legegészségesebbet akarod, akkor válassz sótlan,
olajmentes, nyers csonthéjasokat.
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Kezdetnek megteszi, ha ezeket variálod, illetve minél többet
csempészel a napi élelmedbe.
• Mandula
• Mogyoró
• Törökmogyoró
• Földimogyoró
• Chia mag
• Lenmag
• Kendermag
• Napraforgómag
• Szezámmag
• Dió

Az étel a gyógyszerem – mit várhatsz el?
Számos, többezer éves kutatás és megfigyelés megalapozta, hogy a
növények gyógyító hatással bírnak. Épp ezért nagyon is számít, mit
eszünk, mert az belülről gyógyítja a testünket.
Sokszor, ha valaki arról panaszkodik az orvosának, hogy nem érzi
magát jól, nincs energiája, étvágya, legtöbbször csak több zöldséget és
gyümölcsöt írnak elő neki, hogy fogyassza. Nem véletlen.
Gyulladáscsökkentő ételek
Ha már eleve nagyjából egészségesen étkeztél, akkor nem fogsz semmi
kellemetlenséget tapasztalni a növényi étrend kezdetén.
Omega 3 zsírsavak
A lenmagban és kendermagban megtalálható nagyobb mennyiségben,
lecsillapítják a fehérvérsejteket, amik a gyulladással harcolnak, így azok
teljes erőbedobással folytathatják a munkájukat.
Zöldségek, gyümölcsök
A legtöbb zöldség és gyümölcs gyulladáscsökkentő. Megtalálható
bennük az antioxidánsok, kartenoidok, likopin és magnézium. A
sötétzöld levelesek, a színes gyümölcsök és bogyók a legjobbak erre.
“Jó” olajok és zsírok
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A természetes zsírok és olajok, mint például a magvak, vagy az avokádó
jótékony hatással van a szervezetünkre.
A legtöbb teljesértékű növényi étrend elveti az olajok használatát,
de ha te nem, akkor figyelj rá, hogy a lehető legkevesebbet használj
belőlük, próbáld ki a kókusz vagy olívaolajat.
Rost
A rostok segítenek a salakanyag továbbításában. És mivel a legtöbb
immun sejt a belekben található, fontos rendben tartani azokat.
Minimum 25 gramm rostot javasolt egy nap elfogyasztani friss
zöldségek és gyümölcsök formájában.
Fűszerek
A sok fűszer és fűszernövény használata segít rendben tartani a
beleket, lenyugtatni a fehér vérsejteket, mivel ezek legtöbbje egyben
gyógynövény is. Só és előre elkészített fűszerkeverék helyett – amik
tartalmazhatnak hozzáadott mesterséges alapanyagokat - használjunk
növényekből összeállítottakat. Akár frisset, akár szárítottat.
Növények fogyáshoz
Az elhízás egyre több embert érint, és egyre több betegség üti fel a
fejét az elhízottak között.
A növényi étrendre való áttérés drasztikusan segít a fogyásban (az én
személyes tapasztalatom szerint „beállítja” azt a súlyt, ami a szervezet
számára a legjobb).
Ezeknek az eredménye hosszú távon fenntartható, ha odafigyelünk az
étkezésre.
Ha a drasztikus fogyás a cél, érdemes a szigorúbb teljes értékű növényi
alapú étrendet követni, ami elutasítja a feldolgozott élelmiszereket,
olajat, finomított cukrot.
Teljes értékű, növényi recepteket találsz a vegankajak.hu blogon.
Mit lehet enni?
• Zöldségek (zöld levelesek, spárga, brokkoli, karfiol, paprika,
paradicsom, hagyma, fokhagyma stb.).
• Gyümölcsök (bogyósok, alma, banán, dinnye, szőlő, narancs stb.).
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•
•
•
•
•
•

Fermentált ételek, mint a tofu vagy tempeh
Növényi tej (a legjobb, ha magadnak főzöd, így nem kerül benne
semmi adalékanyag)
Teljes kiőrlésű gabonák (rizs, quinoa, tészta, kenyér stb.).
Magok, csonthéjasok és azok vajai, pasztái (kesudió mandula, dió,
makadámdió, chia mag, lenmag, kendermag stb.).
Természetes édesítők (méz, juharszirup, kókusz cukor, stevia,
eritrit stb.).
Nem édesitett kávé és tea

Mit nem lehet enni?
• Hús (marha, disznó, csirke, pulyka stb.).
• Halak és vízi állatok
• Feldolgozott ételek
• Tej és tejtermékek, sajtok
• Tojás
• Cukros üdítőitalok
• Bő olajban sült ételek
• Gyorséttermi ételek
• Fehér kenyér és tészta
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A növényi étkezésre való áttérés tulajdonképpen egy teljesen új
életforma és szemlélet, ezért nincsenek is igazán kőbe vésett szabályok,
hogy is kell felépülnie egy étrend tervnek.
Pont ezért olyan összetett a táplálkozási tanácsadók munkája.
Összeállítani egy étrendet, ami tartalmazza az esszenciális makró- és
mikró tápanyagokat a megfelelő mennyiségben sok odafigyelést
igényel.
A makró tápanyagok olyan étel besorolások, amik megadják az
eszközöket mind ahhoz, ami a testnek szükséges. Fehérje, zsír és
szénhidrát. Belőlük nagyobb mennyiség kell egy nap, mindjárt
elmagyarázom, miért.
Mirkóknak nevezzük azokat a tápanyagokat, amikből kisebb
mennyiségre van szüksége a szervezetünknek (vitaminok, ásványi
anyagok). Mégis elengedhetetlen szerepet játszanak az anyagcserében,
hormonok termelésében és sejt funkciók ellátásában.
Az alapokhoz azonban elég, ha ezeken változtatsz:
• Az állati eredetű ételek kizárása
• Változatos növények fogyasztása, magok, hüvelyesek, zöldségek,
gyümölcsök
• A feldolgozott élelmiszerek kerülése
• Bio, vagy helyi farmer által termesztett ételek előnyben
részesítése
• Finomított élelmiszerek - cukor, liszt – kerülése
A növények minden esszenciális makró tápanyagot (fehérje, szénhidrát,
zsír, aminosavak) tartalmaznak, ezért, ha változatosan és minél többet
fogyasztunk, nem kell aggódni makró tápanyag hiány miatt.
De mik is azok a makrók és miben találhatók?
A makró tápanyagok energiát és építő blokkokat tartalmaznak, amiket a
test hasznosít.
Ha felborul a makrók aránya, az súlynövekedéshez, csökkenéshez és
egészségügyi gondokhoz vezet.
Három meghatározó makró tápanyagot fogyasztunk. Fehérjét,
szénhidrátot és zsírt.
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Makró tápanyag hiány esetében alul tápláltság, és az ezzel járó
egészségügyi problémák léphetnek fel. Ezért vigyázzunk azokkal a
diétákkal, amik bizonyos makró tápanyagok kerülésén alapszik (pl.
Ketogén diéta, ami ahogy a neve is sugallja „ketogenic – éhezés
állapota” tulajdonképpen éhezteti a szervezetedet, így kényszerítve a
fogyást.
Kezdésnek álljunk be egy 45/25/30 arányra, amiből 45% szénhidrát,
25% fehérje, 30% zsír.
Ez az arány elegendő szénhidrátot biztosít, amiből energia keletkezik,
biztosítja a szükséges fehérje építőelemeket a szövetek megújulásához,
és zsírokat az anyagcseréhez, enzimek termeléshez és a zsírban oldódó
vitaminok felszívódásához.
A mikró tápanyagokkal ellentétben makrókra nagy mennyiségben van
szükségünk ahhoz, hogy a test a napi feladatait el tudja látni.
Sok ember vallásosan számolja és tervezgeti a makró tápanyagok
arányát. Azonban nem kell ilyen messzire menned.
Ha az összes rendelkezésedre álló növényi táplálékot fogyasztod,
sokfélét, sokszínűt, akkor nincs erre szükség.

Makró tápanyag növényi források (a teljesség igénye nélkül)
Fehérje források:
(1 g fehérje 4 kalóriát tartalmaz)
A fehérjék aminosavakból épülnek fel. Szükségünk van rá, hogy a
szerveink megfelelően működjenek, hogy megfelelő enzimek tudjanak
kiválasztódni, és hogy új sejtek jöhessenek létre.
Szervezetünknek az egészséges működéshez 20 féle aminósavra
van szüksége, de ebből 9 félét nem képes előállítani. Tehát ezeket a
táplálékunkkal kell bevinni. Nagyon fontos, hogy erre is odafigyeljünk.
Azonban, ha változatos és megfelelő mennyiségű táplálékhoz juttatjuk
a szervezetünket, mind a 20 féle – tehát az összes – aminósavhoz hozzá
tudunk jutni. Tempeh, Tofu
• Szejtán
• Szójabab
• Babok
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•
•
•
•
•
•
•

Lencse
Csicseri borsó
Sörélesztő
Quinoa
Kendermag
Borsó
Zab

Szénhidrát források:
(1g szénhidrát 4 kalóriát tartalmaz)
A különböző népszerű fogyókúrákból adódóan a közvéleményben
az az általános kép él, miszerint a szénhidrát csakis ártalmas lehet
számunkra. Ezzel szemben az igazság az, hogy nagyon is hasznosak
a szervezetünknek a különböző szénhidráttípusok – csak éppen nem
mindegy, melyikből mennyit fogyasztunk.
A szénhidrátok jelentik szervezetünk legfőbb energiaforrását – a
táplálkozással bevitt energia mintegy 50-70 százalékát belőlük nyerjük.
• Barnarizs (vagy feketerizs)
• Édesburgonya
• Quinoa
• Lencse
• Zab
• Teljes kiőrlésű kenyér
• Teljes kiőrlésű tészta
Zsír források:
(1g zsír 9 kalóriát tartalmaz)
Az elmúlt évek divat diétái között szerepelt a zsírszegény diéta is. Ezzel az volt
a baj, hogy a szervezetünknek szüksége van zsírokra a megfelelő működéshez.
Pont .
A zsírsejtekben energiát raktároz a szervezet. A sejtekben raktározza a
cukrot, amit könnyen elő tud venni, ha energiára van szükség, a zsírsejtekben
azonban koncentráltan tudja az energiát elraktározni, hogy ha szükség van rá,
könnyen kiszabadíthassa onnan és felhasználhassa.
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Ezen kívül a zsírban oldódó vitaminok felszívódásában is nagy szerepe
van az étkezési zsíroknak. Az A, D, E, és K vitamin csak zsír jelenlétében
tud hasznosulni.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Avokádó
Lenmag
Chia
Mandula
Mandulavaj
Dió
Tökmag
Kesudió
Kókusz

Omega-3 zsírsavak:
A növényekből két fontos Omega-3 hiányzik. A DHA és EPA. Ezeket
mindenképpen étrendkiegészítővel kell pótolni .
Néhány alga, növényi olaj, kendermag, lenmag és más magok gazdagok
Omega-3 zsírsavakban.
Víz
Az emberi test tömegének több mint a fele víz, felnőtt férfiaknál 60%,
nőknél – a nagyobb testzsír-százalék miatt - 50%, míg a csecsemőknél
70%. Ennek 34%-a sejten kívüli, 66%-a sejten belüli víz. A sejten kívüli
víztér egy része az érpályán belül, másik része az érpályán kívül
helyezkedik el. A felnőtt ember sejtjei mindösszesen kb. 28 liter
folyadékot tartalmaznak.
A víz az egyik alapvető lételem, míg az ember élelmiszer nélkül 4-6
hetet bír ki, víz nélkül csak néhány napot.
Segít szabályozni a testhőmérsékletet és részt vesz az emésztési
folyamatokban is.
A hiteles források, amiket én magaménak érzek 3 litert ajánl férfiaknak,
és 2 és fél litert nőknek. Ezt ki kell egészíteni, ha a nap során nagyobb
mértékű izzadás volt (fizikai munka, sportolás, időjárási viszonyok).
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Hogyan határozd meg a makró tápanyag szükségletedet
1. Határozd meg a kalória szükségletedet
Ez sok mindentől függ. Az életkor, nem, aktivitás szint, testsúly
befolyásolhatja.
A számodra megfelelő kalória szükségletet egy okleveles
táplálkozási tanácsadó segítségével könnyen meghatározhatod.
Ha azonban beéred egy körülbelüli számmal, akkor az
interneten fellelhető kalória kalkulátorok is a segítségedre
lehetnek.
2. Fordíts le a kalóriákat makró tápanyagokra
Egy általam sokat használt ajánlás szerint 45-65% szénhidrátra,
20-35% zsírra és 10-35% fehérjére van szükségünk.

A mikrók és a megfelelő bevitelük

A növényi alapú táplálkozással az összes szükséges mikró tápanyagot
biztosíthatjuk. Vannak, amik nagyobb koncentrációban és vannak, amik
kevesebbet tartalmaznak.
Ezek vitaminok, és ásványi anyagok, amik a test megfelelő
működéséhez elengedhetetlenül szükségesek.
Ezért nagyon fontos, hogy változatos, sokféle zöldséget és gyümölcsöt
fogyasszunk, hogy a megfelelő mennyiségű és minőségű mikrokat
vigyük be a szervezetünkbe.
A feldolgozott élelmiszerek semmi, vagy csak nagyon kevés mikró
tápanyagot tartalmaznak, elenyésző mennyiségben és minőségben.
A feldolgozás során eltávolítanak bizonyos mikró tápanyagokat, és
mással töltik fel, mint például só, olajok vagy mesterséges adalékok.
És bár az állati eredetű termékek tartalmaznak makrókat, mikró
tápanyagokban azonban hiányt szenvednek.
Nem megfelelő mikró tápanyag betegségekhez és egészségügyi
problémákhoz vezethet.
Néhány fontosabb mikró tápanyag (vitaminok és ásványi anyagok)
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B12 Vitamin
Növényekben csak akkor fordul elő, ha B12-vel dúsított földben nőnek.
Néhány gomba, dúsított sörélesztő vagy spirulina (egy tengeri, zöld alga)
tartalmazza.
B12 hiány esetén a vörösvérsejt háztartás felborulhat, demencia, zavartság
jöhet létre.
Ha nincs lehetőségünk dúsított talajban nőtt növényeket fogyasztani, vagy
sörélesztőt, mindenképp pótoljuk étrend kiegészítő formájában.

D vitamin
Ez egy zsírban oldódó vitamin, ami nagy szerepet játszik a kalcium és foszfor
lebontásában.
Hiánya esetén csontritkulás alakulhat ki, még akkor is, ha megfelelő
mennyiségű kalciumot fogyasztunk.
D vitamin forrás a Nap. Már napi 15 percnyi napozással biztosíthatjuk
a megfelelő D vitamin szükségletet. Amennyiben nincs nap, vagy nincs
lehetőségünk kiülni, D vitamin készítménnyel pótoljuk azt. A legtöbb D
vitamin készítmény a napi ajánlott mennyiség többszázszorosát tartalmazza,
de ettől nem kell megijedni. A szervezet csak kis részét tudja feldolgozni.

C vitamin
Az egyik legerősebb antioxidáns.
Citrus félékben, kiwiben, brokkoliban, paradicsomban és eperben ,
paprikában található nagyobb mennyiségben.
Tapasztalataim szerint nagy dózisú C vitamin kiegészítés (1000+ mg)
jótékony hatással van a bőrre, sejtekre és a vitalitás érzésére , segít
a kollagén termelésben, és hozzájárul egyes vitaminok megfelelő
felszívódásához is.
Jód
A megfelelő pajzsmirigy működéshez elengedhetetlen. Ez szabályozza
az anyagcserénket.
Amennyiben himalája sót, vagy más kezeletlen sót használunk, a jódot
mindenképp pótoljuk étrend kiegészítőkkel.
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Vas
A vas elengedhetetlen a vörösvérsejtek termelésében és DNS
termelésben. Ez szállítja az oxigént a vérünkben.
Mindenképp illesszük a diétánkba a vasban gazdag ételeket, mint a
sötétzöld levelesek, magok, csonthéjasok, bab és borsó.
Kalcium
Segít a csontépítésben és szerepe van az izomépítésben is. Ezen
kívül az izomműködésben, beleértve a szívizom működését, és idegi
impulzusokban is segít.
Hiányában izomgyengeség, izom fájdalmak, csomók és fáradság léphet
elő. Valamint csontritkulás is felléphet. Nőknél menopauza után, vagy a
havi ciklusok lmúlásakor különösen pótolni kell.
Megfelelő kalcium bevitelt biztosit a zellerszár, karalábé levél, csicseri
borsó, brokkoli, tofu, káposzta, pak choi és kalciummal dúsított növényi
tejek és dzsúszok.
A napi minimum kalcium szükséglet 525 mg .
Cink
Ez is egy ásványi anyag, ami szükséges az immunrendszer erősitéséhez,
anyagcsere szabályzáshoz és sejtmegújuláshoz.
Cinket teljes kiőrlésű gabonákban, magokban és csonthéjasokban,
hüvelyesekben, fermentált ételekben, tofuban találhatunk. Hogy
segítsük a cink felszívódását, áztassuk a babot és a csonthéjasokat
főzés előtt.

30

vegankajak.hu

#4 Fejezet - Fogyókúra
T
E
Z
E
J
FE
Növényi
#4 Étrenddel

A
R
Ú
K
Ó
Y
FOG
I
Y
N
É
V
Ö
N
L
E
D
D
N
ÉTRE

31

A Növényi Alapú Étkezés Dióhéjban

Miért válaszd a növényi étrendet fogyókúrádhoz
Ha a fogyás a célunk, akkor érhetjük el a legjobb és lehető leggyorsabb
eredményt, ha részletesen figyeljük, mit eszünk.
A növényi étrend szépsége, hogy ezt úgy teheted, hogy megannyi teljes
értékű, vitamindús, tápláló ételt eszel. Ha jól csinálod, beindítod a
tested természetes zsirégető folyamatait extra kalória bevitel nélkül.
A fogyáson kívül számos jótékony dolgot fogsz észrevenni. Mindaz a sok
terv, hobbi, amire készültél, csak mindig fáradtnak érezted magad, hogy
elkezd.
Akkor itt az idő leporolni ezeket a terveket, mert a növényi étkezéssel
több energiád marad a nap végére. Élvezettel és lelkes beleadással
fogod végezni azt, amit a legjobban szeretsz.
Ezzel nincs még vége a jó közérzetnek, amit kapsz. Az agyad sokkal
élesebb lesz, nehezebben fárad, a koleszterined beáll normál értékre,
a vérnyomásod és a vércukorszinted is normalizálódik, és kevesebb
érrendszeri megbetegedésed lesz várható.

Ne felejtsd el a testedzést
Az igaz, hogy az étkezéssel sokat tehetsz a fogyásért. De hogy meg is
tartsd a súlyodat, rendszeres testmozgásra lesz szükséged.
Számos kutatás bebizonyította, hogy a diéta melletti testedzés
felerősiti annak jótékony hatását és a súlyvesztést (illetve az ideális súly
beállítását).
És ne gondolj arra, hogy sportolóvá kell válnod. Már heti 3-6x 30
perc testedzéssel is sokat tehetsz a fogyás beindításához és szinten
tartásához.
Gyakran a fogyókúrázók arról panaszkodnak, hogy olyan testrészekből
veszítenek súlyt, amikből amúgy nem akarnak. Csípő, popsi, karizmok.
Amennyiben a diéta mellett testmozgást is végzel, azzal átalakíthatod a
testindexedet (testzsír-kompozíció), izmokat növelhetsz és formázhatod
az alakodat (próbáld ki a Vegán Kaják edzésprogramjait a vegankajak.
hu/felazizmotleazsirt oldalon, amiket okleveles személyi edzőként
állítottam össze).
Ne feledd: nem soványnak kell lenned, hanem vékonynak. A soványság
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káros lehet az egészségre (amikor izmokat és csontsűrűséget veszítesz),
a vékonyság viszont egy tartható, egészséges állapot.

Igy kezdd a fogyókúrádat
Ahhoz, hogy a legtöbbet hozd ki a növényi fogyókúrádból, segítségedre
lesznek a következő tippek:
Szervezd meg a menü-tervezést
Minden péntek délután ülj le, és írd össze a következő heti menüket,
amiket el akarsz készíteni. Inspirálódj mások receptjeiből, keress újakat
blogokon vagy közösségi oldalakon és írd össze mit fogsz sütni-főzni.
Utána írj egy bevásárlólistát, amiket be kell hozzá szerezned.
Ne felejtsd el belekalkulálni a menükbe a maradékokat.
Én például koraestére főzök vacsorát, aminek a maradékát másnap
ebédre esszük. Igy nem kell külön főznöm, és a maradék is elfogy.
Értsd meg a tested működését
Mielőtt belevágsz a növényi étkezésbe, csináltass egy alapos
vérvizsgálatot, hogy tudd mikre kell figyelned, és milyen tápanyagokat
kell pótolnod, többet vagy kevesebbet fogyasztanod.
Én mindig ezzel kezdem a táplálkozási tanácsadási óráimat.
Érdemes menet közben is vérvizsgálatot csináltatni, legalább évente
egy alkalommal.
Amikre mindenképp figyelj oda vérvizsgálatkor: vizsgáltasd a zsír
paneledet, máj és vese működésedet, gyulladásra utaló jeleket,
pajzsmirigy működést, és vörösvérsejt számot.
Bármilyen felmerülő probléma, rosszullétre utaló jelek megjelenésekor
keresd fel háziorvosodat, vagy egy specialistát.
Aludj eleget és néha kapcsolódj ki
Ne feszülj meg a diétától. Kapcsolódj ki, vedd könnyedén.
A cél itt nem az, hogy a lehető leggyorsabb fogyást érd el drasztikus
kalória és tápanyag csökkentéssel. Sokkal inkább, hogy természetes,
egészséges tempóban fogyj.
Próbálj meg este 11 előtt ágyba menni, és legalább 8 órát aludni.
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Ha a kettő nem megy együtt, akkor legalább a 8 óra alvást próbáld
megoldani.
Legyen professzionális segítséged
Bölcs dolog, ha keresel egy orvost, táplálkozási tanácsadót, vagy
dietetikust, aki professzionálisan tudja kezelni a diétádat, és
tanácsokkal tud ellátni.
Abban az esetben, ha szív problémáid vannak, vagy más állandó
betegséged áll fenn (diabétesz, epilepszia, Alzheimer kór stb.)
mindenképp tarts fenn egy folyamatos kapcsolatot kezelőorvosoddal,
és beszéld meg vele a diétád részleteit.
Szakíts időt
Mikor csak elkezded a növényi táplálkozást, vagy csak ismerkedsz vele,
mindenképpen tervezd meg az átállásod időpontját.
Ha stresszes, vagy nagyon elfoglalt vagy, nehezebb lesz a diétát
megfelelően tartani és tanulni róla.
A növényi étkezéssel bizony főznünk kell, és ételeket elkészíteni, és
olyan ételek fogyasztását kell megszokni, amivel ilyen mennyiségben és
minőségben talán soha nem is találkoztál.
Adj magadnak legalább két hetet, hogy elsajátítsd az alapokat, feltöltsd
a kamrát és elmélyedj az új receptekben.
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Egyél eleget
A kalória egy mérőeszköz, ami az adott étel energia tartalmát jelzi. Nem
kevésre van szüksége a szervezetnek egy napi munkához. Mindenhez
energia kell: a szívverésedtől az emésztésig, és ezt az energiát ételekkel
kell bevinni a szervezetünkbe.
Különösen, ha edzel is – fontos, hogy elegendő tápanyaggal lásd el a
tested.
Ha túl keveset eszel, nem lesz erőd az edzésre, és általában a
mindennapok dolgaira.
Egyél elegendő, jó minőségű fehérjét
Ha az életmódváltásod edzéssel párosul, akkor még fontosabb, hogy
elegendő, minőségi fehérjét egyél.
Miért?
Mert az edzés apró mikró-szakadásokat okoz az izmokban, a fehérje
pedig segít a szövetek regenerálásában, így az izomszövetében is.
És nemcsak, hogy egyszerűen csak regenerálja az izmokat, de nagyobbá
és erősebbé építi őket, hogy ha legközelebb hasonló stressz éri, jobban
tudja kezelni.
A fehérje pótlást nem csak edzés után kell elvégezni, de folyamatosan,
egész nap, minden étkezéssel.
A növényi étkezés számos fehérje forrást tartalmaz. Választhatsz
megannyi bab, tofu, tempeh, quinoa, mandula, rizs és más fehérjedús
étel közül.
Régebben az American Dietetic Association azt vallotta, hogy a
növényekkel nem lehet az összes esszenciális aminosavat bevinni.
Nos, ezt kutatók megdöntötték, és az ADA kénytelen volt ezt az
információt levenni a honlapjáról.
Még egy fontos dolgot jegyeznék meg a fehérjékről: nem mindegy,
hogy mennyit eszel belőlük egy étkezéskor. Mert nem tudsz egy halom
fehérjét megemészteni, egyszerűen nem hasznosul több, mert a
testednek az adott pillanatban csak annyira van szüksége. Ez általában
30g körül van.
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Egyél elegendő, jó minőségű, ‘egészséges’ zsírokat
A zsírok a legkoncentráltabb energiaforrások. Egy gramm több mint
kétszer annyi kalóriát tartalmaz, mint a fehérje vagy a szénhidrát.
Egészséges, telítetlen zsírsavak találhatóak az avokadóban, a legtöbb
magban és csonthéjasban.
A zsírok segítenek a táplálék feldolgozásában, éltetik az idegeket,
beállítják a hormon szinteket stb.
Nem minden zsír egészséges azonban, és ezek nagy károkat okoznak az
érfalakban. Ezek a Trans Fat (transz zsírok).
Ez módosított telített zsírokból készül, és arra használják, hogy a vele
kezelt étel tovább eltartható legyen az áruházak polcain.
A legtöbb feldolgozott élelmiszer tartalmazza a sütiken át az előre
elkészített vacsorákon át a zacskós levesek, rágcsák, mikrós popcorn,
csipszek, fagyasztott pizzák, de még néhány mogyoróvaj, joghurt, vagy
más egészségesnek mondott élelmiszer is.
Ezek a zsírok nemcsak, hogy nagy kárt okoznak a szervezetünkben,
de nincs tápanyagértékük se, ezért a fogyasztásuk teljes mértékben
kerülendő.
Néhány dolog, amit a zsírokról meg kell jegyeznünk:
• Az egy nap bevitt kalóriáid maximum 10%-a legyen telített zsír.
• Teljes mértékben zárd ki a transz zsírokat, amik a
legegészségtelenebb telitett zsírok. Ha ‘hidrogénezett olaj”
(hydrogenated fat) szerepel az összetevők listáján, az transz
zsírokat tartalmaz, óvakodj tőlük.
• Biztosítsd a szervezeted számára szükséges zsírokat telítetlen
zsírokból, lehetőleg teljes értékű növényekből, magokból.
Az én receptjeim általában minimális telítetlen zsírral készülnek, de
nagy számmal vannak olajmentes receptjeim is.
Egyél elegendő, jó minőségű, összetett szénhidrátot
A szénhidrátok a leginkább félretájékozott, félelmet keltő és
nemtetszést szító tápanyagok.
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A megannyi divatos, és véleményem szerint nem egészséges diéta tiltja
a szénhidrátok fogyasztását, mert azzal gyors súlyvesztést (leépülést)
okozhatunk.
Az igazság az, hogy túl sok szénhidrát fogyasztás vezet elhízáshoz,
de ugyanúgy elhízáshoz vezet a túl sok fehérje vagy a túl sok zsír
fogyasztás is.
Teljesen mindegy, hogy a szénhidrátot milyen formában viszed be –
brokkoli vagy almáspite – a tested két egyszerű vegyületre bontja le:
glükóz és glikogén lesz belőlük (glucose és glycogene).
A glükózt hívjuk vércukornak, a glikogén pedig a májban raktározódik
el. Egy súlyzós edzés alatt például az izmok glikogén raktárai kiürülnek.
Akkor mégis miért van az, hogy a brokkoli egészséges, az almáspite
kevésbé?
Mert a szervezetünk másképp reagál a brokkolira, és másképp az
almáspitére.
Lehet, hogy már hallottad a szavakat, mint egyszerű és összetett
szénhidrátok. Vagy a kifejezést, hogy glikémiás index?
A glikémiás index azt mutatja meg, milyen gyorsan lesz az adott ételből
glükóz. Ezt egy 100-as skálán mérik.
55 vagy alacsonyabb ételeket tekintjük alacsony GI-nek (brokkoli, alma,
teljeskiőrlésű kenyér), 56-69 közepes, 70 vagy afölött magas glikémiás
index (cukor, méz, görögdinnye).
Azért fontos tudni, melyik rátába esik a szénhidrát, amit fogyasztasz,
mert a magas glikémiás indexű ételek egészségkárositó hatásúak
lehetnek.
Azt is tudnod kell, mennyi szénhidrátra van szükséged. Ez attól függ, mi
a célod.
Ha izomtömeg növelés, akkor több szénhidrátot kell fogyasztanod, ha
fogyás, akkor enyhén lecsökkentheted a szénhidrát bevitelt.
Edzés előtt például javasolt közepes vagy magasabb glikémiás indexű
ételt enni (30 perccel az edzés előtt, és 30 perccel utána).
Azért van szükséged szénhidrátokra az edzés előtt, hogy legyen elég
energiád végig csinálni az edzést, anélkül, hogy a tested leépítene az
izomszöveteket.
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Edzés után pedig azért, hogy feltöltsd az izmok kiürült glikogén
raktárait. Ezeket gyorsan visszatöltve segíti a regenerálódást és az új
izomszövet építését.
A nap további részében bevitt szénhidrátok álljanak közepes, vagy
alacsony skálán a glikémiás indexben.
• Zabpehely: 58GI
• Barnarizs: 55GI
• Narancs: 42GI
• Eper: 40GI
• Alma: 38GI
• Feketeszeder: 32GI
• Feketebab: 30GI
• Mogyoró: 14GI
• Mandula: 10GI
Egyél rengeteg zöldséget és gyümölcsöt
A testednek a fehérjén, szénhidráton és zsíron kívül még nagyon sok
mindenre szüksége van.
Kálciumra a rendes izom feszüléshez és elernyedéshez. Rost a
megfelelő emésztéshez és a salakanyagok továbbításához. Vas ahhoz,
hogy oxigént szállítson a sejtjeidbe.
Ezeken kívül még számos pici segítségre van szüksége a szervezetednek
ahhoz, hogy a legegészségesebben működhessen.
Ezek a tápanyagok a zöldségekben és a gyümölcsökben nagy számmal
megtalálhatóak.
Ha változatos, és elegendő zöldséget és gyümölcsöt fogyasztasz, nem
kell aggódnod a mikró tápanyagok megfelelő bevitelén.
Egyél rengeteg almát, banánt, áfonyát, grapefruitot, epret, ananászt,
brokkolit, spárgát, spenótot, édesburgonyát, paradicsomot, répát,
hagymát és padlizsánt.
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Tervezd meg és adagold ki az ételeidet
Rengeteg ember él úgy, hogy nem tervezi meg a menüjét. Kihagyják a
reggelit, mert sietnek, ebédre bekapnak valamit az irodai büfében, vagy
a gyorsétteremben, mire hazaérnek farkaséhesek, ezért esznek egy
nagy adag vacsorát, és leküldik egy kis desszerttel. Ja, és elropogtatnak
még egy zacskó csipszet a tévé előtt.
Egy ennél sokkal jobb variáció az, hogy 3 étkezés helyett elosztjuk 5-6
étkezésre (egy-egy adag nasival vagy egészséges desszerttel együtt).
Tervezd meg az étrendedet úgy, hogy legyen bennük elég fehérje,
szénhidrát és jó zsírok. Valamint figyelj a vitamin és ásványi anyag
tartalomra – és már meg is van az étrendterved.
Igyál sok vizet
Az emberi test 50-70%-a víz. Az izmok 70%-a víz.
Ebből nagy része sejt közi, vagy sejten belüli folyadék.
De a víz szerepet játszik az emésztésben, tápanyagok felszívódásában,
továbbításában.
Már csak ezek miatt is látható, hogy a megfelelő folyadékpótlás
elengedhetetlen.
De túlzásba se kell vinni. A túl sok folyadék fogyasztás káros lehet, mert
fel hígítja a vér százalékos só tartalmát. Sőt, akár halálos is lehet, de
ahhoz nagyon sok, több tíz liter vizet kellene meginnod.
Én 2-2.5 liter körüli víz fogyasztását szoktam tanácsolni (férfiaknak egy
kicsit többet), plusz az, amit az edzésen kiizzadsz. De általában a vizelet
színének megvizsgálásával magadnak is meg tudod állapitani, hogy túl
kevés vizet fogyasztasz.
Ha a vizelet átlátszó, vagy halványsárga, akkor hidratált vagy. Ha
középsárga, vagy ennél sötétebb, akkor dehidratált vagy. Ha a vizelet
nagyon sötét, az egészségügyi problémákra utal, feltétlenül keress fel
egy táplálkozási szakértőt, dietetikust vagy orvost.
A másik jó indikátor az a szomj lehet. Egyszerűen csak igyál,
valahányszor a legkisebb szomjúságot érzed. Viszont igyál 2-3 korttyal
többet, mint amennyit érzel.
Szűrt, vagy elektrolitokkal dúsított vizet fogyassz, ne azt, ami a csapból
folyik.
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Ha csalsz, csalj helyesen
Nem egy embertől hallottam már, hogy tart „csaló napokat”. Ők tartják
magukat a diétához a hétköznapokon, és a hétvégén azt esznek és
annyit, amit akarnak.
Hacsak nem extra gyors az anyagcseréd, sajnos ez meg fog látszani.
Nézzük más szemmel: egy hét alatt körülbelül 1-1.5 kilót fogyhatsz
egészséges ütemben. Egy hétvégi zabálással ennek a többszörösét
hízhatod vissza.
De akkor mi a megoldás?
Ne csaló napokat, csak csaló étkezéseket tarts. Egy étkezés amikor azt
eszed, amihez kedved van (bizonyos kereteken belül), mialatt az összes
többi étkezésben tartod magad a diétához.
Sőt, ha hetente egyszer tartasz egy csaló étkezést, az felgyorsíthatja a
fogyási eredményeidet.
Hogyan?
Először is itt van a pszichológiai magyarázat, amikor az adott étel
elfogyasztása örömmel tölt el, motivál és segít jobban tartani a diétát.
De itt van a fizikai magyarázat:
A csaló étkezésben a leptin nevű hormon szabadul fel, ami szabályozza
az étvágyat, az anyagcserét, motiváltságot és a libidót (meg még
számos más testi funkciót).
Amikor kalória megvonáson vagy (fogyókúrázol), a leptin szint
lecsökken. Ezért az anyagcsere lelassul, az étvágy megnő, a motiváció
hanyatlik, a hangulat ellaposodik.
A másik oldalon, ha egy kicsit több kalóriát viszel be, mint amennyire
a szervezetednek éppen szüksége van, az beindítja a leptint, ami
hatással van a pajzsmirigy hormontermelésre, zsír oxidálásra, és akár a
hangulatra is.
Ezért nem elvetendő, hogy ha megakadsz a fogyásban, hogy csak egy
kis leptin löketre van szükséged.
Egyél egy étkezéskor valamit, ami jólesik, de ne végtelen
mennyiségben. Itt nem 2000 extra kalória bevitelre gondolok.
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Mennyit csalhatsz?
Ez attól függ. Ha pontról pontra tartod a diétádat, megengedhetsz egy
héten egy csaló étkezést.
Persze csak akkor, ha szeretnél.
Én annyira élvezem a növényi étrendet, hogy nem is kívánok semmi
mást.
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Nem minden növényi eredetű étel egészséges
Az energia és a vitalitás egy másik probléma, amivel növényi
táplálkozású társaim találkoznak.
Még azok között is, akik növényi táplálkozást folytatnak – vannak,
akik enerváltak. Azonban ennek sokkal több köze van ahhoz, hogy mit
esznek, mint ahhoz, hogy mit nem esznek.
Még a növényi étkezés szerint élők is választhatnak olyan ételeket, amik
a vitalitást csökkentik. Feldolgozott vegán ételek, édességek, pizza.
Van olyan vegán, aki egészségtelenül táplálkozik.
De mielőtt rátérünk az ételekre, amik növelik a vitalitást, meg kell
álljunk egy percre.
Valahányszor fáradtnak, enerváltnak érzed magad, az első dolog, amit
kérdezz meg magadtól: eleget aludtam?
A gyerekek is azért vannak tele energiával, mert sokat alszanak. Magas
energia szint általában kipihentséggel párosul.
A másik dolog, ami az alacsony energia szinten segít, a rendszeres
testmozgás.
Ha inaktív a testünk, a szív és az izmok elvesztik a képességüket, hogy
egy nagyobb mozdulatot kezeljenek. Ezért, ha tud, inaktív marad.
Ha eddig inaktív életet éltél, kezdd napi 30 perc gyors sétával, és lassan
építkezz amig eljutsz a nehezebb, élvezetesebb edzésekig.
Egészségügyi problémák is meghúzódhatnak a túlzott fáradság
hátterében. Ha már eleve fáradtnak érzed magad, még mielőtt növényi
táplálkozásba kezdenél, feltétlenül nézesd át magad egy orvossal.
Egy, a növényi étrendet követő probléma lehet, ami fáradtságot okoz, a
B12 vitaminhiány. Tartsd ezt is észben amikor az okokat kutatod.

Energia növelő ételek
Ahogy már arról beszéltünk, nem minden szénhidrát azonos. A
glikémiás indexen mindegyik más-más helyen helyezkedik el.
Most nem fogom felsorolni az összes ételt, glikémiás szempontból, csak
néhányat, amik nagyban hozzájárulnak a jó közérzethez.
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Édesburgonya
A fehér krumplinak egy egészségesebb változata. Rengeteg vitamint és
ásványi anyagot tartalmaz, béta karotint, magnéziumot, C vitamint és
rengeteg rostot.
Azoknak, akik eddzenek, érdemes kipróbálniuk edzés után egy adag
fehérje forrással, mert segít az izmokat feltölteni, és a fehérjét a
megfelelő helyekre szállítani, hogy megkezdhesse a regenerálást.
Banán
Rengeteg potassziumot tartalmaz, ami egy elektrolit, amit a test az
edzés közben elveszít.
Bizonyos kutatások bizonyították, hogy a banán egy jól működő étel,
aminek fogyasztása segített a hosszútávú biciklistáknak a hosszú
edzések alatt.
A protein szelet helyett válassz egy banánt, ami sokkal jobb
energiaforrás, kevesebb benne a cukor, és tápanyagokban gazdag.
Zabpehely
Tele van rostokkal, csökkenti a szív és érrendszeri megbetegedés
kockázatát, és lelassítja a glükóz felszívódást, aminek következében
lassú, folyamatos energiaellátást biztosit anélkül, hogy drasztikusan
megemelné a vércukorszintet.
Ezen kívül tele van B vitaminokkal, amik a szénhidrát felszívódásában
játszanak szerepet.
Dió
Mivel a növényi alapon étkezők nem tudnak a halakból Omega 3-mat
felvenni, ezért máshogy kell ezt megoldaniuk. A dió egy nagyszerű étel
erre.
Ízletes formája ezeknek az egészséges zsíroknak a felvétele.
Amennyiben azonban egészségtelen zsírokra cseréled, az le fog
lassítani.
Tarts kéznél egy marék diót arra az esetre, amikor kevés az energiád,
vagy készíts házi készítésű müzliket, amiket dióval dúsíthatsz (házi müzli
receptek a vegankajak.hu blogon).
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Lencse
Tele van élelmi rosttal, 8 gramm egy fél csészényi adagban (128g).
Sokáig telítettség érzést kelti, és energiával látja el a testedet.
Kókusz víz
Ha unod a sima vizet, próbáld ki a kókuszvizet (kinyerhető a kókuszdió
belsejéből).
Nem túl kókusz ízű, és tele van elektrolitokkal.
Nem azt mondom, hogy egész nap ezt idd, de egy nap egy pohárral jó
kis változatosság a sima víz és limonádé mellett.
Spenót
Tele van folsavval és B vitaminnal, amik rengeteg energiát biztosítanak.
Az a jó benne, hogy megannyi ételbe bele lehet csempészni, smoothietól kezdve a leveseken át a salátákig.
Narancs
Ha egy hirtelen energia löketre vágysz, válaszd a narancsot.
Természetes gyümölcscukorban gazdag, és emellett 3 gramm rost segíti
az energia szintet feljebb tornászni.
Avokádó
Ez az ízletes gyümölcs tele van „jó” zsírokkal, amik energiával látják el a
testedet.
Ezen kívül rengeteg B6 vitamin, folsav, K vitamin, rost és C vitamin is
megtalálható benne.
A C vitamin erős antioxidáns, ami véd az oxidációs folyamatok
következtében keletkezett szabadgyökök, vagy egyéb oxidáló anyagok
káros hatásaitól.
A B6 vitamint stressz oldó vitaminnak is szokták hívni, ami puha
párnaként véd a külső stressztől, például az edzés okozta stressztől.
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Mazsola
Ez egy egyszerűen szállítható nasi, ami bárhol elfér. Rengeteg
antioxidánst tartalmaz és segít a gyulladásos folyamatok
helyreállításában.
Keverheted magokkal, csonthéjasakkal egy tápláló, egészséges
szénhidrát bombaként.
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Kezdd három egyszerű lépésben
Amikor áttérsz a növényi étrendre, meglepő módon fogod látni, hogy
az elinduláshoz nem kell túl sok energiát és pénzt befektetni, a legtöbb
dolgod már eleve van otthon, vagy nagyon könnyen beszerezhető.
1 lépés
Az első héten csak írd össze, mit eszel. Ne változtass semmit, csak
naplózz minden fogást.
Ez pontosan ki fogja mutatni, melyek azok a dolgok, amiken
változtatnod kell, és melyek azok, amik beilleszthetők az új étrendedbe.
2 lépés
Amikor ezeket meghatároztad, elkezdheted összeírni a menüket.
Ehhez tápanyag szerinti lebontást kapsz a vegankajak.hu oldalon, igy
könnyen ki tudod számolni a napi kalória, mikró és makró beviteledet.
És a legszebb ebben, hogy szabadon variálhatod a recepteket Velem
gyakran előfordul még ma is, hogy a babot csicseriborsóra cserélem, a
zöldségekhez teszek még egy pár félét, vagy variálom a fűszerezést. Igy
minden nap új ételt tudok az asztalra varázsolni.
Ha tudsz, csempéssz egy kis extra zöldséget, gyümölcsöt az
étrendedbe.
Ha szereted a smoothie-kat, tegyél bele 2-3 spenótlevelet (nem fogod
érezni az izét).
Ha reggelire zabkását eszel, keverj hozzá friss gyümölcsöt . De
variálhatod növényi tejjel, frissen facsart gyümölcslével, cukormentes
kakaóval.
Ha nasinak joghurtot eszegetsz, tömd meg magokkal vagy csirákkal.
Chia puding recept: vegankajak.hu/vegan-chia-puding/
3 lépés
Tarts otthon egészséges alapanyagokat.
Egy egészséges diétát úgy tartani, hogy a kamrád tele van „szemét”
kajával, nagyon nehéz.

49

A Növényi Alapú Étkezés Dióhéjban
Én kezdetnek kidobáltam az édességeket, chipseket, feldolgozott
élelmiszereket, szószokat, salátaönteteket és helyettesítettem őket
egészséges alternatívákkal, vagy házilag készített változataival.

Tippek kezdőknek
Tervezd meg a menüket

Ha nem tudod magadnak összeállítani, vagy ha nagyon pontos, speciális
diétát akarsz követni, ha fontosak a részletek, hogy mit viszel be a
szervezetedbe és mennyit, akkor kérd okleveles táplálkozási szakértő
segítségét (ha engem bízol meg ezzel, írj egy emailt a vegankajak@
vegankajak.hu e-mail címre).
Egyél kisebb, egészséges nasikat nap közben
Ezek segítenek a telítettség érzet fenntartásában, igy nem fogsz annyira
sóvárogni olyan ételek után, amiket nem ehetsz.
Megfigyelted már, hogy ha éhesen mész be a boltba vásárolni, akkor
hajlamos vagy sokat venni és nem éppen a legjobb forrásokból?
Egyszerűen így működünk.
Ne büntesd magad
Van, akinek nehezebb és hosszabb az átállás, mint másnak. Van, akinél
hónapokig is eltart.
Ne várd el magadtól, hogy egyből mindent tudni fogsz, illetve a tested
alkalmazkodni fog.
Azért írtam meg ezt a könyvet, hogy segítségedre legyek a növényi
étrended elkezdésében, és hogy megosszak egy pár ezzel kapcsolatos
információt a jobb érthetőség kedvéért.
Ne félj a jó zsíroktól
Próbáld ezeket a lehető legtermészetesebb forrásból bevinni, mint az
avokádó, magok és csonthéjasok, olíva bogyó vagy magvajak.
Egyél friss salátákat minden nap
Könnyű őket elkészíteni, változatosak, gyorsan kész vannak, és teljes
értékűek.
Könnyen beilleszthető akár kezdőknek, akár haladóknak.
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Cseréld az édességet gyümölcsökre
Mindannyiunknál előfordul (kinél gyakrabban, kinél kevésbé), hogy
édességet kíván.
Cseréld gyümölcsökre, vagy gyümölcs alapú desszertekre (recepteket a
vegankajak.hu oldalon találsz).
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#8 Fejezet - Bevásárlólista,
Kamrafeltöltés
T

E
Z
E
J
E
#8 F
,
A
T
S
I
L
Ó
L
R
Á
S
Á
S
É
BEV
T
L
Ö
T
L
E
F
A
R
KAM

52

vegankajak.hu

Alap bevásárlólista
Sokan azt gondolják, hogy nagyon bonyolult dolog növényi étrendhez
vásárolni, pedig, ha egyszer kétszer megcsinálod, hamar belejössz.
Itt egy kis segítség a legalapvetőbb dolgokról.
Mielőtt bármit megvennél, ellenőrizd, hogy az összetevőin csak növényi
alapanyagok szerepelnek.
Nézzük, mikre lesz szükséged a növényi étrendhez:

Hely: Piac, élelmiszerüzlet friss áru polcai
Zöldségek, gyümölcsök
-

Minél több, változatos zöldség és gyümölcs. Javaslom, hogy előbb
tervezd meg a menüt, és utána vásárolj hozzá, különben lehet, hogy
hamarabb megromlanak, mint ahogy fel tudnád használni őket.

Avokádó
Egy héten egyszer egyet (de az se baj, ha többet) mindenképp iktass be,
ha megteheted.
Olivabogyó
Ha szereted, válassz kedvedre. Bármilyen színűt vagy ízűt.

Hely: piac, zöldséges, élelmiszerüzlet szárazbab polcai
Hüvelyesek, babok
Pakolj fel egy változatos adag hüvelyesből. Csicseri borsó, feketebab,
vörösbab, fehérbab, lencse. Szárazat is vehetsz, vagy ha találsz alacsony
nátrium tartalmú konzervet. Mielőtt konzerv babot használsz, mosd át szűrőn
egészen addig, amig már nem habzik.

Magok, csonthéjasok, aszalt gyümölcsök
Veheted őket pörkölten, vagy nyersen. A lényeg, hogy ne legyen sózva
és ízesítve. Válassz amennyi félét csak tudsz.
Őrölt lenmag és kendermag mindenképp legyen benne.
A lenmagot sokféleképp használhatod, akár sütéshez is, vízzel 1:3
arányban elkeverve – tojás helyettesitőként.
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Hely: mirelit polcok
Mirelit zöldségek, gyümölcsök
Mirelit gyümölcsök jók fagyiba, smoothie-ba, gyümölcslékbe,
hűsítőkbe. A mirelit zöldségek mindig jól jönnek, ha nincs friss. Én
előnyben részesítem őket a konzervekkel szemben.

Hely: piac, élelmiszerüzlet rizs polcai, bioboltok
Rizs
Vehetsz különböző rizst, hosszú szeműt, Bashmati rizst, rizottót, sushi
rizst, vadrizst, jázmin rizst és még sok mást.

Hely: élelmiszerüzlet liszt, sütés polcai
Lisztek
Választhatsz megannyi teljes kiőrlésű liszt közül , lehetőleg
adalékmenteset (vagy süsd magadnak - vegankajak.hu/magos-kenyer/)
Én mindig tartok itthon sima fehérlisztet, teljes kiőrlésűt, kukorica és
mandulalisztet.
Ezen kívül használhatsz zablisztet, rizslisztet, rozslisztet, árpalisztet és
megannyi mást.
Ha glutén allergiád van, válassz a glutén mentes lisztek közül.

Hely: élelmiszerüzletek, bio boltok fűszer polcai ,
Nagycsarnok, Fényutcai piac 1000 fűszer boltjai
Fűszerek
Az ízletes növényi étkezés egyik titka a megfelelő mennyiségű és
kombinációjú fűszerek. Ezért ne félj otthon tartani belőlük. Ezen kívül
egészség javító hatásai is vannak a különböző fűszereknek.
Ami mindenképp legyen otthon:
• Kömény
• Pirospaprika
• Chili pelyhek (ha szereted)
• Cayenne paprika
• Himalája só
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Hagymapor
Fokhagymapor
Bors (fekete, zöld, piros, fehér)
Kurkuma
Curry
Kardamom
Koriander
Bazsalikom
Oregánó
Fahéj
Folyékony füst

Egyéb élelmiszerek:
Mustár, majonéz
A receptjeim között (vegankajak.hu) számos házilag elkészíthetőt
találsz, ám ha mégis a boltit választod, nézd meg az összetevőket, és
válaszd a lehető legtermészetesebb alapanyagokat tartalmazót .
Olajok
Nálam van többféle is itthon: olíva sütéshez, sima zöldségolaj semleges
ízekhez, kókuszolaj és avokádó olaj. Ez utóbbit nem szükséges
beszerezned, nagyon keveset használom én is.
Magvajak
Bár otthon is el tudod készíteni, ha magas fokozaton magokat
turmixolsz, de ha nincs rá lehetőséged, válassz egy boltit. Mogyoró a
legnépszerűbb. Ha tudsz, szerezz be mandulát is. De az se baj, ha nem
találsz. Egy turmixgéppel vagy kávédarálóval megoldható.
Ecetek
Rizsecet, vörösborecet, fehérborecet, almaecet és sima ecet azok, ami
nálam mindig használatban vannak a receptjeimhez.
Sütőpor, szódabikarbóna, porélesztő
Sütéshez mindet használni fogod.
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Sörélesztőpehely
Ha szereted, akkor jól fog jönni sajtos ízek eléréséhez, levesek, főzelékek
sűrítéséhez és egy kis extra tápanyaghoz. Vegyél olyat, ami esztra
vitaminokkal (főleg B12) van dúsítva.
Tészták
Törekedj teljes kiőrlésű és tojásmentes tésztákat venni. Hogy milyen alakút,
az a saját ízlésedtől függ, de érdemes egy csomag pennét és spagettit tartani
otthon a tésztás vacsorákhoz.
Tahini
Ezt a szezámmagból készített olajos kincset is sok vegán recepthez lehet
használni.
Édesitő
Választhatsz nyírfacukor, kókuszcukor, porcukor, juharfa szirup, agave, datolya
szirup vagy más, természetes édesitő közül, amit szeretsz.
Sűrítők
Választhatsz egy csomó közül. Amit én tartok itthon az utifűmaghéj liszt,
tápióka liszt, nyílgyökér liszt és kukorica keményitő. Válassz legalább egyet.
Növényi tej
Ha van rá lehetőséged, otthon készítettet igyál.
Fermentált zöldségek, gyümölcsök
A legjobb probiotikum. A legtermészetesebb módja az emésztőrendszer
egészségesen tartásának. Választhatsz savanyúkáposztát, kovászos uborkát,
csemege uborkát, csalamádét, vagy fermentálással elkészített gyümölcsöket
akár. De kipróbálhatod az otthoni fermentálást is.
Kenyér
A blogomon is találsz 1-2 házi kenyér receptet, de ha nem akarsz a sütéssel
bajlódni, akkor feltétlenül olaj- és cukormentes, teljes kiőrlésű kenyeret
vegyél, aminek az összetevői a legtermészetesebbek.
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Tárolás, előkészítés, feldolgozás
Tervezés és feldolgozás a két legfontosabb dolog ebben az életformában.
Íme néhány tipp ezekhez:
1. Tartsd a puhább gyümölcsöket a tárolódoboz tetején, mondjuk a
keményebb zöldségek mehetnek az aljára.
2. Tartsd a hűtőben azokat a gyümölcsöket, zöldségeket, amiknek az
érését le szeretnéd lassítani. Én például 4-5 avokádót szoktam venni,
kettőt kint hagyok a pulton, papírzacskóban megérni, míg a többit
a hűtőben tárolom amig ezt a kettőt el nem fogyasztottam. Akkor
kiveszem a maradékot, és papírzacskóban megérlelem. De igaz ez
barackra, szilvára, vagy szőlőre is.
3. Ne tárold a friss élelmiszereket nejlonzacskóban. A zöldségek,
gyümölcsök valamennyi vizet párologtatnak ki magukból (izzadnak),
ami a nejlonzacskóban bepállhat, és az étel rothadását idézheti elő.
4. A már felvágott, feldarabolt zöldséget, gyümölcsöt egy-két napig
frissen tarthatod a hűtőben, egy kis vízbe téve.
5. Sose tárolj banánt a hűtőben. Megbarnul mielőtt még meg tudna
érni.
6. Ha a banánjaid megbarnultak, tedd őket a mélyhűtőbe és használd
fel sütikhez, krémekhez, fagyikhoz. Kissé megbarnult banánokkal
könnyebb sütni, mint friss, sárgákkal.
7. A paradicsom, citrom, lime, hagyma, fokhagyma tárolható a hűtőben,
de jobb, ha egy hűvös, száraz helyen tároljuk őket.
8. Újhagymát vagy spárgát állítsunk bele 3-4 cm vízbe, és igy tároljuk a
hűtő ajtajában (vagy speciális „lélegző” dobozokban, amikben eláll
akár 2 hétig is).

Nincs időd a feldolgozásra?
Mialatt beszélgetsz telefonon, vágj fel egy kis hagymát. Tedd fagyasztóba amig
fel nem használod, igy lesz mihez nyúlni, ha gyorsan kell főzni.
Vagy keverj össze egy szószt a film reklámideje alatt (konkrétan egy reklámidő
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kell ahhoz, hogy egy szószt összeállíts és összeturmixolj). Hűtőben eláll 1
hétig, és bármikor nyúlhatsz hozzá akár tésztát csinálsz, akár salátaöntetet.
A vasárnapi ebéd után tegyél fel egy nagy adag babot, quinoát, és más
gabonát főni. A hűtőben, jól záródó műanyag dobozokban egy hétig elállnak,
igy csak be kell nyúlnod értük, ha a saláta, leves, vagy főzelék szólítja.
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Avokádó
Az avokádóval természetesen táplálhatod a bőröd, anélkül, hogy
hidratáló krémeket vennél.
Az extra-szűz avokádó olajat használhatod hajpakoláshoz, balzsamhoz.
Kanalazd ki az avokádó húsát, törd össze egy tányérban és kend az
arcodra egy hidratáló maszk élményért.
Frissítő és gazdag hidratáló.
Kókuszolaj
Gazdag hidratáló, amelyet az egész testre használhatsz. Kicserepesedett
ajkak, száraz könyék, viszkető hámlások.
Ha bírja a bőröd, jó arclemosó is lehet belőle.
De táplálja és nedvességgel tölti fel a hajat és a fejbőrt is.
Méz
A méz (ugyan nem növény, de ha beleveszed az étrendedbe, akkor itt
is hasznosíthatod) csodálatos az arcbőrnek. Tele van antioxidánssal és
gyulladáscsökkentő hatású.
A legjobb módja higitatlanul alkalmazni. 15 perc után mossuk le a
pakolást.
Citromlé
A citromsav irritálhatja a bőrt, ezért hígítatlanul ne használjuk.
Segít a hegek elmulasztásában, pattanásokra, öregedési elszíneződésre
egyaránt.
Vannak, akik arra esküsznek, hogy lefekvés előtt bekenik vele az
arcukat, és rajta hagyjak éjjelre.
Egy kis sóval összekeverve természetes testradír lesz belőle.
Almaecet
Az almaecetet gyakran használják az öregedés során elszíneződött
foltok kezelésére, hajöblitéskor gyönyörű fényt ad, és segít az
összegabalyodás ellen. Kiegyenlíti a bőr és a haj természetes PH-ját.
Arctonikhoz használj egy rész almaecetet két rész vízzel hígítva.
Szemölcsök kezelésére is ajánlott. Áztass egy vattadarabot almaecetbe
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és rögzítsd a szemölcshöz. Ezt minden nap ismételd, körülbelül egy
hétig, nemcsak amig elmúlik a szemölcs, de utána is pár nappal,
nehogy visszanőjön. A szemölcs feketére színeződik mielőtt leesik.
Eper
A legegyszerűbb kettévágni egy epret, és csak végig kenegetni az egész
arcodon. Összegyűjti a felesleges olajat, antioxidánsokkal telíti meg a
bőrt, C vitamin tartalma pedig felfrissíti azt.
Egyesek esküsznek a fogfehérítő hatására.
Banán
Tökéletes arcmaszk. Törj össze egy puha, érett banánt és kend az
arcodra. Hagyd fenn 10-20 percig, majd mosd le.
A banán kitűnő arcradír, hidratál, és minden bőrtípushoz használható.
Mandula
Darálj porrá egy marék mandulát, adj hozzá 1-2 csepp vizet vagy
arclemosót, és kapsz egy kitűnő bőrradírt. Hidratál, radíroz és tisztit.
A mandula E vitamin tartalma értékes, tápláló anyagokkal látja el a
bőrödet.
Zab
Ugyanúgy járj el, mint a mandulával.
Oliva olaj
Az olíva olajat évszázadok óta használják a szépségápolásban. Hidratálja
az arcbőrt, táplálja a hajat, sóval elkeverve pedig kiváló bőrradír.
Aloe Vera
Az aloe vera talán a leginkább bőrtápláló növény. Azon kívül, hogy égési
sebekre, napégésre kiváló gyógyító, emellett bőr hidratáló és megújító.
Antibakteriális hatása miatt pattanások kezelésére is használható.
Ezen kívül tele van antioxidánsokkal, ezért az öregedés elleni harcba is be
lehet vetni.
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