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TARTALOM:
Fanta szelet diétásan
Banános zabkeksz
Hamburger pogácsa
Zsemle szénhidrátban gazdag
Vega energia golyók
Tortilla
Mackó tappancs nem csak gyerekeknek
Gyümölcs főzelék
Vágott zsemlék aszalt paradicsommal
Szénhidrátcsökkentett zsemlék
Gyömölcsös chia puding
Kakaós puding magokkal
Csoki darabos kalács
Házi lekvár gyorsan, nyersen
Rizskoch egészségesen
Sütőtök krémleves
Nyers kókusztekercs
Zöld turmixok (almás, spenótos, kivis)
Nyers datolyás müzli
Szafi karácsonyi bejglije
Zsemlére való krémek (répás, son-gos, avokádós, borsós)

SZÉNHIDRÁT CSÖKKENTETT FANTA SZELET #ketogen #nocarb

Piskóta hozzávalói:





150g NoCarb Kakaós muffin por
30ml olivaolaj
320ml víz
100g eritrit

A hozzávalókat alaposan összekeverjük és
egy 23x35cm-es, sütőpapírral bélelt tepsibe
lapítgatjuk. Előmelegített sütőben 180
fokon alsó felső programon 25 perc alatt
készre sütjük.
Töltelék hozzávalói:








200 g ToTu
50g kókuszreszelék
20 g NoCarb 7x édesítő
reszelt citromhéja
12g zselatin
150 ml víz
1 kk NoCarb konjak liszt

A zselatint feloldjuk 1,5 dl langyos vízben. A többi hozzávalót krémesre turmixoljuk,
majd még melegen hozzáadjuk a zselatint.
Fanta-zselé hozzávalói:






1 nagy narancs leve
3 dl szénsavas ásványvíz
5g NoCarb 7x édesítő
1 csomag Nocarb vaníliás pudingpor
10g zselatin

A vaníliás pudingport, a zselatint és az édesítőt összeöntjük, majd csomómentesre
keverjük a vízzel hígított narancslével. Ezután alacsony hőfokon felmelegítjük.
A piskótát a tepsiben hagyjuk kihűlni. A sütőpapírt úgy tegyük bele, hogy kilógjon
bőségesen, ki tudjuk majd emelni a kész süteményt. A kihűlt piskótán egyenletesen
eloszlatjuk a szintén kihűtött “túró”krémet és végül rásimítjuk a még folyós zselét is.
Pár órára hűtőbe tesszük. Ebből a mennyiségből 20 kocka sütemény lett.

BANÁNOS ZABKEKSZ #szénhidrátos #gluténmentes #tejmentes #gyerekeknek

9 db nagy kekszhez hozzávalók:
170g félig érett banán villával összenyomkodva
100g gluténmentes zabpehely
35g kókuszreszelék
10g kókuszolaj olvasztva
3db tojás M-es méret

A banánhoz keverjük a tojást, majd jöhetnek a száraz hozzávalók. Édesíteni nem kell,
mert a banán adja az édes ízt a kekszhez.
Sütőpapíros tepsibe kanállal egyengetjük egyenlő 9 részre osztva a tésztát.
Lehet csokidarabokkal, magokkal, aszalt gyümölcsökkel díszíteni.
Gyerekeknek iskolába tízóraira, uzsonnára ideális étel. (lásd. Mackó tappancs)

HAMBURGER HÚSPOGÁCSA MOZDULJANYU MÓDRA #rizsmentes
#gluténmentes #állatifehérje

Húspogácsa (4db-hoz)
400g darált csirkemell
50g gluténmentes zabpehely liszt
1 L-es tojás
30g NoCarb daramix
2 gerezd fokhagyma
½ fej vöröshagyma
fűszerezés: himalája só, bors,
pirospaprika.

A hagymákat összenyomjuk,
lereszeljük, majd a többi
alapanyaghoz keverjük a
fűszerekkel együtt. 4 nagy
húspogácsát formázunk
sütőpapíros tepsire, majd 200
fokon kb 20 perc alatt készre
sütjük.

Saláta levéllel, paradicsommal, paprikával, retekkel, savanyú káposztával,
cukormentes ketchup szósszal készítjük el.

ZSEMLÉK #lisztkeverékmentes #tojásmentes #gluténmentes #tejmentes
#hamburgerhez #szénhidrátgazdag

Hozzávalók 4 db zsemléhez:
 45g mánióka liszt
 45g tápióka keményítő
 45g zabliszt
 45g barna rizs liszt

Itt megállunk egy picit, ugyanis ha
nincs mánikóka liszted, akkor azt
helyettesítd szintén gluténmentes
zabliszttel, vagy köles liszttel,
ezekhez azért könnyebben hozzá
lehet férni.

Vagy, tegyél hozzá ugyanennyi
mennyiségben aprószemű
gluténmentes zabpelyhet és akkor
zabos lesz a zsemléd. Jöhet a többi
hozzávaló:
 1kk só
 6g sütőpor
 20g utifűmaghéj
 2,5dl víz
 1tk almaecet

Összekeveréskor híg, de hagyd állni 10percig utána gyúrható. 4 zsemlét formázz
belőle és 180 fokon 45 percig sütheted. Javaslom, hogy vékony pizza sütő lapon vagy
szilikon "sütőpapíron" sütögesd és fél időnél fordítsd a zsemléket a "fejük tetejére".
Nagyon finom ropogós zsemléket kapsz.

VEGA ENERGIA GOLYÓK #nyers #vegán #köztesétkezéshez #blnce

Hozzávalók 10 db golyóhoz
300g reszelt répa
300g reszelt alma
pár csepp citromlé
60g gluténmentes zabpehely
60g barnarizs fehérje (blnce)
10g chiamag
pici fahéj
15g kókuszreszelék

Az almákat és a répákat lereszelem, hozzáteszem a chiamagot, a fehérjeport, a
zabpelyhet és ha szükséges, annyi vizet, hogy éppen ellepje. Hűtőbe rakom és
hagyom állni fél napot. Ha megszívja magát, akkor jól lehet golyókat formázni
belőle, ekkor kókuszreszelékbe hempergetjük. Édesítést nem használtam, de ha
nagyon édesszájú vagy, akkor ízlés szerint steviátval vagy eritrittel még
felturbózható.

A receptek összeállításánál figyeltem arra, hogy mindig mindhárom fontos tápanyag
bejusson a szervezetedbe. A golyók is elkészíthetőek a protein nélkül, melyet
zabpehelyliszttel helyettesíthetsz, de így fehérje szegény lesz és az már nem teljes
értékű étkezés. Minden típusnak szüksége van a megfelelő fehérje bevitelre. Mi a
megfelelő fehérje bevitel? Mindenkinek más. Amennyiben jelentkezel tanácsadásra,
úgy ki tudjuk deríteni, hogy mi az, amiből neked többet, vagy kevesebbet kellene
fogyasztanod, mint jelenleg.

TORTILLA #szafifree #palacsintaislehet #gyerekeknek #gluténmentes #tejmentes
Hozzávalók (2 db nagy tortillához):
70 g szafi free hajdinás palacsinta lisztkeverék
(helyettesíthető 30g zabpehelyliszt, 30g barnarizs liszt, 10g útifűmaghéj)
100 g víz, csipet só, pici oregano
Elkészítés:
Melegítsünk fel, de ne túl forróra a palacsintasütőt.
Mérjük ki a vizet, adjuk hozzá a lisztkeveréket.
Gyors mozdulatokkal keverjük palacsintatészta állagúra és azonnal süssük ki. Ennél
több adagot egyszerre ne
keverj be, mert
besűrűsödik.
Kókuszolajjal kikent
serpenyőben süssük, a
hagyományos palacsinta
tésztához hasonlóan.
Ugyanebben a sütőben
lehet a tojásokat is
megsütni. Egy tortillába
egy nagy L-es tojást
tekerünk bele. A tojást
felverjük és kisütjük,
nem tologatjuk, mint a rántottát, csak megsütjük. A kész tortilla lapra helyezzük a
kisült tojást, majd saláta levelet, cukormentes ketchupot tehetünk még hozzá a
feltekerés előtt.
Gyerekeknek felvagdosva sajttal, sonkával, iskolába is vihető.
A tojást azért tekerjük bele a tortillába, mert maga tészta „csak”
szénhidrátszükségletet fedez. Ha sonkával és tojással együtt fogyasztod, akkor az
étkezésed teljes értékűvé válik azáltal, hogy a fehérje forrásokat is hozzátetted.
Tortilla, paradicsomszósz, zöldségek – szénhidrát. Sonka, tojás – fehérje.
Tojássárgája, kókuszolaj – zsír. Így mindhárom tápanyagot tartalmazza az étkezésed!

MACKÓ TAPPANCS #gluténmentes #gyerekeknek #tejmentes #egészségesnasi

9 db mackó tappancshoz:
2 db érett banán
50g gluténmentes zabpehelyliszt
50g barna rizsliszt
2 M-es tojás
10g kókuszolaj
20g kókuszreszelék
9db aszalt szilva
27db aszalt áfonya (ha nincs jó a
szilva is összevagdosva)

A banánt villával összenyomkodjuk, hozzáadjuk a liszteket, a tojást, a kókuszolajat és
a kókuszreszeléket is. Sütőpapírra helyezzük őket. Mindegyik tappancsot a kép
szerint és fantázia szerint kidíszítjük. Ha nincs áfonyád, nekem sem volt, akkor a
szilvákat vágjuk szét, vagy lehet mazsolát is használni. Betoljuk a sütőbe és 20 perc
alatt 180 fokon megsütjük. A gyerekek szívesen vesznek részt a készítésben.

GYÜMÖLCS FŐZELÉK #gyerekeknek #vegán #nyers #mentes

Bármikor fogyasztható nagyon
finom gyümölcs levesnek nem
mondható a sűrűsége miatt, de
főzeléknek igen.

1 nagy cékla
1 nagy alma
1 sárgarépa
0,5 liter víz

A fentieket összeturmixoljuk
és ízesítsük. Ne
gyümölcscentrifugát használj,
mert akkor leves lesz belőle,
így viszont a rostok is benne
maradnak.

Ízesítheted pici steviával, épp egy pici himalája sóval, és kókuszreszelékkel. Alma
darabokat is lehet bele tenni.

Akár smoothienak is készítheted akkor gyümölcscentrifugát, vagy smoothie
készítőgépet használj.

ASZALT PARADICSOMOS VÁGOTT ZSEMLÉK #szafireform #szénhidrátos
#gluténmentes #tejmentes

3 db zsemléhez:
100g Szafi Reform szénhidrátcsökkentett kenyér és péksütemény lisztkeverék
50g gluténmentes zabpehely liszt
30g barna rizsliszt
150g víz
1 L-es tojás
15g kókuszolaj olvasztva
10g almaecet
3db bio vagy házi aszalt paradicsom apróra vágva

Először a folyékony hozzávalókat keverjük egyenletesre, majd hozzáadjuk az aszalt
paradicsomokat és végül a liszteket. Kézzel keverjük homogénre, és hagyjuk állni 15
percet.
Vizes kézzel formázzunk belőle 3 db zsemlét, vágjuk be a tetejét és előmelegített 200
fokos sütőben 30 perc alatt süssük készre.

SZÉNHIDRÁT CSÖKKENTETT SZÍV ZSEMLÉK #szendvicsnekvaló
#sulibavihető #gyerekeknek #szénhidrátszegény #gluténmentes #tejmentes

Hozzávalók 3db zsemléhez:
100g Szafi Reform
szénhidrátcsökkentett kenyér és
péksütemény lisztkeverék
1db L-es tojás
15g kókuszolaj olvasztva
10g bio almaecet
50g barna rizsliszt
120g víz

Először a folyékony hozzávalókat
keverjük egyenletesre, majd hozzáadjuk az aszalt paradicsomokat és végül a liszteket.
Kézzel keverjük homogénre, és hagyjuk állni 15 percet.
Vizes kézzel formázzunk belőle 3 db zsemlét, sütemény kiszúróval díszítsük a tetejét
és előmelegített 200 fokos sütőben 30 perc alatt süssük készre.

Gyerekeknek iskolába is adható
sonkával, tojással, paradicsommal,
salátával.

GYÜMÖLCSÖS CHIA PUDING #tejmentes #gluténmentes #egészségesnass
#gyerekeknek

Hozzávalók egy 125grammos kis
üveghez.
100ml kókusztej
10g chiamag
3 evőkanálnyi erdei gyümölcs
3 evőkanálnyi gluténmentes
zabpehely, vagy puffasztott amaránt
1 evőkanál eritrit

A kókusztejbe tegyük bele a
chiamagot és a szükség szerinti
édesítsük, majd melegítsük fel és
hagyjuk kihűlni, így hamarabb
megszívja magát a mag.
Rétegezzük az üvegbe a pudingot, a gabonát és a gyümölcsöt.
Természetesen más gyümölccsel és más gabonával is nagyon finom lesz.
Gabonák: puffasztott amaránt, kölespehely, rizspehely, zabpehely.
Gyümölcsök: erdei gyümölcs, kiwi, banán, mindenképpen puha és lédús gyümölcsöt
válasszunk, hogy a levét a gabona felszívja.

KAKAÓS PUDING MAGOKKAL
#szénhidrátcsökkentett #gluténmentes #tejmentes #gyerekeknekis #egészségesnass

Hozzávalók egy 150ml-es üveghez.

120ml kókusztej
1 kk kakaópor vagy karobpor
1 kk cikória (kávéhoz hasonló íz)
1 kk NoCarb konjak liszt
1 ek eritrit
Ezeket az összetevőket keverjük el és
hagyjuk, hogy megdermedjenek, nem
kell a hűtőbe tenni, pár perc alatt összeáll
pudingnak.

Rétegezzük az üvegbe a pudingot, a magokat, és a gabonát.
Gabonák: puffasztott amaránt, zabpehely, kölespehely, rizspehely
Magok: pisztácia, dió, makadámdió, kesudió, amerikaimogyoró

Jól lezárt üvegbe bárhova vihetjük magunkkal és két étkezés között fogyasztható.

CSOKI DARABOS KALÁCS #szafireform #paleo #gluténmentes #tejmentes
#gyerekeknek

Hozzávalók:

100g Szafi Reform
szénhidrátcsökkentett kenyér és
péksütemény lisztkeverék
50g barna rizsliszt
15g kókuszolaj olvasztva
10g citromlé frissen facsart
2 ek eritrit
10g paleo étcsoki pici darabokra
vágva
100g víz
2 M-es tojás

A hozzávalók a lisztek kivételével semlegessé keverjük, majd aprénként
belekanalazzuk a liszteket is. Homogénre keverjük simán kézi keverő kanállal.
Hagyjuk 15 percet állni és egy sütőformába kanalazzuk. 50 percet sütjük 180 fokos
sütőben.
Finom, puha lesz. Gyerekeknek iskolába is vihető. Diétás vagy házi lekvárral kenjük
meg.

HÁZI LEKVÁR GYORSAN NYERSEN #főzésnélkül #moströgtön #nyers #vegán
#egészséges

Ha gyorsan szeretnénk egy kis lekvárt a kalácsunkra, akkor az alábbi receptet veszem
elő:

300g gyümölcsöt turmixolok. A gyümölcstől függően édesítem, a banánt egyáltalán
nem kell, az almához pici citromos is szoktam tenni, a narancshoz pedig répát és
reszelt gyömbért. Nyáron a frissen szedett málnával készítettem (lásd fotó).
Ehhez a mennyiségű gyümölcspüréhez teszek 1 tk NoCarb konjak lisztet, alaposan
összekeverem és hagyom állni. A konjak liszt megszívja magát és zselésíti a
gyümölcspürét.
Pohárkrémekbe, hideg süteményekhez, kalácshoz használható.

RIZSKOCH #gluténmentes #tejmentes #gyorsanfinomat #köztesétkezésnek

Hozzávalók 2 adagra számolva:
100g barnarizs kifőzve
40g mazsola
170g tojásfehérje
28g fehérjepor
16g cocomas
16g kókuszreszelés
Az egészet összekevertem és kisütöttem 180 fokos sütőben fél óra alatt, hagytam a
tetejét kicsit barnulni. A fehérjét is csak kézi habverővel kicsit habosítottam, nem
csináltam belőle kemény tojásfehérje habot. Erdei gyümölcsös szósszal és szederrel
fogyasztható. Villámgyorsan készen van és a gyerekek is imádták.

SÜTŐTÖK KRÉMLEVES #tejmentes #gluténmentes #egyszerűengyorsan
#ünnepiétel
4 adaghoz szükséges:
1 db közepes sütőtök
1 fej hagyma
3 gerezd fokhagyma
1 evőkanál gyömbér
1 teáskanál kurkuma
1 teáskanál currypor
5 dl zöldségleves (le tudod fagyasztani, ilyenkor csak elővenni)
200 ml kókusztej
1 teáskanál só
A vöröshagymát, a fokhagymát, a gyömbért, a sütőtököt felszeletelem.
A zöldséglevesből egy
merőkanállal kiszedek
és ebbe teszem a
vöröshagymát, pár
percig dinsztelem majd
hozzáadom a
fokhagymát és a
gyömbért, majd
dinszteljük tovább még
egy percig. Hozzáadom
a többi fűszert is, a
sütőtököt és a maradék
levest.
Addig főzöm, míg a tök megpuhul, hozzáöntöm a kókusztejet és botmixerrel
alaposan összeturmixolom.
Pirított fenyő- és tökmagot szórok a tetejére, ezt szeretik a legjobban.

NYERS KÓKUSZTEKERCS #nyers #paleo #ketogén #nocarb
70g Nocarb Kakaós muffinpor vagy ugyanennyi Szafi Reform kakaós muffinpor
25g olvasztott Kókuszolaj
10g utifűmaghéj
30g eritrit
1dl kókusztej
A hozzávalókat alaposan összedolgozzuk és két sütőpapír között kinyújtjuk. Nem kell
sütni, csak hagyjuk így a sütőpapíron. Készítsük el a kókuszos krémet is.
Töltelék:
100g totu
30g kókuszreszelék
Fél citrom leve
3 ek cocomas
3ek. Eritrit
A krémhez valókat is összekeverjük és rásimítjuk a kakaós lapra. Óvatosan a
sütőpapír segítségével feltekerjük és éjszakára a hűtőbe tesszük. Lehet szépen
szeletelni.

ZÖLD TURMIXOK #turmix #napindító #energia #gyerekeknekis

Almás zelleres két 3dl-es pohárhoz:







4db szár zeller
1 nagy alma pucolva szeletelve
1 citrom leve
½ csokor petrezselyem
4 szál friss menta
pici fahéj

Spenótos proteines smoothie 0,7dl shakerben








100g spenót levél
1 kisebb banán
½ csokor petrezselyem
½ avokádó belseje
1 lime leve
30g blnce (növényi) fehérje por
megfelelő mennyiségű víz

Kiwi körte energia - zöldturmix






1 kiwi
1 körte
30g növényi protein por
2 csésze saláta (lehet fejes saláta,madársaláta, kínai kel, rukkola vegyesen)
2-3 dl szűrt víz

Az összes hozzávalót egy gyümölcscentrifugában, smoothie készítőbe, vagy
hagyományos turmixgépben leturmixoljuk és magas poharakba rakva azonnal
fogyasztjuk. A gyerekek is szeretik. Lehet ízesíteni fahéjjal, gyömbérrel. Édesítő nem
kell, mert a gyümölcsök elég édes ízt adnak.

NYERS DATOLYA MÜZLI
#reggelire #gyerekeknekis #gyümölcsös #szénhidrát #nassolni

Hozzávalók 4-6 adaghoz:

200g kimagozott datolya (lehet vegyesen
több -féle aszalt gyümölcs is!)
50 g kókuszreszelék
50g kókusz chips
50g makadámdió apróra törve
50g sótlan pisztácia apróra törve
50g gluténmentes zabpehely
ici pici himalája só

Néhány pillanatra tedd turmixba a hozzávalókat. Zárható üvegben tárold és hűtőben
akár két hétig is eláll. Növényi tejjel és barnarizs proteinnel szuper reggeli.

SZAFI free KARÁCSONYI BEJGLI #szafifree #szénhidrátos #alegfinomabb
#ünnepiétel (a recept közvetlenül a www.ehezesmentes-karcsusag-szafival-blog.hu
oldalról származik)
Bejgli tésztája
 125 g Szafi Free Expressz lisztkeverék
 20 g poreritrit
 pici himalája só
 10 g friss citromlé
 140g víz
Meggyes-mákos töltelék:
 100g meggy kicsit kinyomkodva, maradjon
leve
 65 g eritrit
 65g mák darálva
 5 g útifűmaghéj
 10g citromhéj
 ha kell 0,5 dl víz
a kép illusztráció

Almás-diós töltelék:
 130g alma reszelve
 1 dl víz
 10g citromhéj
 csipet fahéj, szegfűszeg
 65 g eritrit
 90g darált dió
 5g útifűmaghéj
Melegítsük elő a sütőt 180 fokra. Csináld meg a töltelékeket előbb, addig összeállnak,
míg majd a tésztát nyújtod.
Keverjük össze a mákot vagy darált diót, citromhéjat, a választott gyümölcsöt (ha
nem teszel bele, akkor kb. 65g meleg víz kell hozzá) és útifűmaghéjat. Hagyjuk
teljesen kihűlni!!!

Tésztához: A hozzávalókat alaposan összedolgozzuk, nem kell hozzá plusz liszt,
mindent úgy csinálj, ahogy le van írva! 5 percig pihentesd. Kb. 25x20cm-es lapot
tudsz belőle nyújtani. Ha már kihűlt a töltelék,akkor a szélektől 1,5cm-t hagy ki és a
tetején kb. 3cm-t. Simítsd rá a tölteléket.
Ezután fektesd olajjal lekent sütőpapírra. Az olajozás azért fontos, hogy ne ragadjon
rá a tészta!
A tetejét vagy narancslével, vagy tojással kenheted le. Előmelegített 180 fokos
sütőben 55 percig süssük. Félidőben rápillanthatsz meg kell-e fordítani. Esetleg ha
narancslével kenem, akkor újra megszoktam kenni, így nem lesz száraz! Hagyd
langyosra kihűlni!

ZSEMLÉRE VALÓK #szendvics #reggelire #vacsorára #hidegen #útravaló
Sárgarépás tojáskrém
Hozzávalók egy főre:
2 ek Majonéz (Aldi sötétkék kupakos)
1 db Paprika kápia
1 db Paradicsom
1 db zsemle
1 kk mustár
petrezselyem, só, bors
1 közepes sárgarépa
2 db kemény tojás
A kihűlt tojásokat villával
összetörjük, hozzáadjuk a
majonézt a mustár, a borsot, a
petrezselymet. Ha botmixerrel
dolgozol, akkor krémesebb lesz. A
répát nyersen lereszeljük és a krémhez keverjük.

Avokádó krémhez valók egy főre:
½ érett avokádó félbevágva kikanalazva
½ lilahagyma
1 gerezd fokhagyma
1 kisebb paradicsom
0,5 csokor friss koriander
fél lime leve
1 tk majonéz
1 kk mustár
só, bors ízlés szerint
A hozzávalókat botmixerrel turmixoljuk össze, ízesítsük és fogyasszuk egészséggel.
A koriander, a fokhagyma, a lime vagy citrom vírusölő hatásúak, immunerősítésre is
alkalmas.

Sonkás-gombás szendvicskrém
Hozzávalók egy főre:
45 gr csiperke gomba
1 ek libazsír
1 ek Majonéz
1 kisebb fej vöröshagyma
200 gr Pulykamellsonka
1 db zsemle
A zsíron megdinszteljük az apróra vágott vöröshagymát, majd hozzáadjuk a gombát
is és összepároljuk. Ízlés szerint fűszerezzük, majd hozzáadjuk a kockákra vágott
sonkát. Összeforgatjuk és miután kicsit hűlt belekeverjük a majonézt. Előző nap
készítve sokkal finomabb, hagyjuk a hűtőben egy éjszakára.

Zöldborsókrém
Hozzávalók egy főre:
1 ek Barna rizsliszt
1 ek Kókuszzsír
1 fej Vöröshagyma
150 gr Zöldborsó
1 egész főtt tojás
2 főtt tojás fehérje, vagy Body
Tojásfehérje rúd 40g
2 ek kókusztejszín
só, bors, oregano
A hozzávalókat botmixerrel krémesre turmixoljuk, ízesítjük.

JAVASLOM, HOGY MINDEGYIK KRÉMBŐL TÖBBSZÖRÖSET KÉSZÍTS ÉS FRISSEN
TARTÓ EDÉNYBEN TÁROLD 2-3 NAPIG TUDOD FOGYASZTANI REGGELIRE,
VACSORÁRA.

HAGYD ABBA A FOGYÓKÚRÁKAT! VÁLTS ÉLETMÓDOT!
Jelentkezz személyes vagy online konzultációra, ahol elmagyarázom, hogy tested megfelelő
anyagcseréje az egészséged alapja. A természetes egyensúly fenntartása csak akkor
lehetséges, ha tested anyagcseréjének megfelelően táplálkozol. Csak a tápanyagok hatása
képes kiegyenlíteni azokat az egyensúlytalanságokat, amelyeket a rád ható külső tényezők
okoznak. De mi van akkor, ha a jelenlegi táplálkozásod inkább erősíti ezeket a negatív
tényezőket?

 vajon miért nem működnek mindenkinél a divatdiéták, és miért nem létezhet
olyan étrend, amely mindenkinek egyformán jó
 miért ne kísérletezz az egészségeddel, avagy a rosszul megválasztott diéta hogyan
bosszulja meg magát hosszú távon
 hogyan válhatsz tudatossá a táplálkozásban, és egyáltalán, miért fontos, hogy
tudatosan táplálkozz, és mit érhetsz el vele
 mi mindentől függnek tested egyedi igényei, és hogyan elégítheted ki azokat

 hogyan lehet egészséges táplálkozás révén testsúlyt csökkenteni és energiát
növelni – már rövid távon is
 hogyan lehetséges pozitív irányba változtatni életeden, egyszerűen csak azzal,
hogy követed a tested számára egészséges táplálkozás ajánlásokat

INGYENES testösszetétel mérés és kiértékelés követi az előadást, amiből megtudhatod,
hogy jelen pillanatban mennyire mozdultál ki az egyensúlyodból.
Időpont egyeztetés: 06 20 331 3171
További információk a weboldalon >>> www.mozduljanyu.hu

Ctrl+klikk a képre a weboldal megnyitásához!
A gyűjteményben szereplő képek egy része illusztráció, inspirációs jelleggel lett megjelenítve.

