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MIÉRT
FOGYASSZ

ÍZESÍTETT
VIZET?

A gyümölcsökkel ízesített víz megadja a

pohár víz hidratáló frissességét, plussz egy

csipetnyi vibráló, gyümölcsös, fűszeres

ízvilággal.

Az otthon készitett italokkal fontos

vitaminokhoz és ásványi anyagokhoz

juthatunk.

A recepteknek csak a képzeletünk szab

határt. Szabadon módosithatóak, vagy te is

kitalálhatod az ízlésednek megfelelőt.

A kiázott gyümölcsöket pedig egy

smoothieban felhasználhatod más

zöldekkel együtt, ha sajnálod kidobni (én

mindig ezt csinálom velük).

Megfigyeléseim szerint azok a pácienseim

akik kevés vizet fogyasztottak eddig, és

rátértek az ízesített vizekre, több

folyadékot vesznek magukhoz a nap

folyamán mintha csak viz lenne a hűtőben.

Remek alternatívája az üdítő italoknak,

gyümölcsleveknek, bolti ízesített vizeknek.

Egy pohár otthon készitett ízesített víz

tartalmaz:

Kalóriák: 0

Fehérje: 0 gramm

Zsír: 0 gramm

Szénhidrát: < 1 gramm

Egy pohár bolti ízesített víz tartalmaz még

hozzáadott anyagokat, cukrot, édesítőt, ízeket,

szénhidrátokat:

Kalóriák: 52

Fehérje: 0 gramm

Zsír: 0 gramm

Szénhidrát: 13 gramm

Miért tegyünk sót a vizekbe?

Minden vízbe amit készítek teszek egy csipet

Himalája sót/500ml. Tehát másfél literhez 2-3

csipettel.

A Himalája só 84 ásványi anyagot és

nyomelemet tartalmaz, a víz segíti ezeknek a

felszívódását. A 84 ásványi anyagból

megtalálhatóak az elektrolitok (kálcium,

magnézium, nátrium, klorin, potasszium), amik

szükségesek a megfelelő hidratáltsághoz. A

sejtek és a szervek megfelelő működése múlik

rajtuk. 

Az elektrolitek elektromosan töltött ásványok,

amik segitenek például az izom

összehúzódásban.

Ha izom görcseink vannak, vagy izomlázunk

lett egy nagyobb edzéstől, mindig gondoljunk

az elektrolitek pótlására.
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ÍZESÍTETT VÍZ RECEPTEK
+1 CITROM LEVE

ANANÁSZ GYÖMBÉR

1.5 LITER VÍZ 

+ 2-3 CSIPET HIMALÁJA SÓ

MENTA CAYENNE

GYÖMBÉR KURKUMA BORS NARANCS
 

UBORKA LIME EPER MENTA

NARANCS ÁFONYA EPERBAZSALIKOM



ÍZESÍTETT VÍZ RECEPTEK
+1 CITROM LEVE

ÁNIZS

1.5 LITER VÍZ 

+ 2-3 CSIPET HIMALÁJA SÓ

FAHÉJ

GÖRÖGDINNYE MÉZ DINNYE

NARANCS
 

UBORKA CSIPŐSPAPRIKA

MENTA

NARANCS MÁLNA ROZMARING

MENTA



Nézd meg az új honlapot
 

Kövess Clubhouse-n: @rudnaykrisztina
Klub: Növényi Alapú Étkezés

 
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

KÖVESS MÁSHOL IS

https://vegankajak.hu/
https://vegankajak.hu/cukordetox/
https://vegankajak.hu/cukordetox/
https://vegankajak.hu/felazizmotleazsirt/
https://vegankajak.hu/laposhasprogram
https://vegankajak.hu/erettnok/
https://vegankajak.hu/alacsonyszenhidrat/
https://vegankajak.hu/tene/
https://vegankajak.hu/if/
https://www.facebook.com/groups/vegankajak
https://www.facebook.com/groups/vegankajak
https://vegankajak.hu/3napos
https://vegankajak.hu/podcast
https://encijoga.hu/30-nap-hala/

