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EGÉSZSÉGES TÁPLÁLKOZÁS
BEVEZETÉS, A VAJDASÁG
Vajdaság Szerbia északi részén található. Európa éléskamrája lehetne, egy kis
odafigyeléssel. A termőföld minőséges, feketeföld, ami relatív kevés helyen található meg a
környező országokban. Az öntözés is megoldható, mivel kialakították az öntözést lehetővé tevő
csatornázási rendszert. Vajdaság kontinentális éghajlata megfelel a magas hozamú
kultúrnövények, a zöldségfélék és gyümölcsök termelésére. Jelentős kiemelni, hogy Szabadka és
környéke homokos talaján, valamint a Tarcal hegy (Fruska Gora) lejtőin jó és Európa szerte ismert
és elismert borok készülnek. Innen származott az a bor is, ami rajta volt a Titanic itallapján és a
bécsi császári palotában is élvezettel fogyasztották. Ez a Bermet, egy fajta desszert bor.
Vajdaságot három területi részre osztjuk Bácska, Bánát és Szerémség. A tájegységeket a Duna és
a Tisza folyók választják el egymástól.
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Óbecse a Tisza folyó bácskai oldalán fekszik. Ennek a folyónak és az árterületének jelentős
szerepe és hatása volt mindig a terület mező- és állatgazdaságára.
Régen erre a részre főleg a mezőgazdaság volt a jellemző. Növény- és állattenyésztésen
volt a hangsúly, viszont a halászat is jelentős szerepet játszott.
Napjainkban sajnos itt is érződik a változás. Mind kevesebben nevelnek állatokat, kevesebb
a háztáji kis gazdaság. A kultúrnövények termesztése áll továbbra is a vezető helyen.
Óbecse kisvárosi jellegű település, ahol a lakosság nagy része foglakozik
mezőgazdasággal, növény és gyümölcstermesztéssel, állattenyésztéssel. Annak ellenére, hogy
nincs kiterjed homokos talaja, igazi borvidéke, mégis ismert és elismert, kedvelt a bor, amit az itt
termő, tájjellegű krokán muskotályos szőlőből készítenek. Ez a terület, Óbecse mellett, a Tisza és
a Tisza holt ága között található. Ez a gyöngyszigeti szőlőfajta csakis ezen a területen termeszthető.
Gróf Rohonczy birtokáról indulva hódította meg a világot, még valamikor az Osztrák- Magyar
Monarchia idejében.
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Forrás: Mapio.net. Gróf Rohonczy Gedeon gyöngyszigeti kastélya

ÖSSZEFOGLALÓ
A tanulmány a korokon át fejődő, alakuló, az emberekre mind nagyobb hatással levő
táplálkozási szokásokra, hitekre és tévhitekre tér ki.
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A mi szülőföldünkre és környékére, Óbecsére jellemző az ipar mellett a mezőgazdaság is.
Az emberek nagy része foglakozik, kisebb vagy nagyobb mértékben, növénytermeléssel és
állattenyésztéssel.
A táplálkozási szokások lassanként alakultak ki, sok külső hatás következtében. Az
évezredek folyamán az ember megtanult „táplálkozni”. Elsajátította az élelmiszer beszerzési és
elkészítési módját. A korszakok minden egyes szakaszra ráütötték a bélyegüket. A technológia
kialakulása nemcsak az élelmiszerek feldolgozására és felhasználására volt nagy hatással, hanem
az emberek élelmezésére és életminőségére is. Az ipari fejlődéssel forgalomba kerülő tartósító és
emulgálószerek, ízfokozók, valamint a festékanyagok megváltoztatták az élelmiszereink
előállítását, tartósítását, minőségét. Ezekből kiindulva változott az emberek életminősége is.
Hatásukra egészen más problémák kerültek górcső alá, mint az ún. „civilizációs” illetve
népbetegségek. Ezek a túlsúly, a magas vérnyomás, a magas vércukorszint és belőle kialakuló
cukorbetegség, a szív és koszorúér megbetegedései, az agyi cirkulációs zavarok különféle fajtái.
Az étkezés, mint kiderült nagy mértékben okozhat pszichés problémákat is. A napjainkra jellemző
szépségideál kultusz, merőben másfajta étkezési szokások létrejöttét eredményezte. A tápanyag,
amit beviszünk a szervezetbe kihat annak működésére és az élet minőségére.
Ismernünk kell az alapvető élelmiszerek összetételét, hogy meg tudjuk tervezni a megfelelő
mennyiségű és minőségű tápanyag bevitelét.
A # lehet növényi és állati eredetű. Ipari vagy háztáji. Boltban vásárolt vagy az
őstermelőtől beszerzett. Akár vegetáriánus, akár húsevő az ember, oda kell figyelni a fehérje,
szénhidrát, zsírok, vitaminok, nyomelemek és ásványi anyagok megfelelő mennyiségű bevitelére
és arányára. A tápanyagok felhasználási módja is hatással van a szervezetre. Ezek mind jelentős
adatok a minőséges táplálkozás kialakítására.
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Életkoronként más a testi szükséglet, ebből kifolyólag az. energiaszükséglet is. A
mozgásmennyiség, az életvitel, a napjainkra jellemző stresszes életmód nagyban kihat az
energiafelhasználásra. Oda kell figyelni, mikor, mit, mivel és mennyit eszünk. Ezek jelentős
adatok, a szervezet állapot felmérésénél. Az egészséges táplálkozás nem egyenlíthető ki a
diétákkal, a csökkentett kalória bevitellel.

Forrás: angolingo.hu
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A TÁPLÁLKOZÁS TÖRTÉNETE
ŐSKOR
Az emberi táplálkozás története egyidős az emberrel.
Az ember elejében nem sok gondot fordított a változatos étrendre. Az volt számára a
lényeg, kielégítse éhségérzetét, túlélje a mindennapokat. Gyűjtögetett, magvakat, növényeket evett
eredeti állapotukban. Vadászott, kezdetleges szerszámaival amit tudott elejtett és mindenféle
feldolgozás nélkül el is fogyasztott.
Ahogy fejődött az ember, úgy változott az álláspontja a táplálkozási mód iránt is. A tűz
felfedezésével új fejezet kezdődött a táplálkozásban. Többé már nemcsak a természetes formában
megtalálható alakban fogyasztotta el a táplálékot, hanem elkezdte a hőkezelést.
Változott az életforma is. Az emberek csapatokba, hordákba verődtek. Közösségeket
alakítottak ki. Ez az életforma több változást is hozott az életükbe. Ugyanis a gyűjtögetéssel nem
tudtak elegendő élelmiszer mennyiséget biztosítani a nagyobb emberszámú csapatnak. Ebből
kifolyólag már nemcsak a növények begyűjtésével, esetleg szárításával elégítették ki
szükségleteiket, hanem elkezdte maga is ültetni, nevelni a növényeket, megszelídíteni, háziasítani
a vadállatokat. Ehhez az időszakhoz kötődik a növénytermesztés és az állattenyésztés kialakulása.
Megpróbálkozott a halászattal is. Változott a hozzáállás, az elkészítés módja. Kialakultak
megfigyeléseken alapuló szokások, amit elejében szájhagyomány útján terjesztettek. Kisebb
nagyobb sikerrel megtanulta tartósítani is némelyik élelmiszert. Ez az életmód megosztottá tette a
társadalmat, szerepek alakultak ki. A nők és a gyerekek inkább a növényeket gyűjtötték be,
szárították, termesztették. Az állatokat nevelték. Ők törődtek a háztájival. A férfiak védték a
csapatot, vadásztak.
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Ősember, Forrás: hu.pinterest.com
ÓKOR
Az első települések a folyók mellett alakultak ki. Mivel azok a területek bővelkedtek
vadban, halban, vízimadarakban. Változatosabb volt a növényvilág is, és sokkal könnyebben
oldani az akkor ismert kultúrnövények termesztését is.
Az ókori egyiptomi földművelés ismert, ahol a termékeny iszapban termesztették a kölest,
búzát, árpát. A Nílus évente kétszer elárasztotta a területet, ettől vált igazán bő termővé.
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Egyiptom. Forrás: slide player.hu
A ókori görögök mindig odafigyeltek a táplálkozásra. A változatosság jellemzi őket. Sok
zöldségfélét használtak, káposzta, zöldbab, fokhagyma, vöröshagyma, gombákat, a gyümölcsök
közül pedig a fügét, almát. Fontos megemlíteni, hogy akkor még a citromot csak gyógyszerként
fogyasztották.
Sokféle kenyeret sütöttek. Édesítőszerként mézet használtak. Főként a sülteket
fogyasztották, ami marha, birka, kecske, baromfi hús, valamint halak, tengeri állatok voltak.
Fűszeresen ettek, kedvencük volt a szézám, majoránna, menta, zsálya, ánizs, kömény, koriánder,
kapor. Ezeket a fűszereket alkalmazták a gyógyászatban is.
Az ókori rómaiak is maradandó nyomot hagytak az étkezés kultúrájában. Itt is érződtek a
rétegek közötti nagy különbségek. A szegényebb lakosság főleg vízben főzött árpa, köles,
tönkölybúza, búza darából készített kását fogyasztott. Húst, halat ritkán ettek, mert nem
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engedhették meg maguknak. A felsőbb osztály tagjai sokkal változatosabban táplálkoztak.
Egészen új étkezési kultúra alakult ki. Az étkezés délután kezdődött, salátákkal, tojással, apró
halakkal, zöldségfélékkel.

Római lakoma. Forrás: pannonhírnok.com
A mai napig tanítják az iskolákban „Ab ovo usque ad mala” (A tojástól az almáig). Ők
nem igazán vontak meg maguktól semmit, ettek- ittak, amit szemük, szájuk megkívánt. Utána a
húsételek következtek: pulyka, fácán, vaddisznó. Borokkal öblítették az étkeket. A következő
fogás volt a desszert, ami főként sajtokból, gyümölcsökből, almából állt. Kedvencük volt a marha,
a tevehús, de ettek elefántot és kutyát is. Félig fekvő helyzetben étkeztek és evőeszközt nem
használtak, csak a saját tíz ujjukat. Minden fogás után a szolgák vizet hordoztak körbe, amiben
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mindenki megmosta a kezét. Innen maradt fenn a szokás, hogy egyes népeknél a mai napig evés
után vizet tesznek a vendég elé, esetleg fél citrommal kínálják, zsír mentesíteni és fertőtleníteni.

KÖZÉPKOR
A középkori Európában változtak az étkezési szokások. Leegyszerűsödött minden.
Rájöttek, hogy egyszerűbb asztalnál ülve enni. A fő étel a leves lett. Reggel, amit találtak
beledobálták a fazékban levő forró vízbe és egész nap főzték. Amikor megéheztek ettek belőle a
kása vagy a száraz kenyerük mellé. Tányért csak a gazdagabbak használtak, a szegények egy
kanállal ettek egymás után a leveses fazékból.

.
Forrás: quatr.us
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A reneszánsz kor beleszólt az étkezési szokások alakulásába. Újra előtérbe kerültek a régi
görög és római szokások, ételek. Viszont Olaszország területén kialakult egy új szokás, a villa
használata evés közben. Az étkezés fontos szerepet kap a mindennapokban, tiszteletére egy új
helységet alakítanak ki, az ebédlőt.
Szakácskönyvek íródnak, mind jelentősebben kapcsolódik a művészet az étkezési
szokásokhoz. A gazdagok szerették többszörösen élvezni az életet. A finom ételeket
színelőadások, élő zene mellett fogyasztották el. Fűszereket is előszeretettel használtak, kedvelték
a sáfrányt , bazsalikomot, zsályát, majoránnát és a szurokfüvet is.

Forrás: nosalty.hu
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A városi lakosság főleg marhahúst, a falusi pedig a disznóhúst fogyasztott. Ebben az időben
alakultak ki a húshagyó napok, szerda és a péntek. Ezt a böjtöt a mindennapi örömöktől való
tartózkodás miatt találták ki a keresztény egyházfők. Ezeken a napokon húspótló ételeket
fogyasztottak, ilyen volt a hal, sajt és a tojás. A hallal eleinte gond volt, mivel nem tudták
tartósítani. Amikor rájöttek, hogy a sózással hosszabb ideig eltartható, megoldódott ez a gond, és
el tudott jutni a szegényebb népréteg asztalára is.
Az 1400-as években kialakultak a táplálkozás alapelvei, a mennyiség helyett a minőség
került előtérbe, a vadhúst felváltotta a tenyésztett állatok húsa, gyökerek helyett inkább
gyümölcsöt ettek a gazdagok.
AMERIKA FELFEDEZÉSE, ÚJKOR KEZDETE
Amerika felfedezésével új élelmiszerek kerültek az asztalra, mint a kukorica, krumpli, bab,
tök, paprika, paradicsom. A fűszerek is kikerültek a gyógyászatból a konyhába és mind
gyakrabban és szabadabban használták, ugyanis rájöttek arra, hogy segítenek az emésztésben.

Forrás: Depositphotos
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A cukrot is szélesebb körben kezdték használni. Ehhez az időszakhoz kötődik, hogy mind
több édességet, kalácsot kezdtek desszertként felszolgálni a főétkezés után.
A népesség szaporodása nem tartott lépést az élelmiszer alapanyagok termelésével, mivel
a talajt nem trágyázták, gyenge volt a termés. A minőségtelen és a csökkentett mennyiségű ételek
fogyasztása miatt az emberek éheztek, ebből kifolyólag gyakran jelentkeztek járványok, amik
sokszor megtizedelték a lakosságot.
A XVIII. században a szegények számára mind kevésbé volt elérhető a hús és a búza, a fő
élelmiszerforrásuk a kukorica és a krumpli lett.
AZ IPAR MEGJELENÉSE, ÉTTERMEK KIALAKULÁSA
Ahogy fejlődött az emberiség, úgy fejlődött a táplálkozáshoz való hozzáállása is. A XIX
század közepétől az iparosodás mindenre hatással volt. Mind jobban érezhetővé váltak a
különbségek a városi és falusi lakosság táplálkozási szokásai között. Érezhető volt a néprétegek
közötti eltérés is. A megváltozott igények, a polgárosodás kedvezett az új szokásnak, a házon
kívüli étkezés kialakulására. Létrejöttek az első éttermek, ahol sok fajta ételből tudtak választani a
vendégek.
A malmok száma megnőtt, minőségesebb lisztet tudtak őrölni, fehér kenyér mind több
ember számára elérhetővé vált. A hús tartósításának felfedezése nagy előretörést jelentett az ipar
számára. Többé nem az élő állatokat hajtották a piacra, hanem a feldolgozott húskészítményeket
bárhová el tudták szállítani. Osztályozni kezdték a húst, és ez az árára is hatott, többek számára
hozzáférhetővé vált.
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Forrás: pixabay.com.hu

TÁPLÁLKOZÁS MAI SZEMMEL
A történelmi korok különböző módon hatottak a táplálkozási szokásokra. Valamikor, nem
is olyan régen, 100 évvel ezelőtt, az emberek annyit ettek, hogy éppen ne haljanak éhen. Manapság
a bőség fogalma zavarólag hat, bárhová nézünk a reklámok, amiket látunk, arra késztetnek
bennünket, hogy együnk, raktározzunk. A boltokban finomnál finomabb falatok kínálják magukat,
nehéz ellenállni a kísértésnek. Az emberek egy új problémával szembesültek. Az elhízás manapság
népbetegségnek számít vidékünkön. Ez sajnos csak a jéghegy csúcsa, sok más betegség alappillére
lehet. Jó pár évnek el kellett múlnia, hogy az emberek rájöjjenek, igenis oda kell figyelni az ételre,
amit beviszünk. Beigazolódott Hippokratész mondása :
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„AZ VAGY AMIT MEGESZEL”
Oda kell figyelni a bevitt élelmiszerekre, úgy a mennyiségre mint a minőségre. Meg kell
válogatni mikor és mit eszel. Léteznek különféle elméletek a testsúly szabályozására, csak
elfelejtik, hogy a szervezetünk olajozott működéséhez mire van szükség.
Ahhoz, hogy folyamatos legyen az energiaellátása a szervezetünknek, napi 3-5 alkalommal
kellene enni.
EGÉSZSÉGES TÁPLÁLKOZÁS
Mit is jelent valójában az egészséges táplálkozás? Leegyszerűsített válasz- olyan ételek
bevitele a szervezetbe, amelyek biztosítják a szervezet számára napi szinten azt az energia, ásványi
anyag, vitamin és tápanyag mennyiségét, ami lehetővé teszi, hogy tartósan egészségesek tudjunk
maradni, ellen tudjunk állni a körülöttünk levő vírusok és baktériumok támadásainak. Ezáltal
csökken a kockázata az ún. népbetegségek kialakulásának. Törekedni kell a változatos
táplálkozásra, hogy miből mennyit kell bevinni. Ehhez ismernünk kell az összetevőket. Az
évszázadok során bekövetkezett változások rámutattak arra, hogy az emberek kevesebb
betegséggel küzdöttek, amíg kiegyensúlyozottan táplálkoztak, a természetes állapotukban
fogyasztották az élelmiszereket.
Bebizonyosodott, hogy a sok tartósítószer, ízfokozó, annak ellenére, hogy élvezhetőbbé
teszi az ételt, nem igazán egészséges. Mivel a gyártók célja, hogy olcsó legyen az előállítás,
becsapja az ízlelőbimbókat, viszont nem utolsó sorban függőséget alakíthat ki, eteti magát.
A feldolgozott élelmiszerek kevesebb értékes anyagot tartalmaznak, csökken a vitaminok
tartalma is.
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Az egészséges táplálkozásnak változatosnak kell lennie. Köztudott, hogy az ember számára
fontos aminosavak, vitaminok, nyomelemek, antioxidánsok, fehérjék, zsírok és szénhidrátok nem
találhatóak meg csak egyetlen egy élelmiszerben. Ezért törekedni kell mindenből napi szinten
bejuttatni az ideális mennyiséget. Meg kell adni az evés módját. A régi öregek mondták, tanították,
hogy mindig nyugodtan, lassan, megfontoltan együnk, alaposan rágjuk meg a falatot, mivel az
emésztés a szájban kezdődik. A folyadékot se hirtelen fogyasszuk, mivel az sokkolhatja az
emésztőrendszert.
AZ ÉLELMISZEREK HATÁSA A SZERVEZETÜNKRE
Vannak olyan dolgok, amiket nem tudunk befolyásolni, a szemünk színe, a magasságunk,
hajlam bizonyos betegségekre. Viszont a kiegyensúlyozott táplálkozással hatni tudunk a
napjainkban mind nagyobb számban előforduló „divatos” betegségek kialakulására vagy
elodázására. A daganatos betegségek, elsősorban a bélrák kiváltó oka a genetikai tényezők mellett
a túlzott hús, a tartósított húskészítmények és a lusta belek tünet együttese. Ugyanis ebben az
esetben a széklet pang a belekben és mérgeket bocsájt ki magából a bomlás folyamán, ami a belek
falán apró állandó gyulladásos pontokat idéz elő, amik egy pillanatban a rákos sejtek
kialakulásához vezethetnek.
NÉPBETEGSÉGEK ÉS AZ ÉTREND
A szív és érrendszeri betegségek – az érelmeszesedés, magas vérnyomás, szívinfarktus,
agyvérzés, nagy százaléka is megelőzhető lenne egy kis odafigyeléssel. Ha csökkentenénk a só és
a telített zsírok bevitelét, és növelnénk a rost fogyasztást.
A cukorbetegséget is a túlzott energia bevitelhez köthetjük, ami a mozgásszegény
életmóddal összekötve, sok más egészségügyi problémát is előidéz.
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ENNI VAGY NEM ENNI...

Forrás: videoklinika.hu
A rohanó világ mindenre ráteszi a bélyegét. Elfelejtünk odafigyelni egymásra és
önmagunkra. Mindent a körülményekre fogunk, nem mozgunk és rendszertelenül táplálkozunk.
Korunk egyik nagy problémája az elhízás. Itt kell megemlíteni az ehhez szorosan kapcsolódó
evészavarokat is. Mind nagyobb számú embert érint közvetve vagy közvetlenül. Ezek rejtett
zavarok, amikkel nem igazán fordulnak orvoshoz, csak amikor már nagy a baj. Ezek kialakulására
nagy hatással van a divat is. Mindenki karcsú és sovány szeretne lenni. Mindenhol és mindenfelől
ezt az információt kapjuk, ezt sugallják a tévéreklámok, a magazinok címlapjai és az internet.
Régen a szépségideál egy normál vagy inkább molettebb felépítésű testalkatú egyén volt.
Manapság az egészséget kiegyenlítették a kóros soványsággal. Ez a probléma főleg a fiatal
lányokat és nőket érinti, ők teszik ki a betegek 90-95%- át. Ez a bulimia és az anorexia.
Jelentkezhetnek tünet együttesként, de előfordulhatnak külön – külön is.
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BULIMIA
A bulimia „örökétvágyat” jelent. Már az ókorban foglakoztak vele. Hippokratész írt róla
elsőként. Az ókori rómaiak a híres nagy lakomák után önhányatással szabadultak meg a mértéken
felül elfogyasztott ételtől. Ezt nyilvánosan tették, ezért nem számít igazi bulimiának, betegségnek.
A középkorban csak tünetnek tartották, ami a testi és lelki zavarokat kísérte. A múlt század vége
felé, 1979- ben tüntették fel először igazi betegségként. Gyakran az anorexiás betegeknek vannak
ilyen jellegű tüneteik.
ANOREXIA
Az anorexia is görög eredetű szó. A XIII. században jelentek meg a koplaló szentek. Sokáig
pozitív dologként tartották számon. Főleg a különféle vallási folyamatokhoz kötötték. Később
megjelentek az ún. éhezőművészek, akik versenyeztek ki tudja kevesebb étellel hosszabb ideig
kibírni. Ezek az élő csontvázak. Először szervi bajokra gondoltak, ám rájöttek, hogy lelki
problémák állnak a háttérben. Az anorexiások sokat gondolkodnak az ételeken, szeretettel készítik,
viszont nem esznek belőle. Két fajtája ismert:
A diétázó fajta: kerülik a magas kalória értékű ételeket. Egyre többen válnak
vegetariánusokká, az ételt nagyon apróra darabolják, többnyire nagyon sok vizet isznak. Erősen
fűszeresen táplálkoznak. Állandóan számlálják a kalóriákat. Általában a családtagoktól
elkülönülve esznek, főleg éjszaka. Ez gyakori konfliktusok kialakulását eredményezi. Ehhez társul
a hiperaktivitás. Ez is két formában nyilvánulhat meg. Egyik részük tudatosan, folyamatosan edz.
Ha nem mozognak állandóan bűntudatott éreznek. A másik forma az állandó nyugtalanságban
nyilvánul meg, amit alvászavar is kísér. Ezek testi állapota leromlik, amikor is lassúság és
tompultság jelentkezik.
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A purgáló fajta: ez a súlyosabb forma. Ezek az egyének nem állnak meg az evés
korlátozásánál, hanem önhányatással, hashajtók, vízhajtók fogyasztásával próbálnak testsúlyukon
csökkenteni.
Az anorexia párosul más pszichológiai tünettel is. Ilyenek a depresszió, az ingerlékenység,
az elszigetelődés, a szexuális érdeklődés csökkenése, akár teljes elvesztése, romló koncentráció.
Ezek a tünetek először mint az éhezés követketkezményeként jelentkeznek.
A férfiaknál is ritkán ugyan, de jelentkezhet az evészavar. Őket nem bombázzák a médián
keresztül olyan nagy mértékben a szépségideálokkal. A náluk megfigyelték, hogy bizonyos
tényezők hatnak a kialakulására. Ilyenek a családtól való függőség, szoros anya- fia kapcsolat,
rossz kapcsolat az apával, ami akár a nyílt ellenségeskedésig is fajulhat, a depresszió megjelenése.
Általában az ilyen egyéneknek magas az intelligenciájuk, jó tanulmányi eredményt érnek el, a
nemi hormonoknak alacsony a szintje.
A férfiaknál jelen van az ún. fordított anorexia, ami valójában izomdiszmorfia néven
ismert. Ez a testépítő férfiak körében jelentkezik, akik hormonokkal és szteroidokkal próbálják
biztosítani a nagyobb izomtömeget. Ezek a férfiak alacsony önbizalommal rendelkeznek, annak
ellenére, hogy sportolnak, nő az izomtömegük, mégsem elégedettek az elért teljesítményükkel,
soványnak, alacsonynak képzelik magukat. Ebből kifolyólag vastagon öltöznek, bő ruhákat
hordanak, nyáron is kabátban járnak. Egy ördögi kőr alakul ki, aminek a következtében mind több
hormont és szteroidot szednek, aminek káros következményei vannak a szervezetükre. Így
jelentkezhet náluk magas vérnyomás, cukorbetegség, májkárosodás, a korai csontritkulás...
Számos pszichikai zavar is kialakulhat, mint a hangulatingadozás, szorongások, testedzésfüggőség, akár hajlam az öngyilkosságra.
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Forrás: pixabay.com.hu
Hogy mi az elindítója? Arra jöttek rá, hogy a diéta és a bizonytalanság, önbizalomhiány, a
megfelelni akarás idézhetik elő. Jelentős probléma, mivel a szövődmények súlyosak lehetnek. A
koplalás következtében először csökken a gyomor és belek mozgása, kialakulhat székrekedés, hasi
fájdalom. A folyamat előrehaladtával több betegség is kialakulhat. A falásrohamok következtében
akár a gyomor fala át is szakadhat, a nyelőcső gyulladásba jöhet, az önhányatás következtében
akár vérzés is kialakulhat. A sok hashajtó következtében a hasnyálmirigy gyulladása,
fehérjevesztés, véres hasmenés, bélgyulladás jelenhet meg. A hormonok is összezavarodnak, a
nőknél gyakran kimarad a menstruáció, a pajzsmirigy működése is csökken, bőrelváltozások, mint
a szárazság, repedezettség, a hajhullás jelentkezhetnek. A mentális elváltozások a
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legszembetűnőbbek a koncentráció hiánya, lassú felfogás. Elzárkóznak a környezetüktől,
közönyössé válnak minden és mindenki iránt.
Ezeknek az embereknek általában nincs betegségtudatuk. Betegellátásban akkor
részesülnek, amikor teljesen összeomlanak. Többnyire a kezelésük összetett és kórházi ellátást
ígényelnek.
MI IS A DIÉTA?

Forrás: pixabay.com.hu

Az egészséges étrendet nem lehet kiegyenlíteni a diéta fogalmával. A diéta jelentése étrend,
viszont a mindennapokban összekötötték a szervezetbe bejuttatott élelmiszerek korlátozásával.

25.oldal
A programot megvalósító szervezetek:
Ecocenter Alapítvány (HU), Than Fivérek Értelmiségi Kör (SRB)

A projekt címe: NATURAL HEALTH – az egészségért a természeti örökség védelmével
Rövidítés: NATURAL HEALTH, Projektazonosító: HUSRB/1903/34/0120
A program az Interreg-IPA Magyarország-Szerbia Együttműködési Program keretében valósul meg

Léteznek különféle megközelítések, csoportosítások. Így például: az életkor- , különleges
tápanyagigény-, betegségek miatt kialakult élethelyzet szerint.
Állandó diléma diétázni vagy se. Mert, ha valaki elkezdi, akkor annak bizonyos ételek
teljesen tiltottá válnak. Ilyenkor a legnehezebb legyőzni az egót. Nem biztos, hogy mindenki
sikerrel végig tudja vinni a megkezdett diétát.

Forrás: bodypump.hu
Sok féle diéta létezik.
Tápanyagtartalom szerint: energia-, fehérje-, szénhidrátszegény/gazdag, illetve zsír- és
sószegény.
Étkezés szerint: folyékony, pépes, rostszegény, könnyű emésztésű, normál.
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Különleges diéták, bizonyos betegségekből, illetve életfelfogásból kiindulva: paleo,
lúgosító, tejmentes, laktóz-mentes, glutén-mentes, koleszterinszegény, purinszegény.
Az emberek többsége tavasszal eldönti, hogy egészségesen táplálkozik és fogyókúrába
kezd. Minden fogyókúra alapja a csökkentett kalória bevitel. Viszont figyelembe kell venni sok
tényezőt. Amikor a szervezet nem jut hozzá a szükséges mennyiségű kalóriához, akkor elkezdi
saját maga termelni, felhasználva a zsírszövetben elraktározott energiát. Ha hosszú távon túl
alacsony a kalória bevitel, akkor a szervezet átáll az ún. raktározó üzemmódra, ilyenkor lelassul
az anyagcsere, leáll a további fogyás. Ezért nem megfelelő súlycsökkentő a koplalási diéta.
Létezik több ismert és széleskörűen alkalmazott diéta típus, mint például az Atkins, a
szétválasztó – 90 napos, paleo, fehérje- illetve sportoló, szakaszos böjti, ketogén, Regenoros
diéták.
Egy bizonyított tény, hogy bármelyiket is választja az ember, mozgásszegény életmóddal
nem lehet eredményes. Ha valaki szeretne változtatni, azt csakis a helyes, minőséges táplákozással
és teljes életmódváltással tudja elérni. Vagyis napi rendszerességgel kell aktívan mozogni,
minőséges ételeket és elegendő vizet fogyasztania, kerülve a sok plusz kalória bevitelt. Törekedni
annyi ételt bevinni, amennyit el is fogyasztunk.
Az egészséges táplálkozás kialakításához ismernünk kell az adott élelmiszer csoportokat,
honnan is gazdálkodhatunk.
Alapvető a táplálékpiramis, amiről már az óvodákban is beszélnek.
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TÁPLÁLÉKPIRAMIS

Forrás: MindenNonek
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GABONAFÉLÉK
Az étrend alapját a gabonafélék alkotják. Naponta többszöri fogyasztásuk ajánlott. Főleg
a teljeskiőrlésűeket kellene fogyasztani, ezek teljes értékűek, a B vitaminok széles skáláját
biztosítják, nyomelemekben Ca, Mg, Zn, K gazdagok és nagy százalékban csökkentik a bélrák
kialakulásának a kockázatát, az aranyér és székrekedés kialakulását, mivel rostokban igen
gazdagok.
Oda kell figyelni a mértékletességre, mivel a gabonaszemeken megtalálható egy
penészgomba, a Fuzárium, amely mikotoxinokat termelhet, ami károsíthatja az egészséget.
Befolyásolhatja a gyerekek növekedését, a nemi érést, a fertőzésekkel szembeni
ellenállóképességet, vese- és májbetegséget, sőt daganatos betegségeket is okozhat, ha túl nagy
mennyiségben, állandóan kerül be a szervezetbe. A gabonafélék energiát biztosítanak, fehérjét is
tartalmaznak, viszont magukban fogyasztva nem elegendőek a szervezet számára.
A búza Mezopotámiából származik. A magban létfontosságú ásványi anyagok és sók
találhatók. A mag legbelső burka sok káliumot, kálciumot és nátriumot tartalmaz. A középső
foszfátokat, ként, sziliciumot biztosít a csontok, inak, porcok és a fogak szilárdságához. A korpa,
vagyis a külső magburok vasat, magnéziumot és még más nyomelemeket biztosít, amik a
normális bélműködéshez fontosak. A búzacsíra fogyasztása, a B-vitaminok miatt, hatással van a
szervezet fizikai és szellemi teljesítőképességére, az immunrendszer karbantartására,
álmatlanságra, memóriazavarok kezelésére.
Árpa. Régen állati takarmányként volt jelentős. Ma már használják emberi fogyasztásra is,
különböző formákban, leggyakrabban teljes kiőrlésű lisztként. A csírája rengeteg B- vitamint,
ásványi és nyomelemet tartalmaz. A zsenge árpahajtást, mint étrend kiegészítőt fogyaszthatják,
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méregtelenítő, alkalizáló és immunkarbantartó hatása miatt, úgy a megelőzésben, mint a
gyógyításban.
Jelentős még a zab is, amelyik szintén az állati takarmányok közül került át az emberi
fogyasztásra. Vitaminokban, nyom- és ásványi elemekben gazdag. Különféle formában
fogyasztható. Emésztésserkentő hatása van.
A rizs ősi ételnek számít. Sokáig csak a keleti országokban fogyasztották, főleg Ázsiában.
Több fajtája ismert. Felhasználása is széleskörű. A barnarizsnek nagy a tápértéke, magas a
nyomelem- és ásványi anyag tartalma, mivel nem igényel vegyszeres kezelést. A hántolatlan rizs
sok szelént, mangánt, magnéziumot, vasat, valamint B 1, B 3, B 6, E és K vitamint biztosít a
szervezetnek. Magas a rost és esszenciális aminosav tartalma is. Segít a bélműködés
normalizálásánál, az epekő kialakulásának elkerülésében. A rizs előnye, hogy alapvetően
gluténmentes, ezért a lisztérzékenyek nyugodtan fogyaszthatják.
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ZÖLDSÉGFÉLÉK
A zöldségek, főzelékféléket és gyümölcsöket napi szinten több alkalommal ajánlatos
fogyasztani. Rengeteg nyomelemet, vitamint és rostot tartalmaznak. Nem elhanyagolható a
cukortartalmuk sem. Ismernünk kell az összetevőiket, mit, mikor érdemes fogyasztani. Íme
néhány:
Krumpli, vagyis a burgonya a XVI században került Amerikából Európába, legfőbb
alkotóeleme a keményítő. Jelentős a fehérjetartalma is, a szervezet jól ki tudja használni. Tartalmaz
C vitamint, foszfort, vasat, kálciumot, káliumot. Jelentős a rost tartalma. Ha valaki nagyobb
mennyiséget fogyaszt belőle, ajánlatos főzve enni. Ha valaki zöld részekkel találkozik a gumón,
azokat el kell távolítani, mivel ez mérgező anyagot tartalmaz.
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Káposzta az egyik legrégebbi konyhakerti növényünk, amit már az ókorban is
termesztettek. Tudni kell róla, hogy gyógyszerként is alkalmazható. Régen borogatást készítettek
belőle a tályogokra, daganatokra és fájdalomcsillapítóként is használták. Jelentős a C vitamin
tartalma, amit főleg télen tudunk kihasználni. Van benne még B vitamin, vas, kálcium, foszfor és
kálium.
A bab is Amerikából származik. Sok év kellett hozzá, hogy elterjedjen. Elejében a
gazdagok eledele volt, később fokozatosan a szegények fő táplálékforrása lett. Sok cellulózt,
aminosavat, kovasavat, káliumot, foszfort tartalmaz. Peruban, az őshazájában gyógyszerként
használták. A magas vércukorszintet, a vérnyomást csökkenti, a szívműködést serkenti, ha a
babból készült teát fogyasztunk, sőt vizelethajtó hatása is van. A népgyógyászatban a fehérbabot
gyulladásokra borogatásként használják.
Sárgarépa mindenki számára ismert zöldség. Gazdag karotin tartalma biztosítja az emberi
szervezet számára az A-vitamint. A szervezet A-vitamin igénye összefügg a napi aktivitással, a
betegségekkel, terhesség, szoptatás, sportolás, időskori emésztési zavarok megjelenésével. Ilyen
esetekben megnő az igény rá. Amikor a táplálékból nem tudunk elegendő mennyiséget biztosítani,
akkor a szervezet máj raktárából mobilizálja. Az A- vitamin jelentősen hat a szemre, a
nyálkahártyák és a bőr épségére. Ajánlatos lenne ropi helyett sárgarépacsíkokat rágcsálni!
Zöldborsó az izmok karbantartója. Sok magnéziumot és kálciumot tartalmaz. Amellett,
hogy finom, gyógyhatása is van. A vérnyomást normalizálja, gyulladásoknál pedig A-vitamin
tartalma jut kifejezésre. Fehérjékben gazdag, valamennyi cukrot, B- és C-vitamint is tartalmaz. A
sárgaborsó sok fehérjét, keményítőt, B- vitamint és karotint tartalmaz. Magas a kalóriaértéke.
Ázsiából származik.
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Paradicsom a sokunk által kedvelt zöldségféle Dél- Amerikából származik. Sok vitamint:
B 1, B 2, C, karotint, nikotinsavat és nyomelemeket, mint a foszfort, vasat, káliumot, kálciumot,
magnéziumot tartalmaz. Felhasználása széleskörű, egyaránt élvezhető nyersen és hőkezelve is. A
konyhán kívül a népgyógyászatban is használják, kelések kezelésére. Egy amerikai tanulmány
szerint a paradicsom mindennapi fogyasztásával kivédhető a férfiaknál a prosztata daganatos
betegsége. A kozmetikusok is használják pakolások előállítására, feszesíti a bőrt, csökkenti a
gyulladásokat, akár a szappanok alkotóeleme is lehet, napi szinten érintkezve a kamaszok zsíros
bőrével, kezeli azt.
A cékla a Földközi-tenger környékéről származik. Gyógyító hatása évszázadok óta ismert
és elismert. Magas az antioxidáns ( A, B, C vitmin) tartalma, ami a szabad gyökök elleni harcban
igen jelentős. Gátolja a ráksejtek kialakulását, vérképző, a máj anyagcsere folyamatára hat.
Jelentős a nyomelem és ásványi anyag tartalma: szilícium, kálcium, kálium, foszfor, vas, kén, cink,
mangán, réz, bór és jód. Folsav tartalma is figyelemre méltó. A céklalé napi rendszeres
fogyasztása méregtelenítő hatású. Csökkenti a magas vérnyomást, májtisztítító hatása van
ugyanis, a májban a lebontás során keletkező szabadgyököket semlegesíti. Különféle emésztési
rendelleneségekre is jó hatással van, gyomorsav túltengés, székrekedés, aranyér. Bőrfiatalító
hatású, segít a pattanások ellen. Enyhíti a változókori tüneteket. Alacsony a kalóriatartalma,
viszont a cukortartalma magas, ezért alkalmas a diétázok számára. Ismert a hangulatjavító hatása
is. Régen ismert zöldség, de nem használjuk mégsem olyan széleskörűen.
A saláták. Sok féle létezik a piacon. Tudni kell róluk, hogy a levelekben nagy
koncentrációban vannak jelen nyomelemek és ásványi anyagok. Szénhidrátot nem tartalmaznak,
gazdagok rostokban. Kiválóan telítenek és nem biztosítanak plusz kalóriákat. Viszont K vitamin
tartalma miatt akik antikoaguláns terápián vannak, óvatosan fogyasszák.
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A hagyma. Több fajtája ismert. A vöröshagyma ősrégi fűszernek számít a magyar
konyhában. Tartalmaz vitaminokat, mint B és C, ásványi anyagokat: foszfort, vasat, kálciumot,
káliumot, nikotinsavat. A jellegzetes illat és íz a benne levő kéntől származik. Ez az anyag jelentős
szerepet tölt be a téli fáradság legyőzésénél. A fokhagyma is jelentős fűszer. Felhasználása
széleskörű. Jelentősen kihat az immunrendszer munkájára, Vírus és baktériumölő hatása van.
Valamint a vérnyomás csökkentő hatása is ismert.
A szója gyakran, előszeretettel és széleskörűen használt növény. Sok B vitamint,
kálciumot, káliumot, magnéziumot, vasat, foszfort és nikotinsavat tartalmaz. Jelentős a
fehérjetartalma, teljes értékűnek számít és pótolja az állati eredetűt. Viszont oda kell figyelni a
bevitt mennyiségre, mert hormonális zavarokat idézhet elő.
Ez az alapvető élelmiszere a vegetariánusoknak, ugyanis a széleskörű felhasználási mód, a
szója tulajdonságai ezt lehetővé teszik.

Forrás: femina.hu
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TEJ
A tej és tejtermékek. Különféle elméletek léteznek, amik a tej fogyasztás mellett vagy
ellene szólnak. Tudni kell, hogy a tej jó fehérje és igen magas kálcium forrásnak számít, sőt még
a kálcium felszívódásához szükséges D vitamint is tartalmazza. Jelentős a gyerekek számára a
csontállomány felépítéséhez, a felnőtteknél pedig a csontritkulás megelőzésénél. Oda kell figyelni
a bevitt mennyiségre. Tejnek jelentős az A, B1, B2, B12 vitamin, magnézium és cink tartalma is.
Kedvező hatású a bélflórára az élőflórás savanyított tejtermékek bevitele, ezek segítenek a normál
bélflóra megtartásában és a már fennálló problémák leküzdésében.

Forrás: origo.hu
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HÚS, HÚSKÉSZÍTMÉNYEK
A húsok, húskészítmények. Napi bevitelük ajánlott, a zsírtartalmukkal összefüggő
arányban. Az ún. fehér húsok- csirke, pulyka, nyúl előnyt élveznek. Minden fiatal jószág húsa
ajánlott a fogyasztásra, mivel a zsírtartalmuk alacsony. A szárnyasok közül legzsírosabbnak a
libahús számít. A marhahús fogyasztásnál is válogatni kell a húsfajták közül, legzsírosabb a marha
hát és bélszín, a disznónál pedig a lapocka. A húsok teljes értékű fehérjéket tartalmaznak . A
vitaminok B12, B6, B1, B2 és niacin található bennük. Az ásványi anyagok közül cink, vas,
kálcium, kálium, nátrium tartalma jelentős.

Forrás: pixabay.com.hu
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A belsőségek közül jelentős a máj A és D vitamin tartalma, viszont a fogyasztásukat nem
ajánlatos túlzásba vinni, mivel megnövekedhet a szervezetben a húgysav koncentrációja, és
jelentkezhetnek az ízületi fájdalmak.
A húskészítményeknél ajánlatos megfontolni mit fogyasztunk. Ugyanis, ezek só és
zsírtartalma igen magas. Annak ellenére, hogy tudjuk hogyan és miből állítják elő, mégis
előszeretettel fogyasztjuk őket. Ezek bizonytalan minőségű húsokból készülnek, ahol a
hőkezeléssel igen romlik az a kevés tápérték is, a vitamin és nyomelem tartalmat meg se
említhetjük, amit az ipari szója hozzáadásával igyekeznek javítani. Ez utóbbi sajnos, ha nagyobb
mennyiségben fogyasztják akar hormonális zűrzavart is okozhat a szervezetben. Köztudott, hogy
a fűszerek emésztés segítőek, azonban a húskészítményekbe inkább aromákat tesznek, sőt még a
hagyományos füstölés helyett, inkább füstoldattal dúsítják. A natrium-glutamát a felvágottak
ellenállhatatlan ízét biztosítja, becsapva a fogyasztót, elámítva azt. Őt teszik felelősé a rák,
valamint az asztma, szívbetegségek, agyi elváltozások, hormonális problémák, meddőség
kialakulásáéért is. A foszfátanyagok okozhatnak viselkedészavart a gyerekeknél. Kárminsav
(E120) a bíbortetű megtermékenyített nősténye, tökéletes színt biztosít az eredetileg fakó
készítményeknek. Ez az anyag allergén tulajdonsággal rendelkezik, és figyelemzavart is
eredményezhet.
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Forrás: fitness.hu
Mivel helyettesíthetők a felvágottak? Vékonyra vágott sült csirke, pulykamellel. Párolt
húsokkal. Igaz az ízfokozó hiánya nem biztosít akkora élvezetet, de legalább nem módosul a
tudatunk.
HALAK
A halak húsa, amit a böjti ételek közé soroltak, igen jelentős. Teljes értékű aminosavakat
tartalmaz. A mélytengeri halak húsa ajánlott a magas fehérje, D , E és B vitaminok miatt. Magas
a kálcium, vas, magnézium és cink tartalmuk is. A halhús rendszeres fogyasztása kedvezően hat a
szervezetre a benne levő telítetlen zsírsavak (omega 3) miatt is, melyek vérzsír-,
gyulladáscsökkentő hatást gyakorolnak a szervezetre. Hogy ez a hatás kifejezésre jusson heti egy
alkalommal halat kellene enni. A legoptimálisabb eredményt a heti háromszori fogyasztással
tudjuk elérni.

38.oldal
A programot megvalósító szervezetek:
Ecocenter Alapítvány (HU), Than Fivérek Értelmiségi Kör (SRB)

A projekt címe: NATURAL HEALTH – az egészségért a természeti örökség védelmével
Rövidítés: NATURAL HEALTH, Projektazonosító: HUSRB/1903/34/0120
A program az Interreg-IPA Magyarország-Szerbia Együttműködési Program keretében valósul meg

Forrás: pixabay.com.hu

TOJÁS
Jelentős proteinforrás. 80% víz a többi pedig fehérje. Fontos kiemelni, hogy szinte semmi
mást nem tartalmaz, még szénhidrát sincs benne! Biológiai értéke jelentős, mivel könnyen
emészthető és a szervezet könnyedén be tudja építeni a belőle nyert aminosavakat. Fő alkotórésze
az albumin, ami a legjelentősebb kötő és szállítófehérje a testünkben. A tojássárgája is fontos
szerepet játszik a kiegyensúlyozott táplálkozásban. Magas a tápértéke is. Sok E vitamint és szelént
tudunk a fogyasztásával bejutattni a szervezetbe védelmet nyújtva a betegségekkel, úgy az akut,
mint a krónikusokkal szemben. A vitamintartama pedig a bőr minőségére hat, serkenti az
immunműködést, javítja a látást.
Omega 3 zsírsavat is tartalmaz. A benne található DHA fontos szerepet tölt be a
sejtkommunikációban, az idegrendszer és az agyi funkciók olajozott működésében. Ha kevesebb
van belőle a szervezetben jelen, akkor koncentráció hiánya jelentkezhet. Ez főleg a gyerekeknél
jut kifejezésre. Nem tudnak figyelni az órákon, izegnek-mozognak, hiperaktívnak nyilvánítják
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őket, pedig csak nem fogyasztanak elég telítetlen zsírt, DHA-t. Szabályozza a szerotonin és
dopamin hormonok szintjét, szóval a közérzetünket befolyásolja- gátolja a depresszió, rossz
közérzet kialakulását. Hiányában az ízületek is sérülékenyebbek. Lecitint is tartalmaz, ami a
sejtek alapvető működéséhez elengedhetetlen. Lassítja a sejtöregedést és általános immunerősítő
hatása van.
Egy időben a tojást a tiltólistára tették, mivel őt okolták a szervezetben megjelenő ún. rossz
koleszterin, az LDL magas értékeiért. Őt tették felelősé a koszorúér betegségek, az infarktus és a
szélütések kialakulásáért. Bebizonyították, hogy a szervezet maga állítja elő az LDL koleszterin
kétharmadát, és nem a táplálékkal visszük be. Viszont oda kell mégis figyelni a bevitelre, hogy
mivel társítjuk. Jelentős az a tény is, hogy milyen tenyésztésű tyúkoktól származik a tojás. Mivel
a ketreces tartásúak tápot esznek és rendszeresen kezelik őket antibiotikummal, hormonokkal,
amik belekerülnek a tojásba is. Az ún. falusi, kapirgálós tyúkok tojása számít egészségesnek, mert
ezek nem igazán kapnak tápot, és ezáltal nem tartalmaznak semmi káros anyagot. A tojást
fogyaszthatjuk egyedülálló ételként is, viszont nagyon széleskörű a felhasználási módja. A heti
ajánlott mennyiség 3-4 db, viszont ha többet eszik valaki, az sem okoz gondot egészséges ember
esetében.

Forrás: mindmegette.hu
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ZSÍROK
Jelentős energiaforrás. Általában a felvett energia 30%-a tőlük ered. Nélkülönözhetelenek
a vitaminok feloldásához, mint az A, D, E, K vitamin. A napjainkban ismerős népbetegségek
előidézőjeként emlegetik. Tényleg így van? Amikor arra hivatkoznak, hogy az elődeink is így
táplálkoztak és igazuk van. Így táplálkoztak, csak azt a fontos tényt felejtjük el, hogy akkor
másként éltek. Ma a sok kényelmünket szolgáló technikai eszköz használata mozgásszegény
életmód kialakulását eredményezi. Elfelejtünk napi szinten mozogni! Nem az ágytól az asztalig, a
foteltől a mosdóig, hanem felpörgetve a vérkeringést aktívan sétálni, esetleg kocogni! Ezért
fordulunk az egyszerűbb változathoz, és mozgás helyett korlátozzuk a zsírbevitelt. Főleg a telített
zsírsavakat tartalmazó disznózsír, szalonna, kolbász, vaj, tejföl és a koleszterin tartalmú
tojássárgája, belsőségek ételek fogyasztását. Az egyszeresen- vagy többszörösen telítetlen zsírok
bevitelét is szabályozni kell, főleg a magas energiatartalmuk miatt.

Forrás: magyarosdieta.hu
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SÓBEVITEL
A nátrium fontos ásványi anyag, aminek jelentős szerepe van a só-víz háztartásnak a sejtek
működéséhez, az életfunkciók fenntartásához. Az élelmiszereink, mint nyersanyagok elegendő
mennyiségben tartalmazzák. Mégis sózunk. A többlettől ez esetben tényleg fájhat a fej. Növeli
ugyanis a magas vérnyomás kialakulásának a kockázatát. A magasabb nátriumszint a szervezetben
felgyorsítja a csontokból a kálcium kiválasztását és a csontritkulás megjelenését a már
hormonálisan megalapozott egyéneknél.
A túlzott só fogyasztásért az élelmiszeripar is felelőségre vonható, ugyanis nagy
mennyiségű sót és nátrium alapú tartósítószert alkalmaznak a húskészítmények előállítása során.
Ha valaki tudja, hogy hajlama van a túlzott só fogyasztással előidézett betegségek kialakulására,
akkor sószegény étrendet kellene alkalmaznia! A bevitele kerülhető és az ételben levő só
kiemelhető bizonyos fűszerek használatával (paradicsom, bazsalikom, kakukkfű) .

Forrás: mindmegette.hu
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CUKORKÁK
Ezek az úgynevezett üres kalóriák. Mivel az édes ízen kívül más összetevője nincs. Ezért
csak energiát szolgáltat a szervezetnek és a szemet gyönyörködteti, rongálja a fogakat és a pocakot
növeszti.

Forrás: proaktivdirekt.hu
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MÉZ
Az emberek ősidők óta ismerik és használják a mézet. Eleinte csak édesítőszerként tartották
számon. Ugyanúgy gyűjtötték, mint a többi élelmiszert. Később rájöttek, hogy a méheket befogva,
nagy mennyiségben élőállítható. Az évezredek alatt rájöttek, hogy a méz és a belőle előállítható
termékek gyógyszerként is használhatók. A méz természetes antibiotikum, fájdalomcsillapító és
köptető hatása is ismert. Az édes ízt a benne levő glükózból és fruktóztól kapja. Viszont sok
ásványi anyagot is tartalmaz, mint a kálcium, réz, vas, magnézium, mangán, foszfor, kálium,
nátrium, cink és valamennyi B és C vitamint. A méz jótékony hatással van az emésztésre, az izmok
munkájára, serkenti a vérkeringést, vérnyomáscsökkentő, fáradság ellen kiváló. Ajánlott naponta
fogyasztani egy kanálnyit legalább. Akár elnyalogatni, akár teába keverni, lehet forróba is, csak
nem szabad főzni. Főzéssel megsemmisülnek a hatóanyagok. Meg kell említeni, annak ellenére,
hogy egészséges termék sok hasznos nyomelemmel, ásványi anyaggal mégsem ajánlott mindenki
számára a fogyasztása. Gyerekeknek két éves kor alatt, mivel allergiát idézhet elő. A cukorbetegek
is csak bizonyos esetekben, pontosabban, ha leesik a cukorszintjük- méréssel alátámasztva,
fogyaszthatják.
Mi sem bizonyítja jobban, hogy a mézet régen is előszeretettel alkalmazták, mint a
„mézeshetek” kifejezés erdete. Ugyanis a távol-keleten a házasság előtt a vőlegényt próbának
vetették alá. A mennyasszony testét bekenték mézzel, és azt kellett onnan eltüntetnie, kizárólag a
szájával.
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Forrás: mindmegette.hu
VITAMINOK
Ezek olyan anyagok, amik a szervezet számára nélkülözhetetlenek, viszont nem tudja az
ember előállítani, kivéve a D vitamin amit napfény hatására termelünk, és ezért a tápanyagokkal
kell bejutatni. A változatos táplálkozással biztosítani tudjuk a vitaminszükségletet. Oda kell
figyelni a mennyiségre és a beviteli módra, mert bebizonyított dolog, hogy a hőkezeléssel
megsemmisül egy bizonyos része a tápanyagban megtalálható vitaminoknak. A vitaminok mint
már említettük, két csoportra oszthatók. A zsírban (A, D, K, E, F vitaminok) és a vízben (B
komplex 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, C, H, P vitaminok) oldódók. A C vitamint érdemes
kiemelni, mivel az emberi szervezet nem tudja előállítani, ám sok és komplex folyamatban
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szerepet játszik. Több elmélet létezik, több kevesebb mennyiséget bevinni. Az ajánlott napi 80 mg
csak nagyon ideális esetben elegendő. Viszont a túlzott napi fogyasztása sem a legjobb választás
hosszú távon, ugyanis felborulhat a vasháztartás, vesekő kialakulásának megnő az esélye. Napi
500 mg talán a legoptimálisabb dózis az is szétosztva legalább 3 részre, étkezés közben, hogy
elkerüljük a gyomorpanaszokat.
Idézve dr Szent-Györgyi Albertot, a C vitamin feltalálóját: A vitaminok azok az anyagok,
amelyek betegséget idéznek elő, ha nem esszük meg őket!
KÁVÉ ÉS ENERGIAITALOK
A kávé az egész világon elterjedt élénkítő ital. Embere válogatja mennyit fogyaszt belőle.
Van aki függővé vált, nem lát nélküle, vannak aki csak alkalmanként fogyasztják, és vannak a
teljesen elzárkózók. A kutatások alapján bebizonyosodott, hogy a kávénak vannak pozitív és
negatív tulajdonságai is. A pörkölt kávébabban található anyagok több mint fele nem oldódik fel
a vízben, a másik része pedig a főzés folyamán megsemmisül. Található benne B 1, 2, 3, 5 vitamin,
mangán, magnézium és foszfor is. Jelentős a klorogénsav és a kávésav, amelyek erős
antioxidánsok. Szerepet játszanak a daganatos betegségek, a 2- es típusú cukorbetegség,
májbetegségek, az Alzheimer és Parkinson-kór kialakulásának a csökkentésében. A koffein, egy
pszichoaktív anyag, tágítja az ereket, serkenti az agyműködést, vízhajtóként is működik. Viszont
tudni kell, hogy a szervezet rászokik a kiváltott hatásra. Ha valaki nagy mennyiségű kávét
fogyaszt, akkor nagyobb a csontritkulás kialakulásának az esélye is. A túlzott fogyasztás
szívritmuszavart is kiválthat, a benne levő magnézium ellenére is.
Az energiaitalok serkentő, élénkítő hatásúak. Sokan esküsznek rájuk. Felpezsdíti az
agyműködést, viszont agressziót is kiválthat. A vérnyomást megemelheti, szívritmuszavart idézhet
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elő. Az energia bevitelnél is jelentős a szerepe, mivel rengetek hozzáadott szénhidrátot tartalmaz.
Nem utolsó sorban függőséget válthat ki.
ALKOHOLFOGYASZTÁS
Az alkoholfogyasztás a kezdetektől fogva kíséri az emberiséget. Különféle alakban
fogyasztották. Leírásokat találhatunk az ókortól kezdve. Nemcsak tudatmódosításra használták az
ókori ceremóniákon, hanem igyekezték elkerülni a természetben található vizek fogyasztását, mert
a kutak, folyók vize sokszor volt fertőzött. A ókori görögök és rómaiak nagy borfogyasztók
hírében álltak. A vikingek és a germánok pedig a sört részesítették előnyben. Manapság köztudott,
hogy az alkohol napi szinten fogyasztva súlyos egészségügyi problémák forrása lehet. Azt említik
egyes kutatások, hogy az alkohol (vörösbor) képes megemelni a vérben az ún. jó (HDL)
koleszterin szintjét, csökkenteni az érelmeszesedés és a trombózis kialakulásának veszélyét.
Enyhén nyugtató hatást is tulajdonítanak neki, de ez megkérdőjelezhető. Egyén- és a bevitt
mennyiségfüggő. Az energiát pótolja ugyan, viszont nem tartalmazza a fontos többi alapanyagot,
ezért a szervezet nem tudja belőle nyert energiával pótolni ill. fenntartani magát, és összeomlik.
Nagyon oda kell figyelni, hogy mikor és mennyi alkoholt fogyasztunk, mivel nem tartozik az
alapvető élelmiszerek csoportjába, és a szervezet munkáját inkább rontja mint elősegíti.
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Forrás: siklosihirek.hu

FOLYADÉKBEVITEL
A szilárd táplálék mellett a folyadékbevitelre is ügyelni kell. Naponta minimum 1,5-2 l
vizet kell meginni. Vízre a szervezetünknek minden sejtfunkció munkájában szüksége van. A
proteinszintézis, anyagcsere, méregtelenítés, a vérkeringés mind elképzelhetetlen a vízpótlás
nélkül. Nagy melegben az ásványok pótlására is oda kell figyelni. Erre jók a szénsavmentes
ásványvizek.
Ha valaki nem figyel oda, vagy átesik a ló másik oldalára és túlzásba viszi a vízfogyasztást,
akkor ez kellemetlen következményeket von maga után, ugyanis ekkor nagyobb mennyiségű sót
veszít a szervezet, ún. sóhiányos lesz a vére. Aminek a következményeként a sejtekbe beáramlik
a víz és ödéma alakul ki, legveszélyesebb, ha az agysejtek duzzadnak meg.
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Forrás: piviz.hu
ENERGIABEVITEL
Korosztályonként más és más az energia valamint a fehérjeszükséglet.
A gyerekeknél fokozottan oda kell figyelni a fehérje, a vitaminok és az ásványok
bevitelére. Ugyanis ők másként használják fel a bevitt tápanyagot. Állandó fejlődésben vannak,
mivel növekszik a csont, izom és idegrendszer, ezért a megfelelő minőségű és mennyiségű
tápanyag és folyadékbevitel kiemelten fontos. A gyerekkorban bevitt tápanyagok minősége
alapként szolgál a későbbiek folyamán. Az imunrendszer felépítésére, működésére nagyban kihat
a gyerekkorban elfogyasztott tápanyagok minősége. A csontok minőségét is ebben a korban
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alapozzuk meg. Nem elég a sima energiabomba-szénhidrátok bevitele a szervezetbe, oda kell
figyelni az ásványok, vitaminok mennyiségére is. Az elhízás kezdetei is ehhez a korhoz köthetők.
Ugyanis a mozgásszegény életmód, a többletenergia bevitele, igénybe veszi a gyerekek
szervezetét is. Az elhízott gyerekek nagy hányada felnőtt korában is súlyfelesleggel küzd és
nagyobb arányban jelenik meg náluk a cukorbetegség, a szív és érrendszer betegsége, valamint a
krónikus bronchitisz is. A mozgásszervi elváltozások is gyerekkorban alakulnak ki.
A CSALÁD SZEREPE
A családon belüli táplálkozási szokások nagy mértékben kihatással vannak a gyerekek
ételekhez fűződő kapcsolatára.

Forrás: szimpatika.hu

50.oldal
A programot megvalósító szervezetek:
Ecocenter Alapítvány (HU), Than Fivérek Értelmiségi Kör (SRB)

A projekt címe: NATURAL HEALTH – az egészségért a természeti örökség védelmével
Rövidítés: NATURAL HEALTH, Projektazonosító: HUSRB/1903/34/0120
A program az Interreg-IPA Magyarország-Szerbia Együttműködési Program keretében valósul meg

Fontos, hogy részt vehessenek a sütés-főzés folyamatában, megismerkedhessenek az
egészséges ételek alapanyagaival és az elkészítés módjával. Az ízek ismerete nagy hatással van az
ételek elfogadására. A szülők jó példát tudnak mutatni a gyereknek, azzal, hogy mikor és milyen
ételt részesítsenek előnyben. A zöldségfélék változatos elkészítési módja kihatással van arra, hogy
a gyerekek elfogadják és fogyasszák azokat. Ajánlat minden szülőnek, úgy alakítsa ki a napi
étrendet, hogy egy tányér egyharmad része zöldségféle, egyharnad része gobonaféle, a harmadik
harmad pedig fele fehérje, illetve hús és fele gyümölcs legyen.

Forrás: facebook.com/Natures FareMarkets

A tejtermékek napi ajánlott bevitele legalább egy alkalommal 1 csésze, amivel a szervezet
fedezni tudja a szükséges napi kálcium szükségletét.
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Ahogy eléri a gyerek a felnőttkort, lassul az anyagcserefolyamata, és úgy csökken az
igénye is a napi energiabevitelre. Ebben az időszakban ajánlatos jobban odafigyelni a szénhidrát
bevitel csökkentésére, a mozgás fokozására, mert ilyenkor jelenik meg a túlsúly. Jobb megelőzni,
mint a már jelen levő úszógumi problémát kezelni.
Az életkor előrehaldtával ajánlatos lenne mind többet mozogni, a szervezet állapotának
megfelelő módon és mennyiségben, hogy a már lassulóban levő anyagcserét felgyorsítsuk
lehetőleg természetes úton.
Jelentős a bazális metabolizmust ( azaz alapvető anyagcsere folyamatot, amit a szervezet
nyugalmi állapotban végez alvás vagy pihenés közben) figyelembe venni. Ugyanis a korral
csökken az izommennyiség, a szervezet energiaszükséglete. A szervek munkája is átalakul, mások
a szükségleteik. Kevesebb energiára van igény, viszont az immunrendszer és az agy zavartalan
működéséhez több vitamint és ásványi anyagot kell enni. Oda kell figyelni, hogy mivel csökken
a bevitt tápanyagmennyiség, az inkább a szénhidrátokra és a zsírokra vonatkozzon. A zöldség,
fehérje és gyümölcsbevitel megmaradjon. Az időseknek nagyon fontos a minőségi fehérjebevitel,
amit a zsírszegény húsokkal, halakkal, sovány tejjel tudjuk biztosítani. A zsírokat sem tudjuk
teljesen kiiktatni az étkezésből, ugyanis szükség van rájuk minden életkorban 15- 30%-ban. Főleg
a telítetlen zsírokat kell előnyben részesíteni, mármint a hidegen sajtolt olajbogyó, napraforgó és
repceolajat, a mélytengeri halakat, és a magvakat.
A szénhidrátokra is oda kell figyelni, mivel a napi energiaellátásban 50- 60% vesznek részt,
hogy az étrend kiegyensúlyozott legyen. A zöldségfélékben sok található belőle, a bab, borsó,
lencse, amit hetente 3-4 alkalommal kellene fogyasztani. A krumpli és a gabonafélék jelentős
mennyiségű szénhidrátot tartalmaznak, viszont az emésztés szempontjából fontosak a rostok
bevitele.
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Az időseknek magasabbak a D vitamin, kálcium és B komplex vitamin szükségleteik. Az
antioxidánsok pótlása is fontos, mivel már eredetileg is sérültek a szervrendszerek- gyengül a látás,
a hallás, az emésztés és kiválasztás. Az agyfunkciók se tökéletesek. Ilyen antioxidánsok
találhatóak a sötétzöld főzelékfélékben: spenót, brokkoli, kelkáposzta, a sárga és narancssárga
zöldségekben és gyümölcsökben: sárgarépa, tök, narancs, mandarin, sárgabarack.
A vízbevitel is igen fontos, mivel a vese másként működik, több vizet választ ki. A
betegségek, mint a cukorbetegség, a szív és koszorúér, a tüdő, a vese megbetegedései, valamint a
gyógyszerfogyasztás is kihatással vannak a vízháztartásra. Több vizet igényelne a szervezet mint
fiatalkorban. A napi minimális folyadékbevitel több mint 2 l kellene, hogy legyen, ha a vesék
normálisan működnek.
Az alkoholfogyasztás kapcsolódik az étkezési kultúrával az ősidők kezdete óta. Viszont
tudni kell róla, hogy sok energiát juttat a szervezetbe. Az alkoholfogyasztás kérdése igen bonyolult
az idős korúak esetében főleg. Ha valaki iszogatott egész életében, nehezen lehet eltiltani az
alkoholtól. Ajánlani kell neki, hogy vegye figyelembe a fizikai és szellemi állapotot, és össze kell
hangolni a napi gyógyszerbevitellel is. Törekedni kell, hogy ne alkohollal oldják meg a napi
energiaszükséglet pótlását.
Ha az idős személy kielégítő testi és szellemi erővel rendelkezik, engedélyezett a mérsékelt
alkoholfogyasztás. A férfiak esetében napi 2 pohár ( 250 ml sör vagy 200 ml bor esetleg 25 ml
szeszesital), a nőknél napi 1 ital ajánlott.
A kávé, mint említettük serkentőleg hathat a szervezetre. A napi 2-3 csésze kávé, vagy
maximum 4 csésze teánál nem kellene többet fogyasztani.
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.
Forrás: feol.hu
MIT TEHETÜNK AZ EGÉSZSÉGÜNKÉRT?
Alaposan meg kell fontolni mit is várunk el az élettől... Visszatérve Hippokratész
mondatához: ,, Az vagy amit megeszel! ” Ezt megfontolva tudatosan kellene a bevásárlásainkat
elvégezni. Odafigyelve mit tartalmaz a kiválasztott termék, mivel magunknak teszünk jót vagy
ártunk. Vannak apró lépések, amiket betartva könnyedén eligazodhatunk az egészséges és kevésbé
egészséges ételek között!
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Ha csak lehet, használjunk teljes kiőrlésű lisztből készített tésztát, kenyeret, pékárut, barna
rizst. Süssünk magunknak kenyeret, pont olyant, amilyet szeretnénk! Ha nem sikerül elsőre, nem
baj, a következő biztosan sikerülni fog! A barna lisztnek magasabb a rosttartalma, a szénhidrátok
viszont nehezebben szívódnak fel, nem emelik hirtelen a vércukorszintet, sokkal kevesebb
mennyiségtől is jóllakottságot érzünk. Akinek gondja van az emésztéssel, székrekedéssel
megoldhatja azokat. A rostok elősegítik a fokozott bélmozgást, csökkentik a szelek termelődését,
megkönnyítik az ürítést, és megakadályozzák az aranyér kialakulását vagy kiújulását. Előnyt jelent
a diétát folytatóknak, kevesebb kalóriát visznek be vele, viszont telítettséget éreznek.
BOLTI VAGY HÁZTÁJI ?
A kész, boltban kapható élelmiszerek közül mindig a kevésbé feldolgozottat kell
választani, mivel a feldolgozott, gyárból kikerült ételek kevesebb hasznos tápanyagot
tartalmaznak, minőségük romlik a feldolgozás, hőkezelés során, a természetes többszöröse. Az
ízfokozók, tartósítószerek pedig allergén hatást válthatnak ki.
MELYIK ZSÍRT VÁLASSZUK?
Óvatosan kell a zsírokkal bánni. A szervezetnek szüksége van a zsírsavakra is, ezért nem
szabad őket teljesen kiiktatni. Oda kell figyelni mit és mennyit fogyasztunk. Kerülni kell az olyan
ételeket, amikben feldolgozott növényi olaj, margarin található. Ugyanis az onkológusok rájöttek,
hogy ezek túlzott fogyasztása kapcsolódik bizonyos daganatos betegségek kialakulásához.
Ajánlatosabb a többszörösen telítetlen zsírokat tartalmazó ételek fogyasztása, mint a halak,
mogyorófélék, hidegen sajtolt növényi olajak (repce, olajbogyó, napraforgó, tökmag, szőlőmag).
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FEHÉRJE KORLÁTLANUL?
A fehérjebevitel jelentős az aminosavak bevitele miatt. Napi szinten 3 részre szétosztva
kell bejuttatni a szervezetbe, akár állati ( csirke, pulyka, nyúl, hal, bárány, borjú), akár növényi
(hűvelyesek) eredetűeket, de semmiképp se proteinpor formájában! Mivel ez a forma nagyon
leterheli a veséket és veseelégtelenség kialakulásához vezethet. Oda kell figyelni a vizelet
kiválasztásra, a csuklókra, ha bármi rendellenességet észlelünk, le kell ellenőrizni a veseműködést,
mert a túlzott fehérjebevitel károsíthatja azok funkcióját.
TEJFOGYASZTÁS PRO ÉS KONTRA
A tejtermékek bevitele is fontos szempont. Annak ellenére, hogy léteznek tejfogyasztást
ellenző érvelők. Meg kell válogatni honnan és milyen formában fogyasztjuk a tejet, tejtermékeket.
A sima tej napi szinten 1-2 csészével fogyasztva biztosítja a kálcium szükségletet. Az élőflórás
tejtermékek napi bevitele pedig természetes probiotikummal látja el az emésztőrendszert,
elősegítve az emésztést. Viszont oda kell figyelni, mert napjainkban a sok tartósítószeres, E
vitaminnal, emulgátorokkal dúsított táplálkozási mód következtében mind több egyénnél
jelentkezik laktóz allergia széles megnyilvánulási skálával.
HONNAN, MENNYIT?
Meg kell válogatni, mikor és hol vásárolsz! A piaci árúnak nincs párja, ha az ember az
őstermelőktől tudja beszerezni a konyhára valókat. Fontos lenne, ha a hústerméket is termelőtől
vásárolni, mivel ezek minőségesebbek, ugyanis a a bevásárlóközpontokban található árú
származási helye és minősége sokszor bizonytalan. Minden háztartásban található ma már
mélyhűtő.Viszont továbbra is érvényes, amit a régi öregek javasoltak. Fogyassz olyan táplálékot,
ami szezonális és a saját földrajzi térségedben be tudsz szerezni. Mivel a szervezetünk az
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egyedfejlődés folyamén úgy alakult ki, hogy az onnan származó anyagokat tudja legjobban
felhasználni és beépíteni a szervezetbe.

Forrás: partenmedical.hu
EVÉS MINT HIÁNYPÓTLÁS
Az egészséges táplálkozás magába foglalja, hogy az evés nem pótcselekvés. Azért
táplálkozunk, hogy bejuttassuk a szervezetbe a szükséges energiát és elemeket. Nem pedig, hogy
a hiányzó boldogsághormonokat pótoljuk! A nassolás pótcselekvésnek számít, mivel az ember
unalmában eszik, ha szomorú eszik, ha stresszes eszik. Viszont rengeteg energiát tartalmaznak a
szemnek, szájnak, orrnak tetszetős „csemegék”, amik hosszú távon nagy fejfájást okoznak az egyre
domborodó zsírpárnák miatt. A bennük rejlő ízfokozók, tarósítószerek, a nagy mennyiségű só,
szénhidrátok leterhelik a szervezet anyagcseréjét és az elhízás, cukorbetegség mellett
májkárosodást is okozhatnak.
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Forrás: Paramedica.hu

MIKOR, MIT ÉS MENNYIT?
A régi közmondás sok igazságot tartalmaz: Reggelizz, mint a király, ebédelj, mint a polgár,
vacsorázz, mint a koldus!
Ugyanis, sohase hagyd ki a reggelit, mivel a szervezetnek szüksége van a reggeli indításhoz
az energiára. Ajánlatos kerülni a nagy mennyiségű édességet az első étkezés folyamán, mivel ez
sokkolja a hasnyálmirigyet, és idővel kialakulhat nagyobb eséllyel a cukorbetegség. A reggeliben
legyen fehérje, szénhidrát és némi zsír is, hogy tudjanak a sejtek válogatni, kinek mire van
szüksége a nap folyamán. A bő reggelitől se kell megijedni, mivel kell az energia a szervezetnek.
A napi energiaszükségletet a tervezett aktivitáshoz kell igazítani.
Uzsonnára gyümölcsöt fogyasszunk.
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Az ebéd változatos kell hogy legyen. Leves, amivel folyadékot, rostokat, nyomelemeket,
vitaminokat juttatunk a szervezetbe. A főétel
tartalmazzon a zöldségféléket, fehérjéket,
gabonaféléket és némi zsiradékot. Desszertként legjobb, ha gyümölcsöt fogyasztunk.
A vacsora is ajánlatos, viszont jó lenne, ha kalóriaszegény. Ne terheljük meg az
emésztőszervrendszerünket nagy mennyiségű, nehéz emésztésű, fűszeres, zsíros étellel este,
lefekvés előtt. Ha tehetjük fogyasszunk párolt zöldégeket gaboanfélékkel, fehérjével.
Alaposan meg kell rágni a falatokat. Kerülni a mobiltelefon, televízió és más technikai
eszköz használatát étkezés közben, mivel ezek hatására nem figyelünk a bevitt mennyiségre és
akár 50 %-kal többet is megehetünk. Olvasni, képeket nézegetni se evés közben kellene, mert
elvonja a figyelmünket. Egyenes út az elhízáshoz!
MEGTORLÁS NÉLKÜL EHETÜNK KORLÁTLANUL?
Az egészséges életmód nem egy egyszerű folyamat. Fokozatosan tanulni kell, már a korai
gyerekkortól kezdve. Oda kell figyelni a test jelzéseire. Akkor enni, amikor éhesek vagyunk, nem
pedig mert azt kívánják tőlünk. Annyit, amennyit a szervezet kíván, pontosabban az első jelre,
hogy tele a pocak befejezni. Itt, ha nem figyelünk oda, megtörténik amit a szólás mond: az utolsó
csepptől csordul ki a pohár. Ha túlzásokba esünk jelentkezik az elhízás, a már említett
népbetegségek sokasága. Ha túlzottan keveset fogyasztunk, jelentkeznek szintén a problémák.
Nagyon fontos megtalálni az összhangot a napi energia bevitel, a rendszeres mozgás és a
stabil lelki világ között. Rendszeresen kell ezeket ápolni, mert könnyen felborulhat az egyensúly,
amit nem egyszerű az elején kiszűrni és még nehezebb visszaállítani az eredeti formát, állapotot.
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Fontos ismernünk az élelmiszerek eredetét, energiaértékét, fehérje, vitamin, nyomelem,
ásványi anyag, szénhidrát, rost és zsírtartalmát, valamint az összes többi benne található és
feltüntetett adalékanyagot. Ezek az adatok segítenek a tervezett étrend kialakításánál. Az
ismeretükkel fel tudjuk venni a harcot, ha valamilyen túlérzékenységi probléma jelentkezik.
Tisztelettel kell az ételhez viszonyulni. Megválogatni honnan szerezzük be és milyen
formában a konyhára valót.
Szeretni kell saját magunkat, elfogadni a testünket, viszont állandóan törekedni kell a testi
és lelki egyensúly elérésére.
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