
 

1 
 

FOGYÁST TÁMOGATÓ ALAPANYAG-JAVASLAT 
 

FEHÉRJE (F) ADAG / NAP 

Testsúlykilogramm × 1,5 g – amennyiben heti 2 sportolás adott (pl. 40 perc kerékpározás, 40 perc tempós 
séta). 

Testsúlykilogramm × 2 g – amennyiben heti 3 súlyzós vagy funkcionális edzés adott. 

Ajánlott alapanyagok: 

• csirkemell, pulykamellfilé, tojás; 
• cottage cheese (Lidl) – zsírszegény, de jó a nem zsírszegény is; 
• light mozzarella; 
• író, kefir, natúr joghurt (figyeld a zsírtartalmát); 
• light sajt (zsírszegény); 
• zsírszegény felvágott – mértékkel a benne lévő tartósítószerek miatt. 

Étrend-kiegészítés 

one diet fehérjeitalpor vízzel vagy sovány, laktózmentes tejjel vagy gabonatejjel, mindezt dúsíthatod 
gyümölccsel vagy zöldséggel a változatos íz miatt, illetve étkezés kiváltására. 

Fehérjeszelet – mindig legyen nálad; hogy ha valamiért nem tudsz enni, akkor ezt fogyaszthasd el. 

SZÉNHIDRÁT (CH) ADAG / NAP 

Testsúlykilogramm × 2 g – normál esetben. 

Testsúlykilogramm × 1,5 g – ha nem indul el vagy ha megáll a fogyás. 

 

TILOS bármiféle lisztet, cukrot, mézet és alkoholt fogyasztani! 

Figyelj a választott szénhidrát glikémiás indexére (GI), és lehetőleg 0–55 közötti glikémiás indexű szénhidrátot 
fogyassz. 

A napi szénhidrátadagodat legkésőbb 16 óráig fogyaszd el, utána már ne egyél, csak zöldséget és fehérjét! 

Ajánlott alapanyagok: 

• basmati vagy jázminrizs; 
• barna rizs; 
• bulgur (ez a legjobb választás); 
• zabpehely (nagyon jó választás); 
• abonettet vagy puffasztott rizst csak keveset egyél (pl. reggelire és tízóraira), mert magasabb a 

glikémiás indexük! 
• Finn Crisp (Spar) – teljes kiőrlésű rozsropogós (nagyon jó választás). 
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Gyümölcsök: 

alma, citrom, eper, málna, meggy, őszibarack, ribizli, pomeló, sárgabarack, szeder, szilva, szőlő, áfonya. 

Édesítők: 

• xilit; 
• stevia; 
• eritrit. 

 

ZSÍR / NAP 

Testsúlykilogramm × 0,5 g 

Ajánlott alapanyagok: 

• kókuszolaj; 
• olívaolaj; 
• lenmagolaj; 
• tökmagolaj. 

Ezekkel főzz! 
Este mindenképp egyél rostban gazdag salátát, melyre tegyél egy kávéskanálnyi telítetlen olajat! 

 

ROST / NAP 

Zöldségeket bármilyen mennyiségben fogyaszthatsz. 

Az alábbiakat viszont ne (vagy csak kis mennyiségben): burgonya, bab, lencse, borsó, kukorica. 

Bármilyen mennyiségben fogyaszthatod a zöldsalátákat: rukkola, madárbegy, fejes saláta, uborka, hagyma, 
paprika, paradicsom… 

 

FOLYADÉK / NAP 

2-3 liter víz fogyasztása javasolt naponta: 

– reggel éhgyomorra 3 dl citromos víz; 
– 1–2 bögre zöldtea; 
– kávé is fogyasztható (cukor és méz nélkül) megfelelő édesítővel. 

 

Heti két mérlegelés:  

Hétfőn és pénteken – reggel, az ébredés utáni fürdőszobai teendők után, éhgyomorra! Mindig ugyanabban a 
ruhamennyiségben vagy meztelenül végezd el a mérést. 
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