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Sokan hallották már tőlem a makro (szénhidrát/zsír/fehérje) és a kalória
számolás fontosságát, azonban nagy kihívás szokott lenni akkor, ha nem otthon
étkeztek.
A legtöbb étterem sok összetevővel dolgozik, amikkel nehéz pontosan
beosztani és betartani a makro tápanyagokat.
És ezért sokszor egy kedves éttermi meghívás a párodtól könnyen átfordul egy
stresszes rémálommá.
Ebben a rövid útmutatóban néhány hasznos, azonnal használható tippet osztok
meg, amikkel a legtöbbet hozhatod ki az éttermi étkezésekből.
Anélkül, hogy feladnád a diétádat, vagy az étrendet amit követsz.

A választék
Ahogy már emlitettem, az éttermi menük
tele lehetnek különböző hozzávalóval, ezért
olyat keress, amit könnyen utánkövethetsz.
Ez olyan étel lesz, amiben összesen 2-4 fő
összetevő lesz, például:

Sült csirke + krumplipüré + párolt zöldségek
Steak édesburgonyával és brokkolival
Halszelet rizibizivel

Ha ezt az utat választod, akkor használj egy
fitness
kalóriaszámláló
appot,
hogy
nagyjából tudd, hogy alakulnak a makroid.
Hogy leegyszerűsitsd, rögzítsd azt a 4-5
hozzávalót
amiből
a
legnagyobb
mennyiségben tartalmaz.
A legtöbb étterem húst + köretet kínál, de
vannak
tésztás,
salátás
vagy
vega
ételkombinációk is.

Étel előkészités
Azon kívül, hogy mi az adott étel és mennyi van belőle a tányérodon, fontos,
hogy hogyan van az étel előkészitve.
Ha a legjobbat akarod kihozni a vacsorádból, akkor figyelj a minőségi
tápanyagokra.
A tápanyagok szempontjából nagyonis fontos az, hogy hogyan készült az adott
étel,
A legjobb, ha kerülöd a bő zsírban sült, erősen feldolgozott ételeket.
Helyette válassz párolt, grillezett, vagy alacsony lángon, lassan főtt étel féléket.

Minőségi hús, fehérje
Az egyik legnehezebb dolog a kinti étkezésben, hogy megtartsd a makro
arányaidat.
Más szavakkal: ne edd túl magad.
Az éhségrohamok akkor törnek rád leginkább, ha az étel amit fogyasztassz nem
elég tápanyagdús.
Ezért (is) van az, hogy a jégkrém és a chips hízlal. Nem azért, mert hízlalóak,
hanem mert nem tartalmaznak elég tápanyagot. Nem telítenek el, igy újra és
újra több kalóriát fogsz kivánni.
A megoldás, hogy olyan ételeket válassz, aminek magas tápanyagtartalma van
és eltelít.
Ezek általában állati termékek:
Hús
Belső szervek
Tojás
Sajt, tejtermék
Hal
Ezek az ételek zsírt és fehérjét tartalmaznak, és órákra eltelítenek. De van ezen
kivül egy növényi alapú étel is ami telít:
Mi az?
A krumpli.
Ez a gyökérzöldség rendivül telítő.
Ebből kifolyólag a legjobb választás valami hús krumplival, és néhány alacsony
kalóriás zöldséggel.

Tervezd meg előre
Ahogy látod, az éttrem nem az a hely, ahol a diétáddal foglalkozol. Sokkal
inkább a társasággal, akikkel étkezel.
Ha folyamatosan a makroid körül forognak a gondolataid, akkor lemaradsz egy
talán csodálatos élményről.
Ezt elkerülendő tervezd meg előre az étkezéseidet, és hagyj ki egy kis kalóriát,
amit az este során megehetsz.
Ha minden étkezésből egy kicsit lecsípsz a nap folyamán, akkor marad még egy
kis hely a kalória tervedben egy nagyobb vacsorához.
Ha kihagysz 800 kalóriát például, azt már el tudod fogyasztani úgy, hogy nem
számolod, és mégse eszed túl magad.
Ez csak egy dolog a megannyi közül amit bevethetsz azért, hogy a dolgok
egyszerűbben működjenek a diétádban.

Ne feledkezz meg a rostokról
Ahhoz, hogy az étkezés élvezetes legyen, megfelelően tápláló és hosszan
eltelítsen, a legjobb megoldás ha zöldségeket fogyasztassz.
Ha a kalória csökkentés a célod, akkor válassz zöldleveleseket, spárgát,
brokkolit, cukkínit, karfiolt, céklát, amikben sok a rost, igy hosszasan a
telitettség érzését adják.
Ez akkor a legjobb, ha a fogyás a célod, mert amellett, hogy eleget ettél, kevés
kalóriát vittél be. Magasabb kalóriájú zöldségek a hüvelyesek, avokádó,
olivabogyó.
Egy egészséges kombináció a cél, amely tartalmaz minőségi fehérjét,
egészséges zsírokat, és rostot.

Végszó
Ha a legegészségesebbé szeretnéd
tenni az éttermi estéket, ami
belefér a tartandó diétádba, akkor
néhány dolgot tehetsz:
Fókuszálj a magas tápanyag
tartalomra
Olyanokat
válassz,
amik
eltelítenek, igy nem fogod túlenni
magad.
Válassz
magas
minőségű
fehérjeforrást, húst, halat és egy
gazdag salátát.
Ne stresszelj
Egy nagyobb étkezés nem fogja
tökretenni
az
eddigi
eredményeidet.
Ha túl sokat stresszelsz, az még
visszafele is elsülhet, és többet
ehetsz mint tervezted.
Élvezd az ételeket, tölts el egy
boldog estét a szeretteiddel, és
tartsd be a diétádat hosszútávon.

LINKEK
Nézd meg az új honlapot
Kövess Clubhouse-n: @rudnaykrisztina
Klub: Növényi Alapú Étkezés Csatlakozz itt
21 napos Cukor Detox étrend
Havi életmód program étrend tervvel és
edzésekkel
Lapos Has Program
Érett Nők Étrend
Alacsony szénhidrát Étrend
Teljes értékű TÉNÉ étrend
Időszakos böjtölés (Intermittent fasting) étrend
Csatlakozz Facebook csoportunkhoz még több
vegán receptért, heti élő, ingyenes edzésekért és
egy vidám, kedves csapatért
3 napos vegán tisztitás - ingyenes program
Hallgasd a podcastet
30 napos jóga Encivel

