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A kutatók már évekkel ezelőtt
megfigyelték, hogy a mediterrán
térségben élő emberek körében
kevesebb az elhízás, rák, diabétesz,
szív- és érrendszeri megbetegedés.
Főleg az Európai vagy Amerikai
emberekhez
viszonyítva.
Sok
kutatás után a diétájukkal lett
összefüggésbe hozva.
Mint tudjátok, én is hasonlóval
dolgozok, mint a mediterrán diéta,
és hasonlóan étkezem magam is.
Ezzel az útmutatóval szeretném
megértetni mi is ez, hogyan kezdd
el, mik az egészségi hatásai, hogyan
kövesd, lesz benne egy étrend
minta és ételek amiket ki kell
próbálnod.

Az általános feltételezés az, hogy akik a
mediterrán tenger mellett élnek, kevésbé
lesznek áldozatai a kardiovaszkuláris
megbetegedéseknek és a ráknak.
Ez azért lehetséges, mert kevés telített
zsírt, cukrot, vöröshúst és feldolgozott
élelmiszereket esznek, és sokkal többször
kerül az asztalra csonthéjas, mag,
gabona, zöldségek és gyümölcs.
Nem csak "egy" mediterrán diéta létezik,
hiszen másképp étkeznek a franciák és
másképp a spanyolok vagy olaszok, de
egyvalami közös: az étkezés elsősorban
növényekből tevődik össze.
Ennek következményeként a mediterrán
térségekben élő emberek sokkal tovább
élnek, még akkor is, ha kevesebb,
fejletlenebb
orvosi
ellátással
rendelkeznek.
Mint ahogy már hallhattad, a mediterrán
diétának számos egészség javító hatása
van: rákmegelőző, kordában tartja a
diabéteszt, segít a fogyásban és az
egészséges
testsúly
megtartásában,
megelőzi a szív betegségeit és jótékony
hatással van az agyműködésre.
Ha követed az ebben a könyvben
leírtakat, akkor te is elérheted a tökéletes,
egészséges testet, szervezetet.
Kezdjünk is hozzá.

AZ ÚJ ÉTEL

- PIRAMIS

Az új étel piramis, amit már
a
World
Health
Organization is javasol egy
kicsit
megváltozott,
de
ugyanazokat
az
étel
csoportokat tartalmazza (a
tejtermékek kivételével). Ez
alapján egy átlagos étrend
így nézne ki:

A tányérod:
25% legyen zöldség
25% legyen hüvelyes és hús
vagy hal
25% legyen gyümölcs vagy
magok és csonthéjasak
25% gabona (lehetőleg glutén
mentes)

·Reggeli: zabkorpa dióval és
lenmaggal
·Tizórai: gyümölcstál
·Ebéd: Zöldsaláta olivával
vagy avokádóval, uborkával
és
hagymával,
csicseriborsóval, kölessel
·Uzsonna:
csonthéjasak,
magvajak
·Vacsora:
Lazac
párolt
spárgával és quinoával

KIEGÉSZÍTŐ ÉTELEK

Más ételek amikkel ez az
étrend kiegészíthető:
Levesek
Fermentált ételek
Fűszerek és fűszernövények
Természetes édesítők
Vörösbor
Oliva olaj

ÉLETMÓD

A mediterrán diéta egyik
eleme
az
egészséges
életmód:
- Rendszeres testmozgás
- Elegendő mennyiségű
és minőségű alvás
- Stressz kezelés

1. LÉPÉS :

CSERÉLD

A

MARGARINT

EGÉSZSÉGES ZSÍROKRA

,

ÉS

A

VAJAT

PÉLDÁUL OLIVA OLAJRA

Az oliva olaj gazdag omega3 zsírsavakban és egyszeresen
telítetlen zsírsavakban. Ha egy kis fűszerre vágysz, ízesítsd
balzsamecettel. Az olaszok frissen sült bagettet mártogatnak
bele (habár a napi limitet én 1-2 evőkanálnál szoktam
meghúzni).
Ez a keverék jó lesz salátaöntetekbe, főleg mézzel vagy más
édesítővel keverve. Az oliva olajat sütéshez és főzéshez is jól
lehet használni, extra szűz változata nyersen is fogyasztható.

2.

LÉPÉS

:

VÁLASSZ EGÉSZSÉGESEBB FEHÉRJÉKET

Vöröshús helyett válassz sovány húsokat, mint a pulyka vagy
csirke. Más fehérje forrásokat találhatsz a hüvelyesekben,
gabonákban,
más
növényekben
is.
A
vöröshús
lecsökkentésével lecsökkenthető az erekben felgyülemlett
gát, ami telítetlen zsírsavak következménye.
Nem kell egyből lemondani róluk: csak végezz apró
változtatásokat nap mint nap, egyre többet.
Ne aggódj ha megkívánsz egy steaket, ennyi belefér.

3.

LÉPÉS

:

SOK

-

SOK ZÖLDSÉG

Egyél
legalább
3-8
adag
zöldséget. Változatos, különféle
zöldségeket vegyél magadhoz,
törekedj arra, hogy minden
színből kerüljön egy az asztalra.
A különböző színek különböző
antioxidánsokat tartalmaznak,
amik
védik
a
sejteket
a
szabadgyököktől, és segítenek
a regenerálásban.
Törekedj rá, hogy zöld leveles
zöldségek, hüvelyesek és egyéb
zöldségek
is
legyenek
a
mindennapi étrendedben.

4.

LÉPÉS

KIŐRLÉS

Ű

KENYEREK

:

(

TELJES

TÉSZTÁK

,

VAGY GM

)

A gabonák rengeteg rostot
tartalmaznak, ami sokáig eltelít
és segít egészségesen tartani a
gyomrot és beleket. Még jobb, ha
a gluténmentes opciók közül
választassz,
mivel
a
glutén
negatív hatással van a gyomor
áteresztő képességére.

5.

LÉPÉS

:

FOGYASSZ TÖBB

MAGOT ÉS CSONTHÉJAST

A
csonthéjasak
rengeteg
fitotápanyagot
tartalmaznak,
ásványi
anyagokat,
vitaminokat,
egészségjavitó
komponenseket.
Telítetlen zsír tartalmuk is
egészséges, segíti a szív és az
erek
egészségének
fenntartását.
Javaslom
egy
marék
csonthéjas
elfogyasztását
minden nap.
Fogyaszd
természetes
formájukban - ne a cukros,
mázos változatokat.

6.

LÉPÉS

:

NASIZZ GY

Ü

MÖLCSÖT

A
bolti
nasik
nem
egészségesek - válassz
helyettük
gyümölcsöket.
Gazdagok
ásványi
anyagokban,
vitaminokban,
méregtelenítő
antioxidánsokban,
egészségjavitó
flavonoidokban
és
rostban.

7.

LÉPÉS

:

HASZNÁLJ BÁTRAN F

Ű

SZEREKET

Kevesebb só (az is himalája legyen),
több fűszer: a növényi alapú ételek
egyik titka a fűszerezés. A megannyi
fűszernövény
változatos
ízharmóniákról gondoskodik és tele
vannak
értékes
tápanyagokkal,
nyomelemekkel, ásványi anyagokkal.

8.

TEDD AZ ÉTKEZÉST EGY BOLDOG PROGRAMMÁ

Csak az, hogy van kihez szólni a vacsoraasztalnál, segíthet a
stressz oldásában és a hangulat javításában. Megfigyelések
szerint ha társaságban eszünk, hajlamosabbak vagyunk
kevesebbet fogyasztani. Kapcsold ki a tévét, tedd el a
telefonodat és csatlakozz valakihez amíg elfogyasztod az
ebéded.
Ilyenkor összejöhet a család és elmesélhetik egymásnak
kivel mi történt. A rendszeres családi ebéd biztonságérzetet
ad a gyerekeknek és jobban oda lehet figyelni mit esznek és
mennyit.
Oszd meg a főztödet másokkal. Ha egyedül élsz, csinálj
nagyobb
adaggal
és
oszd
meg
a
kollégáiddal,
szomszédaiddal, barátaiddal.
Főzzetek együtt. Hívd meg egy barátnődet és vásároljatok
be, készítsétek elő az ételeket vagy akár főzzetek is együtt.
Együtt főzni nemcsak segít az idő múlásában, de igazán
kellemessé teszi a főzést, és még a költségeken is
faraghattok.

TÉVHITEK ÉS IGAZSÁGOK

Tévhit: Sokba kerül igy étkezni
Igazság: Ha az ételeidet főképp babokból és gabonából építed fel,
és hüvelyeseket használsz fehérjeforrásra, akkor meglepően olcsó.
Spórolhatsz azon is, ha fagyasztott zöldségeket, gyümölcsöket
veszel - a tápanyagtartalmuk megegyezik a frissével. Vásárolj nagy
kiszerelésben, ha webáruházból rendelsz álljatok össze többen,
megspórolva a postaköltséget.

Tévhit: A mediterrán
kenyérszeleteket jelent

diéta

nagy

tál

tésztát

és

Igazság: A mediterrán diéta követői nem esznek olyan hatalmas
tészta tálakat mint mi. Inkább köretként eszik, 1/2 - 1 csésze
adagokban személyenként. A tányér többi részén zöldség, hal, vagy
legelőn tartott hús, magok, csonthéjasak vannak.

Tévhit: A mediterrán diéta csak az az ételről szól
Igazság: Az étkezés egy nagy része ennek az életformának, de ne
felejtsük el azt se, hogyan élnek ezek az emberek. Amikor
étkeznek, azt nem a tévé előtt teszik, nem sietnek vele. Az étkezés
egy kellemes kikapcsolódás számukra amit a szeretteikkel
töltenek. Ezen kívül rendszeresen testmozgást végeznek.

A mediterrán diétáról számos egészségjavitó hatás
bizonyosodott be. Egy, a U.S. News & World Report általi
toplistán az első helyen szerepel mint egészséges diéták, 41
diétát összehasonlítva. De mi teszi a mediterrán diétát ilyen
népszerűvé? Nézzük meg mélyebben:

1.

CSÖKKENTI A SZÍV

-

ÉS ÉRRENDSZERI MEGBETEGEDÉSEK ESÉLYÉT

Ez talán a legerőteljesebb előnye. De ez nemcsak egy
mondás: tudományos kutatások támasztják alá.
Az egyik ilyen egy randomizált kutatás (Predimed),
amit 2013-ban publikáltak. Spanyolországban 7000
nőt és férfit vizsgáltak szív- és érrendszeri és 2 számú
diabétesszel.
Az eredmény szerint a mediterrán diétán étkező
embereknek 30%-al kevesebb volt az esélyük ezekben
szenvedni.
Ez valószinűleg a magas Omega3 tartalomnak
köszönhető ami az oliva olajban, halakban, magokban
és csonthéjasokban található.

2.

ÉBEREN TARTJA AZ AGYAT

A zsírok, amiket a mediterrán diétával
fogyasztunk nagyon jó hatással vannak
az
agy
működésére.
Kutatások
rávilágítottak, hogy a mediterrán diétán
élők sokkal kevesebb eséllyel kapnak
Alzheimer kórt, vagy más, öregségi
hanyatlással járó betegséget. Tény,
hogy
a
rendszeres
halfogyasztás
csökkenti az Alzheimer kockázatát.

3.

SEGÍT A DEPRESSZÓ ÉS A PÁNIK LEK

Ü

ZDÉSÉBEN

Néhány orvos magas (egészséges) zsírtartalmú diétát
és sok zöldséget ír fel ingerültségre vagy depresszióra.
A kartenoidok, amik a mediterrán diétában jelen
vannak, segítenek a gyomor jó baktériumainak
szaporodásában, ami hatással lehet a hangulatodra.
Kutatások szerint azok az emberek, akik a mediterrán
diétát
követik,
kevesebb
számmal
lesznek
depressziósak vagy alakul ki más mentális zavar.

4.

SEGÍT A VÉRCUKORSZINT
KIEGYENLITÉSÉBEN

A mediterrán diéta gazdag teljes
gabonákban és más egészséges
szénhidrátokban,
amiknek
megvannak a maga előnyei. Ha
arra törekedsz, hogy összetett
szénhidrátokat fogyassz, mint a
quinoa, köles, zab, feldolgozott és
egyszerű
szénhidrátok
helyett,
akkor a vércukor szinted normális
lesz.

5.

CSÖKKENTI A RÁK SEJTEK KIALAKULÁSÁT

A kutatók több mint 2 millió emberen vizsgálódtak és
megállapították, hogy a mediterrán diéta csökkentheti a
rák, különösen a gyomorrák, vastagbélrák és mellrák
kialakulását.

6.

BEÁLLÍTJA AZ EGÉSZSÉGES TESTSÚLYT

A mediterrán diétával hosszú időre
telítettnek érzed magad, a sok rostnak
köszönhetően. Ezzel megelőzhetőek az
éhség
rohamok,
gyorsítható
az
anyagcsere és segít a fogyásban. Cseréld
az egyszerű szénhidrátokat babokra,
lencsére,
hüvelyesekre,
rostos
zöldségekre, gyümölcsökre.

7.

JÓTÉKONY HATÁSÚ A MENOPAUZA

UTÁNI NŐKNEK IS

Egy kis, de érdekes kutatás szerint a
mediterrán diéta segített a csontok
erősítésében menopauza utáni nőknél.

8.

KEDVEZ A GYOMORNAK

Tudományos
kutatások
bizonyították,
hogy
azoknak,
akik mediterrán diétát folytattak
jobb
volt
a
gyomor
jó
baktériumainak az aránya, a
hagyományos
étkezést
folytatókkal szemben.
A
növényi
ételek,
hüvelyesek,
zöldségek és gyümölcsök 7%-kal
javítják a gyomor jó baktérium
arányát.

9.

HOSSZÍTJA AZ ÉLETET

És ha még mindig nem elég az
előnyökből, a szigorú mediterrán
diétán élők tovább is élnek. Ez a
szív- és érrendszeri és a rákos
megbetegedések csökkenése
miatt lehetséges.

Nincs sok fenntartásunk a mediterrán diétával
kapcsolatban, mivel könnyen tartható és megannyi
egészségügyi előnnyel jár. Azonban figyelni kell az
ólom mennyiségre, amit halakkal lehet bevinni.
Hetente maximum 2-3 alkalommal javasolt tenger
gyümölcseit
enni,
akkor
is
válassz
kevésbé
szennyezett fajtákat.

Ha elfoglalt vagy, akkor nagy az esély arra, hogy
többször eszel étteremben vagy más vendéglátó helyen.
Lehet a mediterrán diétát tartani akkor is ha nem
otthon eszel? Igen, teljes mértékben. Azonban néhány
dologra figyelni kell:

1.

KEZDD EGY VEGÁN FOGÁSSAL

Habár nem ez az egyetlen választási
lehetőség, hidd el, jobb egy növényi
fogással kezdeni az étkezést. Ezek a
fogások
általában
tartalmaznak
zöldségeket, hüvelyeseket, gabonát és
növényi fehérjéket. Ezeket ki is
pipálhatod.

2.

VEDD FIGYELEMBE A SZEMÉLYRE
SZABOTT DIÉTÁDAT

Milyen gyakran étkezel étteremben? Ha csak
egyszer-kétszer egy hónapban, akkor az
étterem
választás
nem
fogja
nagyon
befolyásolni a diétádat. De ha ennél többször,
akkor tudatosan végig kell gondolnod mit és
miért eszel.

3.

DÖNTS A BOR MELLETT

A száraz vörösborok tele
vannak
antioxidánssal
és
szívvédő hatásai is ismertek.
Mértékkel természetesen.

4.

EGYÉL FÉL ADAGOT

Felezzétek el a barátaiddal, vagy vidd haza a maradékot.
Néha fogyaszthatsz vöröshúst, de próbáld csökkenteni,
különösen ha gyakran jársz éttermekbe.

5.

EGÉSZSÉGES OLAJAK

A mediterrán diéta
egyik
jellemvonása,
hogy
a
rossz
olajakat
egészségessel
cserélik
ki.
Ha
étteremben eszel,
ők
nagy
valószinűséggel
nem extra szűz
olivaolajat
és
kókuszolajat
fognak használni.
Kérhetsz,
de
valószínűleg nem
fognak tudni adni.
Ezért
ha
nem
otthon eszel, akkor
kérj olyan fogást
amiben nincs olaj:
grillezett,
sütött
vagy
párolt
dolgokat.

Ez egy minta étrend. Egészitsd ki, ha több energiára
van szükséged, változtass a szokásaidhoz és a
tápanyagszükségletednek megfelelően.

Hétfő
•
Reggeli:
Ropogós
granola
pirítós
almával
és
mogyoróvajjal
• Ebéd: Nicoise spárga saláta
• Vacsora: Hummuszos csicserivel töltött édesburgonya
• Desszert: Görög joghurt sajttorta gyümölcs mártogatós

Kedd
• Reggeli: Reggeli parfait
• Ebéd: Mexikói töltött paprikák
• Vacsora: Lazac pepita-lime vajban + párolt spárga
• Desszert: Pisztáciás krémsajtos töltött datolya

Szerda
• Reggeli: Chia puding mogyoróvajjal és banánnal
• Ebéd: Hétköznapi marha leves
• Vacsora: Mozarella, avokádó, spenót quesadilla
• Desszert: Csokiba mártott dió himalája sóval

Csütörtök
• Reggeli: Banánkenyér zabkása
• Ebéd: Bacon-spenót pizza
• Vacsora: Brokkoli krémleves
• Desszert: Mogyoróvajas banán falatkák

Péntek
• Reggeli: Tojásrántotta karfiol pogácsával
• Ebéd: Sült fokhagymás paradicsomos tészta
• Vacsora: Kurkuma krémleves
• Desszert: Banános karamellás sütésmentes energia
szeletek

Szombat
• Reggeli: Kávés smoothie
• Ebéd: A legfinomabb vegán chili
• Vacsora: Aranybarna barackos pulykamell + ízletes,
langyos zöldek
• Desszert: Banános karamellás sütésmentes energia
szeletek

Vasárnap
• Reggeli: Sajtos bacon és spenót frittata
• Ebéd: Sertés érmék almával és hagymával
• Vacsora: Új Zélandi sült garnéla + petrezselymes krumpli
• Desszert: Banános karamellás sütésmentes energia
szeletek

Ha az összes receptet szeretnéd a fenti étrend tervhez,
rendeld meg itt a recept könyvet több mint 56 recepttel
(reggeli, ebéd, köret, nasi, édesség)

Megrendelem

REGGELI PARFAIT

Hozzávalók 4 adaghoz:
·4 csésze zsírcsökkentett vaniliás joghurt,
vagy növényi joghurt
·2 barack kockákra vágva
·2 csésze friss málna
·½ csésze házi granola mix
Elkészítés:
Rétegezd a joghurtot a gyümölcsökkel és a
gyümölcs darabokkal. A tetejére szórj
ropogós granolát.
Tápanyag:
Kalória: 259 Fehérje: 13g Szénhidrát: 43g
Zsír:3g Telített zsír:0g Rost: 7g
Előkészületek: 15 perc
Címkék:
Anti aging, glutén mentes, vegetáriánus

TOJÁSRÁNTOTTA KARFIOL POGÁCSÁVAL

Kattints ide ha
az összes
receptet
szeretnéd a fenti
étrend tervhez,
rendeld meg itt
a recept könyvet
több mint 56
recepttel

Hozzávalók 4 adaghoz:
·2 csésze apróra vágott karfiol rózsák
·2/3 csésze kemény/félkemény reszelt sajt (pl. Trappista)
·5 tojás (külön választva)
·1 tk snidling apróra vágva (vagy ½ tk száritott)
·Csipet só
·Bors
·2 ek olivaolaj
Elkészítés:
1.Melegítsd elő a sütőt 200 fokra. Olajozz ki egy nagy tepsit.
2.Tedd a karfiolt a mikróba 2-3 percre (alternatíva: mielőtt
felapritod,
főzd
roppanósra).
Alaposan
csavard
ki
egy
konyharuhában a keletkezett nedvességet.
3.Keverd össze a karfiolt, sajtot, tojást, snidlinget és fűszereket.
4.Formázz belőle 4 pogácsát és kicsit lapogasd el. Tedd őket a
tepsibe és süsd 12-15 percig, amig megpirulnak.
5.Süsd a sütő grill funkcióján 2-5 percig, hogy ropogósak legynek.
Alternatíva: süsd 220 fokon.
6.Hagyd őket kihűlni.
7.Süsd meg a tojásokat 2-3 perc alatt. Úgy törd fel őket, hogy a
sárgájuk külön maradjon.
8.Tálald a tojásokat a karfiol pogácsákkal.
Tápanyag:
Kalória: 229 Fehérje: 11g Szénhidrát: 5g Zsír: 19g Telített zsír: 7g Rost:
2g
Előkészületek: 10 perc
Elkészítés: 25 perc + 10 perc hűtés
Címkék:
Alacsony kalória, alacsony szénhidrát, glutén mentes, vegetáriánus

NICOISE
SPÁRGA
SALÁTA
Hozzávalók 4 adaghoz:
·1 ek oliva olaj
·½ kg apró szemű vagy
újkrumpli
(kb
10,
felezve)
·½
kg
spárga
(a
végüket
levágva,
keresztbe félbevágva)
·2 tonhal konzerv (Rio
Mare)
·½ csésze olivabogyó,
felezve
·Fél citrom leve
·Só
·Bors
·Chili pelyhek

Elkészítés:
1-A krumplit tedd egy tepsibe, forgasd
össze egy kis oliva olajjal, fűszerezd és süsd
200 fokon kb 15 percig.
2-Tedd hozzá a spárgát és süsd még 5
percig.
3-Azonnal vedd ki a sütőből őket és szedd
egy tányérra, hogy ne melegedjenek
tovább.
4-Keverd össze a citromlét egy kis oliva
olajjal és a fűszerekkel.
5-Szedd őket 4 tányérra, tedd mellé a
tonhal darabokat, olivabogyót, és locsold
meg az öntettel.
Tápanyag:
Kalória: 248 Fehérje: 32g Szénhidrát: 65g
Zsír: 11g Telített zsír: 0g Rost: 3g
Előkészületek: 10 perc
Elkészítés: 25 perc
Címkék:
Anti aging, glutén mentes, magas fehérje

Kattints ide ha az összes receptet
szeretnéd a fenti étrend tervhez,
rendeld meg itt a recept könyvet
több mint 56 recepttel

A LEGFINOMABB VEGÁN CHILI

Hozzávalók
adaghoz:

4

Kattints ide ha az összes receptet
szeretnéd a fenti étrend tervhez,
rendeld meg itt a recept könyvet
több mint 56 recepttel

·1 hagyma
·1 piros kaliforniai
paprika
·3 konzerv feketebab
·1
konzerv
paradicsom
darabok,
lével
együtt
·1/2 avokádó
·1-1,5 liter víz vagy
zöldségleves alaplé
(attól
függ,
mennyire levesesen
szereted)
·Chili fűszer
·Só
·Bors
·Paprikapor
·Kömény
Elkészítés:
1-A hagymát dinszteld meg. Add hozzá a paprikát és piritsd 1-2
percig.
2-Öntsd fel a babbal és paradicsommal, fűszerezd, majd öntsd
fel az alaplével.
3-Főzd legalább 30 percig, de az a legjobb, ha 6-8 órán át
főzöd.
4-Tejföllel,
vegaföllel,
guacamoléval,
avokádóval,
lilahagymával, petrezselyemmel tálald.
Tápanyag:
Kalória: 524 Fehérje: 33g Szénhidrát: 68g Zsír: 7g Telített zsír:
1g Rost: 25g
Előkészületek: 5 perc
Elkészítés: 40 perc – 8 óra

CSOKIBA
MÁRTOTT

DIÓ

HIMALÁJA
SÓVAL

Hozzávalók 4 adaghoz:
·115g dió felek
·115g feketecsoki chips
·½ tk durva himalája só
Elkészités:
1-Olvaszd fel a csokit a
mikróban vagy gőz fölött
krémesre.
2-Mártsd bele a diókat
egyesével, és tedd egy
sütőlapra.
3-Szórd meg a durva sóval.
Tápanyag:
Kalória: 255 Fehérje: 6g
Szénhidrát: 7g Zsír: 24g
Telített zsír: 4g Rost: 2g

Kattints ide ha az összes receptet
szeretnéd a fenti étrend tervhez,
rendeld meg itt a recept könyvet
több mint 56 recepttel
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PERCES AVOKÁDÓ TEKERCS

Hozzávalók 4 adaghoz:
·1 avokádó
·2 ek friss, apróra vágott petrezselyem
·1 tk citromlé
·2 tortilla
·Só
Elkészítés:
1-Törd össze az avokádót egy villával,
sózd, és keverd bele a citromlét és a
petrezselymet.
2-Kend meg vele a tortillákat, tekerd
fel és vágd 2-3 cm vastag szeletekre.
Tápanyag:
Kalória: 129 Fehérje: 2g Szénhidrát: 10g
Zsír: 10g Telített zsír: 4g Rost: 4g
Elkészítés: 10 perc

Elkészítés: 10 perc
Címkék:
Alacsony szénhidrát, glutén
mentes,
vegán,
vegetáriánus

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
receptért, heti élő, ingyenes edzésekért és egy vidám,
kedves csapatért

Hallgasd a podcastet

