
1 www.alternativgyogyasz.hu 
 

 

Csökkentett szénhidrát diéta 

A finomított szénhidrátokban gazdag táplálkozás önmagában is hatással van a sejtjeink 
működésére, a vérnyomásunkra, a hormonháztartásunkra, és még számtalan 
szervünkben zajló folyamatunk alakulására. Amennyiben ezt a táplálkozást hosszú ideig 
folytatjuk sejtjeink előbb-utóbb védekezni fognak a vércukorszint nyomán kialakuló 
agresszív inzulintöbblettel szemben. Erőteljesen csökkentik inzulinkötő receptoraik 
számát, ezzel egy úgynevezett inzulinrezisztenciát alakítanak ki a szervezetünkben, amit 
ha nem foglalkozunk vele, hamarosan követhet a cukorbetegség.  
Ennek megelőzésére ajánlom a csökkentett szénhidrát diéta bevezetését. 

A diéta lehet, hogy első hallásra nagyon riasztónak tűnik, de kellő önfegyelemmel, és 
ezzel a kis segítséggel kivitelezhető! 
 

Miből is áll ez a csökkentett szénhidrát diéta?  

A legalapvetőbb, hogy csökkentsük minimálisra a bevitt szénhidrátok mennyiségét. Ennek 
megfelelően válasszuk ki a kenyérféléket és péksüteményeket, és így állítsuk össze az 
étrendet is!  
Figyelem! Ez nem azt jelenti, hogy koplalni kell! 

Kenyerek 

Kenyérfélék közül válassz Graham kenyeret, Rozskenyeret, vagy 
teljes kiőrlésű lisztből készült kovászos kenyeret.  Azonban, ezeket a 
kenyérféléket is csak minimálisan! Max. 1-2 szelet naponta.  

Érdemes figyelmesen megnézni az összetevőket, mert sajnos a 
sokba beleteszik a finomlisztet, és malátával színezve szénhidrát 
csökkentett rozskenyérként, vagy wellness kenyérként adják el! 

Kenyérfélék helyettesítéséhez fogyaszthatunk Abonett, vagy más 
extrudált kenyeret, esetleg gofri sütőben készült teljes kiőrlésű, vagy 

nagy rosttartalmú lisztből/ lisztekből készült sós karakterű tésztákat ajánlok.  
Ezekhez például a Herbaházba kapható különböző lisztekből összeállított 
kenyérkeveréket is lehet használni pl.: Ezékiel kenyere, stb. 
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Sűrítéshez 

Használj rostban gazdag, teljes kiőrlésű lisztet, tönkölylisztet, zablisztet, hajdina lisztet, 
csicseriborsó lisztet, köles lisztet, rozslisztet, barna rizslisztet, amaránt, stb. 

Figyelem! A durum liszt is finomított lisztnek minősül! Bár a glikémiás indexe 
alacsonyabb, mint a finomliszteké a fent leírt lisztek jobbak!! 
  
A tejfehérje érzékenyeknél tej helyett rizstejet, kókusztejet, mandulatejet használhatsz, 
tejszín helyett a Hullala, vagy Hoppala főzőtejszínt, illetve rizstejszínt (ez növényi tejszín!). 
Ezekkel hasonlóan sűrűvé varázsolhatod az ételeidet. 

Sűrítéshez, vagy az ételek dúsításához használhatsz gabonapelyhet is.  De a 
gabonapelyhek közül csak a zabpelyhet és lenmagpelyhet ajánlom, mivel a többi 
gabonának a pelyhesítés során szétroncsolt sejtfalaiból a keményítő gyorsan felszabadul, 
és hirtelen emeli meg a vércukorszintet. 

 
Tészták 

Búzából készült tésztafélék közül csak a teljes kiőrlésű barna tésztát ajánlom. A durum 
tészták fogyasztását is csak nagyon korlátozottan. 
Jó tudni, hogy manapság már akár interneten, akár a nagyobb herbáriákban is lehet kapni 
különféle gabonákból készült tésztákat. Ilyenek a hajdinából, kölesből készített 
tésztafélék. Ezeknek jóval alacsonyabb a glikémiás indexe, és kevesebb az inzulin igénye, 
mint a búza termékeknek. 

A köretekhez, tésztákhoz, fasírtokhoz, pástétomokhoz kevés zabkorpát, gabonacsírát 
vagy lenmagpelyhet keverve lassítható az egyszerű cukrok véráramba jutása.   

 

Köretek 

Köretként iktasd be az étrendedbe a főtt kölest, a hajdinát, barna rizst, barna tésztát, a 
párolt zöldségeket, nyers salátákat. A krumplis dolgokat kerüld. Ha mégis nagyon muszáj, 
akkor elvétve csak a héjába sült un. steak krumpli fogyasztását javaslom. 

 

 

 



3 www.alternativgyogyasz.hu 
 

Pácok, öntetek 

Pácokat, önteteket inkább házilag készítsd, mert általában ízfokozóként az ételízesítőkbe 
mindig beleteszik a cukrot! Ugyan így a kész leves porokba, leveskockákba, különböző 
ételízesítőkbe, instant kakaóba, kávéba is.  

Nagyon finom páclét kapsz, ha olíva olajba belekarikázol hagymát, sok fokhagymát, 
tehetsz bele oregánót, rozmaringot, kakukkfüvet, bazsalikomot, hagyod állni néhány órát, 
majd beleforgatod a pulyka, csirke, húsokat, vagy a halat. Egy éjszakára beteszed a 
hűtőbe, ahol szépen összeérik az íze. Másnap már csak sózni kell és be a páccal együtt a 
sütőbe. Pici vizet öntesz alá, és lefedve már sütheted is.  

Másik lehetőség, ha tejbe (rizstejbe) fokhagymát nyomsz több gerezddel, és a husit ebbe 
áztatod. Másnap ebből kivéve leitatod róla a tejet, sózod, és már lehet is sütni. (akár 
tojást teljes kiőrlésű liszttel, rozsliszttel, szezámmaggal, vagy mandulával összekeverve 
bundázhatod is). Ahogy tetszik. 

 

Édességek 

 Nasikat, sütiket készíthetsz teljes kiőrlésű lisztből, zab-, vagy rozslisztből, mandula, dió, 
és egyéb magok, vagy azokból készült lisztek felhasználásával.  
Édesítésként használj hozzá nyírfacukrot, steviát, aszalt gyümölcsöt, vagy kevés mézet. 
Nagyon finom édességek készítéséhez találhatsz recepteket a paleolit diétás receptek 
között.  
Figyelem a steviával, és a xillittel óvatosan, mert van, akit meghajt! 

 

Gyümölcsök 

A csökkentett szénhidrát diétánál is fontos a vitamin utánpótlás. De nem mindegy, hogy 
mivel. Ha lehet, csak azokat a gyümölcsöket fogyaszd, ami kevés gyümölcscukrot 
tartalmaz. 
Ezek: citrom, grapefruit, málna, gránátalma, savanyú alma, meggy, cseresznye, ribizli, 
eper, egres stb.  

Ha lehet, kerüld el a nagyon édes szőlőt, körtét, őszibarackot, sárgadinnyét, banánt! 
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Zöldségek 

Magas keményítő tartalma van a burgonyának, a kukoricának (bár az gabonának minősül, 
de sokszor fogyasszuk köretként is!). Ezeket, ha lehet, kerüld!  
Ezzel szemben, nagyon ajánlom a különféle 
leveles zöldségeket, gyökérzöldségeket, 
gumókat, tökféléket párolva, sütve, főzve, 
levesként, főzeléknek, köretként, vagy 
salátának. 

 Próbáld minél színesebbé tenni az ételeidet a 
zöldségekkel! Ezekhez használj padlizsánt, 
karalábét, uborkát, sárgarépát, zellert, spárgát, paradicsomot, paprikát, céklát, retket, 
sütőtököt, főzőtököt, patisszont, parajt, sóskát, salátákat, hagymaféléket.  
Néhány zöldségből finom pástétom készíthető darált szezámmag, vagy más olajos magok 
hozzáadásával. Vega szakácskönyvekben több féle zöldség alapú fasírt receptet is lehet 
találni, amivel változatossá tehetjük az étrendet. 

Zöld élelmiszerek közül a brokkoli, kelbimbó, kelkáposzta, káposzta, karfiol fogyasztása 
párolva, vagy főzelékként fogyasztva is ajánlott, de figyelni kell az esetleg erősebb 
gázképződésre hasonlóan a hüvelyeseknél. 

A salátákhoz használjunk fokhagymát és nyers citromlevet, így jobban felszívódik a vas, és 
a gombaölő hatás is érvényesül a bélben.  

Az étrendbe fontos lenne beiktatni a csírákat is.  

Ha még nem kóstoltad, próbáld ki! Különféle magokat lehet otthon csíráztatni, vagy 
nagyobb boltok zöldséges osztályán kapni a hűtőpultból. Finomak, tele vannak 
vitaminnal, és nyomelemekkel.  A téli hónapokban úgy is drágák a primőr zöldségek, meg 
aztán ki tudja mi mindennel kezelték, hogy télen is szép piros paradicsom legyen. 

 
Sajtok 

A tejtermék kényes kérdés, hisz nagyon sok ember nehezen bontja le a tejcukrot, vagy a 
tejfehérjét! 
Amennyiben nincs tej érzékenységed, és eheted a sajtokat, a Fetával és a Mozarellával 
tudod igazán színessé tenni az étrendedet!  

• Görög saláta,  
• Sült mozarella fokhagymás fűszeres Olivával, esetleg paradicsommal….,  
• Fokhagymás- tejszínes sajtos mártogatós mindenféle zöldséggel (répa, uborka), 

vagy pirított rozskenyérrel, 
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Fűszerek 

 Kevesen tudják, de a legtöbb fűszer gyógynövény is. Bátran használhatod a legtöbbet.  
Jó, ha tudod, a kömény, oregáno, bazsalikom, rozmaring, kakukkfű, lestyán, kevés zsálya, 
fokhagyma, curry, szegfűszeg, gyömbér, torma, fahéj hihetetlen jó bélfertőtlenítő, és 
emésztést segítő hatású.  

 

Zsiradékként 

A főzéshez, sütéshez kókuszzsírt, a salátákhoz kizárólag hidegen sajtolt növényi olajakat 
használjunk. Ajánlom a szűz Olíva olajat, lenmagolajat, kukoricacsíra olajat.  

A kenyérfélékhez, köretekhez adott kis mennyiségű nem finomított növényi olaj lassítja a 
cukor felszívódását, és segíti a  zsírban oldódó A-, E- és K vitaminok hasznosulását. 
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