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1600-1800 Kcal, 180-200 g szénhidrát tartalmú téli étrend 

férfiaknak 

1. nap 

Reggeli: 1 db főtt virsli, mustár, 7-8 dkg TK kifli, 12 dkg párolt sárgarépa  

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

Ebéd: Babgulyásleves, 3-4 db túrós pogácsa 

Uzsonna: 10-12 dkg sütőtök sütve, 15 g pirított tökmag 

Vacsora: Tojásos lecsó bulgurral 

2. nap 

Reggeli: 7-8 dkg magos kenyér, körözött 8 dkg, 12 dkg párolt savanyúkáposzta (3 g olajjal) 

Tízórai: 15 dkg alma, 20g cukormentes müzliszelet 

Ebéd: Gombaleves, Sült csirke 15 dkg, 18 dkg sült édesburgonya, 18 dkg Almás céklasali 

Uzsonna: Kefíres mártogatós: 1 db kefír, 1 EK búzakorpa, 5 g lenmag, 3 g olívaolaj, pirospaprika, bors,                   

                                              6 dkg jégcsapretek 

Vacsora: Töltött paprika 8 dkg burgonyával 

3. nap 

Reggeli: 8-10 dkg cukormentes pácolt heringfilé, 7-8 dkg graham zsemle, 12 dkg póréhagyma 

Tízórai: 30-35 g zsírszegény kockasajt (2db), 10 dkg kivi, fél korpás kifli 

Ebéd: Zöldborsóleves, Rakott burgonya, 15 dkg ecetes uborka 

Uzsonna: Almás zabkeksz 

Vacsora: Joghurtos sült zöldségek 

 

RECEPTEK 

 

BABGULYÁS (366 kcal, 29 g fehérje, 8,2 g zsír, 40,5 g szénhidrát) 

Hozzávalók 1 főre:  

5 dkg szárazbab, 8 dkg sertéscomb, 3 dkg sárgarépa, 4 dkg petrezselyemgyökér, 6 dkg vöröshagyma, 1 gerezd 

fokhagyma, 1 dkg lecsó, 3 g olaj, pirospaprika, só, bors, petrezselyemzöld, babérlevél, majoranna, kömény 

Elkészítés: Forró zsiradékon megpirítjuk a finomra aprított vöröshagymát, rajta megfuttatjuk a zúzott fokhagymát és 

a köményt, a felkockázott húst rátesszük, pár percig dinszteljük, amíg a hús kifehéredik. A tűzről lehúzzuk, 

megszórjuk pirospaprikával, elkeverjük, és felengedjük annyi vízzel, amennyi bőven ellepi. Hozzáadjuk a lecsót is. 

Amíg a leves felforr, a beáztatott babot előfőzzük: bő vízben, a forrástól számított 5 perc múlva a puffasztó levét 

leöntjük, a forró babot a forró leveshez adjuk. (Hideg vízhez ne adjuk, mert a forró bab megedződik, és nehezebben 

puhul meg.) Ha kell, vizet öntünk rá, hogy bőven ellepje. 



2 
  

A levest fűszerezzük sóval, borssal, majoránnával, babérral, és takarékon főzzük tovább. Amikor félpuha a hús, 

belerakjuk a zöldségeket, a petrezselyemzöldet, és további vizet adunk hozzá, sóval, fűszerekkel ízesítjük, majd 

takarékon puhára főzzük. 

 

TÚRÓS POGÁCSA (1 db 76 kcal, 3 g fehérje, 4 g zsír, 7,2 g szénhidrát) 

Hozzávalók: 

25 dkg tehéntúró, 15 dkg finomliszt, 10 dkg teljeskiőrlésű liszt, 1 db tojás, 10 dkg vaj, 2 tk só, 1 db tojás (a kenéshez) 

Elkészítés: A túrót elkeverjük a liszttel, vajjal, tojással és a sóval. Összegyúrjuk. Frissentartó fóliába téve, 3 órát 

hűtőben pihentetjük, vagy előző este állítjuk össze, és másnap reggel sütjük. Ezután fél centisre nyújtjuk lisztezett 

felületen, majd késsel berácsozzuk a tetejét, megkenjük a felvert tojással. Kiszaggatjuk, kb. 26 db lesz belőle. 

Sütőpapírral bélelt nagy tepsire tesszük. Előmelegített 180 fokos sütőben 25 perc alatt megsütjük. 

TOJÁSOS LECSÓ BULGURRAL (378 Kcal-20,3 g fehérje-15,2 g zsír- 43 g szénhidrát) 

Hozzávalók 1 adaghoz 

2 db tojás, 20 dkg mirelit vagy üveges lecsó, 5 dkg vöröshagyma, ha nincs a kész lecsónkban, 3 g olaj, 4 dkg bulgur. 

Elkészítés: Vizet forralunk. A kimért bulgurt egy befőttesüvegbe tesszük és felöntjük annyi forró vízzel, hogy bőven 

lepje el. Sózzuk és lezárjuk az üveget, hagyjuk, hogy megpuhuljon, miközben felszívja a vizet. Addig a hagymát pici 

olajon átfuttatjuk, hozzáadjuk a lecsót és összeforraljuk. A tojásokat felverjük és a lecsóra borítjuk. Fűszerezzük és 

kevergetve a tojást megsütjük. Együtt fogyasszuk. 

 

KÖRÖZÖTT (107 Kcal- 12,5 g fehérje- 3,5 g zsír- 6 g szénhidrát) 

Hozzávalók 1 adaghoz: 7 dkg zsírszegény túró, 1 dl natúr joghurt, ízlés szerint hagyma, fűszerpaprika, 

petrezselyemzöld, őrölt kömény, só 

GOMBALEVES (100 Kcal- 2,8 g fehérje- 3,5 g zsír- 12,4 g szénhidrát) 

Hozzávalók 1 főre: 

sárgarépa 3 dkg, petrezselyemgyökér 3 dkg, gomba 2 dkg, vöröshagyma 2 dkg, olaj 3 g, fűszerpaprika, só, bors, 

petrezselyemzöld, 1 dkg tészta 

Elkészítés: A felaprított vöröshagymát, a felkarikázott répát, gyökeret az olajon megdinszteljük, pirospaprikával 

összekeverjük és felöntjük 3 dl vízzel. Beletesszük a gombát, fokhagymát és ízesítjük a fűszerekkel. Forrástól számítva 

kb. 30 percig főzzük, majd tehetünk bele 0,8 dkg száraz levestésztát. 

ALMÁS CÉKLASALÁTA (100 Kcal- 2,8 g fehérje- 3,5 g zsír- 12,4 g szénhidrát) 

Hozzávalók 1 adaghoz: 

tisztított cékla vagy cékla konzerv 10 dkg, alma 8 dkg, citrom, só, pici édesítő, ha szükséges 

Elkészítés: A nyers céklát hámozzuk meg, mossuk meg alaposan, majd az almával együtt nagyobb lyukú reszelőn 

reszeljük le. Keverjük össze a citrom frissen facsart levével, pici édesítővel és a csipet sóval. Jól forgassuk össze. Ha 

van lehetőségünk, pihentessük egy-két órán keresztül, hogy az ízek jól összeérjenek. 

Tálaláskor megszórhatjuk a céklasalátát napraforgómaggal vagy kis darabokra vágott dióval, aprított 

petrezselyemmel. Hűtőben, zárható üvegben vagy dobozban pár napig eláll.   

 

TÖLTÖTT PAPRIKA (331 Kcal-22,3 g fehérje-12,8 g zsír- 28,8 g szénhidrát) 

Hozzávalók 1 adaghoz: 

8 dkg darált hús, 2 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, így elkerüljük a zsiradék hevítését, amitől az olaj sérül, károsodik, és egészségre ártalmas anyagok 

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

 

ZÖLDBORSÓLEVES (156 Kcal- 5,1 g fehérje- 3,6 g zsír- 23 g szénhidrát) 

Hozzávalók 1 főre: 

sárgarépa 3 dkg, petrezselyem 3 dkg, zöldborsó 3 dkg, vöröshagyma 2 dkg, fokhagyma 1 gerezd, olaj 3 g, 

fűszerpaprika, só, bors, petrezselyemzöld, 1 dkg tészta 

Elkészítés: A felaprított vöröshagymát, a felkarikázott répát, gyökeret az olajon megdinszteljük, pirospaprikával 

összekeverjük és felöntjük 3 dl vízzel. Beletesszük a zöldborsót, fokhagymát és ízesítjük a fűszerekkel. Forrástól 

számítva kb. 30 percig főzzük, majd tehetünk bele 0,8 dkg száraz levestésztát. 

RAKOTT BURGONYA (450 kcal, 21,6 g fehérje, 27 g zsír, 37,5 g szénhidrát) 

Hozzávalók 1 főre 

15 dkg burgonya, 6 dkg sárgarépa vagy cékla/cukkini/gomba, 2 dkg vöröshagyma, 1 db baromfivirsli, 1 db főtt tojás 

1 dl kefír, 5 g olaj, só, bors, pirospaprika, zöldfűszerek 

Elkészítés: A burgonyát héjában megfőzzük, kihűtjük, héját lehúzzuk és felkarikázzuk. A sárgarépát és a hagymát 

megpucoljuk és felkarikázzuk. Pici olajon átpirítjuk, sózzuk, majd pár percig pároljuk. A virslit és a főtt tojást is 

felkarikázzuk. Egy tűzálló tálat, tepsit vékonyan kikenünk olajjal és a burgonya felét egy sorban lefektetjük pici 

ráfedéssel. Aztán mehet a hagyma, a répa, majd a virsli, és a tojás szép sorjában, végül befedjük a maradék 

burgonyával. A kefírt ízesítjük sóval, pirospaprikával, zöldfűszerekkel és egyenletesen a burgonyára borítjuk. Sütőben 

200 fokon addig sütjük, míg szép piros lesz, kb.20 perc. 

 

ALMÁS ZABKEKSZ (Energia: 168 kcal, Fehérje: 4,6 g Zsír: 6 g Szénhidrát: 21,5 g) 

Hozzávalók 1 főre: 

20 g zabpehely, 10 dkg alma, 10 g 85%-os étcsokoládé, 

Elkészítés: Az almát durvára lereszeljük, zabpehellyel keverjük, sütőpapírral bélelt tepsiben kisütjük. Olvasztott, vízzel 

higított étcsokival mártjuk. 

 

 SÜLT ZÖLDSÉGEK JOGHURTTAL, SAJTTAL (355 kcal, 20,2 g fehérje, 11 g zsír, 40 g szénhidrát) 

 

Hozzávalók 4 személyre: 32 dkg sárgarépa, 40 dkg fejeskáposzta és lilakáposzta, 2-3 dkg barnarizs, 1 nagy fej 

vöröshagyma, 2 db nagy alma, 1 ek olaj, 1 db citrom leve, 4 kis pohár joghurt, 16 dkg zsírszegény sajt, só, bors 

Elkészítés: A rizst jól átöblítjük, és beáztatjuk 1-2 órára. Ezután pici olajon kissé pirítsuk meg, majd dupla mennyiségű 

vízzel öntsük fel. Alacsony lángon, lefedve pároljuk kb. 30-35 percig, míg az összes vizet felszívja. Zárjuk el a lángot és 

hagyjuk még magában párolódni. 

A zöldségeket megtisztítjuk és feldaraboljuk, tetszés szerint vághatjuk karikára, csíkokra. Az almákat meghámozzuk, 

kimagozzuk, vékony cikkekre vágjuk. 

Egy nagy serpenyőben olajat hevítünk, és beledobjuk a káposztát, sózás nélkül gyorsan átpirítjuk, majd egy hőálló 

tepsibe terítjük, kissé megsózzuk. Erre terítjük szét a rizst. A hagymát és a répát a serpenyőbe dobjuk, gyorsan 

átpirítjuk, megsózzuk, borsozzuk, rázogatva tovább sütjük. Ráfacsarjuk a citromlevet, összerázzuk, hozzáadjuk az 

almacikkeket és 2-3 percig együtt pirítjuk, majd az egészet a rizsre terítjük. Az egészet meglocsoljuk a joghurttal, 

megszórjuk 2,5 dkg zsírszegény reszelt sajttal, forró sütőbe tesszük és 15 perc alatt készre sütjük. 

 

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

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

 

 

http://www.efidombovar.hu/
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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.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

