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1300-1500 Kcal, 140-160 g szénhidrát tartalmú téli étrend 

hölgyeknek 

1. nap 

Reggeli: Tojáskrém, 1/2 TK bagett vagy 4-5 dkg TK kenyér, 10-15 dkg jégsaláta 

Tízórai: 10 dkg körte, 15 g dió 

Ebéd: 8-10 dkg sertéscomb pöri, Lencsefőzelék 

Uzsonna: mandarin (8-10dkg) túrókrémmel: 5 dkg zsírszegény túró+ 2 evőkanál natúr joghurt 

Vacsora: Sonkás-sajtos melegszendvics reteksalátával 

2. nap 

Reggeli: 4-5 dkg TK kenyér + 10 g margarin + 5 dkg sovány sajt, 10-15 dkg kínai kel 

Tízórai: 15 dkg alma, 2-3 db túrós zabpehelypogi 

Ebéd: Brokkoli krémleves, Roston sült tőkehalfilé, Rizi-bizi, 10 dkg ecetes uborka 

Uzsonna: házi meggyes (50g) joghurt (125g), 10g zabpehellyel 

Vacsora: Z.babfőzelék, Zabpelyhes vagdalt 

3. nap 

Reggeli: 4 dkg csicseriborsókrém,4-5 dkg TK rozskenyér, 10 dkg jégsaláta 

Tízórai: 1,5 dl tej, 3 db Korpovit keksz 

Ebéd: Frankfurtileves, 2 db túrós-áfonyás palacsinta 

Uzsonna: 1 szelet sonkaszalámi, 2-3 db korpás Abonett, Almás s.répasali 5-6 dkg 

Vacsora: Töltött paprika 

RECEPTEK 

METÉLŐHAGYMÁS TOJÁSKRÉM (50 Kcal- 3,3 g fehérje- 3,8 g zsír-0,5 g szénhidrát) 

Hozzávalók 4 személyre                                                                    

2 db keményre főzött főtt tojás, 2 evőkanál light majonéz vagy 1 evőkanál olívaolaj, 2 szál újhagyma vagy 4 evőkanál 

metélőhagyma, pici só, ízlés szerint őrölt fekete bors – elhagyható            

Elkészítés: A hozzávalókat a zöld ízesítők (metélőhagyma) kivételével botmixer segítségével egynemű krémmé 

dolgozzuk. Az apróra vágott zöldfűszerekkel díszítjük. 

 

LENCSEFŐZELÉK (384 kcal, 24 g fehérje, 5,6 g zsír, 51 g szénhidrát 

Hozzávalók 1 főre: 

Lencse 9 dkg 

vöröshagyma 3 dkg 

fűszerpaprika 

fokhagyma fél gerezd 

joghurt 2 evőkanál 

olaj 3 g 

mustár, só, babérlevél ízlés szerint 
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Elkészítés: Az aprított hagymát pici olajon megfuttatjuk, hozzáadjuk a pirospaprikát, átkeverjük és felöntjük kis vízzel. 

Az előzőleg éjszakára beáztatott, majd átmosott lencsét hozzáadjuk és felöntjük kb. 3,5 dl vízzel. Ízesítjük sóval, 

borssal, babérlevéllel, mustárral és kb. 30 percig főzzük. Mikor puha, a főzelékes állaghoz a lencse egy részét kissé 

összeturmixoljuk, akár csak úgy, hogy egy botmixert kis ideig belemerítünk. Végül hozzákeverjük a joghurtot, 

összeforraljuk, kóstoljuk.  

 

SONKÁS - SAJTOS MELEGSZENDVICS (250 Kcal-19 g fehérje-7,5 g zsír-24 g szénhidrát) 

3 dkg zsírszegény sonka, 3 dkg light Trappista sajt, 5-6 dkg TK kenyér 

RETEKSALÁTÁVAL (57 Kcal-1,3 g fehérje-2,2 g zsír-4 g szénhidrát) 

Hozzávalók 4 adag 

10 dkg fekete retek, 10 dkg alma, 10 dkg cékla, 10 dkg sárgarépa, 5 dkg lilahagyma, 20 g extraszűz olívaolaj 

3 evőkanál citromlé, 40 g tökmag, ízlés szerint só, bors, fokhagyma 

Elkészítés: A fekete retket, céklát, almát, répát, felvágunk, meghámozzuk. Mindegyiket nyersen lereszeljük. A 

lilahagymát felkarikázzuk és hozzáadjuk. Hozzáadjuk az olívaolajat, citromlevet, ízlés szerint sóval, borssal, 

fokhagymával ízesítjük. Jót tesz neki egy éjszaka állás, hogy az ízek összeérjenek. Majd tányérra szedjük, tökmaggal 

megszórjuk. 

 

TÚRÓS POGÁCSA (31,5 Kcal, 3,1 g fehérje, 1,4 g zsír, 1,2 g szénhidrát/ 1 db) 

Hozzávalók: 25 dkg túró, 2 tojás, 2 EK zabpehely, 3 EK zabpehelyliszt, 3 dkg Trap. sajt, pici só, fűszerek.  

Elkészítés: A hozzávalókat jól összedolgozzuk, majd sütőpapírral bélelt tepsibe kb. fél evőkanálnyi halmokat 

kanalazunk, és megszórjuk reszelt sajttal. 220 ᵒC –ra előmelegített sütőben, kb. 15-20 perc alatt aranybarnára sütjük. 

 

BROKKOLI KRÉMLEVES (108 Kcal- 7 g fehérje- 4,5 g zsír- 10,2 g szénhidrát) 

Hozzávalók 1 főre: 12 dkg brokkoli, 3 dkg vöröshagyma, 1 kisebb gerezd fokhagyma, bors, só, szerecsendió, 3 g vaj, 

0,5 dl joghurt, 150 ml víz. 

Elkészítés: A brokkoliból 3-4 pici rózsát félreteszünk. A felkockázott hagymát megpirítjuk az olajon, majd rádobjuk a 

zúzott fokhagymát, azután a rózsáira szedett brokkolit, és felöntjük a víz felével. (A brokkoli szárát is nyugodtan 

használjuk, csak előtte hámozzuk meg!) Sózzuk, borsozzuk, és belereszeljük a szerecsendió felét. Ha a brokkoli 

puhára párolódott, 3-4 pici rózsát félreteszünk, majd felöntjük a maradék vízzel, és hozzákeverjük a „felmelegített” 

joghurtot. Kb. 5 percig forraljuk a levest, végül botmixerrel összezúzzuk. Ha szükséges, utólag még sózzuk, borsozzuk. 

Az egész brokkolirózsákkal tálaljuk. 

 

ROSTON SÜLT TŐKEHALFILÉ (131 Kcal- 21 g fehérje-5,2 g zsír- 0 g szénhidrát) 

Hozzávalók: 12 dkg tőkehalfilé, 5 g olaj, fűszerek ízlés szerint: só, bors, kakukkfű, citromlé, kapor, oregánó, chili, 

koriander, petrezselyem, fokhagyma, babérlevél, köménymag, metélőhagyma, bazsalikom, kakukkfű, majoranna. 

Elkészítés: Az olajat és a választott fűszereket összekeverjük. Egy tepsit zsírpapírral kibélelünk, erre fektetjük a 

halszeletet és a fűszeres olajjal szépen átkenjük. 160-180 fokon 10-15 perc alatt megsütjük.  

 RIZI-BIZI (274 Kcal- 9,3 g fehérje- 4,8 g zsír- 51 g szénhidrát) 

Hozzávalók: 5 dkg basmati rizs, 8 dkg zöldborsó, 3 g olaj 

 

ZÖLDBABFŐZELÉK VAGDALTTAL (144 Kcal-5,9 g fehérje-5,1 g zsír- 17 g szénhidrát/ 193 kcal, 20,4 g fehérje, 3,3 g zsír, 

9,4 g szénhidrát) 

Hozzávalók 1 adaghoz: 

Főzelékhez: 

200 g zöldbab, 3 dkg vöröshagyma, 1 gerezd fokhagyma, 3 g olaj, só, bors, fűszerpaprika, 2 evőkanál joghurt, 5 g TK 

liszt 

Vagdalthoz: 

8-10 dkg darált csirkemell/csirkecomb/tőkehal/harcsa/ sertéscomb, 10 g zabpehely, 1/3 tojás, 5 dkg vöröshagyma, 1 

gerezd fokhagyma, só, bors, fűszerpaprika 
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Elkészítés: A hagymát megdinszteljük az olajon, majd a paprikát hozzákeverjük. Egyben is csinálhatjuk a fasírozott 

hagymájával, így csak ketté kell osztani. Hozzáadjuk a zöldbabot, kevés vizet hozzáadva roppanósra pároljuk, közben 

fűszerezzük a sóval, borssal, fokhagymával. A joghurtból, lisztből habarást készítünk, és ezzel besűrítjük főzelékünket, 

és kb. 5 perc alatt jól összeforraljuk. 

A vagdalthoz a darált húshoz hozzá adjuk a paprikás dinsztelt hagymát, a tojás, a pici vízzel meglocsolt zabpelyhet, a 

fűszereket és összedolgozzuk. Vizes kézzel kis golyókat formázunk, melyeket sütőpapírral bélelt tepsiben, alufóliával 

lefedve, 180 fokon 30 percig sütjük. Csirkemellnél, halnál elég 10 perc. Az alufóliát levéve, 200 fokon szép pirosra 

sütjük. 

 

HUMMUSZ- CSICSERIBORSÓKRÉM (257,5 Kcal-6,7g fehérje-18 g zsír-12,5g szénhidrát/100 g) 

Hozzávalók: 

fél üveg csicseriborsó konzerv- 200 g, tahini paszta házilag: 30 g szezámmag (lehet több is, nekem sajnos nem volt 

több otthon) és 15 g olíva olaj, 1 gerezd fokhagyma, 1 evőkanál citromlé, 2 evőkanál olíva olaj 

Elkészítés: A szezámmagot serpenyőben óvatosan, pár perc alatt picit megpirítjuk. Egy aprítógépben szinte pépesre 

daráljuk, majd hozzákeverjük az olíva olajat, ez lesz a tahini paszta. Adjuk hozzá a csicseriborsót, a fokhagymát, 

citromlevet, az olíva olajat, és pürésítsük a kívánt állagúra. 

 

FRANKFURTILEVES (150 kcal, 7 g fehérje, 9,4 g zsír, 10 g szénhidrát) 

Hozzávalók 1 főre: 

15 dkg kínai kel, 1/2 db baromfi virsli, 3 dkg hagyma, 1 gerezd fokhagyma, 2 evőkanál kefír, 3 g olaj, pirospaprika, só, 

bors, majoranna 

Elkészítés: Az apróra vágott vöröshagymát pici olajon megdinszteljük, majd hozzákeverjük a pirospaprikát és felönjük 

kis vízzel. A megmosott, apró darabokra tépett és vágott kínai kelt hozzáadjuk, és felöntjük annyi vízzel, hogy bőven 

ellepje. Sózzuk, borsozzuk, ízesítjük majorannával, egész fokhagymával. Főzzük kb. 15-20 percig, majd hozzá adjuk a 

felkarikázott virslit, és a főzőlével lassan felmelegített joghurtot is. 3-4 perc főzés után lezárhatjuk a gázt. 

 

PALACSINTA ÁFONYÁS TÚRÓKRÉMMEL (1db túrókrémes palacsinta 150 kcal, tartalmaz 17 g szénhidrátot) 

Hozzávalók 16 db-hoz: 

30 dkg liszt változó arányban: teljeskiőrlésű, zabpehely, durum, 2 db tojás, 600 ml víz, 1-2 evőkanál olívaolaj 

pici só 

Hozzávalók a túrókrémhez 8 db – 5-6 dkg/db: 

250 g zsírszegény túró, 1 doboz (125 g) joghurt, jelen esetben Actívia, 8 dkg (de lehet több) gyümölcs, jelen esetben 

mirelit áfonya, ízlés szerint reszelt citromhéj, édesítő, vanília aroma 

Elkészítés: A túrókrémhez a hozzávalókat összekeverjük, édesítjük ízlés szerint. 

Egy tálban a tojásokat pici sóval kissé felverjük, majd a lisztet a vízzel felváltva, jól összekeverve, csomómentesen, 

nem túl híg palacsintatésztát készítünk. A végén hozzákeverjük az olajat, és állni hagyjuk legalább 20 percet. Az idő 

lejárta után a palacsintasütőt pici olajjal kikenjük, felmelegítjük és a sütő méretétől függően kb. 5-6 dkg-nyi tésztát 

beleöntünk, miközben szép egyenletesen elterítjük a serpenyőben. Közepes-magas lángon pár perc alatt sütjük, ha 

elmozdul már, akkor átfordítjuk és 10-15 másodpercig sütjük csak a másik felet. Tányérba csúsztatjuk és megtöltjük 

4-5 dkg túrókrémmel, majd feltekerjük. 

 

ALMÁS SÁRGARÉPASALÁTA (48 Kcal, 0,9 g fehérje, 0,3 g zsír, 9 g szénhidrát) 

Hozzávalók: 

8 dkg sárgarépa, 5 dkg alma, 1-2 csepp hidegen sajtolt növényi olaj, (de pároláshoz ne használjunk extra szűz 

változatokat!) 

Elkészítés: A répát és az almát tetszőlegesen felszeleteljük. Minél apróbbra vágjuk, Glikémiás Indexe (GI) nőni fog.  

Keverjük össze őket a pici olajjal együtt. A répa vitamintartalma jobban hasznosul, ha nem nyersen, hanem picit 

átpárolva, átsütve készítjük. Ebben a hideg időben jól is esik egy langyos, melengető fogás. 
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TÖLTÖTT PAPRIKA (295 Kcal-21,5 g fehérje-12,5 g zsír- 21,5 g szénhidrát) 

Hozzávalók: 

8 dkg darált hús, 1 dkg barnarizs, 2-2,5 dl paradicsompüré vagy 5-10 dkg sűrített paradicsom, 3 dkg vöröshagyma 

5 g TK liszt, 1/3 tojás, 6 g olaj, 1 db télire lefagyasztott zöldpaprika, fűszerpaprika, só, bors, zöldfűszerek 

Elkészítés: A mártáshoz a lisztet szárazon picit átmelegítjük (nem pirítjuk!), hozzáadjuk az olajat, ízlés szerint 

pirospaprikát. Jól összekeverjük, és már öntjük fel a paradicsompürével, persze csak óvatosan adagolva. Ez a diétás 

rántás, mert elkerüljük a zsiradék hevítését, amitől az olaj sérül, károsodik, egészségre ártalmas anyagok keletkeznek 

benne. A mártás ne legyen nagyon sűrű, mert a rizs megpuhulásához vízre van szüksége. Hagyjuk főni. Amíg felforr, 

összeállítjuk a húsgombócunkat. A hagymát nyersen vagy dinsztelve-paprikásan is felhasználhatjuk. A darált húst 

összekeverjük a tojással, a megmosott rizzsel, hagymával, a fűszerekkel. Gombócokat készítünk vagy paprikába 

töltjük. Ha forr a mártásunk, óvatosan tegyük bele a gombócokat és főzzük kb. 40 percig, hogy a rizs megpuhuljon. 

 

Ez egy minta étrend. Személyre szabott étrendért keresse Egészségfejlesztési Irodánk dietetikusát! 

A teljes heti étrend megtalálható: www.efidombovar.hu – egészségünk- táplálkozás 

 

 
Online tájékoztatók, hírek, információk szakemberektől: 

- www.mdosz.hu 

- www.okostanyer.hu 

- www.mibolmennyitegyek.hu 

- facebook: https://www.facebook.com/youteefool, https://www.facebook.com/teritekenazegeszseg, 

https://www.facebook.com/dietetikus.szucs.zsuzsanna, https://www.facebook.com/antalemesedietetikus, 

https://www.facebook.com/dietetikusod, https://www.facebook.com/merokanal.hu, 

https://www.facebook.com/szupermenta, https://www.facebook.com/FelelosGasztrohos 

 

http://www.efidombovar.hu/
http://www.mdosz.hu/
http://www.okostanyer.hu/
http://www.mibolmennyitegyek.hu/
https://www.facebook.com/youteefool
https://www.facebook.com/teritekenazegeszseg
https://www.facebook.com/dietetikus.szucs.zsuzsanna
https://www.facebook.com/antalemesedietetikus
https://www.facebook.com/dietetikusod
https://www.facebook.com/merokanal.hu
https://www.facebook.com/szupermenta
https://www.facebook.com/FelelosGasztrohos

