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

ÉTKEZÉS ENERGIA kcal / 
SZÉNHIDRÁT g 

HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK SZOMBAT VASÁRNAP 

REGGELI 300-350 kcal / 
25-30 g 

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

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

4 dkg 
csicseriborsókrém 
4-5 dkg TK 
rozskenyér 
10 dkg jégsaláta 
 

4-5 dkg magos 
kenyér+ 
körözött 5dkg+ 
10 dkg párolt 
savanyúkáposzta 

tonhalkrém 
4-5 dkg 
graham 
zsemle 
póréhagyma 

4-5 dkg bundás 
korpás kifli+ 
10 dkg párolt  
sárgarépa 

 Húsos, sajtos 
Tortilla joghurtos 
salival 
  
 

TÍZÓRAI 100-150 kcal / 
15-15 g 

10 dkg körte 
15 g dió 

15 dkg alma 
2-3 db túrós 
zabpehelypogi 

1,5 dl tej 
3 db Korpovit keksz 

10 dkg alma+ 
20g cukormentes 
müzli 

puding kivivel 10 dkg körte 
15 g mandula 

almás-túrós 
zabkeksz 

EBÉD 500-550 kcal / 
50- 60 g 

 
8-10 dkg 
sertéscomb pöri 
Lencsefőzelék 

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

Frankfurtileves 
2 db túrós-áfonyás 
palacsinta 

Gombaleves 
Sült csirke 8-10dkg+ 
10dkg sült 
édesburgonya+ 
18 dkg Almás 
céklasali 

Zöldségleves 
Rakott 
káposzta 

Zöldborsóleves 
 Gombapörkölt 
5 dkg 
durumtészta 
 

Gyümölcsleves 
Rántott csirke 
Csőben karfiol 

UZSONNA 100- 150 kcal / 
15- 20 g 

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

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

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

kefír 1 doboz  
1 EK búzakorpa 
 5 g lenmag,  
6 dkg jégcsapretek 

Almás 
zabkeksz 
 

gyümölcssaláta: 
5 dkg alma+5 dkg 
meggy+5 dkg 
narancs +10g 
pirított 
szezámmag+ 2 
dkg mozzarella 
sajt 

10-12 dkg 
sütőtök sütve 
15 g pirított 
tökmag 

VACSORA 300-300 kcal / 
30-35 g 

Sonkás-sajtos 
melegszendvics 
reteksalátával 

  

Z.babfőzelék 
Zabpelyhes 
vagdalt 

Töltött paprika Tojásos lecsó 
5 dkg bulgurral 

Joghurtos sült 
zöldségek  

Tökfőzelék 
zabpehellyel 
8 dkg sülthús 
 

Sajtos 
céklasaláta 
3 dkg TK 
rozskenyér 
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RECEPTEK: 

Reggelik 

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. 

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. 

 



  

3 
 

KÖRÖZÖTT  (88 Kcal- 9,7 g fehérje- 3 g zsír-5,2 g szénhidrát) 

Hozzávalók 1 adaghoz: 5 dkg zsírszegény túró, 1 dl zsírszegény joghurt, ízlés szerint hagyma, fűszerpaprika, petrezselyemzöld, őrölt kömény, só 

TONHALKRÉM (62,5 Kcal- 10,7 g fehérje- 1,6 g zsír- 1,3 g szénhidrát) 

Hozzávalók 4 adaghoz:  

160 g tonhalkonzerv natúr lében, vagy jól csepegtessük le az olajat 

20 dkg zsírszegény krémes tehéntúró 

1 közepes fej vöröshagyma 

1 ek olíva olaj- olajos halnál nem kell 

só, bors ízlés szerint 

1 kávéskanál mustár- hozzáadott cukormentes 

Elkészítés: 

A hagymát felaprítjuk, majd a többi hozzávalóval jól összedolgozzuk. 

 

BUNDÁS KIFLI ÚJRA GONDOLVA (195 Kcal- 10,7 g fehérje- 7 g zsír- 23 g szénhidrát) 

Hozzávalók személyenként: 

5 dkg teljeskiőrlésű kifli 

1 tojás 

2-3 dkg sárgarépa 

csipet só, tetszés szerint zöldfűszerek 

Elkészítés: 

A sütőt előmelegítjük 200 fokra. 

A kiflit felkarikázzuk. A tojást a lereszelt sárgarépával, fűszerekkel jól felverjük.  

A kiflikarikákat a tojásban jól átforgatjuk és sütőpapírral vagy szilikonlappal kibélelt tepsire helyezzük, és 2-3 perc alatt készre sütjük. Friss vagy savanyított 

zöldségekkel, „Okostányér” módra tálaljuk. 

Készíthetünk belőle rántottát is. Készítésénél törekedjünk, hogy csupán pici olajat, zsiradékot használjunk a sütéshez. 

Gazdagíthatjuk zöldségekkel, magvakkal, zöldfűszerekkel. Péksütemény helyett maradék rizs, bulgur, durumtészta is lehet a gabona rész a tányéron. 
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HÚSOS- SAJTOS TORTILLA JOGHURTOS SALIVAL 

Összetevők a tésztához, kb.10 laphoz (1db 142 Kcal, 3,86 g fehérje, 4,6 g zsír, 21 g szénhidrát) 

1 bögre teljeskiőrlésű liszt 

1 bögre búzaliszt                          összesen kb.30 dkg liszt 

2 evőkanál olívaolaj 

2-3 evőkanál lenmagpehely 

kis só, sütőpor, tetszés szerint zöldfűszerek 

kb. 2 dl víz 

Elkészítés: 

A száraz összetevőket összekeverjük, hozzáadjuk az olajat, majd annyi vizet, hogy összedolgozva lágy, de jól gyúrható, nem ragadó tésztát kapjunk. 10 felé 

osztjuk a tésztát, kis gombócokat formázunk és nagyjából kör alakúra nyújtjuk. Palacsintasütőben 2-3 perc alatt, közepes lángon, 1-2-szer megfordítva készre 

sütjük. Megkenjük a joghurtos salátával, megszórjuk a hússal, sajttal és összehajtogatjuk tetszés szerint. 

 

A saláta összetevői 1 adaghoz (97 Kcal, 2,9 g fehérje, 4,6 g zsír, 10 g szénhidrát): 

10 dkg tetszés szerint összeválogatott idényzöldség, télen lehet mirelit is (pl.káposzta, sárgarépa, póréhagyma, fokhagyma, cékla). Összeaprítjuk, kisebb vagy 

nagyobb darabokra.  

2 evőkanál natúr joghurt 

pár csepp extra szűz olíva-, vagy hidegen sajtolt repce-,lenmag-,tökmag-,dióolaj 

pici só, tetszőleges zöldfűszerek 

Jól összekeverjük. 

Húsos töltelék 

4 dkg bármilyen maradék hús, vagy sovány felvágott, virsli felkockázva (kb. 52 kcal, 4,24 g fehérje, 5,6 g zsír, 1 g szénhidrát) 

3 dkg zsírszegény sajt reszelve vagy felcsíkozva (69 kcal, 7,2 g fehérje, 4,2 g zsír, 0,6 g szénhidrát) 

 

Tízóraik 

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.  



  

5 
 

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. 

18 db lett, közel azonos méret. 

GYÜMÖLCSÖS VANÍLIAPUDING (94 kcal, 4,5 g fehérje, 2,3 g zsír, 14,6 g szénhidrát)  

Hozzávalók: 

125 ml tej, 1,5%-os vagy növényi tej  

10 g vaníliás pudingpor 

édesítő  

100 g gyümölcs, pl. alma, körte, ananász,   

Elkészítés:  

A pudingot a csomagolásán szereplő utasítás szerint elkészítjük, ízlés szerint édesítővel ízesítjük. A gyümölcsöt megtisztítjuk, a felét egy tálka aljába tesszük, 

rákanalazzuk a pudingot, majd a gyümölcs másik felét a tetejére rétegezzük. 

ALMÁS-TÚRÓS SÜTI (Energia: 154 kcal, Fehérje: 11,6 g, Zsír:3,1 g, Szénhidrát: 17 g) 

Hozzávalók 1 főre/10 főre: 

6 dkg alma/ kb. fél kg 

50 gramm zsírszegény túró/ 500 g 

20 gramm zabpehely/ 200 g 

1/3 db tojásfehérje/ 2 db 

vanília aroma 

fahéj 

(folyékony édesítő) 

Elkészítés 

Az almákat reszeljük le, ízlés szerint szórjuk meg fahéjjal. A túrót keverjük el 1-2 csepp vanília aromával. Ezután keverjük hozzá az almához. Amikor homogén 

masszát kaptunk, adjuk hozzá a zabpelyhet is. Utolsó lépésként a tojásfehérjéből felvert kemény habot is forgassuk bele az almás keverékbe, hogy kicsit 

fellazítsuk az állagát. 1 adagnál kanállal készítsünk kis halmokat, nagyobb mennyiségnél öntsük tepsibe. 180 fokra előmelegített sütőben 30 perc alatt készre 

sütjük. 
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Ebédre 

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 

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.  

 

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 
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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 

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. 

1 db palacsinta üresen kb. 57-62 g, tartalmaz 90 kcal energiát, 14 g szénhidrátot. 1db túrókrémes palacsinta 150 kcal, tartalmaz 17 g szénhidrátot. 

 

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. 
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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 

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

Hozzávalók 1 főre: 

sárgarépa 3 dkg 

petrezselyem 3 dkg 

gomba 2 dkg 

vöröshagyma 2 dkg 

olaj 3 g 

fűszerpaprika, só, bors, petrezselyemzöld 

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. 

 



  

9 
 

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.   

RAKOTT KÁPOSZTA (369 Kcal- 25,7 g fehérje- 13 g zsír- 37 g szénhidrát) 

Hozzávalók 1 főre: 

savanyúkáposzta 20 dkg 

darált pulykahús 10 dkg 

rizs/bulgur/hajdina 3 dkg 

vöröshagyma 5 dkg 

fokhagyma 1 gerezd 

olaj 5 g 

12%-os tejföl 1 evőkanál 

só, bors, fűszerpaprika, babérlevél 

Elkészítés: 

A rizst megfőzzük. A hagyma felét felaprítjuk, megdinszteljük, hozzáadjuk a darálthúst és fehéredésig jól átsütjük, sózzuk, borsozzuk, hozzákeverjük a 

pirospaprikát és felöntjük vízzel. Főzzük 20 percig. A hagyma másik felét vékonyra felkarikázzuk. Egy tepsi alját vékonyan megkenjük olajjal, erre szépen 

elosztjuk a káposzta felét, majd a rizst. Erre jön a fűszeres darált hús, a szaftját félre tesszük. Beborítjuk a maradék káposztával, a hagymakarikával. A szaftot a 

tejföllel jól elkeverjük és egyenletesen ráöntjük a káposzta tetejére. 180-200 fokon kb.20 perc alatt szépen összesütjük. 
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ZÖLDBORSÓLEVES (120 Kcal- 3,9 g fehérje- 3,5 g zsír- 16 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 

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. 

 

GOMBAPÖRKÖLT (98 Kcal- 5,3 g fehérje- 5,5 g zsír- 7,2 g szénhidrát) 

Hozzávalók 1 főre 

15 dkg gomba (rókagombából a legfinomabb, de amit te szeretsz) 

5 dkg hagyma 

1 kis paprika, ha van otthon 

5 g olaj 

pirospaprika, petrezselyemzöld, só, bors 

Elkészítés: 

A gombát alaposan megmossuk, felvágjuk. A hagymát felaprítjuk, olajon megdinszteljük és a kis darabokra vágott paprikát hozzáadjuk. Jöhet bele a gomba. 

Megszórjuk a pirospaprikával, és felöntjük annyi vízzel, hogy ne lepje el (a gomba levet enged). Sózzuk, borsozzuk, beledobjuk az apróra vágott petrezselymet 

is. 15 -20 perc alatt készen is van. 

Tipp: Gazdagíthatjuk tejföllel, joghurttal is - így már paprikás lesz a neve. Ilyenkor még egy kicsit kevesebb vizet adjunk hozzá. A tejfölt nem kell elhabarni 

liszttel. Ha nem vizezzük túl a gombát, és elég sűrű a tejföl, görög joghurt, kellőképpen sűrű lesz a gombapaprikás is. 
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GYÜMÖLCSLEVES (90 Kcal- 2,1 g fehérje- 2 g zsír- 15 g szénhidrát) 

Hozzávalók 1 főre: 

alma 5 dkg 

körte 5 dkg 

mirelit meggy 3 dkg 

joghurt 2 evőkanál 

citrom, édesítő, fahéj, szegfűszeg 

Elkészítés: 

Az almát és a körtét felkockázzuk, majd hozzáadva a meggyet 5-10 percig pároljuk. Közben ízesítjük a fahéjjal, szegfűszeggel, citrommal. Ne főzzük szét a 

gyümölcsöket, maradjanak kicsit roppanósak. Felöntjük kb. 2 dl vízzel, majd a joghurttal „behabarjuk”. 

 

RÁNTOTT CSIRKEMELL (243 Kcal- 27,4 g fehérje- 8 g zsír- 13 g szénhidrát) 

Hozzávalók 1 főre: 

csirkemell 10 dkg 

tojás 1/3 

teljeskiőrlésű liszt 10 g 

zabpehely 10 g  

só, olaj 

Elkészítés:  

Hagyományos módon bepanírozzuk a besózott húst- liszt-tojás-szezámmag. A sütőt előmelegítjük 200 fokra. A panírozott húst sütőpapírral bélelt tepsibe 

helyezzük, megspricceljük pici olajjal, és kb. 20 perc alatt készre sütjük. 2-3x forgassuk közben. 

CSŐBENSÜLT KARFIOL (280 Kcal- 18,6 g fehérje- 13 g zsír- 21 g szénhidrát) 

Hozzávalók 4 főre: 

60 dkg karfiol 

20 dkg sárgarépa 

20 dkg burgonya 
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250 g (2 kis doboz) joghurt  

1 kiskanál mustár  

4 db tojás  

100 g zsírszegény sajt  

1 kiskanál só  

⅓ kiskanál fekete bors  

10 g vaj/margarin/olaj  

 

Elkészítés: 

A burgonyát, zöldségeket alaposan megmossuk, hámozzuk, és feldaraboljuk. A karikára vágott sárgarépát a burgonya hasábokkal felrakjuk főzni sós vízbe, és 

forrástól számított 5 percig előfőzzük. Majd belerakjuk a rózsáira szedett karfiolt is, és még 5 percig főzzük. Egy kisebb tepsit vagy hőálló edényt kikenünk 

vajjal vagy olajjal. Alulra rakjuk a burgonyát, majd a sárgarépát, és végül a karfiolt. A tojásokat egy tálban kissé felverjük, sózzuk, borsozzuk, majd 

hozzákeverjük a joghurtot, mustárt. A keveréket ráöntjük a karfiolra, majd megszórjuk a reszelt sajttal. Előmelegített sütőben, 180 fokon 25 percig sütjük, míg 

a sajt szépen megpirul. 

 

Uzsonnák 

 

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

 

Vacsorák: 

 

SAJTOS CÉKLASALÁTA ( 283 Kcal-12g fehérje-18 g zsír-15g szénhidrát) 

Hozzávalók 4 adaghoz:  

1dl fehér balzsamecet  

3 fej lila hagyma  

50 dkg cékla  

8 ág kakukkfű 

 10 g olaj  

só, bors  

3-4 dkg  dióbél, kb. 3-4 dió 

16 dkg kecskesajt vagy 24 dkg light mozzarella sajt 

Elkészítés: 

Nagyméretű serpenyőben kis olajon a cikkekre vágott lila hagymát átpirítjuk, majd felöntjük a balzsamecettel, és állandó kevergetés mellett felforraljuk. 

Közepes lángon 6-7 percig főzzük.  

A céklát megfőzzük kb. 30 perc alatt, majd meghámozzuk, cikkekre vágjuk, a lila hagymához adjuk, 4 ág kakukkfűvel együtt, és további 1-2 percig főzzük. 

Sózzuk, borsozzuk, végül kiszedjük a serpenyőből, és hűlni hagyjuk. 
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A tálra halmozzuk a salátát, megszórjuk a durvára vágott dióval, a megmaradt kakukkfű lecsipkedett leveleivel, valamint a teáskanállal kis darabokra osztott 

sajttal. 

SÜLT ZÖLDSÉGEK SAJTTAL (300 kcal, 14,5 g fehérje, 12,8 g zsír, 26,5 g szénhidrát) 

Hozzávalók 4 személyre: 4 db sárgarépa, 2 db cukkini, 1 nagy fej vöröshagyma, 2 db nagy alma, 1 ek olaj, 1 db citrom leve, 4 kis pohár joghurt, só, bors 

Elkészítés: 

A zöldségeket megtisztítjuk és feldaraboljuk, tetszés szerint vághatjuk karikára, hasábokra. Az almákat meghámozzuk, kimagozzuk, vékony cikkekre vágjuk. 

Egy nagy serpenyőben olajat hevítünk, és beledobjuk a cukkinikarikákat, sózás nélkül gyorsan átpirítjuk. Az elkészült cukkiniket hőálló tepsibe terítjük, kissé 

megsózzuk. 

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 cukkinikarikákra terítjük. 

Az egészet meglocsoljuk a joghurttal, megszórjuk 2,5 dkg zsírszegény reszelt sajttal, forró sütőbe tesszük és 15 perc alatt készre sütjük. 

 

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 
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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. 

 

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 

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. 
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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. 

 

TOJÁSOS LECSÓ BULGURRAL (344 Kcal-19 g fehérje-15 g zsír- 35 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 

2-3 dkg bulgur 
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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. 

 

ZABPELYHES TÖKFŐZELÉK (170 Kcal-6,5 g fehérje-6,3 g zsír-19 g szénhidrát) 

Hozzávalók 1 adaghoz: 

25 dkg mirelit gyalult tök 

15 g zabpehely 

3 dkg vöröshagyma 

3 g olaj 

2 evőkanál kefír 

só, pirospaprika, kapor 

Elkészítés 

A hagymából paprikás alapot készítünk. Hozzáadjuk a mirelit tököt, a kaprot, csak pici vizet, sózzuk, és pároljuk 10 percig. Habarást készítünk a kefírből és 

zabpehelyből, besűrítjük vele a főzeléket. Főzzük kb. 10 percig. 

 

 

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


