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In strukciók
ez a kétféle dobozolós, súlycsökkentést elősegítő 
étrend magában foglal összesen 10 napnyi reggelit, 
tízórait, ebédet és uzsonnát, a többi étkezést nem.

kérlek, vacsorázz és utóvacsorázz is a saját érdekedben! 
az étrendekben leírt mennyiségek nem tartalmazzák 
a napi szükséges minimum mennyiséget!

kettébontottam a tíz napot 2x5 napra, és 
igyekeztem úgy összeállítani, hogy mindenki 
megtalálja az ízlésének megfelelőt. 
nevükben is elkülönítettem őket.

az AlfA étrend egy kicsit hagyományosabb 
étkezést tesz lehetővé, szerepelnek benne 
édességek, hozzáadott zsiradék, olajos magvak. 
ez egy könnyedebb, inkább kezdő menüsor.

a bétA étrendet viszont haladóknak ajánlanám 
jó szívvel, vagy a zöldségek-gyümölcsök 
szerelmeseinek (mint amilyen én is vagyok), 
mert több mindentől mentes, mint az alfa, 
szigorúbb, több megszorítással rendelkezik, 
mert egészségközpontúbb, ennek ellenére 
szuperül követhető és ízletes. Úgy javaslom, 
hogy aki elkezdi ezt az étrendet, az alfával 
kezdjen majd utána folytassa a bétával. 
a heteket lehet duplázni, így akár 
20 napos is lehet az étrend.

H a  e z t  n e m  o lva s o d  e l  v é g i g ,  k é r l e k  e l  s e  k e z d d  a z  é t r e n d e t !
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ez a 10 nap nagyon sokmindentől mentes, így ha „csak” egy-két mentességet 
követtek, akkor elképzelhető, hogy más ízélményre fogtok számítani. Én ilyenkor 
azt szoktam javasolni, hogy adjatok esélyt neki, hiszen jó hatással lehet a szervezetetekre 
egy kis pihenő. ki tudja, lehet a következő napra talán az ízérzékelésetek is átalakulhat, 
és újra felfedezhetitek a természetes, natúr ízeket, amit már esetlegesen régóta elfelejthettetek 
a különböző ízfokozók és adalékanyagok fogyasztásával. Csupán csak 10 napról van szó 
és a vacsorát már a kedvetek szerint variálhatjátok. számomra és sok más ember számára 
is ezek a csodás fogások nagyon finomak és ízletesek, tele vannak tápanyagokkal, 
vitaminokkal. bánhattok bőkezűen a zöldfűszerekkel és jó szívvel ajánlom 
a cayenne borsot, chilipaprika port, ezek mélyítenek picit az ízeken.

160 grammos diéta, kalóriák, makrók 
ezeket az étrendeket a 160 g szénhidrátos diétát tartók és ii-es típusú 
cukorbetegek is alkalmazhatják egyénre szabva. egészen pontosan 120 g 
számolandó és étkezésenként 200 g (tehát napi 800 g) nem számolandó 
szénhidrátot tartalmaznak naponta (a reggelitől az uzsonnáig és csak abban 
az esetben, ha mindent pontosan a recept szerint, grammra pontosan lemértek). 
mindkét étrend kalóriatartalma is alacsonynak mondható, de az nem fix minden napra. 
napi 799-957- ig terjed, természetesen ez az adat is a reggelitől az uzsonnáig értendő.

Ez senkinek nem elég egy napra, ez egy dobozolós, 
munkahelyi étrend, kérlek vacsorázz és utóvacsorázz is 
a saját érdekedben!

Izek
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Alfa 

étrend összesített makrotápanyag összetétele: 
15 % zsír, 64 % szénhidrát, 18 % fehérje

Béta 
étrend összesített makrotápanyag összetétele: 

14 % zsír, 64 % szénhidrát, 19 % fehérje

ezek az étrendek többnyire lassú felszívódású szénhidrátokból tevődnek össze, 
melyre a szervezetnek a legnagyobb szüksége van. tartalmaznak gyors felszívódású 
gyümölcsöket is, melyekre szintén elengedhetetlen szükségünk van. A magas rost-, 
és fehérjetartalom, valamint a zöld levelesek biztosíthatják a stabil vércukorszintet.

Tesztüzemmód 
két mindenevő önkéntes végigcsinálta az étrendet (a továbbiakban csajok). nagyon jó példák voltak 
ők nekem, főkképp visszaigazolásként, mert folyamatosan tartottuk a kontaktot, és tájékoztattak 
minden nap. egyáltalán nem éheztek, mindig jól voltak lakva, sőt, volt olyan, hogy még majdnem 
soknak is találták az étel mennyiségét, szóval éhezni biztosan nem fogtok. mindent megettek, 
úgyhogy annyira rossz íze nem lehetett az ételeknek, tényleg ízlett nekik minden. egyedül a sok 
zöldség volt nekik szokatlan, ezt lentebb bővebben kifejtem zöldségek címszó alatt. Volt olyan 
étel, amit túl édesnek találtak. az eritrit mennyisége ízlés szerint változtatható.

Fehérje, olajos magvak 
biztosan fel fog merülni bennetek a kérdés, hogy miért nem szerepelnek (vagy csak elvétve, de 
kiválthatóan) olajos magvak a béta növényi alapú étrendben, hogyan fogja megkapni a szervezetetek 
a szükséges fehérjét. Jelentem, szerepelhet és ajánlott is az olajos magvak fogyasztása, de mindkét 
étrendben utóvacsorára, fél marékkal minden nap, plusz 1-2 evőkanál darált lenmag a vacsorátokra 
szórva. a fehérjével nem lesz probléma, hisz láthatjátok minden egyes étkezésnél a tápanyagtartal- 
mat és a napok alatt is összesítve. Viszont akik allergiásak az olajos magvakra, ők a béta étrendben 
helyettesíthetik a napi fél marék magvat negyed avokádóval, vagy friss kókuszhússal, vagy kókusz- 
chipsszel. az alfa étrendben szerepel olajos mag, az erre allergiások ezért válasszák az béta étrendet, 
vagy cseréljék le azt az étkezést egy másikra, mely nem tartalmaz olajos magvat. 
(a csere lehetőségekről mindkét étrend előtt olvashattok).
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Zöldségek 
mindkét étrend rengeteg zöldséget tartalmaz. ámbár kinek mennyi az annyi, annyira 
sokfélék vagyunk, én ennek a kétszeresét is meg tudnám enni, a csajok, meg amikor 
elolvasták az étrend leírását − még feketén-fehéren képek nélkül − enyhén szólva 
meghökkentek, pontosabban fogalmazva szinte sokkot kaptak, hogy ennyi zöldséget ők 
egyáltalán nem lennének képesek megenni. Hát igen, egy picit érdemes megfordítani 
az eddigi zöldségekhez való hozzáállásunkat. az emberek legnagyobb többsége egyáltalán 
nem fogyaszt friss, nyers zöldségeket. a főétkezés mellé, ha van egy kis unszolás, talán több 
is beleférhet, talán még egy marék madársaláta helyet kaphat (de ez már nagyon extra), 
csak el ne vegye a helyet a „rendes” kajától. most akkor ezt megfordítjuk, és jól teleesszük 
magunkat friss, nyers zöldségekkel, és csak ha marad neki hely − nyugi, fog − jöhet majd 
a kaja. teljesen más lesz a jóllakottság érzés, eskü, és no kajakóma. tudom, nem vagyunk 
egyformák, én is nagyon hosszú, rögös úton jutottam el idáig (és még mindig van mit 
tanulnom, tapasztalnom) és nagyon jól tudom, mennyire nehéz egy-egy ételcsoportról 
lemondani, nagyon jól tudom, hogy mindenki teljesen máshogyan és más tempóban éli 
ezt meg, tudom, hogy van olyan, akinek százszor és ezerszer is nehezebb nálam, van, 
akinek pedig meg sem kottyan. De azért kicsit terelődjünk az egészségesebb étkezés felé is. 
a csajoknak ez a rész kicsit döcögősen ment, nem annyira volt ízletes számukra ennyi 
zöld leveles, vagy nem mindegyik féle ízlett nekik. a leveles zöldségeknek nagyon fontos 
szerepe van az étrendben, mivel segíthetnek stabilan tartani a vércukorszintet, ezért 
semmiképpen se hagyjátok ki. Ha nem szeretitek valamelyiket, akkor cseréljétek 
egy másikra (ugyanakkora mennyiségben), vagy akár olyan leveles zöldségre, ami nem 
szerepel az étrendben. ezek mehetnek még: tölgylevél saláta, kínai kel, fejes saláta, fodros 
kel, lollo rosso, mángold, római saláta, vízitorma, batávia, radicchio. akár végig is vihetitek 
az egészet egy vagy két fajta salátával is, csak ne hagyjátok ki. ámbár halkan megsúgom, 
a világért sem szeretnélek befolyásolni titeket, de a változatosság nagyon jól jön. 
akár többfélét is összekeverhettek, csak figyeljetek rá, hogy a mennyiség meglegyen. 
ezen felül használhattok még − sőt, erősen ajánlott − csírákat és mikrozöldeket is pluszban. 
Rengetegféle létezik már, keressetek rá és válogassatok kedvetek szerint.
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a tápértékek kizárólag abban az esetben érvényesek, ha mindent grammra pontosan 
kimértek a megadottak szerint. Ha azt írom, hogy 200 g alma és ti nem méritek ki, hanem 
megesztek saccra 2 akármilyen, akármekkora almát, akkor az már nagy valószínűséggel el 
fog térni, mert nem minden alma ugyanakkora, és saccra nem tudod kimérni pontosan 
a 200 grammot, főleg úgy nem, hogy még egészben van, nincs megpucolva és még benne 
van a magja. egy nap legyen csak 3 ilyen eset és szinte biztos, hogy teljesen máshogyan 
fognak alakulni a tápértékek. a grammok minden esetben a zöldségek, gyümölcsök 
tisztított változatára értendő, tehát az alma, héj és mag nélküli súlya (tehát pucolva 
és csuma nélkül), a répa, héj nélküli súlya, a paprika mag nélküli súlya… a tápértékek 
mindig a teljes ételre vonatkoznak, tehát a zöldségek, zöldlevelesek is bele vannak 
számolva, minden hozzávaló, ami fel van tüntetve a felsorolásban, és egy adagra értendőek. 
minden tápértéknél találtok a 160 gramm szénhidrátos diétát követőknek kiegészítő, 
hasznos adatokat (cukorbetegséggel és inzulinrezisztenciával élők). 

   ét étkezés között 
két étkezés közt ne fogyasszatok semmit, csak és kizárólag tiszta vizet 
és édesítetlen, üres, természetes gyógyteákat – a zöldtea és más koffein- 
tartalmú teák is ki vannak lőve. az édesítőszerek sem fogyaszthatóak, 
mert az édes íz inzulinválaszt kelthet.

azoknak, akik nem szoktak reggelizni, különösen jól fog jönni 
ez a két étrend, mert ők eddig a reggeli ételadagot bőven 
bepótolták az ebédnél és/vagy a vacsoránál, ami túlevést, 
majd kajakómát eredményezhet – igen, anno, én sem reggeliztem, 
sajnos nagyon hosszú időn keresztül. nem hittem el, hogy többszöri étkezés 
kisebb adagokban kielégítő lesz számomra, de csodák csodájára egy percig 
sem éheztem. 2 étkezés közt érdemes 2, maxium 4 óra szünetet tartani. 
Ha többet tartotok, leeshet a vércukorszintetek, és ez falási rohamot eredményezhet, 
ami nem a legjobb, mert akkor nem lesz elég számotokra a következő étkezés 
mennyisége, és akkor már túltoljátok a szénhidrátot és a kalóriát is. az ideális 
időtartam a saját, személyes tapasztalatom szerint 3 óra hossza, de ez mindenkinél 
eltérő lehet – amint korog a gyomrotok, akkor azonnal egyetek.

Grammok

Napi többször kevesebbet

5



   ávé 
a kávét érdemes az étkezésekkel együtt elfogyasztani. nem biztos, hogy én leszek 
most a kedvenc, de azt javaslom, hogy a kávét üresen, cukor, édesítőszer és fehérítő 
nélkül fogyasszátok – ezek nincsenek is beleszámolva a tápértékekbe – tehát full feketén, 
és az lenne a legjobb, ha csak ebédkor innátok egyet, délig nem. ezt azért érdemes tartani, 
mert egyes elméletek szerint a májunk délig méregtelenít, és ilyenkor lassíthatják, 
akadályozhatják a munkáját a koffein által felszabaduló stresszhormonok. 
Helyette frissítő lehet reggel pár tornagyakorlat.

Víz 
Ügyeljetek az elegendő mennyiségű és minőségű folyadék bevitelére! 
nem csak a kávé dehidratáló hatása miatt, vagy a divat miatt fontos a sok 
folyadék fogyasztása, hanem azért is, mert ez az étrend magas rosttartalommal 
rendelkezik. Ha nem isztok elég folyadékot, akkor az arra érzékenyeknél puffadást, 
székrekedést okozhat. minden étkezés közt (előtte, utána egy órával) igyatok 
meg fél liter tiszta vizet. ez egy olyan lépés, ami semmiségnek tűnhet, 
de nagyon is fontos és nagy jelentőséggel bír. elméletileg azért érdemes 
fél-egy órát várni étkezés után a vízfogyasztással, mert az hígíthatja az emésztő- 
nedveket, így lassíthatja az emésztés folyamatát. nekem ez a módszer 
nagyon bevált, nagyon jól lehet vele jóllakottság érzést elérni, 
biztosan lehet tartani vele a folyadékfogyasztás mennyiségét, 
és még órákig tudnám sorolni a pozitív hatásait. 
Jó szívvel ajánlom, nem véletlen, fontos szerepe van.

Cserebere 
a kétféle étrenden belül a napokat és az étkezéseket 
lehet cserélni, de nem tetszőlegesen. bővebben 
kifejtem az étrendek bevezetőjében. 
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Vacsi, utóvacsi 
Ha nem szeretnétek gondolkodni azon, hogy mit vacsizzatok, akkor készítsétek el a reggelit vacsorára 
is ugyanakkora adaggal, és szórjátok meg 1-2 evőkanál őrölt lenmaggal (8-16 g). azért lenmaggal, 
mert ez rendelkezik a legoptimálisabb omega 3-6 kombinációval. nem a lenmaglisztről vagy len- 
magpehelyről beszélek, hanem egész lenmagról, megdarálva. elkészíthetitek előre egy hétre, 
hűtőben eláll. utóvacsira, mint már fentebb is említettem, fogyasszatok egy fél marék olajos magvat 
és nyers vagy párolt répát (a mennyiség mindig tisztítva értendő) a következő mennyiségben:

	 •	120	g	répa	8	g	Eden	Premium	blansírozott	mandulával,	vagy 
 •	120 g répa 8 g dióval, vagy 
 •	121 g répa 8 g natúr földimogyoróval, vagy 
 •	100 g répa 8 g kesudióval, vagy 
 •	120 g répa 8 g pisztáciával (héj nélkül mérve), vagy 
 •	120 g répa 8 g tökmaggal. 

a mennyiségek és a párosítások nem cserélhetőek fel! itt is minden pontosan ki van számolva. 
Viszont végigvihetitek az egész hetet akár egy, vagy kétféle verzióval, kinek melyik a szimpatikus. 
itt is halkan megsúgom, hogy a változatosság mindig jól jön.

t i P P e k

Súlymegtartás 
ezek súlycsökkentést elősegítő étrendek, melyekben 
nagyjából 120 g szénhidrátot számoltam minden napra reggelitől uzsonnáig. 
nagyon fontos, hogy nincsenek személyre szabva! Ha nem laktok jól az adagoktól 
teljesen, nem célotok a fogyás, nem vagytok 160 g szénhidrátos diétán, vagy csak 
szeretnétek a súlyotokat megtartani, nyugodtan egyetek 
arányosan nagyobb mennyiséget az ételekből.

F iuk 
Fiúk, kérlek titeket, emeljétek a hüvelyesek mennyiségét, mert 
nektek nem biztos, hogy elég lesz ennyi étel. ez természetesen sok 
mindentől függ – testtömeg, magasság, életkor, fizikai aktivitás. 
napi 100-200 g főtt feketebabot osszatok el arányos mennyiségben 
az étkezésekhez, tehát mindegyikhez jusson. az ebédhez a legtöbb, 
a vacsorához és a reggelihez kevesebb, és annál is kevesebb 
a tízóraihoz és uzsonnához. Így körülbelül 30-60 g szénhidráttal 
többet tudtok bevinni.
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akkor is követhetitek az étrendet, ha „csak” mentességre törekedtek és nem 
számoltok makrókat. ez esetben fogyasszatok annyit mindenből arányosan 
– kivéve az avokádót, kókuszhúst, olajos magvakat – amennyi jól esik. 
a darált lenmag ez esetben is maradjon az étrendben vacsorára 1-2 evőkanállal.

Sport 
Ha sportoltok, közvetlen utána egyetek meg 1-2 almát vagy körtét, 
függetlenül a többi étkezéstől. ez az adag nincs beleszámolva 
a feltüntetett tápértékekbe.

ezeket az étrendeket én, gyovai orsolya állítottam össze. 
a saját, személyes tapasztalataimon alapulnak és nem helyettesítik 

az orvosi, diabetológusi, dietetikai tanácsadást. 

mielőtt belevágtok, kérlek, egyeztessetek az erre alkalmas hivatalos személlyel. 

2021. január

Tervezés 
Érdemes duplán elkészíteni a napi menüket, 
ha két napig szívesen eszitek ugyanazt az ételt. 
Így (ha mindkettőt megcsináljátok) 10-10 naposak lesznek a menük, 
és csak kétnaponta kell főznetek. Érdemes összefogni barátokkal, ismerősökkel, 
családtagokkal, kollégákkal, így felváltva is főzhettek, ha felszorozzátok az adagokat. 
Érdemes vasárnaponként előre elkészíteni a mélyhűtős ételeket. Főzzük meg a feketebabot 
és a csicseriborsót előre és kimérve, felcímkézve mélyhűtsük. a zsemléket, a kifliket, pogácsákat 
és a kekszeket is süssük meg előre, és tegyük be a mélyhűtőbe. Így a hét többi napján 
kevesebb lesz a teendőtök. ez csak tipp, nem kötelező.

Ha nem fogyózol, csak mentességre vágysz
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Alfa
b e v e z e t ő

ez az 5 napos dolgozós étrend gluténtól, tojástól és szójától is mentes, továbbá nem 
tartalmaz húst és más állati eredetű élelmiszereket, cukrot és a cukor bármilyen 
finomított vagy finomítatlan formáját tartalmazó, feldolgozott és feldolgozatlan 
(kivéve a természetesen előforduló cukrokat) élelmiszereket és tejtermékek 
(tej, joghurt, kefir, tejföl, túrók, sajtok, krémsajtok, vaj, tejszín és az ezeket 
tartalmazó élelmiszerek) sincsenek benne.

Cserebere 
egyes étkezések felcserélhetőek egymással, de 

	 •	reggelit	csakis	egy	másik	reggelire, 
 •	tízórait egy másik tízóraira, vagy uzsonnára, 
 •	ebédet csakis egy másik ebédre, 
 •	uzsonnát egy másik uzsonnára vagy tízóraira, 
 •	egész napi menüt egy másik egész napi menüre cserélhettek. 

akár végigviheted a diétát egyféle, vagy kétféle reggelivel is, ha bírod a monotonitást. 
azonban meg kell említenem, hogy az étkezések és a napok nem véletlenszerűen lettek ezekben 
a sorrendekben összeállítva. lehet cserélni, ha szükségét érzitek, de a változatosság gyönyörköd- 
tetheti az egészségeteket is, és ha van rá lehetőség, akkor maradjon inkább az eredeti, úgy a teljes.

Ez az étrend gyümölcstartalma végett NEM alkalmas fruktóz intoleranciával élőknek. 
Az étrend magas rosttartalmú, így akiknek ez problémát jelent, azoknak NEM ajánlott.
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•	bébispenót	120	g 
•	madársaláta 120 g 
•	jégsaláta 120 g 
•	fejes saláta 120 g 
•	rukkola 120 g 
•	petrezselyem levél 3 g 
•	zellerszár 300 g 
•	uborka 1.430 g 
•	petrezselyemgyökér 30 g 
•	paradicsom 757 g 
•	tv paprika 240 g 
•	kaliforniai paprika 160 g 
•	brokkoli 220 g 
•	karfiol 202 g 
•	kelbimbó 60 g 
•	répa 210 g 
•	vöröshagyma 40 g 
•	fokhagyma 12 g 
•	alma 790 g 
•	körte 400 g 

   ezekre lesz szukseged 
Én a lidlben és az aldiban vásároltam be előre egy hétre, egyszerre. Vegyétek figyelembe, hogy 
a feltüntetett grammok a zöldségek és gyümölcsök tisztított (pucolt, héjától megfosztott) és mag 
nélküli (csuma nélküli) súlyát jelentik. mindkét helyen található ellenőrző mérleg, érdemes lesz 
használnotok. minden, még a saláták is, megfelelő tárolás mellett, tökéletesen elállnak ennyi 
ideig a hűtőben. ez a bevásárlólista egy főre lett megadva, ha többen csináljátok végig, 
szorozzátok fel a mennyiségeket. a lisztkeverékes receptek több adagosak, ott érdemes 
átnézni hány napra, vagy hány személyre lesz elegendő a mennyiség.

•	mangó 250 g 
•	friss áfonya 45 g, 
 vagy friss málna 100 g (aldi) 
•	1 db citrom 
•	sütőpor fél csomag 
•	vanília aroma 
•	rumaroma 
•	darált mák 25 g 
•	mirelit zöldborsó 35 g 
•	kókuszjoghurt (aldi natur aktiv) 115 g 
•	kókusztej konzerves (aldi, asia) 140 g 
•	Joya mandulatej 675 g 
•	paradicsompüré 
 (aludobozos 5 dl-es Freshona, lidl) 100 g

aldi, lidl
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•	Bake-Free	konyhakész	keverékek: 
 - kelt tészta lisztkeverék 200 g 
 - lángos-fánk lisztkeverék 160 g 
 - linzer lisztkeverék 90 g 
 - piskóta-muffin lisztkeverék 125 g 
 - szénhidrátcsökkentett kenyér lisztkeverék 360 g 
•	barnarizs 39 g 
•	hajdina 35 g 
•	kölesliszt 30 g 
•	hántolt köles 130 g 
•	borsófehérje granulátum 50 g 
•	eritrit 372 g 
•	stevia por késhegynyi 
•	bio kakaópor 8 g 
•	mandulaliszt 20 g 
•	kókuszolaj 5 g 

Vasarnap 
Hogy gördülékenyebb legyen az egész heted, érdemes ezeket vasárnap elintézni. 
Főzzünk meg 250-250 g eden premium csicseriborsót és feketebabot. átlagban elmondható, 
hogy mindkét hüvelyes a tömegének a kétszeresére nő megfőzve. szükségünk lesz kedden 60 g, 
pénteken 64 g feketebabra (főtten mérve), ezeket külön csomagoljuk el, és írjuk rá a napokat. 
szerdára tegyünk el ugyanezzel a módszerrel 60 g, csütörtökre 60 g, péntekre 96 g főtt csicseriborsót. 
a maradékokat is tegyük a mélyhűtőbe (akár felcímkézhetjük, hogy hány gramm), jól fog jönni 
később, és így nem kell konzerveset vásárolnunk. 

a következők szerint címkézhetjük: 
100 g kifőtt feketebab átlagos tápértéke: 169 kcal, 0,5 g zsír, 32 g szénhidrát, 8 g rost, 11 g fehérje 
100 g kifőtt csicseriborsó átlagos tápértéke: 165 kcal, 3 g zsír, 21 g szénhidrát, 8 g rost, 10 g fehérje 

süssük meg a keddi zsemléket és a szerdai karfiolos pogácsákat is.

•	sómentes ételízesítő 6 g 
•	Himalája só 
•	fekete só 
•	kölestészta szélesmetélt 30 g 
•	kölestészta orsó 
 paradicsomos-rozmaringos 20 g 
•	easy pasta feketebab tészta 45 g 
•	paradicsomszósz bazsalikomos 300 g 
•	feketebab 62 g 
•	csicseriborsó 108 g 

eden premium
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fahéjas tejbegr íz  és  uborkasaláta

Hozzávalók: 

A tejbegrízhez: 
• 39 g eden premium barnarizs 
• 25 g eden premium eritrit 
• 10 g nagyon sűrű kókusztej (aldis, konzerves) 
• 120 g cukormentes mandulatej (Joya) 
• pár csepp citromlé 
• vanília aroma 
• fahéj ízlés szerint 

Az uborkaslátához: 
• 170 g uborka 
• 30 g spenót

elkészítés: 

a barnarizst aprítsuk durvára késes aprítóval 
(érdemes egyszerre több adaggal aprítani, 
hogy jobban vigye a gép), majd keverjük össze 
a többi hozzávalóval és folyamatosan kevergetve, 
alacsony fokozaton főzzük sűrűre körülbelül 
10 perc alatt. Díszítsük ízlés szerint fahéjjal. 
nekem ennyi eritrittel ízlik, de ez ízlés 
szerint módosítható. a salátához szeleteljük 
fel az uborkát és csomagoljuk 
az ételhordónkba a spenóttal.

A fahéjas tejbegríz és uborkasaláta átlagos tápértéke: 208 kcal, 4,9 g zsír, 58,7 g szénhidrát amelyből poliolok 25 g, 4,8 g rost, 6 g fehérje 
A fahéjas tejbegríz átlagos felszívódó szénhidráttartalma: 33,7 g Ebből 160 grammos diétában számolandó szénhidrát: 30,3 g 
(ebből 0,22 g a mandulatej és a kókusztej, ami azért lett számolnadó, mert a nemszámolós zöldségek elérték a 200 g-ot)

H é t f ő

Reggeli
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sós keksz salátával

Hozzávalók: 

A kekszhez: 
• 90 g bake Free linzer lisztkeverék 
• 20 g eden premium mandulaliszt 
• 5 g eden premium kókuszolaj 
• 90 g langyos víz 
• 3 g eden premium Himalája só 
• zöldfűszerek ízlés szerint 

egyéb hozzávalók: 
• 162 g uborka 
• 30 g spenót

elkészítés: 

keverjük össze a hozzávalókat és pihentessük 
5 percig, majd mérleg segítségével osszuk 
pontosan egyforma 12 részre. Formázzunk 
belőlük golyókat, tegyük szilikonos sütőpapírral 
bélelt tepsire, lapítsuk le süssük készre 10 perc 
alatt előmelegített 180°C-os sütőben, alsó-felső 
sütéssel. 4 darabot csomagoljunk be 
a salátával az ételhordónkba.

A sós keksz salátával átlagos tápértéke: 184 kcal, 6,3 g zsír, 24 g szénhidrát, 6,4 g rost, 6,5 g fehérje 
Ebből 160 grammos diétában számolandó szénhidrát: 20 g 
Ebből 160 grammos diétában nem számolandó szénhidrát összesen: 200 g

Tízorai
H é t f ő
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paradicsomos feketebab tészta almával

Hozzávalók: 

A kekszhez: 
• 90 g eden premium 
 paradicsomszósz bazsalikomos 
• 30 g petrezselyem gyökér 
• 45 g eden premium 
 feketebab tészta (szárazon mérve) 
• 170 g uborka 
• 30 g bébispenót 
• eden premium Himalája só, fokhagyma 
 granulátum, feketebors ízlés szerint

elkészítés: 

Reszeljük le a gyökeret nagylyukú reszelőn 
és kezdjük el párolni pici vízzel, majd öntsük 
fel a paradicsomszósszal és fűszerezzük ízlés 
szerint (óvatosan, mert a paradicsomszósz 
már be van fűszerezve). Főzzük meg a fekete- 
bab tésztát és öblítsük át hideg folyóvízzel. 
keverjük a paradicsomszószba és tegyük étel- 
hordóba a feldarabolt zöldségekkel és almával.

A paradicsomos feketebab tészta almával átlagos tápértéke: 294 kcal, 2,5 g zsír, 54 g szénhidrát, 20,1 g rost, 15,7 g fehérje 
Ebből 160 grammos diétában számolandó szénhidrát: 50,5 g 
Ebből 160 grammos diétában nem számolandó szénhidrát összesen: 200 g

bed
H é t f ő
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Hozzávalók: 

•	290 g alma 
•	70 g paradicsom 
•	100 g uborka 
•	30 g bébispenót

elkészítés: 

szeletjük fel ízlés szerint a hozzávalókat és 
csomagoljuk az ételhordónkba.

Az almasaláta átlagos tápértéke: 124 kcal, 1,5 g zsír, 25,3 g szénhidrát, 14,3 g rost, 3,6 g fehérje 
Ebből 160 grammos diétában számolandó szénhidrát: 20,3 g 
Ebből 160 grammos diétában nem számolandó szénhidrát összesen: 200 g

H é t f ő

almasaláta
Uzsonna

a napi menü (reggelitől uzsonnáig) átlagos tápértéke: 
811 kcal, 15, g zsír, 162 g szénhidrát amelyből poliolok 25 g, 46 g rost, 32 g fehérje 
makrók: a napi menü energiaértékét 16 %-át zsír, 68 %-át szénhidrát és 16 %-át fehérje teszi ki
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brokkol ikrémes ch-csökkentett k ifl i

Hozzávalók: 
A kiflihez: 
•	360 g bake-Free szénhidrátcsökkentett 
 kenyér lisztkeverék 
•	560 g meleg víz 
•	7 g eden premium Himalája só 
Az brokkolikrémhez: 
•	100 g brokkoli (nyersen mérve) 
•	eden premium Himalája só, feketebors, fok-
hagyma granulátum, szerecsendió ízlés szerint 
egyéb hozzávalók: 
•	30 g madársaláta 
•	70 g zellerszár

elkészítés: 

a kiflikhez keverjük össze a hozzávalókat és 
pihentessük 10 percig. osszuk pontosan 6 db 
egyforma részre és formázzunk belőlük kifliket. 
szilikonos sütőpírral bélelt tepsin, előmelegített 
190°C-os sütőben süssük készre 50 perc 
alatt. Rácson hagyjuk őket teljesen kihűlni. 
5 darabot tegyünk mélyhűtőbe. Úgy számoltam 
ki ezt a receptet, hogy pontosan 30 g szénhidrá- 
tot tartalmazzon 1 darab kifli. a brokkolikrém- 
hez fűszeres vízben főzzük meg a brokkolit, 
majd szűrjük le és villával pépesítsük. 
kenjük a kiflire és csomagoljuk 
a zöldségekkel az ételhordóba.

A brokkolikrémes szénhidrátcsökkentett kifli átlagos tápértéke: 223 kcal, 1,5 g zsír, 34 g szénhidrát, 22 g rost, 8,9 g fehérje 
Ebből 160 grammos diétában számolandó szénhidrát: 30 g 
Ebből 160 grammos diétában nem számolandó szénhidrát, összesen: 200 g

k e d d

Reggeli
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körtesaláta

Hozzávalók: 

•	170 g körte 
•	70 g zellerszár 
•	30 g madársaláta 
•	100 g tv paprika

elkészítés: 

Daraboljuk fel ízlés szerint a hozzávalókat 
és csomagoljuk az ételhordónkba.

A körtesaláta átlagos tápértéke: 127 kcal, 1 g zsír, 25,3 g szénhidrát, 7 g rost, 3,3 g fehérje 
Ebből 160 grammos diétában számolandó szénhidrát: 20,4 g 
Ebből 160 grammos diétában nem számolandó szénhidrát összesen: 200 g

Tízorai
k e d d
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mákos aranygaluska feketebab salátával
Hozzávalók: 
A mákos aranygaluskához: 
• 200 g bake-Free kelt tészta lisztkeverék 
• 200 g meleg víz 
• 2,5 g eden premium fekete só 
• 50 g eden premium eritrit 
• fél csomag sütőpor (6 g) 
• vanília aroma 
A forgatáshoz: 
• 25 g darált mák 
• 10 g eden premium porrá őrölt eritrit 
A öntethez: 
• 45 g cukormentes kókuszjoghurt (aldi) 
• 10 g eden premium porrá őrölt eritrit 
• vanília aroma 
A feketebab salátához: 
• 30 g eden premium feketebab 
 (szárazon mérve, főtten 60 g) 
• 70 g paradicsom 
• 30 g madársaláta 
• 50 g zellerszár

elkészítés: 
a mákos aranygaluskához keverjük össze 
a hozzávalókat és pihentessük meleg helyen 
10 percig. Formázzunk belőle nedves kézzel 
mérleg segítségével pontosan egyforma 
25 db golyót, vízzel nedvesítsük be az oldalait, 
forgassuk meg őket az eritrites mákban 
és tegyük egymás mellé őket szilikonos 
sütő papírral bélelt formába (én 20 cm-eset 
használtam). az összes mákot használjuk fel! 
Ha maradna valamennyi, szórjuk a galuskákra 
egyenletesen. előmelegített 180°C-os sütőben, 
alsó-felső sütéssel süssük készre 30 perc alatt. 
amikor kihűlt, tegyünk 5 db galuskát az étel- 
hordónkba és csorgassuk meg eritrites, vanília 
aromás kókuszjoghurttal. a többit tegyük be 
adagonként a mélyhűtőbe, jól fog jönni hét- 
végén. a feketebab salátához olvasszuk fel 
a főtt feketebabot, szeleteljük fel ízlés szerint 
a zöldségeket és csomagoljuk az ételhordónkba.

Az ebéd átlagos tápértéke: 343 kcal, 7 g zsír, 64,8 g szénhidrát amelyből poliolok 10 g, 10,5 g rost, 13,6 g fehérje 
Az ebéd átlagos felszívódó szénhidráttartalma:  55 g 
Ebből 160 grammos diétában számolandó szénhidrát: 50 g 
Ebből 160 grammos diétában nem számolandó szénhidrát összesen: 200 g

bed
k e d d
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Hozzávalók: 

•	170 g körte 
• 30 g madársaláta 
• 50 g zellerszár 
• 120 g paradicsom

elkészítés: 

szeletjük fel ízlés szerint a hozzávalókat és 
csomagoljuk az ételhordónkba.

A körtesaláta átlagos tápértéke: 131 kcal, 1 g zsír, 26,8 g szénhidrát, 7,4 g rost, 3 g fehérje 
Ebből 160 grammos diétában számolandó szénhidrát: 20,4 g 
Ebből 160 grammos diétában nem számolandó szénhidrát összesen: 200 g

körtesaláta
Uzsonna

a napi menü (reggelitől uzsonnáig) átlagos tápértéke: 
824 kcal, 10 g zsír, 150 g szénhidrát amelyből poliolok 10 g, 47 g rost, 29 g fehérje 
makrók: a napi menü energiaértékét 11%-át zsír, 68 %-át szénhidrát és 14 %-át fehérje teszi ki

k e d d
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hajd inás kanalazós

Hozzávalók: 

• 35 g eden premium hajdina 
• 10 g eden premium borsófehérje granulátum 
• 30 g meleg víz 
• 2 teáskanál eden premium 
 sómentes ételízesítő (4 g) 
• eden premium Himalája só, fekete bors, 
fokhagyma granulátum, zöldfűszerek ízlés szerint 
• 50 g eden premium paradicsomszósz 
 bazsalikomos 
• 170 g uborka 
• 30 g jégsaláta

elkészítés: 

a hajdinát mossuk át alaposan forró folyóvíz 
alatt, majd tegyük fel főni kétszeres mennyi- 
ségű fűszeres (óvatosan, a paradicsomszósz 
is fűszeres) vízzel, résnyire nyitott fedő alatt. 
alacsony fokozaton főzzük készre körülbelül 
5-10 perc alatt, majd fedjük le további 5 percig 
teljesen. a granulátumot öntsük fel 30 g meleg 
vízzel, majd keverjük hozzá a sómentes étel- 
ízesítőt és ízlés szerint sózzuk. Fedjük le 5 percre. 
amikor elkészült keverjük össze a kifőtt 
hajdinával és a paradicsomszósszal, majd 
csomagoljuk az ételhordónkba az ízlés 
szerint felszelt zöldségekkel.

A hajdinás kanalazós átlagos tápértéke: 214 kcal, 2,4 g zsír, 33,2 g szénhidrát, 6,3 g rost, 13,5 g fehérje 
Ebből 160 grammos diétában számolandó szénhidrát: 29,6 g 
Ebből 160 grammos diétában nem számolandó szénhidrát, összesen: 200 g

s z e r d a

Reggeli
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mangósaláta

Hozzávalók: 

• 90 g mangó 
• 30 g jégsaláta 
• 80 g kaliforniai paprika 
• 170 g uborka

elkészítés: 

szeleteljük fel a mangót és a zöldségeket 
ízlés szerint és csomagoljuk 
az ételhordónkba a salátával.

A mangósaláta átlagos tápértéke: 111 kcal, 1 g zsír, 23,7 g szénhidrát, 4,5 g rost, 3,3 g fehérje 
Ebből 160 grammos diétában számolandó szénhidrát: 20,1 g 
Ebből 160 grammos diétában nem számolandó szénhidrát összesen: 200 g

Tízorai
s z e r d a
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paradicsomleves tésztával 
és  cs icser iborsó salátával

Hozzávalók: 

• 30 g eden premium köles szélesmetélt tészta 
 (szárazon mérve) 
• 100 g paradicsompüré (aludobozos 5 dl-es) 
• eden premium Himalája só, feketebors, 
 Cayenne bors ízlés szerint 
• késhegynyi eden premium stevia por 
• 10 g eden premium kölesliszt 
• 300 g víz 
• 30 g eden premium csicseriborsó 
 (szárazon mérve, főtten 60 g) 
• 80 g kaliforniai paprika 
• 30 g jégsaláta 
• 70 g uborka

elkészítés: 

a leveshez melegítsük fel száraz serpenyőben 
a köleslisztet, majd öntsük fel a paradicsom- 
pürével és a vízzel. Főzzük a kellő sűrűségűre 
(legalább egyszer rottyanjon), közben sózzuk, 
borsozzuk. tegyünk hozzá apránként steviaport 
is, de közben kóstolgassuk, nehogy túl édes 
legyen. a kölestésztát főzzük meg, majd öblítsük 
át hideg folyóvíz alatt és tegyük a levessel együtt 
az ételhordónkba. a salátához vegyük ki a főtt 
csicseriborsót a mélyhűtőből és olvasszuk ki. 
a zöldségeket szeleteljük fel ízlés szerint 
és csomagoljuk az ételhordóba a csicseri- 
borsóval és a jégsalátával.

A paradicsomleves tésztával, csicseriborsó salátával átlagos tápértéke: 324 kcal, 3,5 g zsír, 56,4 g szénhidrát, 10,7 g rost, 13,9 g fehérje 
Ebből 160 grammos diétában számolandó szénhidrát: 49,6 g (A paradicsom pürét számolósnak számoltam, erről megoszlanak a 
vélemények.) Ebből 160 grammos diétában nem számolandó szénhidrát összesen: 200 g

bed
s z e r d a
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Hozzávalók: 
A muffintésztához: 
•	125 g bake-Free piskóta-muffin lisztkeverék 
•	45 g eden premium eritrit 
•	155 g cukormentes mandulatej (Joya) 
•	vanília aroma, pár csepp citromlé 
A kölestúróhoz: 
•	100 g eden premium hántolt köles 
•	100 g sűrű kókusztej (aldis konzerves) 
•	80 g eden premium eritrit 
•	vanília aroma, pár csepp citromlé 
A salátához: 
•	60 g karfiol 
•	30 g jégsaláta 
•	40 g tv paprika 
•	38 g uborka

elkészítés: 
a kölestúróhoz mossuk át alaposan forró víz alatt 
a kölest. tegyük egy tálba a kókuszkrémet és 
öntsük fel annyi vízzel, hogy a köles mennyisé- 
gének háromszorosa legyen. keverjük hozzá az 
összes többi hozzávalót és fedő alatt lassú tűzön 
főzzük puhára 20 perc alatt. keverjük össze a 
tészta hozzávalóit és kanalazzuk egyforma meny- 
nyiségben 8 darab szilikonos muffinformába. 
kenjük rá a túrót is és tegyük előmelegített 
180°C-os sütőbe. süssük készre 20-25 perc alatt 
alsó-felső sütéssel. 7 darabot tegyünk a mély- 
hűtőbe, egyet csomagoljunk el az ételhordónkba. 
a salátához főzzük meg a karfiolt fűszeres 
(só, feketebors, szerecsendió) vízben, majd 
csomagoljuk az ételhordónkba az ízlés szerint 
felszelt zöldségekkel.

A karfiolsaláta, kölestúrós muffin átlagos tápértéke: 160 kcal, 4 g zsír, 40 g szénhidrát amelyből poliolok 15,6 g, 4,2 g rost, 5,7 g fehérje 
A karfiol saláta, kölestúrós muffin átlagos felszívódó szénhidrtáttartalma: 24,4 g 
Ebből 160 grammos diétában számolandó szénhidrát: 19,5 g Ebből 160 grammos diétában nem számolandó szénhidrát összesen: 200 g

karf iolsaláta és  kölestúrós muff in

a napi menü (reggelitől uzsonnáig) átlagos tápértéke: 
809 kcal, 11 g zsír, 153 g szénhidrát amelyből poliolok 15,6 g, 26 g rost, 36 g fehérje 
makrók: a napi menü energiaértékét 12 %-át zsír, 68 %-át szénhidrát és 18 %-át fehérje teszi ki

s z e r d a

Uzsonna
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cs icser iborsós brokkol isaláta

Hozzávalók: 

• 30 g eden premium csicseriborsó 
 (szárazon mérve, főtten 60 g) 
• 210 g répa 
• 30 g fejes saláta 
• 50 g paradicsom 
• 120 g brokkoli 
• eden premium Himalája só, feketebors, 
 szerecsendió ízlés szerint

elkészítés: 

Vegyük elő a mélyhűtőből a főtt csicseriborsót 
és olvasszuk fel. a répát és a brokkolit külön, 
sós, fűszeres vízben főzzük meg, vagy pároljuk 
meg. Csomagoljuk őket az ételhordónkba a 
paradicsommal, a csicseriborsóval és a salátával.

A csicseriborsós brokkoli saláta átlagos átlagos tápértéke: 227 kcal, 2,7 g zsír, 33,6 szénhidrát, 18,5 g rost, 13,7 g fehérje 
Ebből 160 grammos diétában számolandó szénhidrát: 29,6 g 
Ebből 160 grammos diétában nem számolandó szénhidrát, összesen: 200 g

c s ü t ö r t ö k

Reggeli
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csokipud ing áfonyával és  karf iolsaláta
Hozzávalók: 
A pudinghoz: 
• 20 g eden premium kölesliszt 
• 170 g cukormentes mandulatej (Joya) 
• 90 g víz 
• 20 g sűrű, zsíros kókusztej (aldis konzerves) 
• 8 g eden premium kakaópor 
• 45 g eden premium eritrit 
• rumaroma 
• 45 g friss áfonya, vagy 100 g friss málna 
A salátához: 
• 30 g fejes saláta 
• 142 g karfiol 
• eden premium Himalája só, feketebors, 
 szerecsendió ízlés szerint

elkészítés: 

keverjük össze a pudinghoz a száraz hozzá- 
valókat, majd öntsük hozzá a nedveseket is. 
Folyamatos kevergetés mellett (kézi habverő- 
vel) forraljuk fel és főzzük sűrűre. amint kihűlt 
csomagoljuk az ételhordónkba a málnával. 
a karfiolt főzzük meg fűszeres vízben (só, bors, 
szerecsendió) és csomagoljuk 
az ételhordónkba a salátával.

A csokipuding áfonyával, karfiolsaláta átlagos tápértéke: 236 kcal, 8,5 g zsír, 72,2 g szénhidrát amelyből poliolok 45 g, 8,6 g rost, 9 g fehérje 
A csokipuding áfonyával, karfiolsaláta átlagos felszívódó szénhidráttartalma: 21 g 
Ebből 160 grammos diétában számolandó szénhidrát: 20 g (a nem számolós ételek súlya túllépte a 200 g-ot, ezért a mandulatejet 
számoltam számolósként) Ebből 160 grammos diétában nem számolandó szénhidrát összesen: 200 g

Tízorai
c s ü t ö r t ö k
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mangószósz borsós kölessel

Hozzávalók: 
• 100 g mangó 
•	100 g cukormentes mandulatej (Joya) 
•	40 g vöröshagyma 
•	3 gerezd fokhagyma - 12 g 
•	eden premium Himalája só, feketebors, 
 fokhagyma granulátum, indiai fűszerkeverék 
 ízlés szerint (kurkuma, füstölt paprika, római 
 kömény, Cayenne bors, szerecsendió) 
•	30 g eden premium hántolt köles 
•	35 g mirelit zöldborsó 
 (a konzervek, üvegesek általában cukrozottak, 
 ezért válasszunk fagyasztottat) 
• 3 g friss petrezselyem levél 
• 167 g paradicsom 
• 30 g fejes saláta

elkészítés: 

mossuk át a kölest alaposan forró folyóvíz alatt, majd 
kétszeres mennyiségű sós, borsos, fokhagyma 
granulátumos vízzel tegyük fel főni résnyire nyitott 
fedő alatt. miután felforrt tegyük a legalacsonyabb 
fokozatra és körülbelül 10 perc alatt főzzük készre, 
majd fedjük le teljesen pár percre. a borsót pároljuk 
meg és keverjük össze a főtt kölessel és apróra vágott 
petrezselyem levéllel (a maradék petrezselyem leve- 
let keverjük a salátához). az apróra vágott vörös- 
hagymát pároljuk meg pici vízen, majd tegyük hozzá 
a kockákra vágott mangót is és pároljuk össze ízlés 
szerint a fűszerekkel. Öntsük fel a mandulatejjel, 
préseljük hozzá a fokhagymát és rottyantsuk össze, 
majd botmixerrel aprítsuk pépesre (inzulinrezisz- 
tenciások, cukorbeteg érzékenység szerint járjanak 
el, nem kell teljesen pépesre aprítani). tegyük 
ételhordóba a borsós kölessel és a zöldségekkel.

A mangószósz borsós kölessel átlagos tápértéke: 303 kcal, 3 g zsír, 57,5 g szénhidrát, 9 g rost, 10 g fehérje 
Ebből 160 grammos diétában számolandó szénhidrát: 50 g (a nemszámolósok a mandulatejjel túllépték a 200 g-ot, 
ezért azt számolósként számoltam) Ebből 160 grammos diétában nem számolandó szénhidrát összesen: 200 g

bed
c s ü t ö r t ö k
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Hozzávalók: 

•	60 g mangó 
•	60 g körte 
•	30 g fejes saláta 
•	50 g cukormentes kókuszjoghurt (aldi) 
•	50 g paradicsom 
•	120 g uborka

elkészítés: 

Ha smoothie-t szeretnénk fogyasztani, akkor 
a paradicsom kivételével turmixoljuk össze 
a hozzávalókat és öntsük egy fedeles pohárba, 
csomagoljuk mellé a paradicsomot is. 
Ha viszont salátát szeretnénk készíteni belőle, 
akkor csak szeleteljük fel és csomagoljuk 
az ételhordónkba a hozzávalókat.

A mangós smootihe, vagy mangósaláta átlagos tápértéke: 153 kcal, 4,5 g zsír, 24,6 g szénhidrát, 4,7 g rost, 3,6 g fehérje 
Ebből 160 grammos diétában számolandó szénhidrát: 20,3 g 
Ebből 160 grammos diétában nem számolandó szénhidrát összesen: 200 g

mangós smoothie  vagy mangósaláta

a napi menü (reggelitől uzsonnáig) átlagos tápértéke: 
919 kcal, 19 g zsír, 188 g szénhidrát amelyből poliolok 45 g, 40 g rost, 36 g fehérje 
makrók: a napi menü energiaértékét 19 %-át zsír, 62 %-át szénhidrát és 16 %-át fehérje teszi ki

c s ü t ö r t ö k

Uzsonna
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kelb imbós tésztasaláta

Hozzávalók: 

•	60 g kelbimbó 
•	20 g eden premium kölestészta orsó paradi-
csomos-rozmaringos (szárazon mérve) 
•	20 g cukormentes kókuszjoghurt (aldi) 
•	30 g rukkola 
•	100 g tv paprika 
•	70 g paradicsom 
•	eden premium Himalája só

elkészítés: 

pároljuk meg a kelbimbót sós vízben. 
a tésztát főzzük meg és hideg folyóvíz alatt 
öblítsük le, majd keverjük össze a kókusz- 
joghurttal. Csomagoljuk az ételhordónkba 
a szeletelt zöldségekkel és a kelbimbóval.

A kelbimbós tésztasaláta átlagos átlagos tápértéke: 171 kcal, 3,2 g zsír, 26,6 g szénhidrát, 5,7 g rost, 8 g fehérje 
Ebből 160 grammos diétában számolandó szénhidrát: 19,7 g 
Ebből 160 grammos diétában nem számolandó szénhidrát, összesen: 200 g

p é n t e k

Reggeli
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feketebab-krém salátával

Hozzávalók: 

• 32 g eden premium feketebab 
 (szárazon mérve, főtten 64 g) 
• 30 g cukormentes mandulatej (Joya) 
• pár csepp citromlé 
• eden premium Himalája só, feketebors, 
 fokhagyma granulátum, szerecsendió 
 ízlés szerint 
• 30 g rukkola 
• 140 g paradicsom

elkészítés: 

Vegyük ki a feketebabot a mélyhűtőből 
és olvasszuk fel, majd turmixoljuk krémesre 
a mandulatejjel, a citromlével és a fűszerekkel. 
Csomagoljuk az ételhordónkba a rukkolával 
és a paradicsommal.

A feketebabkrém salátával átlagos tápértéke: 152 kcal, 1 g zsír, 26,9 g szénhidrát, 7,8 g rost, 9 g fehérje 
Ebből 160 grammos diétában számolandó szénhidrát: 20,2 g 
Ebből 160 grammos diétában nem számolandó szénhidrát összesen: 200 g

Tízorai
p é n t e k
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bolognai  uborkatésztával és  almás táska

Hozzávalók: 
A bolognaihoz: 
• 40 g Eden Premium borsófehérje granulátum 
• 120 g meleg víz 
• 160 g Eden Premium 
 paradicsomszósz bazsalikomos 
• 1 teáskanál sómentes ételízesítő (2 g) 
• Eden Premium Himalája só, 
 feketebors ízlés szerint 
• 170 g uborka 
• 30 g rukkola 

Elkészítés: 
Az almás táskához keverjük össze a reszelt almát 60 g eritrittel, fahéjjal és pár csepp citromlével, majd pároljuk meg. Keverjünk hozzá 6 g lán-
gos-fánk lisztkeveréket és pároljuk picit tovább, míg magába nem szívja a levet. 152 g lisztkeveréket keverjünk össze 47 g eritrittel, 152 g meleg 
vízzel, pár csepp vanília aromával, fahéjjal és pihentessük meleg helyen 5 percig. Szórjuk a maradék 2 g lisztet a munkalapra, nyújtsuk vékonyra 
a tésztát (óvatosan bájunk vele, nem annyira erős tészta, de jól lehet vele dolgozni) és vágjuk pontosan 4 darab egyforma téglalapra (nekem 
12x18 cm lett egy db téglalap). Tegyünk pontosan egyforma mennyiségű töltelékeket az egyik felükre és hajtsuk rá a mási felüket (kenjük meg 
pici vízzel a tészta széleit, így jobban fog egymáshoz tapadni). Díszítsük a széleit egy kanál segítségével, kenjük le pici vízzel a tetejüket, irdaljuk 
be és szilikonos sütőpapírral bélelt tepsin, előmelegített 180°C-os sütőben süssük készre 30 perc alatt alsó-felső sütéssel. Amikor kihűltek, egy 
darabot csomagoljunk el, a többit tegyük a mélyhűtőbe. A bolognaihoz keverjük össze a granulátumot sóval és az ételízesítővel. Öntsük fel 
meleg vízzel és hagyjuk állni 5 percig. Addig spirálozzuk le az uborkát. Ha letelt az idő, keverjük össze a granulátumot a paradicsomszósszal és 
csomagoljuk az uborkával és a rukkolával az ételhordónkba.

A bolognai uborkatésztával, almás táska átlagos tápértéke: 408 kcal, 5,4 g zsír, 75,7 g szénhidrát amelyből poliolok 22 g, 17 g rost, 31 g fehérje 
A bolognai uborkatésztával, almás táska átlagos felszívódó szénhidráttartalma: 53,7 g 
Ebből 160 grammos diétában számolandó szénhidrát: 49,8 g Ebből 160 grammos diétában nem számolandó szénhidrát összesen: 200 g

bed
p é n t e k

Az almás táskához: 
• 160 g Bake-Free lángos-fánk lisztkeverék 
• 154 g meleg víz 
• 107 g Eden Premium eritrit 
 (47 g a tésztához 60 g az almához) 
• vanília aroma 
• 300 g reszelt alma 
• pár csepp citromlé 
• fahéj
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Hozzávalók: 
•	48 g eden premium csicseriborsó 
 (szárazon mérve, főtten 96 g) 
•	10 g sűrű zsíros kókusztej (aldis, konzerves) 
•	100 g cukormentes mandulatej (Joya) 
•	pár csepp citromlé 
•	eden premium Himalája só, feketebors, 
 fokhagyma granuláum, fűszerek ízlés szerint 
 (tárkony, majoranna, bazsalikom, orgánó, 
 szerecsendió, római kömény, füstölt paprika…) 
•	60 g zellerszár 
•	90 g uborka 
•	20 g paradicsom 
•	30 g rukkola

elkészítés: 
Vegyük ki a mélyhűtőből a csicseriborsó 
és olvasszuk fel. tegyük turmixgépbe 
és dolgozzuk krémesre a mandulatejjel, 
a kókusztejjel, a citromlével és a fűszerekkel. 
Csomagoljuk az ételordónkba az ízlés szerint 
felszelt zöldségekkel és a rukkolával.

A csicserikrém átlagos tápértéke: 225 kcal, 6,5 g zsír, 24,5 g szénhidrát, 10,9 g rost, 12 g fehérje 
Ebből 160 grammos diétában számolandó szénhidrát: 20,4 g (ebből 0,2 g a kókusztej és a mandulatej, ami alapból nem számolós, 
de a zöldségek elérik a nemszámolós 200 g-os határt, így ezeket hozzá számoltam a számolandó szénhidrátokhoz) 
Ebből 160 grammos diétában nem számolandó szénhidrát összesen: 200 g

cs icser ikrém
Uzsonna

a napi menü (reggelitől uzsonnáig) átlagos tápértéke: 
956 kcal, 16, g zsír, 154 g szénhidrát amelyből poliolok 22 g, 41 g rost, 60 g fehérje 
makrók: a napi menü energiaértékét 15 %-át zsír, 55 %-át szénhidrát és 25 %-át fehérje teszi ki

p é n t e k
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Beta
b e v e z e t ő

ezt az 5 napos dolgozós étrendet úgy állítottam össze, hogy a lehető legtöbb mindentől mentes 
legyen. ez alatt értem a glutént, tejtermékeket (mint tej, joghurt, kefir, tejföl, túrók, sajtok, krém- 
sajtok, vaj, tejszín… és az ezeket tartalmazó élelmiszerek), tojást, szóját, cukrot és a cukor bármilyen 
finomított vagy finomítatlan formáját tartalmazó feldolgozott élelmiszereket (kivéve a természe- 
tesen előforduló cukrokat), édesítőszereket (eritritet és steviát sem). Húst és állati eredetű 
élelmiszereket, hozzáadott állati és növényi, finomított és finomítatlan zsiradékokat. 
nem tartalmaz olajos magvakat sem, ha alkalmazod a helyettesítéseket: a pénteki mandula 
és az ajánlott vacsorákhoz tartozó negyed marék olajos mag, avokádóval, vagy friss kókuszhússal, 
vagy kókszchipssel kiváltható. Így a béta étrend pontosan kilencféle mentességgel rendelkezik.

Cserebere 
egyes étkezések felcserélhetőek egymással, de 

•	reggelit	csakis	egy	másik	reggelire, 
•	tízórait egy másik tízóraira, 
•	ebédet csakis egy másik ebédre, 
•	uzsonnát egy másik uzsonnára, 
•	egész napi menüt egy másik egész 
 napi menüre cserélhettek. 

akár végigviheted a diétát egyféle, vagy kétféle 
reggelivel is, ha bírod a monotonitást. azonban 
meg kell említenem, hogy az étkezések és 
a napok nem véletlenszerűen lettek ezekben 
a sorrendekben összeállítva. lehet cserélni, ha 
szükségét érzitek, de a változatosság gyönyörköd- 
tetheti az egészségeteket is, és ha van rá lehetőség, 
akkor maradjon inkább az eredeti, úgy a teljes.

Az étrend magas rosttartalmú, így akiknek ez problémát jelent, azoknak NEM ajánlott. 
Ez az étrend gyümölcstartalma végett NEM alkalmas fruktóz intoleranciával élőknek.

Zsír 
ez egy hozzáadott zsiradék nélküli étrend! 
ezért csak nagyon kevés fajta édességet 
tudtam volna belecsempészni nektek, azt is csak 
zsiradékmentesen. azt tapasztalom, hogy aki 
nincs hozzászokva a zsiradékmentes desszertek- 
hez, annak nem annyira, vagy abszolút nem 
ízlenek ezek a sütik. a másik ok, ami miatt ki- 
hagytam a sütikéket, az az, hogy élettanilag 
sokkal kedvezőbb hatása van a zöldségeknek, 
mint bármilyen, akár cukormentes édességnek, 
mely édesítőszerrel készült.

Gyumolcsok 
a béta étrendbe azért került ennyire „kevés” 
(kinek mi a kevés) gyümölcs, mert vannak olyan 
inzulinrezisztenciások, vagy cukorbetegek, 
akik csak ennyit bírnak enni probléma nélkül.
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•	bébispenót	120	g 
•	madársaláta 120 g 
•	jégsaláta 120 g 
•	szívsaláta 120 g 
•	rukkola 120 g 
•	zellerszár 210 g 
•	petrezselyemlevél 10 g 
•	tv paprika 435 
•	paradicsom 1.165 g 
•	kápia 110 g 
•	kaliforniai paprika 200 g 
•	uborka 895 g 
•	répa 350 g 
•	karfiol kicsi 350 g 
•	avokádó 1 db 100 g 
•	csiperkegomba 3 db 160 g 
•	brokkoli 70 g 
•	liliakáposzta 250 g 
•	kelbimbó 3 db 43 g 
•	lilahagyma 60 g 

   ezekre lesz szukseged 
Én a lidlben és az aldiban vásároltam be előre egy hétre, egyszerre. Vegyétek figyelembe, hogy 
a feltüntetett grammok a zöldségek és gyümölcsök tisztított (pucolt, héjától megfosztott) és mag 
nélküli (csuma nélküli) súlyát jelentik. mindkét helyen található ellenőrző mérleg, érdemes lesz 
használnotok. minden, még a saláták is, megfelelő tárolás mellett, tökéletesen elállnak ennyi 
ideig a hűtőben. ez a bevásárló lista egy főre lett megadva, ha többen csináljátok végig, 
szorozzátok fel a mennyiségeket. a lisztkeverékes receptek több adagosak, ott érdemes 
átnézni hány napra, vagy hány személyre lesz elegendő a mennyiség.

•	fokhagyma 7 g 
•	petrezselyemgyökér 60 g 
•	karalábé 360 g 
•	batáta 100 g 
•	újhagyma 30 g 
•	körte 330 g 
•	mangó 200 g 
•	alma 300 g 
•	kivi 200 g 
•	narancs 340 g 
•	1 db citrom 
•	Joya mandulatej 100 g 
•	kókuszjoghurt (aldi natur aktiv) 160 g

aldi, lidl
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•	Bake-Free	konyhakész	keverékek: 
 - szénhidrátcsökkentett kenyér lisztkeverék 360 g 
 - házi kenyér lisztkeverék 155 g 
 - lános-fánk lisztkeverék 42 g 
 - nokedli lisztkeverék 50 g 
 - naked provence fasírtkeverék-köleses 20 g 
•	quinoa 55 g 
•	hántolt köles 32 g 
•	kölesliszt 10 g 
•	kurkuma  
•	sómentes ételízesítő 15 g 
•	fekete só 
•	Himalája só 
•	easy pasta vöröslencse tészta 75 g 
•	kölestészta cérnametélt 20 g 
•	borsófehérje kocka 20 g 

Vasarnap 
Hogy gördülékenyebb legyen az egész heted, érdemes ezeket vasárnap elintézni. 
Főzzünk meg 250-250 g eden premium csicseriborsót és feketebabot. átlagban elmondható, 
hogy mindkét hüvelyes a tömegének a kétszeresére nő megfőzve. szükségünk lesz kedden 50 g, 
csütörtökön 96 g, pénteken 20 g feketebabra (főtten mérve), ezeket külön csomagoljuk el, és 
írjuk rá a napokat. szerdára tegyünk el ugyanezzel a módszerrel 40 g főtt csicseriborsót. 
a maradékokat is tegyük a mélyhűtőbe (akár felcímkézhetjük, hogy hány gramm), jól fog jönni 
később, és így nem kell konzerveset vásárolnunk. 

a következők szerint címkézhetjük: 
100 g kifőtt feketebab átlagos tápértéke: 169 kcal, 0,5 g zsír, 32 g szénhidrát, 8 g rost, 11 g fehérje 
100 g kifőtt csicseriborsó átlagos tápértéke: 165 kcal, 3 g zsír, 21 g szénhidrát, 8 g rost, 10 g fehérje 

süssük meg a keddi zsemléket és a szerdai karfiolos pogácsákat is.

•	borsófehérje granulátum 30 g 
•	csicseriborsó 20 g 
•	feketebab 83 g 
•	blansírozott mandula 10 g 
•	lenmag (opcionális)

eden premium
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fűszeres kölessel töltött káp ia

Hozzávalók: 
A fűszeres köleshez: 
•	1 darab kápia paprika 110 g 
•	32 g eden premium hántolt köles 
•	fél mokkáskanál eden premium kurkuma 
•	1 teáskanál eden premium 
 sómentes ételízesítő (2 g) 
•	eden premium fekete só, vagy Himalája só, 
 vagy parajdi só ízlés szerint 
•	pár csepp frissen facsart citromlé 
•	fahéj ízlés szerint 
•	fokhagyma-granulátum,	feketebors	ízlés	szerint 
egyéb hozzávalók: 
• 170 g uborka 
• 30 g bébispenót

elkészítés: 
mossuk át alaposan a kölest forró folyóvíz 
alatt, majd két és félszeres vízben tegyük fel 
főni. sózzuk, fűszerezzük ízlés szerint, 
csorgassuk bele a citromlevet is. a fekete só 
kölcsönzi az ételnek a tojásos ízt, de lehet 
cserélni Himalája, vagy parajdi sóra, viszont 
akkor a tojásos íz elmarad. ettől még finom lesz. 
tegyük rá a fedőt egy pici rést hagyva. Forrástól 
számított körülbelül 10-15 perc alatt a legala- 
csonyabb fokozaton főzzük készre, majd fedjük 
le teljesen 10 percre. amint kihűlt töltsük 
a félbe vágott kápia paprikába. az uborkát 
szeleteljük ízlés szerint és tálaljuk az egészet 
az ételhordónkba bébispenóttal.

A fűszeres kölessel töltött kápia átlagos átlagos tápértéke: 181 kcal, 1,4 g zsír, 33,6 g szénhidrát, 5,3 g rost, 7,7 g fehérje 
Ebből 160 grammos diétában számolandó szénhidrát: 30,2 g 
Ebből 160 grammos diétában nem számolandó szénhidrát összesen: 200 g

H é t f ő
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almasaláta

Hozzávalók: 

•	150 g alma 
•	120 g répa 
•	30 g bébispenót 
•	170 g uborka 
•	pár csepp citromlé

elkészítés: 

mossuk és hámozzuk meg az almát, uborkát 
és a répát, majd szeleteljük fel. az almákat 
csorgassuk meg citromlével és tálaljuk 
az összes hozzávalót az ételhordónkba 
a bébispenóttal együtt.

Az almasaláta átlagos tápértéke: 121 kcal, 1,1 g zsír, 23,7 g szénhidrát, 11,9 g rost, 4,3 g fehérje 
Ebből 160 grammos diétában számolandó szénhidrát: 20,8 g 
Ebből 160 grammos diétában nem számolandó szénhidrát összesen: 200 g

Tízorai
H é t f ő
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“cs irkés”  karf iolos joghurtos tészta

Hozzávalók: 

•	75 g eden premium vöröslencse tészta 
 (szárazon mérve) 
•	100 g karfiol (szárazon mérve) 
•	1 teáskanál eden premium 
 sómentes ételízesítő (2 g) 
•	60 g meleg víz 
•	20 g eden premium borsófehérje kocka 
•	100 g cukormentes kókuszjoghurt (aldis) 
•	eden premium Himalája só, feketebors, 
 fokhagyma granulátum, 
 fűszerpaprika ízlés szerint 
•	70 g uborka 
•	30 g bénispenót

elkészítés: 

Főzzük meg a tésztát, majd öblítsük át hideg 
folyóvíz alatt. Főzzük meg a karfiolt is sós vízben 
és tartsuk meg a főzőlevet. a kockákat öntsük 
fel 60 g meleg vízzel, keverjük össze egy csipet 
sóval és 2 g sómentes ételízesítővel. Fedjük 
le és hagyjuk állni 10 percig. melegítsük fel 
a kókuszjoghurtot egy serpenyőben, 
fűszerezzük ízlés szerint, keverjük hozzá 
a kockákat, a karfiolt és a tésztát is, 
hígítsuk a főzőlével ízlés szerint.

A „csirkés” karfiolos joghurtos tészta átlagos tápértéke: 481 kcal, 10,3 g zsír, 54,3 g szénhidrát, 21,5 g rost, 32,2 g fehérje 
Ebből 160 grammos diétában számolandó szénhidrát: 50,9 g Ebből 160 grammos diétában nem számolandó szénhidrát, 
összesen: 200 Ebből 100 g karfiolt számoltam, mert túllépték a nemszámolós zöldségek a 200 grammot.

bed
H é t f ő
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Hozzávalók: 

•	150 g alma 
•	120 g répa 
•	negyed avokádó 
•	30 g bébispenót 
•	145 g uborka 
•	pár csepp frissen facsart citromlé

elkészítés: 

mossuk és hámozzuk meg az almát, uborkát 
és a répát, majd szeleteljük fel. tálaljuk az étel- 
hordónkba a bébispenóttal ízlés szerint. 
Halmozzuk rá a kockára vágott avokádót 
és csorgassuk meg pár csepp citromlével 
az almákat és az avokádót is.

Az avokádós almasaláta átlagos tápértéke: 157 kcal, 4,8 g zsír, 25,4 g szénhidrát, 13,5 g rost, 4,7 g fehérje 
Ebből 160 grammos diétában számolandó szénhidrát: 20,2 g 
Ebből 160 grammos diétában nem számolandó szénhidrát összesen: 200 g

H é t f ő

avokádós almasaláta
Uzsonna

a napi menü (reggelitől uzsonnáig) átlagos tápértéke: 
941 kcal, 18 g zsír, 137 g szénhidrát, 52 g rost, 49 g fehérje 
makrók: a napi menü energiaértékét 17 %-át zsír, 58 %-át szénhidrát és 21 %-át fehérje teszi ki
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gombakrémes szénhidrátcsökkentett zsemle

Hozzávalók: 
A zsemléhez: 
•	360 g bake-Free szénhidrátcsökkentett 
 kenyér lisztkeverék 
•	560 g meleg víz 
•	7 g eden premium Himalája só 
A gombakrémhez: 
•	2 darab csiperkegomba (tisztítva 110 g) 
•	csipet eden premium sómentes ételízesítő (1 g) 
•	Himalája só, bors, majoránna, 
 fokhagyma granulátum ízlés szerint 
egyéb hozzávalók: 
•	30 g madársaláta 
•	1 szál zellerszár 60 g

elkészítés: 
a zsemlékhez keverjük össze a hozzávalókat és 
pihentessük 10 percig. osszuk pontosan 6 db 
egyforma részre és formázzunk belőlük zsemlé- 
ket. szilikonos sütőpírral bélelt tepsin, előmele- 
gített 190°C-os sütőben süssük készre 50 perc 
alatt. Rácson hagyjuk őket teljesen kihűlni, és 
amit nem használunk fel, tegyük mélyhűtőbe. 
Úgy számoltam ki ezt a receptet, hogy pontosan 
30 g szénhidrátot tartalmazzon 1 db zsemle. 
a gombakrémhez daraboljuk apróra a gombákat 
és forró serpenyőben pirítsuk meg. amikor 
kieresztette a levét, fűszerezzük ízlés szerint és 
késes aprítóban dolgozzuk krémesre. Ha szüksé- 
ges, öntsünk hozzá pici vizet. kenjük a zsemlére. 
szeleteljük fel a szárzellert és csomagoljuk 
a zsemléhez és a madársalátához.

A gombakrémes szénhidrátcsökkentett zsemle friss zöldségekkel átlagos tápértéke: 
244 kcal, 1,6 g zsír, 35,9 g szénhidrát, 21 g rost, 12 g fehérje 
Ebből 160 grammos diétában számolandó szénhidrát: 30,6 g 
Ebből 160 grammos diétában nem számolandó szénhidrát összesen: 200 g

k e d d
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körtesaláta

Hozzávalók: 

• 165 g körte 
• 170 g uborka 
• 30 g madársaláta

elkészítés: 

tisztítsuk meg a körtét és az uborkát, majd 
szeleteljük fel és csomagoljuk ételhordóba 
őket a madársalátával.

A körtesaláta átlagos tápértéke: 113 kcal, 0,8 g zsír, 23,7 g szénhidrát, 5,3 g rost, 3 g fehérje 
Ebből 160 grammos diétában számolandó szénhidrát: 19,8 g 
Ebből 160 grammos diétában nem számolandó szénhidrát összesen: 200 g

Tízorai
k e d d

42



zöldséges qu inoa
Hozzávalók: 

• 55 g eden premium quinoa (szárazon mérve) 
•	25 g eden premium feketebab 
 (főtten mérve 50 g) 
•	70 g brokkoli 
•	1 darab csiperkegomba (tisztítva 50 g) 
•	50 g paradicsom 
•	30 g madársaláta 
•	1 teáskanál eden premium 
 sómentes ételízesítő (2 g) 
•	eden premium Himalája só, fokhagyma 
 granulátum, zöldfűszerek ízlés szerint

elkészítés: 

Öblítsük át a quinoát folyóvíz alatt alaposan, 
majd tegyük fel főni kétszeres vízzel résnyire 
nyitott fedővel. Forrástól számított 5-10 perc 
alatt a legalacsonyabb fokozaton főzzük készre, 
majd fedjük le teljesen további 10 percig. 
a brokkolit és a gombát is főzzük meg 
roppanósra sós vízben (én egy lábasban főztem 
őket meg). a feketebabot vegyük ki 
a mélyhűtőből és olvasszuk fel és keverjük össze 
a brokkolival és a quinoával. Csomagoljuk 
az ételhordónkba a madársalátával 
és a koktélparadicsommal.

A zöldséges quinoa átlagos tápértéke: 329 kcal, 3,7 g zsír, 55 g szénhidrát, 12,4 g rost, 18,8 g fehérje 
Ebből 160 grammos diétában számolandó szénhidrát: 50 g 
Ebből 160 grammos diétában nem számolandó szénhidrát összesen: 200 g

bed
k e d d

43



Hozzávalók: 

•	165 g körte 
• 170 g uborka 
• 30 g madársaláta 
• negyed avokádó 
pár csepp frissen facsart citromlé

elkészítés: 

tisztítsuk meg a körtét és az uborkát, majd 
szeleteljük fel. kockázzuk fel az avokádót és 
csorgassuk meg pár csepp citromlével, keverjük 
össze az összes hozzávalót és csomagoljuk 
ételhordóba őket a madársalátával.

Az avokádós körtesaláta átlagos tápértéke: 153 kcal, 4,5 g zsír, 25,9 g szénhidrát, 6,9 g rost, 3,5 g fehérje 
Ebből 160 grammos diétában számolandó szénhidrát: 19,8 g 
Ebből 160 grammos diétában nem számolandó szénhidrát összesen: 200 g

avokádós körtesaláta
Uzsonna

a napi menü (reggelitől uzsonnáig) átlagos tápértéke: 
838 kcal, 11 g zsír, 141 g szénhidrát, 46 g rost, 37 g fehérje 
makrók: a napi menü energiaértékét 12 %-át zsír, 67 %-át szénhidrát és 18 %-át fehérje teszi ki

k e d d
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karf iolos pogácsa

Hozzávalók: 

• 250 g karfiol 
• 155 g bake-Free házi kenyér lisztkeverék 
• eden premium Himalája só, fehérbors, 
 római kömény ízlés szerint 
• 40 g paradicsom 
• 30 g jégsaláta 
• 50 g zellerszár

elkészítés: 

Főzzük meg a karfiolt sós vízben és hagyjuk 
teljesen kihűlni, majd törjük össze villával 
pépesre. keverjük össze a lisztkeverékkel, sóval 
és a fűszerekkel. száraz felületen (ne lisztezzünk 
alá, mert akkor változna a tápérték) nyújtsuk ki 
vékonyra és szaggassuk ki 22 darab egyforma 
részre (én 5 cm átmérőjű formát használtam). 
előmelegített 180°C-os sütőben süssük készre 
20 perc alatt alsó-felső sütéssel. 7 darabot 
csomagoljunk el az ízlés szerint felszelt 
paradicsommal, szárzellerrel és a jégsalátával.

A karfiolos pogácsa átlagos átlagos tápértéke: 206 kcal, 1,5 g zsír, 36,5 g szénhidrát, 11,5 g rost, 7,3 g fehérje 
Ebből 160 grammos diétában számolandó szénhidrát: 30,5 g 
Ebből 160 grammos diétában nem számolandó szénhidrát összesen: 200 g

s z e r d a
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mangósaláta

Hozzávalók: 

• 100 g mangó 
• 60 g lilakáposzta 
• 30 g jégsaláta 
• 50 g zellerszár 
• 120 g paradicsom

elkészítés: 

szeleteljük fel ízlés szerint a hozzávalókat és 
csomagoljuk az ételhordónkba a jégsalátával.

A mangósaláta átlagos tápértéke: 132 kcal, 0,7 g zsír, 26,5 g szénhidrát, 6,6 g rost, 3,6 g fehérje 
Ebből 160 grammos diétában számolandó szénhidrát: 20,4 g 
Ebből 160 grammos diétában nem számolandó szénhidrát összesen: 200 g

Tízorai
s z e r d a
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kelb imbóleves cérnametélttel és  cs icser isalátával

Hozzávalók: 

A leveshez: 
•	3 darab kelbimbó (tisztítva 43 g) 
•	20 g eden premium cérnametélt (szárazon mérve) 
•	1 kisebb darab répa (tisztítva 60 g) 
•	1 kisebb darab petrezselyemgyökér (tisztítva 60 g) 
•	2 gerezd fokhagyma (tisztítva 7 g) 
•	fél, kisebb fej lilahagyma (tisztítva 30 g) 
•	1 teáskanál eden premium sómentes ételízesítő (4 g) 
•	eden premium Himalája só, feketebors, 
 szerecsendió ízlés szerint 

A salátához: 
•	20 g eden premium csicseriborsó 
 (20 g szárazon mérve, 40 g főtten) 
•	100 g lilakáposzta 
•	fél, kisebb fej lilahagyma (tisztítva 30 g) 
•	10 g friss petrezselyem levél
•	30 g jégsaláta

elkészítés: 

a leveshez szeleteljük fel a zöldségeket ízlés szerint 
és öntsük fel egy pici vízzel egy kisebb fazékban. 
Fűszerezzük és főzzük készre. Főzzük meg a tésztát 
is, öblítsük le hideg folyóvíz alatt és tegyük étel- 
hordóba a levessel együtt. a salátához vegyük 
elő a főtt csicseriborsót és olvasszuk fel. 
szeleteljük fel a zöldségeket és tegyük 
a csicseriborsóval ételhordóba.

A kelbimbóleves cérnametélttel, 
csicserisalátával átlagos tápértéke: 
294 kcal, 2,7 g zsír, 51,7 g szénhidrát, 17,5 g rost, 13,2 g fehérje 
Ebből 160 grammos diétában számolandó szénhidrát: 50,4 g 
Ebből 160 grammos diétában nem számolandó 
szénhidrát összesen: 200 g

bed
s z e r d a
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Hozzávalók: 

•	100 g mangó 
•	60 g lilakáposzta 
•	30 g jégsaláta 
•	95 g paradicsom  
•	50 g zellerszár 
•	negyed avokádó (tisztítva, mag nélkül 25 g) 
•	pár csepp frissen facsart citromlé

elkészítés: 

szeleteljük fel ízlés szerint a hozzávalókat, 
az avokádót csorgassuk meg pici citromlével 
és csomagoljuk az ételhordónkba a jégsalátával.

Az avokádós mangósaláta átlagos tápértéke: 167 kcal, 4,3 g zsír, 27,6 g szénhidrát, 7,9 g rost, 3,9 g fehérje 
Ebből 160 grammos diétában számolandó szénhidrát: 20,4 g 
Ebből 160 grammos diétában nem számolandó szénhidrát összesen: 200 g

avokádós mangósaláta

a napi menü (reggelitől uzsonnáig) átlagos tápértéke: 
799 kcal, 9 g zsír, 142 g szénhidrát, 43 g rost, 28 g fehérje 
makrók: a napi menü energiaértékét 10 % zsír-át, 71 %-át szénhidrát és 14 %-át fehérje teszi ki

s z e r d a
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feketebab-saláta

Hozzávalók: 

•	48 g eden premium feketebab 
 (szárazon mérve, főtten 96 g) 
•	30 g szívsaláta 
•	120 g tv paprika 
•	50 g paradicsom

elkészítés: 

Vegyük ki a mélyhűtőből a főtt feketebabot 
és olvasszuk ki. tegyük az ételhordónkba 
az ízlés szerint szeletelt zöldségekkel.

A feketebab saláta átlagos tápértéke: 203 kcal, 0,9 g zsír, 35,8 g szénhidrát, 10,2 g rost, 12,4 g fehérje 
Ebből 160 grammos diétában számolandó szénhidrát: 30,2 g 
Ebből 160 grammos diétában nem számolandó szénhidrát összesen: 200 g

c s ü t ö r t ö k

Reggeli
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kiv isaláta

Hozzávalók: 

•	100	g	kivi 
•	130 g karalábé 
•	30 g szívsaláta 
•	170 g tv paprika

elkészítés: 

szeleteljük fel ízlés szerint a hozzávalókat 
és csomagoljuk az ételhordónkba.

A kivisaláta átlagos tápértéke: 142 kcal, 1,4 g zsír, 25,4 g szénhidrát, 9,7 g rost, 6,1 g fehérje 
Ebből 160 grammos diétában számolandó szénhidrát: 20,3 g 
Ebből 160 grammos diétában nem számolandó szénhidrát összesen: 200 g

Tízorai
c s ü t ö r t ö k
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batátás karalábéfőzelék fas írttal

Hozzávalók: 

A főzelékhez: 
• 100 g karalábé 
• 100 g batáta 
• 100 g cukormentes mandulaital (Joya) 
• 10 g eden premium kölesliszt 
• eden premium Himalája só, fehér bors, 
 szerecsendió, fokhagyma granulátum, tárkony, 
 vagy más zöldfűszer ízlés szerint 

A fasírthoz: 
• 20 g eden premium borsófehérje granulátum 
• 60 g meleg víz 
• 20 g eden premium naked provence 
 fasírtkeverék - köleses 
• 1 teáskanál eden premium sómentes ételízesítő (2 g) 
• eden premium Himalája só, feketebors ízlés szerint 

egyéb hozzávalók: 
• 170 g paradicsom  
• 30 g szívsaláta

elkészítés: 

a főzelékhez tegyük fel pici vízben főni az apróra 
vágott karalábét. picivel később tegyük hozzá 
a batátát is. Fűszerezzük ízlés szerint. amikor meg- 
puhult, habarjuk be a mandulaitallal és kölesliszttel. 
a fasírthoz áztassuk be 60 g meleg vízbe a borsó- 
fehérje granulátumot, tegyük hozzá a sómentes 
ételízesítőt és pici sót, majd fedjük le 5 percre. 
keverjük össze a fasírt alappal és fűszerezzük 
ízlés szerint pici sóval. Gyúrjuk össze 20 g langyos 
vízzel (nekem 20 g víz ment bele) óvatosan és 
pihentessük 5 percig. készítsünk belőle 5 darab 
egyforma gombócot, vagy pogácsát és szilikonos 
sütőpapírral bélelt tepsin előmelegített 200°C-os 
sütőben süssük készre légkeveréssel 15-20 perc 
alatt (forrólevegős sütőben is jó lehet). Csomagoljuk 
mindet az ételhordónkba a paradicsommal 
és a szívsalátával együtt.

Batátás karalábé főzelék fasírttal átlagos tápértéke: 366 kcal, 3,8 g zsír, 57,3 g szénhidrát, 18,4 g rost, 20,7 g fehérje 
Ebből 160 grammos diétában számolandó szénhidrát: 50,5 g Ebből 160 grammos diétában nem számolandó szénhidrát összesen: 200 g

bed
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Hozzávalók: 

•	100	g	kivi 
•	130 g karalábé 
•	30 g szívsaláta 
•	145 g tv paprika 
•	negyed avokádó 25 g 
•	pár csepp frissen facsart citromlé

elkészítés: 

tisztítsuk meg a kivit, a paprikát és a karalábét, 
majd szeleteljük fel. kockázzuk fel az avokádót 
és csorgassuk meg pár csepp citromlével. 
keverjünk össze mindent és csomagoljuk 
ételhordóba.

Az avokádós kivisaláta átlagos tápértéke: 177 kcal, 5 g zsír, 26,8 g szénhidrát, 11 g rost, 6,3 g fehérje 
Ebből 160 grammos diétában számolandó szénhidrát: 20,3 g 
Ebből 160 grammos diétában nem számolandó szénhidrát összesen: 200 g

avokádós k iv isaláta

a napi menü (reggelitől uzsonnáig) átlagos tápértéke: 
888 kcal, 11 g zsír, 145 g szénhidrát, 49 g rost, 46 g fehérje 
makrók: a napi menü energiaértékét 11 %-át zsír, 65 %-át szénhidrát és 21 %-át fehérje teszi ki

c s ü t ö r t ö k
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tort illa

Hozzávalók: 

A tortillához: 
•	42 g bake-Free lángos-fánk lisztkeverék 
•	42 g langyos víz 
•	eden premium Himalája só, 
 zöldfűszerek ízlés szerint 

egyéb hozzávalók: 
•	10 g eden premium borsófehérje granulátum 
•	30 g meleg víz 
•	1 teáskanál eden premium 
 sómentes ételízesítő (2 g) 
•	30 g rukkola 
•	170 g paradicsom 

elkészítés: 

a tortillához keverjük össze a hozzávalókat és hagyjuk 
állni 5 percig. száraz felületen nyújtsuk vékonyra 
és forró, száraz serpenyőben süssük készre mindkét 
oldalát maximum 1-1 perc alatt. Figyeljünk, hogy 
még rugalmas maradjon, hogy fel tudjuk tekerni. 
a borsófehérje granulátumot keverjük össze a meleg 
vízzel, sóval és a sómentes ételízesítővel. Fedjük le 
5 percre. két darab paradicsomot szeleteljünk fel 
és tegyük forró, száraz serpenyőbe, amíg kiereszti 
a levét, majd keverjük hozzá a granulátumot és 
melegítsük össze. töltsük a tortillába a rukkolával 
és tekerjük fel. Csomagoljuk a maradék paradi- 
csommal az ételhordónkba.

A tortilla átlagos tápértéke: 227 kcal, 2,2 g zsír, 34,4 g szénhidrát, 17,8 g rost, 14,2 g fehérje 
Ebből 160 grammos diétában számolandó szénhidrát: 30,2 g 
Ebből 160 grammos diétában nem számolandó szénhidrát összesen: 200 g

p é n t e k

Reggeli
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narancssaláta

Hozzávalók: 

•	170 g narancs 
• 100 g kaliforniai paprika 
•	30 g rukkola 
•	170 g paradicsom

elkészítés: 

Hámozzuk meg a narancsot és szedjük 
gerezdjeire. szeleteljük fel a paprikát is 
és csomagoljuk őket ételhordóba 
a paradicsomokkal és a rukkolával.

Az narancssaláta átlagos tápértéke: 137 kcal, 3,6 g zsír, 24,6 g szénhidrát, 17 g rost, 6,7 g fehérje 
Ebből 160 grammos diétában számolandó szénhidrát: 20,5 g 
Ebből 160 grammos diétában nem számolandó szénhidrát összesen: 200 g

Tízorai
p é n t e k
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répacurry nokedl ivel

Hozzávalók: 

A nokedlihez: 
•	50 g bake-Free nokedli lisztkeverék 
•	eden premium Himalája só 
•	68 g víz 

egyéb hozzávalók: 
•	10 g eden premium feketebab 
 (szárazon mérve, főzve 20 g) 
•	50 g répa (tisztítva mérve) 
•	1 darab újhagyma (tisztítva 30 g) 
•	30 g lilakáposzta 
•	60 g cukormentes kókuszjoghurt (aldis) 
•	140 g paradicsom 
•	30 g rukkola 
•	eden premium Himalája só, bükkfán 
 füstölt paprika, curry, gyömbérpor, 
 cayenne bors ízlés szerint

A répacurry nokedlivel átlagos tápértéke: 343 kcal, 6,8 g zsír, 54 g szénhidrát, 17,6 g rost, 13,3 g fehérje 
Ebből 160 grammos diétában számolandó szénhidrát: 50 g 
Ebből 160 grammos diétában nem számolandó szénhidrát összesen: 200 g

bed
p é n t e k

elkészítés: 

Vegyük ki a feketebabot a mélyhűtőből és 
olvasszuk ki. szeleteljük fel a hagymát és 
a répát. pici vízen pároljuk meg a hagymát, 
majd keverjük hozzá a fűszereket. Öntsük fel 
pici vízzel és tegyük hozzá a répát és főzzük 
puhára. keverjük hozzá a kókuszjoghurtot 
és a feketebabot is. a nokedlihez keverjük 
össze a hozzávalókat és szaggassuk forró 
vízbe. Várjuk meg, míg feljönnek a víz 
tetejére és szűrjük le, majd forró vízzel 
öblítsük át. keverjük össze a curryvel 
és csomagoljuk az ételhordónkba 
a paradicsommal és a rukkolával.
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Hozzávalók: 

•	170	g	narancs 
•	100 g kaliforniai paprika 
•	30 g rukkola 
•	160 g paradicsom 
•	10 g eden premium blansírozott mandula

elkészítés: 

Hámozzuk meg a narancsot és szedjük 
gerezdjeire. szeleteljük fel a paprikát is, 
és csomagoljuk őket ételhordóba a paradi- 
csomokkal és a rukkolával és a mandulával.

Az mandulás narancssaláta átlagos tápértéke: 194 kcal, 8 g zsír, 26,5 g szénhidrát, 17,4 g rost, 8,5 g fehérje 
Ebből 160 grammos diétában számolandó szénhidrát: 20,5 g 
Ebből 160 grammos diétában nem számolandó szénhidrát összesen: 200 g

mandulás narancssaláta
Uzsonna

a napi menü (reggelitől uzsonnáig) átlagos tápértéke: 
901 kcal, 21 g zsír, 139 g szénhidrát, 70 g rost, 42 g fehérje 
makrók: a napi menü energiaértékét 21 %-át zsír, 61 %-át szénhidrát és 18 %-át fehérje teszi ki

p é n t e k
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