
Egészséges életmód 

 Felettébb érdekes téma manapság az egészséges életmód. Ott lebeg 

állandóan a fejünk fölött; tudjuk, hogy nem jó az, ahogy élünk, és mégsem 

tudunk változtatni. És ez nem feltétlenül azért van, mert nem is akarunk. Hányan 

törekszenek arra, hogy egészséges életmódot folytassanak? És ezek közül hány 

az olyan, aki így is tesz?  

 Egészen érthetetlen, hogy miért nem megy, hiszen ha bemegyünk egy 

könyvesboltba, csak a különféle receptes-, diétáról és egészséges életmódról 

szóló könyvek megtöltenek egy könyvespolcot. Ezen kívül ma már számtalan 

telefonos kalóriaszámláló, edzéseket ajánló, vízívásra ösztönző és tanácsadó 

applikáció létezik, amikért néhány esetben még fizetned sem kell, és ellát 

rengeteg hasznos tippel, valamint megígéri, hogy a segítségével le fogsz fogyni. 

Egyébként az is érdekes, hogy annyi olyan típusú alkalmazás létezik, ami 

előfizetős. Ezekért akár egy hónapban 3000.-Ft.-ot is elkérnek. És nem lenne 

belőlük ennyi, ha nem lennének emberek, akik képesek ennyit fizetni az ilyen 

típusú alkalmazásokért. Az Instagram, a Facebook és a Pinterest rendszeresen 

hoz fel reklámokat olyan applikációkról, márkákról és személyi edzőkről, 

akikkel valóban könnyebb lenne az életmódváltás és a fogyás. Ha online 

akarunk sorozatot nézni, három-négy reklámon kell átvergődnünk magunkat, 

amikben megígérik, hogy 3 nap alatt lefogyunk, és nem kell semmit 

mozognunk, csak állandóan ismeretlen összetevőjű porokat innunk és tablettákat 

szednünk. 

 Könnyen észre lehet venni, hogy elkerülhetetlen ez a téma, és bár 

nyilvánvalóan vannak olyanok, akiket egyáltalán nem érint, mert sosem volt 

bajuk a súlyukkal, és még az életmódjuk is a helyén van, sokakról ez nem 

mondható el, és egyértelmű, hogy mindezek nekik szólnak. Még azoknak sem 

érdemes ezt a kérdést figyelmen kívül hagyni, akiknek nincsenek 

súlyproblémáik, mert ez fakadhat pusztán a szerencséjükből, az életmódjuk még 

lehet káros.  

 

Miért okoz nehézséget ma az egészséges életmód 

kialakítása? 

 Egyszerűen mert nincs rá elég időnk. Amikor eltervezzük, hogy mennyi 

vizet fogunk meginni egy nap, hánykor fogunk felkelni, hogy még legyen időnk 

munka előtt edzeni, miket fogunk enni és hogyan fogjuk számolni a 

kalóriabevitelünket, akkor minden sokkal könnyebbnek, sőt, talán még 



izgalmasnak is tűnik. A tervezgetés időszakában halálosan komolyan gondolunk 

minden ilyesmit, de amint belevágnánk, rájövünk, hogy ha megiszunk egy üveg 

vizet, még arra sincs időnk, hogy újra megtöltsük, ráébredünk, hogy túlságosan 

későn feküdtünk le előző este, ezért az edzésre szánt időt reggel inkább alvással 

töltjük, és megígérjük magunknak, hogy az egészséges táplálkozás majd csak 

úgy jön, érzésből.  

 És pont itt a hiba. Ha valóban életmódot akarunk változtatni, akkor azt 

nem csak a tervezgetés ideje alatt kell halálosan komolyan gondolnunk, hanem 

akkor is, amikor már a folyamatában vagyunk. Mert a sok egyéb dolgon (pénz, 

kitartás, akaraterő, motiváció- amik szintén sokaknál hiányoznak) kívül az egyik 

legfontosabb hozzátevője egy tartós és működő életmódváltásnak, az az idő. És 

ha nincs valakiben legyőzhetetlen akaraterő és motiváció, akkor bizony nem fog 

minden erejével arra törekedni, hogy az egészséges életmódhoz szükséges apró, 

de nagy jelentőséggel bíró változtatásokat belecsempéssze az életébe.  

 

Miért fontos az egészséges táplálkozás? 

 Mert nagyon könnyen okozhatunk magunknak akár halálos betegségeket 

is anélkül, hogy tudnánk róla. A mozgásszegény életmód hosszútávon kóros 

elhízáshoz, az ízületek roncsolódásához vezet, mert az izmaink teljesen 

legyengülnek, így már egy kisebb terhelés is képes a szervezetet kikészíteni és 

hosszú távon az ízületi porcok is elkophatnak. Ezen kívül szív-és érrendszeri, 

valamint a megfelelő anyagcserét gátoló hatásai is vannak, például könnyen 

kialakulhat miatta 2-es típusú cukorbetegség. Szintén a mozgásszegény életmód, 

valamint a helytelen táplálkozás okozza a magas koleszterinszintet, ami pedig 

érelmeszesedéshez vezethet.  

 Arra is van esély, hogy ha nem figyelünk oda a táplálkozásra, akkor nem 

csak túl sok káros táplálékot viszünk be a szervezetünkbe, de sok olyat viszont 

nem, amire szükségünk lenne, például vitaminokat, kalciumot, magnéziumot, 

vagy megfelelő mennyiségű vasat.  

 Az ezeken felüli számos megbetegedésen - amiket az egészségtelen 

életmód okoz – kívül vannak olyan hatásai is az egészségtelen életvitelnek, mint 

maga a tény, hogy inkább elkésünk valahonnan, ahol időre várnak minket, csak 

hogy ne kelljen futnunk az után a busz után, ami 2 perc múlva jön, mint hogy 

összeszedjük magunkat és legalább ennyi mozgást végezzünk egy nap. Ha nem 

tudunk sokáig állni a megállókban vagy a közlekedési járművön, mert gyorsan 

elfárad a lábunk, az is intő jel lehet. Mindent összevetve beláthatjuk, hogy 

minden érv az egészséges életmód mellett szól.  



 

Mik nehezítik meg az emberek életét abban, hogy 

egészségesen éljenek és ténylegesen működő diétát 

kövessenek?   

 Természetesen az, hogy számos olyan diétáról írtak könyveket és 

keringenek információk az interneten, amik nem működnek ténylegesen. Így ha 

vannak működő diéták, azok elvesznek a sok átverés között, és akár ez is ok 

lehet valakinek arra, hogy egyáltalán ne is csináljon semmit. Ha az első néhány 

próbálkozásakor pont olyan fogyókúrákat követett, amik nem használtak, akkor 

utána könnyen elveszhet bárki hite, és már nem lesz kedve többet próbálkozni.  

 Pont ezért ajánlott az egészséges életmód fogalmát újraértelmeznünk: ha 

valaki fogyni akar, valamint rendbe akarja hozni az életvitelét, kiegyensúlyozott, 

átgondolt és egészséges életet akar élni, akkor nem diétákat kell csinálnia és 

nem fogyókúráznia kell. Mert azok véget érnek akkor, amikor elérjük a súlyt, 

amit szerettünk volna. Utána könnyen bele lehet esni abba a hibába, hogy azt 

hisszük elmúlt a veszély és újra visszatérhetünk a régi kerékvágásba, ehetünk 

amit csak akarunk, és soha többet nem kell mozognunk. 

  Azonban az életmódváltás az nem egy periódus, aminek egyszer csak 

vége van. Azt egyszer elkezdi az ember, és aztán hozzászokik, majd élete 

hátralevő részét olyan életet élve éli le. Így nem kell sietni, elég lassú és óvatos 

lépésenként az egészséges életmód minden eleméhez eljutni, nem sürget a tény, 

hogy már egy, két, három éve tart a „diéta” és még mindig nem sikerült elérni az 

álomsúlyt.  

 

Milyen ételekkel és milyen változtatásokkal lehet 

elérni az egészséges életmódot és akár még fogyni 

is? 

 A legfontosabb az, hogy minden olyat együnk, amire szüksége van a 

szervezetünknek, és életvitelszerűen semmi olyat ne, amire nincs. Azért van 

kiemelve, hogy életvitelszerűen ne együnk olyanokat, amikre nincs feltétlenül 

szükségünk, mert alkalmanként mindenkinek jólesik egy kis csoki, egy péksüti, 

vagy egy hamburger. Ha a mindennapokban nem eszünk ilyesmit, csak 

valamilyen számunkra fontos esemény alkalmával, akkor még nincs probléma. 

A kulcs tényleg a tudatosság. Ha képesek vagyunk igazán lelkiismeretesen élni, 

akkor tudni fogjuk, hogy mikor engedhetünk meg magunknak valami 

egészségtelenebb ételt.  



 Akármennyire is idegen ez sokak számára, étrendünket érdemes 

zöldségekre építeni, ugyanis amellett, hogy ezek többnyire nem okoznak semmi 

fajta hízást, rengeteg vitamint is tartalmaznak, nagyon laktatóak tudnak lenni és 

számtalan finom és kreatív ételt lehet belőlük elkészíteni.   Manapság 

nagyon népszerű a vegetarianizmus és a veganizmus, és azok az emberek, akik a 

kettő közül valamelyik életmódot folytatják, meg tudják erősíteni a tényt, hogy 

lehet élni hús és egyéb, állati eredetű táplálék nélkül. Azonban akik nem 

ragaszkodnak ilyesmihez, azoknak a hús egy bátran fogyasztható étel lehet, 

ugyanis a szénhidráttartalma gyakorlatilag 0 gramm, vagy annyira csekély hogy 

nem is kell számon tartani, és kiegyensúlyozott mennyiségben semmilyen kárt 

nem okoz a szervezetünknek. 

  Nyilvánvalóan az, hogy mit használunk a hús, a zöldségek vagy bármi 

más kisütéséhez, az egy fontos kérdés, mert a nagyon zsíros ételek lehetnek 

alapjába véve egészségesek, a magas zsírtartalmuk miatt hízni fogunk tőlük. 

Érdemesebb növényi eredetű zsírokat; olajat vagy például kókuszzsírt használni, 

mert azokban jóval több a telítetlen zsírsav, mint az állati eredetű zsírokban, és a 

telített zsírsavak alapvetően károsak, mert szív-és érrendszeri megbetegedést 

okozhatnak, valamint jelentősen emelik a koleszterinszintet.  

 Van egy olyan általános elképzelés, hogy ha valaki egészséges főtt 

ételeket akar enni, annak natúr csirkére és salátára kell szorítkoznia, pedig ez a 

lehető legtávolabb áll az igazságtól. Alapjába véve már saláták között is 

számtalan lehetőség van, valójában csak tapasztalat kell ahhoz, hogy egy idő 

után már ne kelljen recepteskönyvekre hagyatkoznunk, hanem magunktól 

tudjunk kitalálni újabb és újabb alternatívákat. A natúr húsnak annyiban 

érdemes natúrnak lennie, hogy nem feltétlenül jótékony hatású, ha például 

bepanírozzuk, mert az egy nagyobb mennyiségű szénhidrátbevitelnek minősül. 

Azonban a fűszerezéssel lehet bátran játszani, azok között aligha van olyan, ami 

a fogyást akadályozná. 

 Ha már szó esett a szénhidrátokról, ezekről egyáltalán nem kell azt 

gondolni, hogy károsak. A szénhidrátok közül csupán csak ki kell választani 

azokat, amik nem akadályoznak meg a fogyásban, így például a finomlisztet 

teljes egészében érdemes kizárni az étrendünkből. A kevesebb szénhidrátot 

tartalmazó lisztek, például a zabliszt használható gyakrabban, akár kenyér 

sütésére is, de fontos odafigyelni ennél is a mennyiségre. Alapvetően a lassan 

felszívódó szénhidrátok, például a zab fogyasztható, mert elég időre eltelít, 

sokáig kitart és mérsékelt mennyiségben semmilyen kárt nem okoz. 

Szénhidrátalapú köretek (bulgur, quinoa, kuszkusz, barna-és fehér rizs) közül 

egyébként kizárólag azt érdemes figyelni, hogy mennyi szénhidrátot 

tartalmaznak, és minden esetben kisebb, ideális esetben egy maréknyit ajánlott a 

tányérra tenni belőle a zöldségköret mellé. A minimális szénhidrátot tartalmazó 



köretekből akár többet is lehet, de minél több zöldséget eszünk, annál 

egészségesebb az az étel, amit megeszünk.  

 Egy újabb tévhit, hogy gyümölcsből bármennyit lehet fogyasztani, mert 

úgyis „csak” gyümölcscukor van benne. Tény és való, hogy sok szempontból 

jobb alternatíva a fruktóz, mint a szőlőcukor, azonban nem szabad elfelejteni, 

hogy ez is cukor, és nagy, esetleg korlátlan mennyiségben gyümölcsöt sem lehet 

enni. Jótékony hatású, hiszen számos vitamint tartalmaz, de ezeket sem lehet ész 

nélkül, odafigyelés nélkül fogyasztani, érdemes tisztában lenni a kalória-, a 

szénhidrát- és a cukortartalmukkal. 

 Legutolsó sorban ott vannak a cukrok, amikkel viszont helyes az az 

állítás, hogy akár teljes egészében is ki lehet zárni az étrendből, mert nem 

esszenciálisak, és a hízáshoz is ezek járulnak hozzá az egyik legnagyobb 

mértékben. Azonban fontos tény, hogy az édesszájúaknak, akiknek hébe-hóba 

jólesne egy kis édes íz, már vannak egészségesebb, biztonságos opciók. 

Egyrészt számos márka gyárt már cukormentes kekszeket, amikből szintén nem 

lehet korlátlan mennyiségben fogyasztani, de tízórai vagy uzsonna esetén két-

három belőlük nem bűn és nem is hátráltatják a fogyás menetét. Olyan 

édesítőkkel is lehet kísérletezni, mint az eritrit vagy a stevia, amikkel azért kell 

óvatosan bánni, mert négyszeres az édességük, mint a hagyományos cukornak, 

így jóval kevesebb kell belőlük, hogy ugyanazt az ízt érjük el, amit 

szőlőcukorral el akarnánk érni. Bár ezek viszonylag ártalmatlan alternatívák, 

érdemesebb inkább rászokni a cukormentes életmódra, amibe alkalomadtán 

belefér némi csalás. 

 

 

Milyen szokásokat kell bevezetni az egészséges 

életmódhoz? 
 

 Ahhoz, hogy igazán eredményesen legyen a fogyás, az egészséges 

táplálkozás mellett muszáj bevezetni a mozgást is az életvitelbe, ugyanis a 

kevesebb és jobb minőségű ételek fogyasztásával csökken a súlyunk, de a test 

akkor lesz igazán rendben és esztétikailag is akkor érhetünk el jobb eredményt, 

ha a zsírt izommá alakítjuk, ez pedig kizárólag mozgással, edzéssel érhető el.  

 Fontos kiemelni, hogy ha valaki mozgásszegény életmódból akar hirtelen 

váltani, akkor nem szabad hirtelen nagyon megterhelni magunkat, mert az 

ízületeink biztosan nem fogják bírni, hiszen a testünk teljesen el van szokva a 

mozgástól. Minél több súlyfelesleg van rajtunk, annál nagyobbak a fizikai 

gátaink, így az elején még csak kímélő mozgásformákat, azokat viszont napi 

rendszerességgel kell végezni. Így lehetőséget adunk a szervezetünknek arra, 



hogy hozzászokjon a mozgáshoz és ezzel, meg a folyamatos fogyással, amit az 

egészséges táplálkozás biztosít, egyre több és keményebb edzéseket leszünk 

képesek csinálni. 

 Fontos életmódbeli változtatás a rendszeres vízivás. Ez nem csak 

elengedhetetlen az egészséges életmódhoz, de arra is kifejezetten jó, hogy az 

éhségünket csillapítsuk, ha éppen két étkezés között vagyunk, ugyanis gyakran 

éhség érzésénél valójában szomjúságot érzünk, előbb azt kell csillapítani. 

 Az ételek minőségének és mennyiségének tartásán kívül rendkívül fontos 

a rendszeresség bevezetése is, mert akkor tud az emésztőrendszer megfelelően 

működni, ha nem hirtelen, hanem egy idő után mindig várt időpontokban jut, 

mindig ugyanannyi, vagy legalább hasonló mennyiségű táplálékhoz. Leginkább 

a napi ötszörös étkezés ajánlott egy viszonylag bőséges reggelivel, egy falatnyi, 

de tápláló tízóraival, egy bőséges, de minden tápanyagra odafigyelő ebéddel, 

egy szintén falatnyi, de tápláló uzsonnával és egy, a reggelinél több, de az 

ebédnél kevesebb mennyiségű vacsorával.  

 A rendszeres edzés miatt egy idő után a szervezet igényli majd a koraibb 

időpontban való elalvást, és mélyebb alvást is biztosít, azonban fontos, hogy 

reggel időben felkeljünk, hogy legyen időnk nyugodt tempóban megreggelizni 

és esetleg csomagolni magunknak valamit aznapra. 

 

 Ahogy egyre régebb óta benne vagyunk az életmódváltásban, úgy egyre 

rutinosabbá válunk ételkészítés szempontjából is, de egy kis irányadónak itt van 

néhány tipp minden étkezésre: 

 Reggeli:  

- abonett vagy rizsfelfújt, esetleg teljes kiőrlésű lisztből készült kenyér (de 

utóbbi kevésbé ajánlott) humusszal, padlizsánkrémmel, kőrözöttel, 

tojáskrémmel, avokádókrémmel vagy vajjal, esetleg pár szelet sonkával 

és/vagy sajttal, valamint bármilyen zöldséggel (paradicsom, paprika, 

uborka, újhagyma) 

- zabkása vízzel vagy tejjel (az előre elkészített zabkásák porból 

készülnek és nagyon kevés valódi tápanyagot láttak, így azok nem 

feltétlenül ajánlottak): lehet ízesíteni fahéjjal vagy kókusszal, almát, 

barackot, banánt, erdei gyümölcsfajtákat, kiwit lehet bele vágni. 

- olyan müzli, aminek a tápértékét nagyon átnéztük, de az általunk 

készített müzli a legajánlottabb: zabból, olajos magvakból, corn flakesből, 

és minimális mennyiségű aszalt vagy kandírozott gyümölcsből remek 



müzlit lehet készíteni, és kellemes érzéssel tud eltölteni, ha tudjuk, hogy 

mik vannak benne 

 Tízórai, uzsonna: lehetőleg kevesebb kalóriatartalmú gyümölcs, 

ártalmatlanabb gyümölcsök és zöldségek keveréskéből készített smoothie, 

néhány cukormentes keksz, rizsfelfújt kefírrel vagy natúrjoghurttal és 

zöldséggel 

 Ebéd: 

- fűszeres csirkemell spárgás zöldborsóval: bár kizárólag zöldségalapú 

körete van, a spárga és a borsó is magasabb szénhidráttartalmú zöldség, 

így teljesen laktató és nagyon jó párosítás.  

A pontos recept: http://www.mindmegette.hu/fuszeres-csirkemell-

spargas-zoldborsoval.recept/ 

- grillezett zöldségek csicseriborsóval és babbal: ez akár egy egytálételnek 

is nevezhető, mert csupán egy serpenyőben meg kell kicsit pirítani a 

konzerves csicseriborsót és vörösbabot, valamint egy tepsiben megsütni 

némi hagymát, gombát, paradicsomot, cukkinit, esetleg paprikát, és 

mindezeket egy tálba rakva kapunk egy zöldségekben dúskáló, vega, és 

rendkívül laktató ebédet kapunk.  

- Quinoa saláta: A quinoa miatt viszonylag magas a szénhidráttartalma, 

így nagyon laktató, de a rengeteg zöldség miatt rendkívül egészséges is. 

Vega változatában nincs benne hús, csak a quinoa és zöldségek, de akár 

lehet bele natúr csirkét szeletelni, ha valakinek ettől vonzóbbá válik az 

étel 

A pontos recept: http://www.mindmegette.hu/quinoa-salata.recept/ 

 Vacsora:  

- túrós-tejfölös-fokhagymás készítmény: könnyű elkészíteni, egyszerűen 

csak egy müzlistálban össze kell keverni a tejfölt és a túrót, a fokhagymát 

ízesítésként érdemes reszelve beletenni, és hogy valamivel laktatóbb és 

teljesebb legyen, lehet bele vagy mellé bármilyen zöldséget enni, esetleg 

egy-két szelet abonettet sonkával vagy sajttal 

- tortilla: ebből számtalan változat létezik és teljesen személyre szabott, 

hogy mit teszünk belőle. Lehet valamilyen ízesített tejföl alapja, de akár 

padlizsánkrém, túró, humusz vagy paradicsomszósz is, és bármit lehet 

bele rakni: zöldségeket, húst, reszelt sajtot, ami tetszik. 

- maradék az ebédből: ezt azért fontos megemlíteni, mert ha maradt az 

ebédből és másnapra viszont már nem akarjuk azt enni, vacsorára is lehet 

fogyasztani a maradékot, de arra ügyelni kell, hogy véletlenül se akkora 

adagot együnk, amekkorát ebédre ettünk; ajánlatos a felét, max egy 

kicsivel többet, mint a felét megenni vacsorára.  

 

http://www.mindmegette.hu/fuszeres-csirkemell-spargas-zoldborsoval.recept/
http://www.mindmegette.hu/fuszeres-csirkemell-spargas-zoldborsoval.recept/
http://www.mindmegette.hu/quinoa-salata.recept/


Hogyan étkeznek a sportolók? 

Ha egy hétköznapi embernek nem jön össze a beach body, legyint, és élvezi a 

napsütést, meg a strandot (esetleg a lángost is)… Nem így a sportoló, akinek 

akár a dobogóról való lemaradását is jelentheti az, ha nem éri el a számára 

ideális súlyt.  

A profi sportolók étrendjét általában képzett dietetikusokból álló stáb készíti el, 

és mindig egybevág a versenynaptárral, valamint a sportcéllal. Mindenkinek 

ajánlott szakember segítségét kérni, így nem a – sokszor megbízhatatlan – 

internetes forrásokra kell támaszkodni. A sportok kategóriái szerint változik az a 

mennyiség, amennyit érdemes fogyasztani bizonyos tápanyagokból. A legtöbb 

fehérjét egyértelműen a testépítők viszik be a szervezetükbe, de fontos ez más 

sportágakban is, ahol az erőnlét nagyon sokat számít. A hosszútávfutók viszont 

csak felesleges súlyként cipelnék magukkal a nagyra nőtt izmaikat, számukra 

sokkal nagyobb jelentőséggel bír a szénhidrát. 

Ryan Lochte amerikai úszó reggelije például egészen bőségesnek hangzik: hat 

tojásból készült, bőséges rántotta, amit palacsintával koronáz meg… De 

vigyázat! Ryan Lochte-féle reggelit csakis akkor lapátoljunk be egy átlagos 

reggelen, ha utána közel annyit úszunk, mint ő maga! 

Vannak olyan sportemberek, mint Kőbán Rita, vagy Schirilla György, akik 

vegetáriánus étrend mellett is tudtak legalább olyan, ha nem jobb eredményeket 

hozni, mint „húsevő” társaik, szóval minden teljesítmény (legyen az 

sporteredmény, vagy akár hogy beleférjünk egy két számmal kisebb ruhába) 

alapja a körültekintően elkészített, változatos étrend. 

Nem kell ám megijedni, a kitartó és erős sportolók nem földre szállt angyalok, 

ugyanúgy vannak vágyaik, és ugyanúgy esendőek, mint bárki más. Példának 

lehet hozni Usain Boltot, a világ leggyorsabb emberét, aki napközben pont annyi 

ételt eszik, ami fedezi az energiaszükségletét, azonban amikor hazaér este, 

rengeteget eszik. Annak ellenére, hogy profi sportoló, és az edzője sokszor 

leköveti a súlyának változását, néha mit meg nem tenne egy adag jól elkészített 

csípős csirkeszárnyért… 


