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Húsvéti szavatosság
Közeledik a húsvét, melynek elmaradhatatlan kelléke a tojás és 
a sonka. Könnyen romló élelmiszerekről van szó, ezért fontos, hogy 
mindig friss alapanyagokat vásároljunk, és az sem mindegy, hogy 
hogyan tároljuk őket. A tojást például a hűtő polcán, hátul célszerű 
elhelyezni, mert a hűtőszekrény ajtajában található tojástárolóban 
az ajtó nyitogatásakor kicsapódó pára hatására a tojáshéjon lévő 
baktériumok elszaporodhatnak, így a tojás hamarabb romlásnak 
indul. Felhasználásig mosás nélkül, eredeti csomagolásban 
tartsuk! A nyers, ép tojást kb. 3 hétig, a főtt tojást pedig maximum 
1 hétig tárolhatjuk. 

A kötözött sonka különböző húsrészekből, többféle eljárással is készülhet. Ha tradicionális húsvéti sonkát 
szeretnénk főzni, akkor érdemes az élelmiszer címkéjéről tájékozódni, hogy sertéscombból, 

pácolással és füstöléssel készült-e a termék. Keressük a jobb minőségű, alacsonyabb 
víztartalmú sonkákat, melyek ráadásul hosszabb ideig tarthatóak el. A magas 

sótartalom, valamint a füstölés hatására gyakran keletkező káros anyagok 
miatt azonban mértékkel fogyasszuk őket, lehetőleg sok nyers zöldség 

kíséretében.

TELE GoNDoSKoDÁSSAL
Tudatosan táplálkozniegyszerűbb, mint gondolnád.Válaszd a SPAR Életmód

termékeit!

Turcsák Katalin  
dietetikus
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AJánLó

Az egészségügyi világnapot évek óta 
minden évben április 7-én ünneplik. Az 
Egészségügyi Világszervezet minden 
évben arra törekszik, hogy felhívja az 
emberek figyelmét az egészséggel 
kapcsolatos globális 
aggodalomra. Ezért 
az Egészségügyi Vi-
lágnap alkalmából kö-
telességemnek tartom 
felhívni a figyelmet arra, hogy legyünk 
tudatosabbak az egészségi állapo-
tunkat illetően. 
Rovatainkban különösen nagy 
hangsúlyt fektettünk az egészségre. 
Miért? Amiért a WHO szlogenje is 
azt hirdeti, hogy egy egész életen 

át viseljük. Ezért amit megteszek a 
részemről, az, hogy rendszeresen 
sportolok, tápláló és változatos 
ételeket fogyasztok, képzem 
magam, hogy toleránsabb ember 

és szeretetteljesebb 
társ legyek. Van még 
mit tanulnom, de 
élvezem, ahogy napról 
napra fedezem fel a 

körülöttem élők világát, ahogy fel-
ismerem a saját értékeimet, és 
a legfontosabb, hogy valamilyen 
módon tudjak adni másnak is ebből. 
Kívánom, hogy éljétek meg az élet 
minden aspektusát és fordítsátok az 
előnyötökre! 

2012-ben a WHo szlogenje:  
a jó egészség egy egész életen 
át kiegészítője az életünknek.

Húsvéti szavatosság
Közeledik a húsvét, melynek elmaradhatatlan kelléke a tojás és 
a sonka. Könnyen romló élelmiszerekről van szó, ezért fontos, hogy 
mindig friss alapanyagokat vásároljunk, és az sem mindegy, hogy 
hogyan tároljuk őket. A tojást például a hűtő polcán, hátul célszerű 
elhelyezni, mert a hűtőszekrény ajtajában található tojástárolóban 
az ajtó nyitogatásakor kicsapódó pára hatására a tojáshéjon lévő 
baktériumok elszaporodhatnak, így a tojás hamarabb romlásnak 
indul. Felhasználásig mosás nélkül, eredeti csomagolásban 
tartsuk! A nyers, ép tojást kb. 3 hétig, a főtt tojást pedig maximum 
1 hétig tárolhatjuk. 

A kötözött sonka különböző húsrészekből, többféle eljárással is készülhet. Ha tradicionális húsvéti sonkát 
szeretnénk főzni, akkor érdemes az élelmiszer címkéjéről tájékozódni, hogy sertéscombból, 

pácolással és füstöléssel készült-e a termék. Keressük a jobb minőségű, alacsonyabb 
víztartalmú sonkákat, melyek ráadásul hosszabb ideig tarthatóak el. A magas 

sótartalom, valamint a füstölés hatására gyakran keletkező káros anyagok 
miatt azonban mértékkel fogyasszuk őket, lehetőleg sok nyers zöldség 

kíséretében.

TELE GoNDoSKoDÁSSAL
Tudatosan táplálkozniegyszerűbb, mint gondolnád.Válaszd a SPAR Életmód

termékeit!

Turcsák Katalin  
dietetikus

0326_SPAR_Eletmod_Vital_190x250_Elfogadott.indd   1 2020. 03. 17.   12:28



4 Vital magazin

TarTalOm
FuTáS 
Könnyű gyakorlatok a boka  
erősítésére . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
Agility-létra kisokos, 2. rész . . . . . . . . . . . .10 
Mutatunk néhány gyakorlatot!

Útmutató kezdőknek a kutyával történő 
futáshoz, 2. rész  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
A legjobb futókutyák

FITnESz 
A funkcionális edzés világa . . . . . . . . . . . . .16
A „funkcionális edzés” elnevezés valódi jelentése 
és legfőbb jellemzői

JóGA
Fogyhatunk jógával?  . . . . . . . . . . . . . . . . . .18
Ászanatípusok és a fogyás

Csakra kvíz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20
A belső és külső egyensúly megteremtése

Otthon vagy stúdióban jógázzunk? . . . . . .22
Milyen előnyei vannak a jógastúdió-beli és az 
otthoni gyakorlásnak?

VITAL ExTRA
okostextil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24
Avagy viselhető fitneszeszközök + infografika

Élet a járvány idején . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28
Hogyan lehet megvédeni magunkat a koronavírus ellen?

EGéSzSéG 
Generációk étkezési zavara  . . . . . . . . . . . .30
Mert az ételt szabad élvezni! + infografika

Édes élet cukormentesen . . . . . . . . . . . . . .34
Napjainkban használt alternatívák ételeink édesítésére

A reggeli kincs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36
Miért fontos és milyen az ideális reggeli? 



szakértőink 
TáPLáLKOzáS
A mérlegek ideje lejárt, ezt figyeld a súlyod 

helyett!  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40
Tények és tévhitek a fogyásról . . . . . . . . . .42
A tejsavó mindennapi használata + kezdő 
kovászoskenyér-recept  . . . . . . . . . . . . . . . .44

SzéPSéG 
Újdonságok a szépség világából . . . . . . . .48
Húsvétkor is topformában!

A szépségről másképpen  . . . . . . . . . . . . . .50
Felejtsd el az insta-sminket!

Nyugtató zablisztfürdők . . . . . . . . . . . . . . .52 

nőK EGyMáS KözT
Krémes, édes, ízekkel teli munka  . . . . . . .54
Interjú Soma Veronikával, a Viblance marketingme-

nedzserével

PSzICHé 
Szavak nélkül a mélyebb megértés felé . . . .58
Miért sportolj? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60

zöLD VOnAL 
ne dobd ki, inkább add oda! . . . . . . . . . . . .62
Amikor fellélegzik a szekrény 

PROGRAMAJánLó
#maradjotthon programajánló  . . . . . . . . .64
Áprilisi online programok

EGéSzSéGKéP 
Gondolkodj, mielőtt eszel!  . . . . . . . . . . . . .66

Infografika 

figeczky 
emese, 

tradicionális 
hathajóga-

oktató

Horváth  
Tünde,
fitnesz-  
vezető-
edző 

róka 
Eszter,
sport- 
táplálkozás-  
és táplálék-
kiegészítés-  
tanácsadó

Dr. Csisztu 
attila, 

ironman, 
triatlonos 

Károlyfi Edit, 
szépségtréner, 

szépség- 
szakértő,  
sminkes

Hámori  
Blanka,

aerobikedző, 
személyi edző 

és életmód-
tanácsadó

Pápai Juci, 
aroma- és
bőrterapeuta

Lippai
roland,
coaching  
szemléletű  
tanácsadó

Csurgó 
Krisztina,
no Diet 
Personal 
Training, 
személyi edző

5www.vitalmagazin.hu



6 Vital magazin

FuTáS

könnyű  
gyakorlatok a  
boka erősítésére
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Futás közben, biztosan megesett már veled is, 
hogy edzés közben meghúzódott a bokád. én 
notórius bokarándulónak számítottam, ezért úgy 
döntöttem, hogy véget vetek ennek a hobbimnak. 
néhány intézkedést alkalmazva drasztikusan 
csökkentettem a sérülések számát. 

Fésűs Veronika, főszerkesztő,  
sportfejlesztési mentor írása

Az egyik ilyen intézkedés, ami sze-
rintem sokat segített, az erőnléti 
edzés. A logika egyszerű. Ha a 
bokádat körülvevő izmok gyengék, 
a test más ízületei szenvednek. De 
amikor erősebbek, az alsó testrész 
– nemcsak a bokád – képes sok sé-
rülésnek ellenállni. 

Az ErőEDzÉS TOvábbi 
támogatást nyúJt
A futás óriási stresszt gyakorol a 
bokádra és a környező izmokra. Ha 
ezek az izomszerkezetek erősek, 
akkor a test képes ellenállni a 
nagyobb sérüléseknek. 

JaVítJa a 
propriocepciót
A propriocepció a 
különböző testrészek 
testhez viszonyított 
helyzetének érzékelését 
jelenti, vagyis csukott 
szemmel is képesnek 
kell lennünk észlelni 
testünk helyzetét és 
mozgását térben és 
időben. 

Tehát például, ha olyan helyzetbe 
kerülsz, amelyben kificamíthatod 
a bokád, akkor a propriocepciós 
készség csökkentheti a kockázatot. 

KeVeseBB „túlHasz-
nálatos” sérülés
Kimutatások szerint a sérülések 
több, mint a fele „túlhasználatos” 
sérülés. A boka sérüléseinek kocká-
zatának csökkentése mellett az alsó 
lábszár erősebbé tétele segíthet 
megakadályozni a „túlhasználatos” 
sérüléseket is, mint például az 
Achilles-ín-gyulladás (Achilles ten-
dinitis) vagy a stressztörések. 

JoBB egyensúly 
Ha javul a tudatosság és az egyensúly, 
akkor hatékonyabban fejlesztheted a 
mozgásod is. A bokádat körülvevő izmok 
erejének növelése elősegíti a stabilitást 
és az egyensúly fenntartását.

a BoKafáJás  
MEGELőzÉSÉHEz SzüKSÉGES  
gyaKorlatoK
A bokaízületeket keresztező és kö-
rülvevő izmok:
 kétfejű lábikraizom
 talpemelő
 hátulsó sípcsontizom
 nagylábujj hosszú hajlító izma
 hosszú és rövid szárkapcsi izom
Ezeket az izmokat különböző módon 
kell megcélozni. Minden izom szerepet 
játszik a boka mozgatásában és a bo-
kaízület stabilizálásában.

www.vitalmagazin.hu
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FuTáS
A boka erősítésének sokféle módja 
van. Kiváló gyakorlatok vannak a fu-
tástechnika javításához, valamint a 
gyorsabb futáshoz. 

a legtöBB gyaKorlat 
üLvE iS ELvÉGEzHETő, 
aKár munKa Vagy té-
Vénézés KözBen

# bokakörzés 
Ez a gyakorlat erősíti a boka körüli és 
az azt körülvevő izmokat, javítva az 
ízületek stabilitását. 
Ülj a padlóra behajlított lábakkal. 
Ezután emeld fel a jobb lábad a 
földről, és végezz nagy köröket a 
bokáddal először az óramutató já-
rásával megegyező, majd ellentétes 
irányban.

# Egyensúly egy lábbal
Ez egy újabb nagyszerű gyakorlat, 
mellyel nemcsak a bokákat, hanem 
az alsótest többi részét is erő-
sítheted. Ez a gyakorlat a bokasé-
rülést célzó rehabilitációs progra-
mokban is alapvető fontosságú.
állj egyenesen, majd emeld fel kissé 
a jobb lábad, a súly a bal lábadon 
legyen. Hajlítsd be picit a bal térded 
(amin a testsúly van), és számolj el 
körülbelül 16-20-ig. Ismételd meg 
mindkét oldalra. Ha nehezíteni sze-
retnéd a gyakorlatot, akkor állj rá egy 
vastagabb szivacsra vagy balance 
párnára és végezd el ugyanezt a sort. 
Az izmok működésének jó jele az, 
ha a test remegni kezd. Stabilizáld a 
törzsed, és összpontosíts a bokádra, 
hogy minimalizáld a remegést.

# rajzolj ábécét 
Egyszerű, mint az ABC! A betűk raj-
zolása arra kényszeríti a bokád, hogy 
minél szélesebb síkon mozogjon. 
Ülj le egy székre, emeld fel az egyik 
lábad és miközben a nagylábujjaid 
„írószerként” használod, írd le az 
ábécé betűit A-tól z-ig. Ezt is-
mételd meg a másik oldalon is. 

# Sípcsonti izom erősítése
A lábak elülső izmai szintén rendkívül 
fontos szerepet töltenek be járás és 
futás közben.
Miközben a sarkad a padlón tartod, 
emeld fel a lábujjaidat a lehető leg-
magasabbra. Ezután lassan engedd 
le a lábujjaidat a padló felé, de ne 
engedd, hogy a földhöz érjenek.

# vádliizom erősítése
Ha lehetséges, állj egy lépcső vagy 
egy step pad szélére. nyugodtan 
használhatsz kötelet vagy szalagot 
az egyensúly megőrzéséhez.
Ezután tedd át a súlyod a lábujjaidra, 
majd lassan told le a sarkad. 
Ha nagyobb kihívást jelentő feladatra 
vágysz, végezd el a gyakorlatot úgy, 
hogy mindkét kezedben súlyzót 
tartasz vagy a váll fölé emeled a 
súlyt.

Ha komolyan gondolsz 
a bokád védelmére, 
feltétlenül integráld 
be a fent említett 
gyakorlatokat az 
erőnléti edzéstervedbe, 
és végezd el ezeket 
rendszeresen.



a futás   
pozitív 
hatásai
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A futás önmagában nem elég ahhoz, hogy meg-
szerezzük a kellő kondíciót. érdemes kiegé-
szítened jógával és erősítő gyakorlatokkal, ezeken 
túl pedig mobilizációs edzéssel. Hasznos cikkeket 
olvashatsz ezekkel kapcsolatban a webolda-
lunkon.
www.vitalmagazin.hu
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FuTáS

Az Agility-létrával való edzés alapgondolata az, hogy 
útmutatóként szolgáljon a lábmunkához. A közhie-
delemmel ellentétben a létra használata nemcsak 
az elit sportolóknak ajánlott. Ennek az eszköznek a 
használatából egy hobbi- vagy amatőr futó is profi-
tálhat, ezért megosztom veled a kedvenc, Agility-
létrán végzett gyakorlataimat. 

agility-létra 
kisokos, 2. rész  
Mutatunk néhány gyakorlatot! 

Fésűs Veronika, főszerkesztő,  
sportfejlesztési mentor írása 

Az Agility -létra az egyik legjobb fitne-
szeszköz, ami felgyorsítja a pulzust, 
javítja a sebességet, a koordinációt és 
a lábmunkát. Az első részben bemu-
tattam a létrát arról az oldalról, hogy 
miért van rá szükség és mik az előnyei. 

Cikkünk első részét 
ezen a QR kódon 
olvashatod el.

HOGyAN iNDuLJ EL?
De előtte egy kis ismétlés! Az agilitás az 
a képesség, hogy gyorsan és pontosan 
megváltoztasd a pozíciód, gyors, el-
lenőrzött mozgással a sebesség el-
vesztése nélkül. Megmutatja, képes 
vagy-e gyorsan egy irányba mozogni, 
másodpercek alatt lelassulni, és 
helyzeted megváltoztatni. Mielőtt 
elkezded a gyakorlatokat, győződj 
meg arról, hogy az edzést alapos be-
melegítés előzte meg, például tompa 
rúgások, karemelések. 

gyaKorlatoK  
a telJesség igénye 
nélKül 

# magas térdemelés 
Kezdd úgy, hogy belépsz az első 
fokba mindkét lábaddal, majd fuss 
előre magas térdemeléssel a létra 
teljes hosszán. Ügyelj arra, hogy 
90°-ban hajlítsd meg a karjaid, 
és mozgasd előre-hátra, hogy 
lendületet kapj. Végül fordulj meg 
és sprintelj egyet a kiindulási 
ponthoz.

# lineáris futás
Ez egy alapvető gyakorlat. Fuss 
végig a létrán úgy, hogy mindkét 
lábaddal érintsd a fokokat. A végén 
fordulj meg, és végezd el visszafelé 
is. Ügyelj arra, hogy csökkentsd a 
lábad talajjal való érintkezésének 
idejét.

# oldalazó futás
áll j  a  létra mellé,  majd mindegyik 
fokba lépj  bele mindkét lá-
baddal .

# magas térdemelés 



# oldalirányú gyorslépéseK
A gyakorlatot oldalazó mozdulattal 
kell elvégezni. A vezető lábbal lépj 
először a fokba, majd ezt kövesse a 
másik lábad. Ezután a vezető lábbal 
lépj ki és azt követi a hátsó. Innentől 
kezdve a hátsó lesz a vezető láb. 

# KÉT LábbAL ELőrE-  
és Hátraugrás
állj a létrával szemben. Ezután ugorj 
be a második fokba, majd ugorj vissza 
az elsőhöz, azután ugorj ismét előre 
a harmadik fokra, majd ismét a má-
sodikra. Addig ugorj tovább, amíg el 
nem éred a létra teljes hosszát, majd 
fordulj vissza, és ismételd meg.

soHa ne feleJtsd el,  
HOGy A TECHNiKA Az ELSő, 
a seBesség másodlagos!

# egyláBas ugrálás
Minden fokba csak bal vagy csak 
jobb lábbal ugorj bele. A lábfejed 
elülső részére érkezz meg, és ugorj 
is tovább a következő fokba. 
A fenti példákat csak bemutatás 
jelleggel említettem, és nem egy 
edzésprogram részei. Ettől füg-
getlenül mindegyik gyakorlatot 
30–60 másodpercig végezd, és az 
egyes gyakorlatok között pihenj, 
ha szükséges. Ismételd meg a 
teljes kört még kétszer, vagy akár 
többször is, ha szeretnéd. 
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# KÉT LábbAL ELőrE-  
és Hátraugrás
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FuTáS

Útmutató kezdőknek  
a kutyával történő  
futáshoz, 2. rész 

Fésűs Veronika, főszerkesztő,  
sportfejlesztési mentor írása 

Ahhoz, hogy megtaláld a négylábú fu-
tótársad, ismerned kell a futási szoká-
saidat. Ugyanis nem mindegy, milyen 
futáshoz viszed magaddal a kutyusod. 
Tegyük fel például, hogy hosszú távú 
futásra indulsz – itt leginkább hosz-
szútávfutó kutyát kell keresned. Vagy 
inkább sprintelni szeretsz? Ebben az 
esetben olyan kutyát kell partnereddé 
avatnod, aki ebbe a kategóriába tartozik. 

HárOM Fő KÉrDÉST  
Kell átgondolni, 
MiELőTT ELKEzDENÉD 
megterVezni a Ku-
tyáVal Való futást

#1 egészség és a legjobb futó-
kutyák

Fontos, hogy ha kölyökkel kezded a futást, 
akkor ugyanúgy biztosítanod kell számára 
futókészletet, mint amikor magad indulsz 
útnak: például vizet, finomságokat, szél-
sőséges időjárási viseletet (hő, hideg, 
csapadék ellen), megfelelő pórázt, amely 
nem fog dörzsölni, és nem utolsósorban 
védeni kell a mancsokat is.

a kutyáknak nincsenek klasz-
szikus verejtékmirigyeik. ne 
felejtsd el, hogy a kutyád nem 
izzad úgy, mint te, hanem 
a nyelvén és mancsain ke-
resztül hűti magát. 
Ha a kutyád korábban szen-
vedett már sérüléseket, 
vagy a fajtája hajlamos bi-
zonyos egészségügyi prob-
lémákra (légzés, allergia, 
szív, ortopédia), beszélj ál-
latorvosával arról, hogyan 
lehet minimalizálni a koc-
kázatokat, miközben együtt 
edzetek.
Feltétlenül iktass be pihe-
nőnapokat az edzésekbe! 
Ha kölyökkutyával kezdesz 
el futni, tartózkodj a hosszú 
futástól!

Különösen a nagytermetű kutyáknak 
van szükségük időre ahhoz, hogy 
csontszerkezetük teljesen kifejlődjön, 
mielőtt bármilyen megerőltető sport-
tevékenységbe kezdenének. 
Vegyük figyelembe, hogy kölyökkutyákkal 
és idősebb ebekkel ne fuss! A kölyköknek 
nyolc hónapos koruk előtt általában nem 
szabad hosszú távon futniuk. A kölyök-
kutyáknak nyolc hónapos koruk előtt az 

ízületeik és csontozatuk még nagyon 
gyenge a kemény talajon való futáshoz.
nincs felső korhatár, de mielőtt bevonjuk 
az edzésekbe, érdemes állatorvos véle-
ményét is kikérni.

#2 Kitartó edzés a legjobb futó-
kutyák számára

Tehát a kölyökkutyával való futás 
elindításának legokosabb módja az, 
ha szisztematikus tervet dolgozol 
ki, amelynek célja a kitartás lassú 
és stabil fejlesztése mindkettőtök 
számára. 

#3 futóedzés
A kutya életkorától, faj-

tájától, hátterétől és temperamen-
tumától függően előfordulhat, hogy 
nem fog a teljes táv alatt melletted 
futni. A természet ugyanis annyi jó 
illattal és látnivalóval van tele! Ha a 
kölyökkutya nincs megfelelően ki-
képezve a gazdival való futásra, akkor 
inkább egy „üldözős játék” lesz a vége 
az edzésnek. 

a „Hogyan Kell együtt futni” 
EDzÉS ALAPvETő FONTOSSáGÚ 

az egészség és az udVariasság 
szempontJáBól is, amiKor más 

futóKKal és azoK KölyöKKu-
tyáiVal találKozol.

Ha kutyaszerető futó vagy, akkor minden bizonnyal eljátszottál már 
azzal a gondolattal, hogy egy kutya legyen a kocogópartnered. nem is 
gondolnád, de kutyával futni sokkal szórakoztatóbb, mint egyedül! 
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a legJoBB futóKutyáK
Fontos, hogy próbálj meg minél 
többet megtudni a kutya fajtájának 
egészségéről, hátteréről és igé-
nyeiről, mielőtt együtt rójátok a 
kilométereket. A teljesség igénye 
nélkül nézzünk néhány négylábú fu-
tópartnert

Border collie – a sportbajnok
A border collie egyike azoknak a fá-
radhatatlan fajtáknak, amelyek gene-
rációkon át állatőrzőként dolgoztak. 
Szakterülete a juhnyáj őrzése. Az 
egyik legjobb futókutya, legyen szó 
bármilyen távolságról! De fontos, hogy 
konzultálj állatorvossal, mielőtt egy 
kölyök collie-val kezdesz el edzeni! 

Érdekességek a fajtával kapcsolatban
 a fajta ősatyja Old Hemp, aki több 
mint 200 utódot nemzett
 nyers sertéshússal ne etessük
 ha lakókörnyezete korlátozott, 
és gazdája nem biztosítja számára 
a szellemi leterhelést, problémákat 
okozhat, azaz pótcselekvésekbe kezd 
a kutya (pl. gyerekek, tárgyak terelése) 

ausztrál pásztorKutya (Australian 
Cattle Dog) – mindig a nyomunkban
Marhaterelésre kitenyésztett kutya, 
ezért pontosabb lenne az ausztrál 
marhaterelő kutya elnevezés. Hosz-
szútávú futáshoz az egyik legjobb 
testfelépítésű kutya. Rendkívül 
okosak és kíváncsiak – mindkettő 
olyan tulajdonság, amely jól szolgálja 
őket az eredeti „munkaleírásukban”, 
de némi bajba kerülhet, miközben a 
gazdival futnak. Természetükből fa-
kadóan védik az embereket, és termé-
szetesen gyanakvóak az idegenekre 
– mind kutyák, mind emberek vonat-
kozásában. 

Érdekességek a fajtával kapcso-
latban  árnyékkutyának is nevezik, 
mivel mindig gazdája nyomában van
 képes helyből 2 méternél maga-
sabbra ugrani
 a kilincsre rámarkolva ki tudja nyitni 
az ajtót
 egy mondás szerint olyan az 
ugatása, mint a hiénának és olyan a 
harapása, mint az aligátornak

cataHoula leopárdKutya – 
földön, vízen, levegőben 
A Catahoula leopárdkutya nagyon 
jól érzi magát terepen és a vízben 
egyaránt, ám addig nem szabad túl-
zottan megerőltetni, amíg a csontok és 
az ízületek fejlettségi szintje el nem éri 
a 24 hónapos kort. A Catahoula kutyák 
területvédő típusú ebek, ezért kötelező 
kiképezni őket, mielőtt más kutyákkal 
és azok gazdáival találkozna. Ezeket a 
kutyákat vadászni is kiképezik. 

Érdekességek a fajtával kapcsolatban 
 pontos eredete ismeretlen, nagy 
valószínűséggel vörös farkasok és az 
őslakos amerikai kutyák kereszte-
zéséből jött létre
 vehemens és temperamentumos
 túlteng benne a szeretet, ezért kife-
jezetten családbarát
 fontos foglalkozni vele, különben a la-
kásunk látja kárát, mert megöli az unalom
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FuTáS
magyar Vizsla – a kitartó társ 
A legjobb futókutyák minden időjárási 
körülményben, kiváló sportolók mind 
sík pályán történő futásnál, mind agi-
litási- és akadálypálya-képzés esetén. 
Rövid szőre ideális futópartnerré teszi 
a melegebb éghajlaton. Ezek a kutyák 
azonban szezonális allergiától szen-
vedhetnek, ezért figyelj rá, ha vakarózni 
kezd egy hosszú tavaszi futás után.

Érdekességek a fajtával kapcsolatban 
 úgynevezett „elöl járó” kutya, a 
zsákmány érzékelésekor állva ma-
radnak, s pofájukkal és mancsaikkal 
felé mutatnak
 fontos, hogy kétlábú családja kö-
zelében legyen, mert nem szívesen 
vannak egyedül
 későn érő fajta, 4 éves korában 
válik felnőtté

sziBériai HusKy / alaszKai HusKy 
/ alaszKai malamut – barátságos 
családi kutya 
Az alaszkai husky, az alaszkai malamut 
és a szibériai husky három külön fajta. 
Mint szánkóhúzó kutyák, jól viselik a 
Föld leghidegebb időjárási körülményeit 
is. Ha meleg éghajlaton élsz és ma-
ratonra készülsz, akkor nem ők lesznek 
számodra a megfelelő futópartnerek. 
Ugyan tele vannak mozgásvággyal, de 
nyáron kevesebbet kell mozogniuk. Ki 
kell tapasztalni, mi számukra a legké-
nyelmesebb mozgás. Kerékpározáshoz 
és joggoláshoz kiváló kísérők lesznek! 

Érdekességek a fajtával kapcsolatban 
 szőrzete évente 2-3 alkalommal 
megújul
 saját testsúlyának kilencszeresét 
képes elhúzni
 nem a tartósan meleg térségekbe 
való állat
 fürdetni nem szükséges, a legtöbb 
szennyeződés jól eltávolítható egy 
száraz kendővel vagy fésüléssel

laBrador retrieVer – családbarát 
Eredetileg munkakutyának tenyész-
tették, bár manapság elsősorban 
kedvtelésből tartott kutyáknak ne-
velték őket. Ezeknek a kutyáknak 
azonban nagyon sok és intenzív 
szellemi, illetve fizikai tevékenységre 
van szükségük. Mielőtt bármilyen 
távú futásra magunkkal vinnénk, be-
széljünk az állatorvossal, hogy mit 
javasol. 

Érdekességek a fajtával kapcsolatban 
 kiemelkedő emberszeretet és 
nagyfokú engedelmesség jellemzi
 sűrűn alkalmazzák vakvezető, 
mentő, lavinaáldozatokat kereső, 
illetve nyomkereső kutyaként is
 a farok alakja miatt „vidrafaroknak” 
is nevezik, a vízben kormánylapátként 
funkcionál

A felsorolt kutyák tökéletes futó-
partnerek lehetnek: mindig készen 
állnak egy kis kalandra, lelkesen 
lépést tartanak, és soha nem pa-
naszkodnak, hogy fáradtak. De nem 
minden kutya felépítése alkalmas 
a futásra. Ezért az igazán gondos 
gazdi egy állatorvossal is konzultál, 
mielőtt gyakori testmozgáshoz 
szoktatja a kutyát.

A cikk a Fressnapf 
támogatásával jött létre. egeszsegkozpont.fressnapf.hu

Rendeljen online vény nélkül kapható 
állatgyógyászati készítményeket
és pár nap múlva már át is veheti
az Ön által kiválasztott áruházban: 

NO PARAZITA!

FN_FEK 190x250.indd   1 2020. 03. 17.   17:11
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FITnESz

A funkcionális edzés növekvő 
népszerűségének köszönhetően 
hazánkban sem létezhet már olyan 
minőségi fitneszterem, amelynek 
palettáján ne szerepelne funkcio-
nális edzés, és ne rendelkezne ilyen 
típusú mozgásformákhoz szükséges 
térrel és eszközökkel. A jól csengő 
„funkcionális edzés” elnevezés 
valódi jelentését és legfőbb jellem-
zőit magyarázom el.

Fo
tó

: F
űr

és
z z

so
lt

Vital magazin

a funkcionális 
edzés  
világa
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Horváth tünde, fitneszedző,  
a Metime stúdió tulajdonosának írása

Mi A FuNKCiONáLiS EDzÉS?
A funkcionális edzés lényege, hogy helyreállítsa a test 
rendkívül fontos adaptációs képességét, miközben 
testünket és izmainkat felkészíti a mindennapi élet 
kihívásaira. Így tehát szó sem lehet gépeken végzett 
izolált mozgásokról, sokkal inkább a kiegyensúlyozott, 
stabil és terhelhető teljes izomzat kialakítása a cél. 
Mivel a funkcionális edzésnél egységes egészként 
tekintünk a testre a gyakorlatok és az edzéstervezés 
során is, a jobb izomegyensúly és a stabilitás, vagyis 
a mozdulatok kontrollja és a helyes testtartás meg-
őrzése is javulni fog. 

Vonzó leHet a KoráBBan felsorolt 
ELőNyöK MELLETT Az iS, 

Hogy az ilyen típusú 
edzésforma esztéti-
Kailag is átformálJa a 
testet, és arányosan 

Kidolgozott, szép izom-
zatot eredményez.  

A jobb eredmények elérésében a helyes táplálkozás, az 
optimális légzés és a megfelelő mennyiségű és minőségű 
alvás alapvető fontosságú.

milyeneK a funKcionális 
GyAKOrLATOK?
A válasz erre az egyszerűnek tűnő kérdésre meglepő 
lehet, mivel funkcionális gyakorlat nem létezik. Alapvető 
természetes emberi mozgások vannak, és ezekből fej-
lődnek ki gyakorlatok, melyeket ha szükséges, eszközzel 
hatékonyabbá tehetünk. Akár plusz terhelést is adhatunk 
eszközzel, de a helyes kivitelezés érdekében vagy moz-
gástanuláskor segítségként is használhatunk fel eszközt 
a funkcionális edzés során.

Alapelvek a funkcionális edzésben
 Az alapgyakorlatok természetes mozgásokat je-
lentenek, mint pl. guggolás, kitörés, elemelések, tolás, 
húzás, csípőhajlítások, rotáció vagy antirotáció, loko-
móciós mozgások (pl. járás, kocogás, futás, sprint, cipelés).

 Mozdulatokban gondolkozunk, mozdulatokat gya-
korlunk, ezáltal több mozgássíkot használunk, nem izo-
láltan eddzük az egyes izomcsoportokat.

 Edzés közben a feladatok végrehajtása során, több 
ízületben történik elmozdulás. összetett gyakorlatokkal 
dolgozunk. Például egy izolált karhajlítás-nyújtás nem 
ilyen gyakorlat, mivel ilyenkor csak a könyökízületet haj-
lítjuk. Azonban a fekvőtámaszban karhajlítás-nyújtás 
már ilyen összetett gyakorlat. Itt a könyök- és a vál-
lízület is működésbe lép a gyakorlat kivitelezésekor.

 A funkcionális edzés során több képességet is fej-
leszthetünk egyszerre: erőt, állóképességet, hajlé-
konyságot, koordinációt vagy akár gyorsaságot is. 
Fontos, hogy azt helyezzük előtérbe, amire a leginkább 
szükségünk van az adott cél eléréséhez!

 Ennél a természetes emberi mozgásokat alapul 
használó edzésformánál fókuszba kerül a hatékony 
erőtranszfer megteremtéséhez a törzs izmainak erő-
sítése, és a stabilizáló izmok fejlesztése.

A funkcionális edzés alapja tehát a rendszerben történő 
gondolkodás, amely nem gyakorlatokról, eszközökről 
vagy jól csengő kifejezésekről szól. Ha pedig rend-
szerben gondolkodunk, látnunk kell a kiindulópontokat 
és diszfunkciókat, melyeket szűréssel és az alapok fel-
térképezésével tudunk kideríteni, így a sportsérüléseket 
is minimalizálni tudjuk. 

Ha elhatároztad magad az életmódváltás mellett, keress 
meg a www.metimestudio.hu oldalon, hogy velem test-
reszabott, biztonságos és élményalapú edzéssel érd el a 
kitűzött célodat.
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JóGA

Fogyhatunk 
jógával?
Lehet, hogy meglepődsz a válaszon, 
de igen: lehet fogyni jógával. Az 
emberek számtalan okból érkeznek 
a jógaszőnyegre. Valaki lazítani 
szeretne, mert nagy a nyomás rajta 
és nagyon feszült, valaki a fájó izmai 
miatt jön, mások érzik belül, hogy 
szükségük van a mozgás mellett 
egyfajta szellemi táplálékra is. S 
van olyan is, aki fogyni szeretne. 
Bármelyik ok motivál  ezek közül, jól 
választasz, ha jógázni kezdesz.

18 Vital magazin
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Figeczky emese, tradicionális  
hathajóga-oktató írása 

Ha szétnézel a jógastúdiók kínálata között, akkor 
láthatod, hogy nagyon sokféle jógaóra van. Kezdőként 
talán nem is tudod, hogy neked melyik lenne a meg-
felelő. Azt tudnod kell, hogy a jóga minden irányzata 
alkalmas arra, hogy formálja a testet, így elérhető 
testsúlyvesztés is. 

Azonban – ha a fogyást vesszük alapul – a jógairányzatok 
között sok különbség van. Ebből a szempontból például 
egy Iyengar vagy egy hatha jóga a hosszan kitartott 
ászanáival nem a gyors és látványos fogyás eszköze. 
Fogsz ezeken az órákon is izzadást tapasztalni, de a 
lassú-nyugodt légzés és a hosszabban kitartott pózok 
nem fognak gyors és látványos súlyvesztést eredmé-
nyezni.

HA Az ELSőDLEGES CÉLOD,  
Hogy leadJ néHány Kilót 
érdemes egy intenzívebb jógairányzatot választani, 
mint például az asthanga vagy a vinyasa flow.
Ezeken az órákon a légzés ütemére történik a mozgás, 
minden légzéseddel mozdulsz, folyamatos áram-
lásban vagy, ami felgyorsítja a vérkeringést, így az 
anyagcserét is. 

azonban kezdő jógázóként nem biztos, hogy 
érdemes ezekkel az órákkal kezdeni, mert itt 
nincs ideje az oktatónak 1-1 ászana felvételét 
hosszan magyarázni és javítani. ebben az 
esetben azt javaslom, hogy látogass el egy 
hatha- vagy Iyengarjóga-órára, ahol megta-
nítják neked az ászanák neveit, helyes fel-
vételüket, így egy tempósabb jógaórán sem 
leszel zavarban.

Jól lehet még fogyni a hot- és Bikram-jóga-órákon 
is, mivel ezek az órák egy jól felfűtött helységben 
történnek, amiben a mozgás fokozott izzadást hoz 
magával. Megindul a méregtelenítés és zsírégetés.

ászanatípusoK és a fogyás
A jógaászanák egyes típusai más-más testrész anyag-
cseréjét fokozzák, így azon a területen indul meg a fogyás. 
Hasi zsírpárnák eltüntetése: ennek a területnek az 
aktiválására a leghatékonyabbak az előrehajlások és a 
csavarások. Ezeket végezhetjük állásban és ülésben is.
A láb területének formássá tétele: szép, formás lábakat 
alakíthatunk ki magunknak az álló ászanák segítségével.
A karok formálása: erősíteni és nyújtani kell a karokat, 
ezután pedig jöhetnek a szuper kar- és válltámaszos 
ászanák, illetve a fordított testhelyzetek.

összefoglalásKént
 Ha szereted a meleget és a keringésed is bírja a 40 
fokos jógatermi meleget, akkor válaszd a Bikram- vagy 
a hotjóga-órákat. 
 Ha szereted a mozgalmas órákat, ahol folyamatosan 
egyik ászanából érkezel a másikba, akkor neked az 
ashtanga vagy a vinyasa flow óra való. 
 Ha a „lassú víz partot mos” elv a szimpatikus, vagyis nem 
akarsz gyors fogyást és szereted a nyugodt, elmélyült gya-
korlást, akkor a hatha- vagy az Iyengar jóga a neked való.
Bármelyiket is választod, hasznodra válik, mert minden 
irányzat célja egy egészséges, rugalmas test és elme 
kialakítása.
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JóGA

Csakra kvíz

Fésűs Veronika, főszerkesztő,  
sportfejlesztési mentor írása

A gerinc alján helyezkedik el a gyökér-
csakra, ami tökéletesen kifejezi, hogy 
kapcsolatban állunk a földdel és az 
emberi lét kérdéseivel. Ez az energia 
a gerinc aljától a fejtetőig halad a ko-
ronacsakra útján, ahol kapcsolatban 
állunk a magasabb rendű önma-
gunkkal.
Ha egy adott csakrában blokk van, 
akkor testünkben az energiáink nem 
mozognak az optimális sebességgel, 
ez befolyásolhatja életünk érzelmi és 
fizikai aspektusait is. Ez érzelmi ins-
tabilitást, pénzügyi hiányt, kapcsolat-
problémákat, fejfájást okozhat, és a 
lista hosszan folytatható lenne.

A bELSő EGyENSÚLy 
megteremtése 
egyensúlyt fog Hozni  
A KüLSő ÉLETbEN iS 

A csAkrák elhelyezkedése:
a gerinc aljától kezdődik, és a legkö-
zelebb van a földhöz a gyökércsakra, 
majd a köldök alatti részen helyezkedik 
el a szakrális csakra, a köldök mentén 
van a solar plexus csakra, azt követi a 
szívcsakra, a torokcsakra, a harmadik 
szem csakra és végül a koronacsakra.

A csakrák elhelyezkedései tükrözik az 
élet belső és külső aspektusait. Amint 
fent, úgy lent. Amint belül, úgy kívül 
is. Külső életed a belső életed tükrö-
ződése és közvetlen eredménye. 

KüLSő ÉLETED A bELSő 
életed tüKre
őseink megértették, hogy az univer-
zumban minden energiából és rez-
gésből áll. Amikor egymáshoz iga-
zodunk, és az energia szabadon és 
élénken áramlik, akkor nagy valószí-

nűséggel könnyedséget tapasztalunk 
meg az életben. Ha azonban belső 
energiánk áramlásában akadályok 
vannak, mint egy gyenge vagy zárt 
csakra esetén, akkor kihívásokkal ta-
lálhatjuk szembe magunkat. 

Például, ha a szívcsakrád kiegyensúlyo-
zatlan vagy blokkolt állapotban van, fizikai 
hatásokat tapasztalhatsz, mint például 
magas vagy alacsony vérnyomás, vagy 
olyan érzelmi hatásokat, mint például, 
hogy nem érzed magad méltónak a sze-
retetre, vagy küzdesz az önszeretettel. 

A gyenge vagy kiegyensúlyozatlan 
csakra azonosításával elkezdhetsz 
dolgozni az egyensúly megte-
remtésén. Végezd el a következő 
oldalon található kvízt, hogy meg-
találd a leginkább kiegyensúlyozatlan 
területet az életedben, és visszatalálj 
az élénk energiameződre.

Csakráink folyamatosan 
áramlásban vannak, 
tehát az aktív vagy zárt, 
erős vagy gyenge állapot 
között mozognak. A 
végestől a végtelenig 
kifejezik azt, hogy 
milyen érzés emberi 
lélekkel rendelkezni. 

a belső és külső egyensúly 
megteremtése
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Ezzel a  
csakra kvízzel 
meghatározhatod 
a leggyengébb 
vagy leginkább 
kiegyensúlyozatlan 
csakrádat
 

 Mi a legfontosabb számodra az 
életedben?
A. Pénzügyi stabilitás / biztonság.
B. Kapcsolat egy tudatosabb önma-
gaddal.
c. Részvét / empátia.
d. Erős intuíció / előrelátás.
e. Kreativitás
F. Tiszta kommunikáció / képesség, 
hogy meg tudj hallgatni másokat.
G. önértékelő képesség. 
 

 Képzelj el egy szivárványt a fe-
jedben. Melyik színt látod/érzed leg-
kevésbé?
A. Vörös
B. Fehér
c. zöld
d. Indigó
e. narancs
F. Kék
G. Sárga
 

 Melyik állítás legkevésbé igaz rád?
A. Biztonságban vagyok az életemben 
és a pénzügyeimben.
B. összekapcsolódtam az univer-
zummal, a magasabb énemmel.
c. Képes vagyok szeretetet és együtt-
érzést kifejezni magam és mások 
irányába. 
d. összhangban vagyok a megérzé-
seimmel, és habozás nélkül hallgatok 
azokra.
e. Kreatív vagyok, tele vagyok új ötle-
tekkel. 
F. Képes vagyok kimondani az iga-
zságomat, és megengedem másoknak 
is, hogy kimondják a sajátjukat.
G. Erős és bátor vagyok, pontosan 
tudom, ki vagyok, és mit akarok. 

 Jelenleg melyik elemhez érzed 
magad legkevésbé közel?
A. Föld
B. Fém
c. Levegő
d. Fény
e. Víz
F. éter
G. Tűz
 

 Mi számodra manapság a leg-
nagyobb kihívás?
A. Súlygyarapodást / depressziót / ki-
merültséget / szorongást / bizonyta-
lanságot tapasztalok.
B. Eltávolodtam magamtól / egyedül 
érzem magam, és nem tudom kifejezni 
az érzelmeimet. 
c. Szeretetre méltónak érzem magam.
d. Cinikus vagyok / mások iránt bizal-
matlan / eredményhez kötődő.
e.  Félek a változástól / stagnál a kre-
ativitásom / szexuálisan frusztrált / 
érzelmileg instabil vagyok. 
F. Félek megkérdezni azt, amit va-
lójában szeretnék / nem tudok teljesen 
másokra hallgatni.
G. nem vagyok képes önállóan meghozni 
döntéseket / nem tudom, mit akarok vagy 
ki vagyok / bizalmatlan vagyok. 
 

 melyik fizikai betegséget  
tapasztalod?
A. Székrekedés, súlygyarapodás, de-
rékfájás, vesekő.
B. Fényérzékenység, koncentrációs 
nehézség, fejfájás, feledékenység.
c. Asztma, légúti problémák, de-
rékfájás, rossz vérkeringés, magas 
vagy alacsony vérnyomás.
d. Látási problémák, fejfájás, migrén, 
hallás vagy fülprobléma.
e. Húgyúti fertőzések, szabálytalan 
menstruációs ciklusok, szexuális 
zavarok, meddőség. 
F. állkapocsfájás, pajzsmirigy-
problémák, hangvesztés, mandu-
lagyulladás, nyaki- / vállfájdalom.
G. Emésztési zavarok, lassú 
anyagcsere, ételallergiák, étkezési 
rendellenesség, ekcéma, pattanások.

 Miből szeretnél többet az életedben?
A. Szenvedéllyel és a céllal végzett 
munka.
B. Belső béke és szellemi kapcsolat. 
c. Közösségi kapcsolat, jobb önér-
tékelés.
d. Jobb megítélés és döntéshozatal.
e. Kreativitás és egészséges szexuális 
élet.
F. önkifejezés és tiszta kommunikáció 
másokkal.
G. Bizalom és az életem megfelelő irá-
nyítása. 

Bizonyára KíVáncsi 
Vagy a csaKraKVíz 
eredményeidre

Lehetséges, hogy egynél több kiegyen-
súlyozatlan csakrád is van. Ezt a kvízt 
annyiszor használhatod, ahányszor 
meg szeretnéd vizsgálni mind a hét 
csakra állapotát.
Ha kíváncsi vagy az eredményre, 
számold össze, hogy melyik betűt vá-
lasztottad a legtöbbet, és látogasd 
meg weboldalunkat az eredményért, 
az itt megadott QR kód segítségével. 



Ha kezdő jógázó vagy, akkor a stúdióban 
való jógázást javaslom. Miért? Egyrészt 
azért, mert nem is olyan egyszerű vide-
ókból megtanulni jógázni, másrészt 
nem fogod látni saját magadat a 
gyakorlatok közben és egy rosszul kivi-
telezett és berögzült gyakorlat nem 
fogja meghozni a kívánt eredményt.
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Figeczky emese, tradicionális hathajóga-oktató írása 

Egy stúdióban megtanulhatod az alapászanák helyes ki-
vitelezését, mert az oktató segíteni fog az esetleges hibák 
javításában. A tested némi gyakorlás után megszokja és 
megtanulja a gyakorlatokat helyesen kivitelezni, amiket 
ezután otthon is bátran gyakorolhatsz.
Kezdőként az ideális kombináció az lenne, ha stúdióban és 
otthon is gyakorolnál. ám ha már haladó jógázó vagy és 
megtanultad az ászanák helyes kivitelezését, akkor ma-
radhatsz az otthoni gyakorlásnál.

LáSSuK, MiLyEN ELőNyEi vANNAK  
a stúdióBeli és az ottHoni gyaKor-
lásnaK:

gyaKorlás egy jógastúdIóban
Számos előnnyel jár, ha stúdióban gyakorolsz. Itt gya-
korlott jógaoktató fog téged óráról-órára segíteni, aki vál-
tozatos óratervvel vár, nem kell az ászanák kigondolásával 
és összefűzésével törődnöd, csak követni az instrukciókat 
és átadni magad a légzésnek és a mozgásnak. Az oktató 
figyelni fog rád, kijavítja a hibákat és segít abban is, hogy 
egy-egy ászanát mélyebben vegyél fel. Ha valamelyik gya-

korlat még nem megy jól, akkor kaphatsz hozzá eszközös 
segítséget, mit például jógatégla, heveder, párna, szék, ék. 
Ezek segítenek, ha nem tudod még helyes pozícióba iga-
zítani a testrészeket, vagy az izmok még nem elég lazák és 
nem érnek el a megfelelő helyre a végtagok.
Van, aki azért szereti a stúdiót, mert hasonló érdeklődésű 
embereket ismerhet meg. Jó helyszín jógás barátságok 
kötéséhez és egy baráti kapcsolat kialakítása az okta-
tóddal sem rossz dolog.

gyaKorlás ottHon
Ha otthon gyakorolsz, megspórolod magadnak a fá-
radságot és az időt, hogy eljuss egy jógastúdióba. Saját 
otthoni közegedben mozoghatsz, nem kell egy stúdió óra-
rendjéhez igazodnod. Úgy osztod be a jógázásod, ahogy 
neked megfelel időben. Megspórolhatod a jógabérlet árát. 
Ha nem szeretsz másokkal együtt mozogni, mert esetleg 
szégyenlős vagy, netán zavar egy zsúfoltabb jógaterem, 
akkor az otthon jógázás kiváló választás számodra.

Ha már megfordult a fejedben, hogy kipróbáld 
a jógát, akkor ne halogasd. Kezdd el még ma 
és jógázz rendszeresen, legalább heti két al-
kalommal és érezni fogod, hogy megéri. jó-
gázásra fel!

Otthon vagy 
stúdióban 
jógázzunk?

Vital magazin

JóGA



a jógázás  
pozitív hatásai

Fokozza az anyagcserét

Erősíti az ízületeket
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Javítja a mentális egészséget

Csökkenti a vérnyomást

tónusosabbak 
lesznek az izmok

Javítja az 
egyensúlyt
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A jelenleg 4,2 billió dollárra becsült 
wellbeing iparág egyik legrohamo-
sabban fejlődő és változó területe 
a hordható/viselhető fitneszesz-
közöké. Bár az évtized végéig az 
okosórák maradtak a legnépsze-
rűbbek, a divat és a technológia 
fúziójaként egyre inkább előtérbe 
kerül az e-textil terjedése is. 

Okostextil 
– avagy 
viselhető 
fitnesz- 
eszközök 
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Csurgó Krisztina, no diet Personal training,  
személyi edző és oktatásfejlesztő írása

az, Hogy egy sportruHázat 
szimplán lélegziK, immár a múlté 
Az International Data Corporation (IDC) legfrissebb előre-
jelzései is alátámasztják, hogy a jövőben további jelentős 
változás áll be az adatkövetési szokásainkban.
A globális hordható okoskiegészítők piacán – 
mely évi 18,7 százalékos növekedést 
produkál – az okosruhák eladási adatai is 
drasztikusan emelkedtek. Mára ugyanis 
nem csupán az elit sportolók számára 
biztosítanak roppant pontos adatokat 
ezek a high-tech megoldásokra tervezett 
ruhadarabok, hanem bárki számára hoz-
záférhetővé vált az okosruházat.

a gondolKodó póló
A Polar Team Pro Shirt például alap-
vetően az élsportolók okospólója, 
aminek az elején pulzusmérő rögzítő 
pontok találhatók, a hátuljában pedig 
egy, a GPS szenzornak szánt zseb van 
elhelyezve. A Polar’s Team Pro rendszer 
használatával egybekötve live edzés-
adatokat lehet rögzíteni, melyek a 
mozgás- és pulzusértékek mátrixán ala-
pulnak. A textil természetesen lélegzés 
szempontjából is megfelel a legma-
gasabb elvárásoknak, továbbá a károsító 
ultraviola sugárzást is szűri, miközben 
viselőjének szabad mozgást biztosít.  
www.polar.com

Karra HúzHató 
 „LÉLEGző” KESzTyű
A Komodo AIO Sleeve gyakorlatilag egy kézfej 
nélküli karra húzható lélegző kesztyű, mely a wa-
reable.com szerint az egyik legmegbízhatóbb pul-
zusmérő eszköz a piacon. A csuklóról történő pulzus-
mérést sok kritika érte az utóbbi években és az adatok 
pontossága is megkérdőjeleződött. Mivel az e-textil 
az egész kart lefedi, sokkal nagyobb felületről képes 
hozzájutni kívánt adatokhoz. Az 1.0-ás AIO Sleeve 
legnagyobb kihívása mégis az volt, hogy a teljes kar 
lefedése során a lehető legtávolabbi pontokról tudja 
az adatforrást biztosítani. Az eszköz követi az alvási 
szokásokat, a pulzust és az edzések intenzitását, 
a keletkezett adatokat pedig live továbbítja az AIO 
appjának. A Komodo Sleeves elektrokardiogram 
(EKG) alapú technológiát alkalmaz a pulzus köve-
tésére, mely az egészségügyben is használt, meg-

bízható módszer. Az 2.0-ás verzió már 30 százalékkal 
növelte az elem élettartamát. Mivel a karvédő komp-
ressziós hatású, így a beépített szenzorok stabilak ma-
radnak a legaktívabb testmozgás közben is. Ez a megoldás 
biztosítja a pontos mérési adatok alapját, amelyek a gyártó 
szerint ötször megbízhatóbbak, mint bármelyik, csuklón 
viselt okos kiegészítőjé. www.komodotec.com

töBBet tudHatsz 
meg az izmaidról

Ha van szupertechnológia, 
ami a leghatékonyabban képes 

támogatni az edzéseidet, akkor 
az Athos okosruháival nem fogsz 

mellényúlni, hiszen az elektromi-
ográfiás (EMG) vizsgálat során 

alkalmazott technológiát ültették 
át textilbe. Az eddig csak nehezen 
elérhető technológia így átke-
rülhet a mainstream használatba 
és bárki kiértékelheti az általa 
nyert információkat. A ruhákban 
található bioszignál szenzorok 

és a hozzájuk tartozó applikáció 
kombóval többet tudhatsz meg 
az izmaidról, mint eddig valaha! 

Mozgásminta, izomerő, szim-
metria, a megfelelő izom 
aktiválása, a megfelelő 
erőkifejtés és még ennél 
is több az a paraméter, 

amik mentén követheted 
és analizálhatod a fejlődésed.  

www.liveathos.com

A legtöbb élen járó márka 2020-ban már túl van az 
első generációs okosruházatának bevezetésén. Az 
első generációs időszakra a ruházathoz rögzített 

szenzor volt a jellemző megoldás. ugyanakkor a 
fitnesz- és sportruházatok esetében ma is ez a 
legelterjedtebb kivitelezés.

a második generációs okostextilekbe 
már beágyazták az adatok kinyeréséhez 
szükséges szenzorokat, míg a harmadik 
generációs megoldások azt célozzák, 
hogy maga az e-textil legyen a szenzor.

S hogy hol tartunk majd az új évtized végén, 
az szinte megjósolhatatlan, hiszen ma élő 
emberként az egyik legígéretesebb szektor 
fénysebességgel történő fejlődésének le-
hetünk tanúi. 
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Vital magazin

VITAL ExTRA

Három 
generációja 
van az 
intelligens 
szöveteknek: 
passzív,  
aktív és ultra

a passzíV intelligens szö-
VeteK olyan ruHadaraBoK, 
AMELyEK Az ÉrzÉKELőT A HE-
lyén tartJáK.

aKtíV intelligens szöVeteK 
AKKOr FOrDuLNAK ELő, AMi-
Kor egy ruHadaraB Be Van 
áGyAzvA Az ÉrzÉKELőHöz, 
AMELy MELEGíTETT LEvEGőT 
Használ a sportolóK mell-
KASi FErTőzÉSEiNEK CSöK-
Kentésére. 

Végül: az ultra-oKosszöVet 
az, amiKor a ruHadaraB ér-
zÉKELőKÉNT MűKöDiK.



felmerül a Kérdés, VaJon 
az intelligens szöVet 

FENNTArTHATó-E? A váLASz, 
igen.

léteziK olyan intelligens 
szöVet, amely Képes 

megúJuló energiát 
ELőáLLíTANi, ÉS LÉTEziK 

egy természetes 
alapú fenntartHató 

anyag, amelyet 
MEGÚJuLó ErőFOrráSOK 

felHasználásáVal 
laBoratóriumBan  

HoznaK létre.

lényegéBen olyan 
viLLáMGyOrS FEJLőDÉS 

fog történni a 
teXtilterméKeKKel a 

KövETKEző 15 ÉvbEN, AMi 
a moBiltelefonoKKal 

történt. 
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Fésűs Veronika, főszerkesztő,  
sportfejlesztési mentor írása

Bármennyire 
iJESzTő iS Ez A víruS, 

mégis VannaK 
dolgoK, amelyeKKel 

elKerülHetJüK

A kisgyermekek és az idős emberek 
a legsebezhetőbbek. Ha háztartá-
sunkban van olyan személy, aki szív- 
és érrendszeri betegségben, cukorbe-
tegségben szenved, vagy legyengült 
az immunrendszere, akkor az alábbi 
óvintézkedéseket kell tennie: Sze-
rezzünk be egy pandémiás (fertőzés 
ellen védő) maszkot és szemvédőt.

A pandémiás maszk viselésének 
„mellékhatása” az, hogy folyamatosan 
emlékeztetet minket arra, hogy ne 
érintsük meg az orrunkat és a szánkat.

fontos! soHa ne 
HasználJunK úJra egy 

arcmaszKot!

az antiBaKteriális szappanoK 
semmivel nem jobbak, mint a sima 
szappan! érdekes megfigyelés, hogy 
egy antibakteriális szappan ronthatja 
az antibiotikumokkal szembeni re-
zisztenciát! 

Élet a járvány 
idején

Az alábbiakban bemutatjuk, hogyan csökkenthetjük 
a koronavírussal való megfertőződés esélyét.  
Mit kell tennie egy családnak, hogy ne legyenek 
a járvány áldozatai? 

Hogyan leHet megVédeni magunKat  

A KOrONAvíruS ELLEN? 
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A szappan és a víz jobb, mint a kézi 
fertőtlenítők. Az alkohol alapú fer-
tőtlenítők körülbelül 90% -át pusz-
títják el a baktériumoknak, de csak 
néhány vírust képesek kiiktatni. 

A koronavírus elleni küz-
delemben fontos tudni, 
hogy az alkohol alapú kéz-
tisztító szerek csökkentik 
ugyan a mikrobák számát, 
de nem szabadulnak meg 
tőlük teljesen. Hatásosabb 
megoldás, ha a kézmosás 
meleg szappanos vízzel 
legalább 20 másodpercig 
tart. Egy másik lehetőség, 
hogy saját antivírusos kéz-
fertőtlenítőket készítsünk, 
antivirális képességekkel 
rendelkező illóolajok felhasz-
nálásával. 

ne osszuk meg a szappant és a tö-
rülközőt mással. Használjunk pa-
pírtörlőt, amit azonnal dobjunk 
ki. A kezeink mással való érint-
kezése során átadhatjuk a vírust.  

A vírus nedves felületen virágzik. 
Legyünk óvatosan a szappanadago-
lókkal is, mert az adagoló része át-
veheti a fertőzést. 

értessüK meg a 
KörnyezetünKKel, 

Hogy most nem 
aJánlatos Kezet fogni. 

Használjunk vírusellenes termékeket
Vannak, akik otthonról tudnak dolgozni, 
de sajnos vannak olyanok, akiknek 
lehetetlen ezt megoldani. Tehát sze-
rezzünk be vírusellenes termékeket, 
ilyenek például: 
 a Kleenex arcszövetek, amelyek 
képesek elpusztítani az influen-
zavírus 99,9% -át. 
 Készítsünk antivírus hatású kéz-
fertőtlenítőket illóolajok segítségével, 
ilyenek lehetnek: bergamott olaj, fahéj 
olaj, eukaliptusz-olaj (csak belégzésre 
használjuk, lenyelve azonban ve-
szélyes!), citromolaj, vörös kakukk-
fűolaj (eltér a fehér kakukkfűolajtól), 
teafa olaj.

ezeKet az illóolaJoKat 
áLLAPOTOS NőK NEM 

HasználHatJáK!
 
FErTőTLENíTSüK A FELüLETEKET 
A felületek fertőtlenítése jó módja 
annak, hogy megóvjuk családunkat. 
Tisztítsuk meg a munkalapokat, az 
ajtófogantyúkat és mindent, amit 
gyakran érintünk. 

HidratálJunK 
Igyunk sok folyadékot, például lúgos 
vizet és elektrolit italokat. 

tartsuK az immunrendsze-
rünKet csúcsformáBan
A coronavírusból való felépülés az 
immunrendszer erősségétől függ. 
Szedjünk pre- és probiotikumokat a 
bélflóránk egészsége érdekében. Táp-
lálkozzunk a lehető legegészsége-
sebben. Csökkentsük az antibiotikumok 
használatát. A fenti leírás sokat se-
gíthet abban, hogy a megbetegedés 
esélyét lecsökkentsük. Legyünk körül-
tekintőek és óvatosak! Figyeljünk ne 
csak magunkra, hanem egymásra is.



Ahol összeér a fitnesz, a pszicho-
lógia és pedagógia, ott igazán van 
mit mesélni a generációkon átívelő 
elhízásról, rossz étkezési mintáza-
tokról. Ennek a furcsa hármasnak 
nemcsak szakmailag, hanem 
személyesen is élem a valóságát.

Generációk 
étkezési 
zavara
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Csurgó Krisztina, no diet Personal training,  
személyi edző és oktatásfejlesztő írása

S bár azt is tudni illik, hogy némely mélységek már profi te-
rapeuták szakértelmét kívánják, mégis van egy közérthető 
szint, ahol akár önállóan is lehetséges lépéseket tenni egy 
összeszedettebb életmód érdekében.

2020-ban értelmezni az étkezéseinkkel kapcsolatos mintá-
zatokat – amiket rossznak, negatívnak, károsnak titulálunk 
– látszólag egészen mást jelent, mintha visszaugranánk az 
időben akár csak tíz évet is. Az okostelefonok mára kiszo-
rították a tévét az otthonokból, legalábbis ami a képernyő 
előtt töltött idővel kapcsolatos elképzeléseinket illeti. A való-
ságban ez úgy néz ki, hogy a mobilja nélkül már szinte senki 
nem megy el még a mosdóba sem. Csupán ez az egyetlen 
egy vetület felülírt mindent az étkezési szokásainkban.

üzENETEiKET OLvASó SzüLőK,  
KiJELzőN PöTyöGő GyErEKEK 
A nap 24 órájában online elérhető emberek vannak 
mindenhol, akik étkezés közben is képernyő előtt 
vannak, és teljesen tudattalanul, autopilótára kap-
csolva fogyasztanak.

a KözelmúltBan még arról Volt 
szó, Hogy téVénézés KözBen enni 
olyan, mintHa átKapcsolnánK az 
agyat egy olyan üzemmódBa, aHol 
SEM A MENNyiSÉG, SEM A MiNőSÉG 
nem áll Kontroll alatt  és rá-
adásul ezzel egy olyan étKezéssel 
Kapcsolatos szoKást, mintát 
adunK át a gyereKeinKneK, amit 
csaK nagyon neHezen tudnaK 
maJd felülírni. ma már szinte 
ELvÉTvE LáTuNK EbÉDLőASzTALNáL 
EGyüTT ÉTKEző CSALáDOKAT. OLyAN 
családoKat, aHol a moBiltelefon 
nincs Jelen egy Közös eBédnél.

Aki képes a sorok között olvasni, máris rájöhetett, hogy 
nem a telefonról van itt szó. Ahogy 15 évvel ezelőtt sem 
a televízió volt a probléma. nem is a jó szokások-rossz 
szokások párosról kellene beszélni vagy arról, hogyan 
lehet a szokásainkat megváltoztatni. Mindezek ugyanis 
egy számjegyre redukálva végül egy kérdéskörhöz ve-
zetnek el majd.
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tudatosan tenni azt, 
amit épp teszünK
Ha a mi szüleink főleg szokások, elvárások, rutinok mentén 
élték az életüket – azaz kevésbé tudatosan, és főleg az ő 
saját szüleik mintáit követve –, akkor a létező összes kom-
munikációs csatornán ezt a fajta működési elvet közvetí-
tették számunkra, akár tisztában voltak ezzel, akár nem.
Ha nem tanítottak meg minket arra, hogyan kezeljük az 
érzelmeinket, a mentális jelenlétünket, a testünket az op-
timális egészség elérése érdekében, akkor mi azt csakis 
a vakszerencsének, illetve egy tudatos önfejlesztés felé 
fordulásnak köszönhetően fedezhetjük fel. Itt tehát nem 
csupán a látható rossz mintákról van szó, vagy arról, hogy 
mi grillezünk-e olajban sütés helyett, hanem a tudatosság 
meglétéről vagy annak teljes hiányáról.

miért csinálJuK azt, 
AMiT CSiNáLuNK? 
Maradjunk az olajban sütés példájánál: mondjuk én azt 
láttam otthon, hogy a mi családunk olajban sütötte a 
szalmakrumplit vasárnap, de én már tudok róla, hogy 
éppenséggel vehetnék olaj nélküli légkeveréses sütőt is. 
Meg is veszem. De az impulzuskontroll-zavarommal nem 
kezdtem még semmit.
Tehát a mennyiséget továbbra sem nem fogom tudni 
kontrollálni. A problémám megmaradt. Az új sütőm 
pedig nagyon szép, csak éppen mégsem fogyok, ahogy 
azt elterveztem.

Vagy tegyük fel, hogy én törekszem a gyerekeimnek modern, 
és a jelenlegi elképzelések szerinti egészséges ételeket adni, 
ugyanakkor én még nem tisztáztam magamban egy sor 
dolgot, mert eddig inkább besöpörtem a szőnyeg alá azokat. 
Bármikor, ha éppen érzelmi kibillenés miatt eszem és végre 
lazítok egy kis csokival, egy hatalmas ellentmondást jelenítek 
meg a gyerekeim számára. Ezt ők nem csak látják a sze-
mükkel, de érzik is, hiszen lekövetik a bennem lévő stresszt. 
átadom számukra a bennem élő zűrzavart és minden erő-
feszítésem ellenére kamaszként lopva fogják enni a csokit a 
szobájukban. Pedig a lakásban csak egészséges étel van.

az elHízás/túleVés/Koplalás/
sanyargató diétáK ellen teHát 
leginKáBB az önismeret feJlesz-
téséVel leHetne tenni, Hiszen amíg 
egyValamit mondunK és egy másiK 
dolgot teszünK, addig Benne ma-
radunK aBBan az örVényBen, amiBe 
nagyon Könnyen BelerántHatJuK a 
KövETKEző GENEráCióT iS.

Csakis ezek után következhet egy megfelelő étrend beve-
zetése. Egy étrend, ami illeszkedik ahhoz, ahogyan élünk. 
Olyan étrendről van szó, ami a családunk számára is meg-
felelő, az időbeosztásunkkal és fizikai aktivitásunkkal is 
harmóniában megtartható, ésszerű és élvezetes. Mert az 
ételt szabad élvezni!

EGéSzSéG



tervezd meg az étkezésed
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italok
Kerüld a cukros italokat!
Igyál naponta legalább 2 liter  
folyadékot!

Tejtermék
Igyál alacsony  
zsírtartalmú  
tejet!

zöldségek
Az ételed felét készítsd  
el gyümölcsökből 
 és/vagy zöldségekből!

Fehérje
Részesítsd előnyben a 
fehér húst!
Fogyassz több növényi 
fehérjét!

Gyümölcs
Egyél szezonális gyümölcsöket!
Vásárolj helyi termelői piacon!

gabona
Egyél teljes  

kiőrlésű gabonát!

tipp
Tervezd meg előre  

az étkezésed és fogyassz  
kis mennyiségeket!

Hogyan teremts egyensúlyt  
az étrendedben?

gabonák zöldségek Gyümölcsök Tejtermékek Fehérje italok
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édes élet 
cukormentesen

róka eszter, sporttáplálkozás- és  
táplálékkiegészítés-tanácsadó írása

A mindennapi energiaszükségletünk 10 százalékát kellene 
cukorból fedeznünk. Ez – ha fogyasztunk gyümölcsöket, 
tejtermékeket – hamar elérhető mennyiség a nap fo-
lyamán úgy, hogy még finomított, hozzáadott cukrot sem 
kell a szervezetünkbe bevinnünk. A kristálycukor – vagy 
ahogyan a szóbeszédben elterjedt „édes méreg”-nek is 
nevezik – megemeli az inzulinszintet, serkenti az adrenalin 
termelődését, illetve felelős a székrekedésért, emésztési 
problémákért is – korlátlan fogyasztás esetén. 

a cuKor a szerVezetBen  
saVas Hatással Bír
A szervezet ugyan megpróbálja közömbösíteni, „lúgosítani” 
a cukrot, de ha nincs megfelelő „lúgos” tápanyag, akkor 
a testünk a „tartalékaihoz” nyúl, amelynek eredménye, 
hogy a folyamat során a szervezet elvonja az értékes vi-
taminokat, ásványi anyagokat önmagától. Többek között 
elvonja a hiányzó kalciumot, ami csontritkulást és fogszu-
vasodást idézhet elő. 

Egészséges alternatívájaként tartják számon a 
barnacukrot, amelyet ugyanúgy cukorrépából 
nyernek, mindössze annyi különbséggel, hogy a 
folyamatot még azon a ponton leállítják, ahol a 
tisztítás még nem teljes, vagyis a cukor még tar-
talmaz természetes anyagokat. Élettani hatása 
azonban a fehér- és a barnacukornak is káros. 

A fehér cukor egy egyszerű szén-
hidrát, amelyet cukorrépából készí-
tenek. Míg maga a nyers cukorrépa 
körülbelül 20 százalék cukrot, ezzel 
szemben a kristálycukor 95 százalék 
cukrot tartalmaz. A legtöbb háztar-
tásban ezt használják édesítésre.

TáPLáLKOzáS
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napJainKBan már számos  
ALTErNATívA ELÉrHETő 

Az ételeink, italaink édesítésére használt termékek ki-
választása komoly fejtörést okozhat és egyáltalán nem 
mindegy, melyik alternatíva mellett tesszük le a voksunkat. 
Egyébként a legjobb lenne kerülni magát az édes ízt, mert 
minél többet fogyasztunk belőle, annál jobban fogjuk azt 
kívánni. Az édesítőszeres ételek elfogyasztása is inzulin-
reakciót vált ki a szervezetben. Tehát ezeket a termékeket 
is csak mértékkel fogyasszuk. Íme, egy kis segítség, hogy 
mire/mikre cserélhetjük le a kristálycukrot, ha édes ízvilágra 
vágyunk, és mire figyeljünk, melyik édesítőszeres ter-
mékeket kerüljük. 

Az ÉDESíTőSzErEKET KüLöNböző-
Képpen csoportosítHatJuK:

MESTErSÉGES ÉDESíTőSzErEK:
Aszpartam: a legtöbbet vitatott és vizsgált édesítőszer, 
amely körülbelül 200-szor édesebb a szacharóznál. Rákkeltő 
hatású mesterséges édesítőszerként tartják számon, 
számos kritika és cáfolat elérhető az interneten is ebben a 
témában. Ha egy termék összetevői között az alábbi szám 
szerepel: E951, akkor aszpartam található benne.

Szacharin: nulla kalóriás édesítő, amely körülbelül 300-
600-szor édesebb a cukornál. Hátránya a kesernyés utóíz. 
Vizsgálatok alapján napjainkban úgy tűnik, hogy ez a legbiz-
tonságosabb mesterséges édesítő, amelynek száma E954.

ciklamát: körülbelül 40-szer édesebb a cukornál, az Egyesült 
államokban a mai napig tiltólistán van, rákkeltő hatásúnak 
nyilvánították. A világon 50 országban, köztük Magyaror-
szágon is engedélyezték a használatát. Száma E952.

aceszulfám-K: mintegy 200-szor édesebb, mint a cukor, 
a szervezet nem bontja le, változatlan formában kiürül a 
beleken keresztül. nincsenek különösebb mellékhatásai, 
azonban mesterséges édesítőszer lévén sokan elzárkóznak 
használatától. Száma E 950.

TErMÉSzETES ÉDESíTőSzErEK:
Stevia: ennek a dél-amerikai növénynek a levelei 30-szor, 
a kivonatai pedig akár 300-szor is édesebbek répacu-
kornál. nem okoz fogszuvasodást, kalóriatartalma pedig 
nulla. Gombaölő hatása miatt alkalmas Candida-kúra 
alatti édesítésre. A steviol glycoside-ok főzés, sütés során 
sem bomlanak le, így a cukor teljes körű helyettesítője.

Eritritol: cukoralkohol, más néven a poliolok közé tartozik. 
A legnagyobb része a vékonybélben felszívódik, csak mi-
nimális mennyiség kerül a vékonybélbe, így nem okoz 
bélproblémákat. 1 gramm eritrit mindössze 24 g kalóriát 
tartalmaz, glikémiás indexe pedig nulla.

Xilitol: szénhidráttartalma 75, kalóriatartalma pedig 40 
százalékkal alacsonyabb a cukorénál. A cukorral azonos 
mennyiségben kell adagolni főzés és sütés esetén. So-
kaknál azonban bélproblémákat okoz: puffadás, gá-
zosodás, hasmenés léphet föl

méz: majdnem ugyanannyi kalória van benne, mint a 
cukorban, tápanyagait tekintve használata mégis elő-
nyösebb a cukornál. Sokkal egészségesebb, mint a mes-
terséges édesítőszerek vagy a kristálycukor, fogyókúra 
esetén viszont nem ajánlott a fogyasztása.

Összegezve tehát: ha édes ízekre vágyunk, 
válasszunk inkább természetes édesítőszert 
vagy használhatunk édesebb gyümölcsöt is kü-
lönböző sütemények, reggeli kásák, joghurtok 
édesítésére. ilyen például a banán, a datolya, 
vagy az édesebb ízű bogyós gyümölcsök. 
Teánkat, kávénkat, ha lehetséges, fogyasszuk 
natúr, cukrozatlan formában. Gyermekeinket 
pedig a lehető legkésőbb ismertessük meg 
ezekkel az édes ízekkel, így nem fognak hozzá-
szokni, igényük sem lesz rá. Mutassunk példát 
cukormentesen!
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a reggeli kincs 
Számtalanszor hallom ismerőseim körében, 
sóhajjal kísérve, hogy: „én képtelen vagyok ébredés 
után rávenni magam arra, hogy egyek.” Meglepő 
módon a felmérések szerint így van ezzel az 
emberek fele, és sajnos a gyerekekre és a felnőt-
tekre vonatkozóan is ugyanezzel a statisztikával 
szembesülhetünk. A reggeli elhagyásának elke-
rülésére, a jó reggeli összetételére és időpontjára 
táplálkozási szakértőnk ad tanácsokat.

TáPLáLKOzáS
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Horváth tünde, táplálkozási szakértő  
a Metime stúdió tulajdonosának írása 

MiÉrT FONTOS A rEGGELi?
Reggeli nélkül indítani a napot olyan, 
mintha felkészülés nélkül esnél be 
egy versenyre, vagyis eleve hát-
ránnyal indulsz. A hétköznapjainkban 
ez a hátrány a reggeli kimaradásával 
a megnövekedett éhségérzet lesz, 
ami a kevésbé egészséges ételek 
nassolásához vezethet, megfelelő 
tápanyagbevitel nélkül. A kiegyensú-
lyozott étrendben három főétkezést, 
és mellé két köztes kisebb étkezést 
javaslok, természetesen a napi rutin 
és sporttevékenységek figyelembevé-
telével. Az, hogy melyik étkezés milyen 
jelentőséggel bír általában személy- 
és tevékenységfüggő, de a reggeli 
fontossága mindenkinél alapvető. 
Azoknak az embereknek, akik regge-
liznek, általában kiegyensúlyozottabb 
az étrendjük, kisebb lehet az elhízásra, 
cukorbetegségre, szív- és érrendszeri 
betegségre való hajlamuk, vagy ha túl-
súlyosak, könnyebben lefogyhatnak. 

milyen az ideális 
rEGGELi?
A komplex emberi szervezetnek a 
napi működés során szüksége van 

éjszaka regenerációra, az ébredést 
követően pedig nélkülözhetetlen egy 
jó adag, jó minőségű tápanyag, amivel 
a feltöltődés teljessé válik.

A Jó MiNőSÉGű rEGGELi 
MEGFELELő AráNybAN 

tartalmaz szénHidrátot, 
feHérJét és zsírt is. a napi 
TEvÉKENySÉGTőL FüGGőEN 

az egész napos ener-
giaszüKséglet 20-30%-át 

KELLENE MEGFELELő öSSzE-
TÉTELű rEGGELibőL ELFO-

gyasztanunK. 

A lassú felszívódású szénhidrátok, 
alacsony glikémiás indexű táp-
anyagok (például a teljes kiőrlésű zab-
pehely) a vércukorszintet fogják sta-
bilizálni, megelőzik a jojóeffektus és 
az édesség utáni vágy megjelenését. 
Ha életmódváltásban gondolkozol 
vagy fogyni szeretnél, a reggelizés 
rutinját emiatt is érdemes beépíteni 
az életedbe. A nap első étkezésekor 
tanácsos nyers formában friss 
zöldséget is fogyasztani. Ugyanígy 
elengedhetetlen a szervezetünk 
számára hasznos zsírokat is beépíteni 
a reggelinkbe. Ez lehet egy szelet 
avokádó vagy 5-6 szem mandula 
vagy dió. Az állati eredetű fehérje akár 
zsírszegény joghurt, túró, tojás mind 

jó választás a nap indításához. Húsok 
közül sovány, magas hústartalmú 
szárnyassonkákat válassz.

miKor a legJoBB  
rEGGELizNi?
Az emésztőszervrendszerünk pihe-
nőideje személyfüggő, de legalább 
9-10 órában szokták meghatározni. Így 
az ideális időpontot az esti utolsó ét-
kezésed időpontja és az alvással töltött 
időd mennyisége által tudod kiszámolni. 

rEGGELi EDzÉS ELőTT
Ha az edzéseidet reggel szoktad 
végezni, és az edzés előtt egy órával 
reggelizel, az ételed legyen könnyen 
emészthető, szénhidrátban gazdag. 
Jó választás a banán vagy zabpehely 
fehérje shake-kel, esetleg joghurttal. Ha 
két óra is eltelik az edzés megkezdése 
előtt, belefér egy finom tojásfehérje-
omlett, friss nyers zöldséggel és egy kis 
szelet teljes kiőrlésű pirítóssal. 

Ha elhatároztad magad az élet-
módváltás mellett, keress meg a  
www.metimestudio.hu oldalon, 
hogy kivételes gondossággal, mérési 
adatokra alapozva, egyedileg összeál-
lított táplálkozási terv kialakításával 
támogassalak céljaid elérésében.

a napindító étKezésed 
JaVítHatJa a szellemi 

telJesítményedet, a Kon-
centrálóKépességedet 
és a Hangulatodat is.



38 Vital magazin

a  rovatot a                          szponzorálta

Egészséges 
finomságok 

Gyors, gluténmentes 
négysajtos pizza
Hozzávalók:
• SPAR Free From gluténmentes pizzalap
• SPAR Vital paradicsom alapú szend-
vicskrém quinoával
• mozzarella sajt 
• Edamer
• ementáli
• kékpenészes sajt

Elkészítés:
A gluténmentes pizzalapot megkenjük a 
paradicsom alapú szendvicskrémmel és íz-
lésünknek megfelelően rárakjuk a négyféle 
sajtvariációt. Előmelegített sütőben 
180°C-on készre sütjük. Mert van, hogy 
nincs időnk a konyhában sürögni.
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Olajbogyós 
gluténmentes kenyér
Hozzávalók:
• 500 gramm SPAR free from gluténmentes 
univerzális sütőkeverék
• 1 csomag szárított élesztő
• 450 ml langyos víz
• 1 csapott teáskanál cukor
• pici só
• 1 maréknyi durvára vágott  
fekete olajbogyó
• 1 tojás a tetejére

Elkészítés:
A gluténmentes lisztkeveréket és az instant 
szárított élesztőt összekeverjük, ehhez 
adjuk a vizet, a cukrot, a csipet sót és jól ösz-
szedolgozzuk. Majd finoman hozzákeverjük 
a felszeletelt olajbogyókat, beledolgozzuk 
óvatosan a tésztába. A tésztát elosztjuk 3 
egyenlő részre, hosszabb bagetteket for-
mázunk belőle. Sütőpapírral kibélelt tepsire 
helyezzük, tetejüket késsel picit bevag-
dossuk és meleg helyen, letakarva 1 órán 
át kelesztjük. A tetejüket 1 felvert egész 
tojással megkenjük és 200 °C-on, előme-
legített sütőben készre sütjük.

a  rovatot a                          szponzorálta

Vegetáriánus, 
gluténmentes gyors 
spagetti
Hozzávalók:
•1 csomag  SPAR Free From  
Gluténmentes Spagetti 500 g
• SPAR naturpur Bio Rikottás  
Paradicsommártás
• 1 csomag tofu 

Elkészítés:
A tésztának feltesszük főni a vizet, majd 
a forrásban lévő vízbe sót teszünk, aztán 
mehet bele a tészta, és készre főzzük. Az 
apróra kockázott tofut kevés olívaolajon 
megpirítjuk, majd hozzáadjuk a rikottás 
paradicsommártást és körülbelül még 
5 percig folyamatos kevergetés mellett 
készre főzzük. Tálaláskor a tészta te-
tejére ízlés szerint öntjük a szószt, 
tetejét tetszőlegesen választott reszelt 
sajttal szórjuk meg vagy pedig apróra 
kockázott feta sajttal. 
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a mérlegek 
ideje lejárt! 
Ezt figyeld a súlyod 
helyett!

érezted már, hogy az otthoni 
mérleged irreális változásokat 
mutat? Hogy hiába érzed és 
látod, hogy fejlődtél, szál-
kásodtál, a mérleg vala-
hogy nem akar erről tudo-
mást venni? Vagy épp 
fordítva: hetek óta nem 
edzel, nem figyelsz a kajára, 
de a mérleg gyanúsan 
tartja magát a korábbi fitt 
súlyodhoz? nem veled van a 
probléma: a testsúlyunk csak 
egy nagyon felszínes adat 
arról, hogy éppen mi történik 
a testünkben! 

a Bioimpedancia-mérés 
lényege, Hogy egy KészüléK 
nagyon alacsony áramot 
Küld át a testünKön az 
érintKezési pontoK Között, 
ÉS (MivEL Az izOMzATbAN 
LÉvő víz vEzETi Az árAMOT, A 
zSír PEDiG NEM) ELLENáLLáS-
értéK alapJán adatoKat 
Bocsát rendelKezésünKre. 



Hámori blanka, aerobikedző,  
személyi edző és életmód- 
tanácsadó írása

a Bmi ideJe is leJárt
Ahogy a bevezetőben említettük: a 
súlyunkat jelző szám egyszerűen csak 
a jéghegy csúcsa, ha a fittségünkről 
van szó. Ezt már nagyjából 15-20 éve 
is sejtettük, amikor edzők és orvosok 
segítségével  megtanultuk, hogy 
jobb BMI-t (azaz testtömegindexet) 
számolni, ami a súlyon kívül a ma-
gasságot is figyelembe veszi. Hiszen 
nem mindegy, hogy a 90 kilónkhoz 
185 centi vagy 160 centi magasság jár, 
ugyebár. Csakhogy időközben a BMI 
ideje is lejárt: hiszen semmiféle infor-
mációt nem ad arról, hogy a kilók miből 
állnak! Egy 185 centis és 90 kilós férfi 
lehet edzetlen és elzsírosodott, vagy 
épp lehet egy csupa izom sportoló 
is! Az edzőtermekben jókat szoktunk 
kuncogni, mikor kimutatják, hogy a 
legedzettebb, legerősebb edzőnk a 
BMI-je szerint a „súlyosan elhízott” 
kategóriába sorolható, és sürgősen 
mozgásra van szüksége.

a testösszetétel: izom, 
zsír, Víz, csontozat
A testanalizálás lényege pontosan 
az, hogy megnézzük, mi van a felszín 
mögött: milyen arányban alkotja a 
testünket izom, zsír, víz, csontozat 
és egyéb összetevők. A fitnesz vi-
lágában természetesen a zsír és az 
izomzat aránya a legizgalmasabb 
kérdéskör, hisz nagy vonalakban e 
kettő adja a formánkat.  Csak ezt a 
két komponenst vizsgálva könnyen 
megérthetjük, miért is fontos testösz-
szetételben gondolkodni: egyáltalán 
nem mindegy, hogy egy 80 kg súlyú 
egyénnél 30 kg izomtömeggel és 40 
kg zsírtömeggel számolhatunk vagy 
fordítva! Mint ahogy az sem, hogy egy 
10 kilós fogyásnál zsír, izom és vízvesz-
teségről beszélünk, vagy tisztán 10 kg 
zsírt sikerült elégetni? Természetesen 
igazán sikeres alakulásnak az utóbbi 
számítana, főleg, ha sikerül mellette az 
izomzatot még fejleszteni is.

a WHo szerint 
A NőKNÉL 18-28 

százaléK,  
a férfiaKnál 10-20 

százaléK Között 
HúzódiK az egész-

séges testzsír- 
tartomány. 

Egyszóval létezik egy optimális, nem túl 
alacsony és nem túl magas sáv, és ezt 
a tényt motivációként is használhatják 
a fogyni vágyók: ők ugyanis sokszor a 
távoli „minimális testzsírra” törekedve 
kedvüket vesztik, pedig egy reális, el-
érhető tartományt kellene „csak” célba 
venni! A testanalizálás során egyébként 
külön kezeljük a zsigerizsír-szintet, 
vagyis a nem látható, szervek közt lévő 
lerakódást, melynek nem esztétikai, 
hanem egészségügyi vonzata van. 

összpontosítsunK a 
MÉrHETő NövEKEDÉSrE
Izgalmas adat az izomtömeggel kap-
csolatban, hogy a hobbi- és élspor-
tolóknál 40-50 százalék izomzattal 
számolhatunk. Ez is jó motiváció lehet, 
ha az „ég a zsír” helyett valamiféle fej-
lődésre, mérhető növekedésre össz-
pontosítanánk. Külön izgalmas nyomon 
követni (bár ezt csak a komolyabb 
gépek mérik pontosan), hogy az egyes 
testrészeink milyen izom-zsír aránnyal 
rendelkeznek: például izgalmas meg-
figyelni, hogyan növekszik, izmosodik 
egy comb a csípőműtét utáni rehabi-
litáció során. A testösszetétel persze 
más fontos adatokat is takar! Habár az 
edzőteremben ez inkább érdekesség, de 
az orvosi világban nagyon is számottevő 
(sőt, életmentő!) lehet például a testvíz 
mérése – mely dehidratációra vagy épp 
ödémásodásra utal –, vagy a csontozat 
erőssége, a sejtek állapota.
A testösszetétel figyelésének igazán 
izgalmas hozománya, hogy rengeteg 
új információt kapunk a testünkről, vál-
tozásainkról. Lehetnek olyan felisme-
réseink, miszerint „szupervékonyan” 

pont a minimális testzsír- és izom-
százalék miatt érezzük magunkat rosz-
szabbul. Új motivációt találhatunk az 
„ideálisabb testösszetételért” dolgozva. 
Megértjük, miért vagyunk jobban és 
fittebbek egy más fajta életmóddal, mi-
közben a súlyunk változatlan. Az edzők 
és dietetikusok pedig megfigyelhetik, 
hogy például minél nagyobb túlsúlytól 
szabadulunk meg, annál nagyobb való-
színűséggel veszítünk izmot; vagy, hogy 
az izomépítés háromszor lassabb fo-
lyamat, mint a zsírvesztés.

Hol és Hogyan érdemes 
MÉrETNi?
Ma már szinte minden edzőteremben 
megtalálhatók a kettő érintkezési 
pontos kis testzsírmonitorok (például: 
Omron), vagy a kisebb, kábeles testösz-
szetétel-monitorok (például: Tanita), 
melyeknek előnye, hogy valamiféle 
iránymutatást adnak, hátránya viszont a 
pontatlanság. A nagyobb edzőtermekben, 
illetve dietetikai centrumokban meg-
találhatóak a komolyabb, nyolc pontos 
érintkezéssel bíró testösszetétel-mérő 
gépek (például: InBody), amelyek sokkal 
pontosabbak és több adattal szolgálnak. 

a méréseKre 
mindenKéppen 

érKezzünK éHgyo-
morra, reggel, Víz-
fogyasztás után, és 
fontos, Hogy a Vis-

szaméréseKet is Ha-
SONLó iDőPONTbAN 

és feltételeKKel 
ismételJüK meg. 

Magyarországi viszonylatban a testösz-
szetétel-mérések ára 5000-10.000 
Ft között mozog, ideális esetben jár 
hozzá szakmai konzultáció vagy be 
van építve valamilyen szolgáltatásba, 
így nemcsak a jelenlegi állapotunkról 
kapunk információkat, hanem a 
további teendőkről is.
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tények és 
tévhitek a 
fogyásról
Az interneten számos tippet és 
módszert találhatunk arra, hogyan 
érhetjük el a kívánt testsúlyunkat.  
Biztos vagyok benne, hogy egyet 
legalább azért már mindenki kipróbált, 
bevetett a cél érdekében, de remélhe-
tőleg hamar rájött, hogy hosszú távon 
ezek nem működőképesek. 

róka eszter, sporttáplálkozás- és táplálék- 
kiegészítés tanácsadó írása

A probléma, hogy ezek a módszerek nagyon szélső-
ségesek, sanyargatóak, hosszú távon nem fenntart-
hatóak. Azt pedig nem lehet elégszer hangsúlyozni, 
hogy nincs két egyforma szervezet, mindenkinek másra 
van szüksége az egészséges fogyáshoz. Mielőtt tehát 
életmódot váltanánk – ez a kulcsszó –, és nem fo-
gyókúrába kezdünk, érdemes felkeresnünk egy szak-
embert, aki segít nekünk. 

és most lássuK, melyeK azoK a fo-
gyóKúrás tippeK és módszereK, amelyeK 
a neten terJedneK és semmiKéppen sem 

érdemes azoKat megfogadnunK.

telJesen KiiKtatni az étren-
DüNKbőL A SzÉNHiDráTOKAT  
Vagy a zsíroKat
A szervezetünk számára szükség van az összes makro-
tápanyagra, csak a minőségre és a mennyiségre kell fi-
gyelnünk. A szénhidrátok testünk energiaháztartásának fő 
ellátói, a zsírok pedig nélkülözhetetlenek az idegrendszer 
működéséhez, bizonyos vitaminok felszívódásához, és többek 
között a a hormontermelődéshez is szükség van rájuk. 

Ha a tartós fogyás a 
célunK, ne legyünK 

türelmetleneK, 
HiSzEN A rAJTuNK LÉvő 
felesleg sem Két nap 
alatt raKódott ránK. 
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KüLöNböző CSODADiÉTáK KiPróbáLáSA
A probléma az, hogy ezek a diéták túlságosan egyhangúak, 
tápértékszegények, teljesen egészségtelenek. Ilyen például 
a káposztaleves- vagy a grapefruitdiéta is. De vannak olyan 
emberek is, aki egész nap üveges bébiételeket esznek. 
Lehet, hogy három nap alatt kevesebbet mutat a mérleg 
két kg-mal, de valójában csak víz távozott a szervezetből. 
Amint visszatérünk a normális étkezéshez, ennek a duplája 
jön vissza. nem mellesleg az ilyen diéták alatt fejfájás, fára-
dékonyság, koncentrációs zavarok lépnek fel. 

„mentes” ételeK Korlátlan  
fogyasztása
Csak azért mert egy étel cukormentes vagy éppen zsír-
szegény, azt hisszük, hogy korlátlanul fogyasztható. A 
napi keretünkbe ezen ételek kalóriaértékét is számoljuk 
bele, főleg akkor, ha fogyni szeretnénk. 

zSírÉGETő- ÉS FOGyASzTóTAbLETTáK 
SzEDÉSE, zSírÉGETő TEáK FOGyASzTáSA
Azért, mert megiszol reggel egy zsírégető teát és mellette 
nem étkezel egészségesen és nem sportolsz, attól még 
nem fogsz lefogyni. Természetesen egy egészséges diétát 
kiegészíthetünk gyógynövényes teákkal, amelyek méreg-
telenítik a szervezetet, de a csodát ne ezektől várjuk. 

„ÉTELEK, AMELyEKTőL FOGyHATSz!”
Kimondottan ezzel a címmel többször bukkant már 
fel a neten vagy magazinokban ilyen cikk. Itt általában 
alacsony kalóriatartalmú zöldségeket sorolnak fel, és 
azt írják, ha ezeket eszed, lefogysz. nincs olyan, hogy 
egy ételnek „fogyasztó” hatása van. Ha egész nap csak 
uborkát eszel, akkor csak fáradt és ingerült leszel, és este 
nagy eséllyel fosztod ki a hűtődet. 

Ha a tartós fogyás a célunk, ne legyünk türel-
metlenek, hiszen a rajtunk lévő felesleg sem 
két nap alatt rakódott ránk. Mindenképpen 

keressünk fel egy szakembert, aki segít ösz-
szeállítani a személyre szabott étrendünket és 

iktassuk be a mindennapjainkba a sportot is. 

Új külső, Új élmények!
A megújult Turbó Diéta fehérjetur-
mixokkal egyszerűen, hatékonyan és 
éhezés nélkül fogyhatsz. A speciális 
összetevőknek köszönhetően 1 turmix 
önmagában helyettesít egy teljes 
értékű étkezést, eltelít, így rendszeres 
fogyasztásával koplalásmentes lehet 
a diéta. Laktóz- és gluténmentes vál-
tozatban is elérhető. 
Részletek: www.turbodieta.hu

Mattheisen Mária:  
jUICe, amIRe  
a tested vágyIk
A táplálék testünk ener-
giaforrása, de még ennél 
is több lehet – eszköz 
a regenerálódásra. Erre 

a gondolatra építve született meg Matt-
heisen Mária, Magyarország első juice-te-
rapeutájának első könyve, a JuICE, amire a 
tested vágyik, amely személyes és üdítően 
könnyed stílusban közelíti meg az „az vagy, 
amit megeszel” már jól ismert alaptételét. 
Ezúttal a „megiszol” kap új szerepet és kerül 
fókuszba, a szerző ugyanis a préselt levek 
fogyasztásának előnyeit, gyors és hatékony 
életminőségjavító hatását osztja meg olva-
sóival, akik a kötet révén egy változatos re-
ceptgyűjteménnyel is gazdagodnak.
ára: 4990 Ft, e-könyv ára: 3900 Ft. 
Kiadó: juice2go Kft.

HIRDETéS
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a tejsavó 
mindennapi 
felhasználása
A tejsavó a sajt és a joghurt készítésének folyékony 
mellékterméke. Ha ezt a hihetetlenül tápláló és 
teljes fehérjét nem akarod kidobni, nem szeretnél 
pazarolni, akkor felhasználhatod az ételeidben is. 
A tejsavó mind a kilenc aminosavat tartalmazza, s 
ezen felül sokkal kisebb a laktóztartalma, mint más 
tejtermékeknek.

TáPLáLKOzáS
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Fésűs Veronika, főszerkesztő, sportfejlesztési mentor írása

Magas fehérjetartalma miatt a savót gyakran hasz-
nálják a fehérjepor fő összetevőjeként, amit az egész-
ségtudatos és aktív emberek használnak fehérjefo-
gyasztásuk elősegítésére. 

HasználHatom ValamineK  
A HELyETTESíTÉSÉrE iS?
A sajtkészítés során keletkező folyékony melléktermék egy 
sós, savas tejsavó, amelyet leginkább sós ételekhez hasz-
nálnak. Az a savó viszont, amelyet a joghurt készítéséből 
kapnak, általában édesebb, ezért a legjobb desszertek 
vagy édes italok összetevőjeként lehet felhasználni.

íme, néHány ötlet, Hogy  
Ez Az ÉrTÉKES NEDű NE   
csatornáBan landolJon 

adJ teJsaVót a turmiXodHoz
Készíts édes vagy sós turmixot bármelyik savóval (sós, 
édes), növelve ezzel a reggeli vagy snack italok fehér-
jetartalmát. Kiváló alternatívája a feldolgozott fehér-
jeporoknak, és nem kell pénzt költened extra fehérje-
termékre. 

Használd zaBlisztHez
Keverj össze zablisztet tejsavóval, hogy reggel extra 
energiád legyen. Ha több időd van, főzd meg a zabot tej-
savóban, vagy áztasd be egy éjszakára. Ez egyszerű módja 
annak, hogy jó minőségű fehérjét adj az étrendedhez.

Használd sóKént
Használj tejsavót a különféle húsok pácolásához és só-
zásához. Hihetetlenül ízletes és zamatos lesz az étel!

Használd süti sütéséHez
Fontos, hogy az édes savót használd (kivéve, ha valami 
sós ételt sütsz), hogy elkerüld a „véletlen ízbaleseteket”.

Használd fermentálásra
Erjeszd az ételeidet tejsavóval, hogy ízletes, probioti-
kumban gazdag finomsághoz juss, például káposzta, 
savanyúság.

HasználJ saVót a KertBen
Tudtad, hogy a savó a kertben is felhasználható? Add 
hozzá egy kanna vízhez és locsold meg vele a növé-
nyeidet. Kalciumban különösen gazdag tápanyagot kapsz. 

Főzz rizST, TÉSzTáT vAGy MáS GAbONAFÉLÉKET 
teJsaVóVal
A quinoa, a rizs, a zab, az árpa, és még a tészta is sokkal 
ízletesebb lesz. 

Készítsd teJsaVóVal a HúsleVest
Húsleves és pörkölt lesz a menü? növeld az étel ízét 
és a fehérjetartalmát a tejsavóval. óvatosan bánj vele, 
mivel már meglehetősen sós, így valószínűleg nem 
szükséges külön megsóznod az ételt. 

ízesítsd Vele a pestót
Függetlenül attól, hogy dióféléket, bazsalikomot, kelká-
posztát vagy sárgarépát használsz a pestóhoz, fontold 
meg a savó hozzáadását íz és a fehérje szempontjából.

áztasd a szárított BaBot teJsaVóBan
A vízben való áztatás nem teszi túl ízletessé a babot. 
áztasd tejsavóba, és meg fogod tapasztalni a kü-
lönbséget. 



A SAvó EGÉSzSÉGi ELőNyEi
A tejsavó olyan, mint egy táplálkozási erőmű. Tele van 
aminosavakkal és nagy mennyiségű fehérjét tartalmaz. 

DE MiÉrT FONTOS Ez?
Kutatások azt mutatják, hogy a savó fogyasztása hozzá-
járulhat a koleszterinszint csökkentéséhez, az immun-
rendszer fellendítéséhez, az alacsonyabb vérnyomáshoz 
és csökkentheti a szívbetegségek kockázatát. 
A tejsavó használatának egyetlen hátránya, hogy egye-
seknél gyomor-bélrendszeri zavarok léphetnek fel, kü-
lönösen akkor, ha azokat nagy mennyiségben fogyasztják. 

HOGyAN TárOLJuK A TEJSAvóT?
A tejsavó tárolása nagyon 
egyszerű. Fogj egy 
befőttesüveget, és öntsd 
bele a sajt vagy joghurt 
melléktermékét. Ellenőrizd, 
hogy a tartály légmentesen 
zár-e, és tedd be a 
hűtőbe. Körülbelül hat 
hónapig eltartható, ha 
helyesen jársz el. A 
tejsavó fagyasztóban 
is tárolható. Nincs más 
dolgod, csak töltsd egy 
jégtartóba. 

TáPLáLKOzáS
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KoVászos Kenyér  
– kezdő recept 
Használhatsz tejet vagy vizet, valamint természetes 
és bolti élesztőt is. A bolti élesztő kiszámíthatóbb, de a 
természetes élesztő is működni fog. 

Szükséges eszközök:
• szélesszájú befőttesüveg
• egy darab szövet
• gumiszalag

Hozzávalók:
• 1 csésze víz
• 1 csésze liszt
• 1 evőkanál bolti vagy 
természetes élesztő

Elkészítés:
Keverd össze a hozzávalókat egy szélesszájú üveg-
edényben, és fedd le egy szövettel. Rögzítsd az üveghez 
gumiszalaggal úgy, hogy semmilyen szennyező anyag ne 
kerülhessen bele. ne helyezz szorosan illeszkedő fedelet 
az üvegre, mivel ez a keverék erjed és a tároló széttörését 
okozhatja. Fontos, hogy meleg helyre helyezd! A má-
sodik-ötödik naptól kezdve buborékok fognak képződni.  
Ebben az időszakban 12 óránként adj hozzá azonos 
mennyiségű lisztet és vizet. Ha folyadékréteg képződik 
a tetején, ne aggódj! öntsd le a folyadékot, és adagolj 
hozzá ugyanannyi mennyiségű lisztet és vizet. Miután 
beindul a pezsgés, ideje elkezdeni a sütést.  
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Húsvétkor 
is top-
formában

SzéPSéG

Vital magazin

illat
A nyári citromillat egy barátok körében 
eltöltött városi séta, egy vidám városi 
csatangolás, jókedvű kávéházi délutánok 
és derűs esték emlékét idézi. A 4711 
Remix Cologne szemtelenül frissen bi-
zsergeti az orrot, és nem várt erőket 
mozgat meg: már egyetlen cseppje is 
a városi oázisokba csábít, ahol zöld nö-
vények ellensúlyozzák a nyüzsgést, és 
ahol közösen élvezhetjük a napot.
4711 remix Cologne eau de Cologne 
natural spray  ára: 100 ml 7724 Ft

FürDőbOMbA, HAbFürDő
Ha alternatív húsvéti ajándékötletet keresel, ez a csicsergő 
fürdőcsodákkal teli kosár tökéletes választás. Miután az 
összes terméket a fürdőszobád polcaira pakoltad, a színes 
kendőcsomagolásba öltöztetett kosarat tavaszi piknike-
zéshez és tojásvadászatra is használhatod.
lush easter basket ajándékcsomag ára: 10 490 Ft

szemKörnyéKápoló
E növényi kollagénnel gazdagított szem-
környékápoló csökkenti a szem alatti ka-
rikákat, hidratálja, frissebbé varázsolja 
a tekintetet. 1 hónap alatt a ráncok eny-
hülnek, a szem alatti karikák és sötét 
foltok csökkennek. Használjátok minden 
reggel és este a szemkörnyék területén.
yves rocher lifting Vegetal szemkör-
nyékápoló ára: 8290 Ft/14 ml

arcápolás
A nappali arckrém hatékonyan feltölti 
a finom redőket, sőt még a legmélyebb 
ráncokat is, és a bőrt fiatalosabb megje-
lenésűvé teszi. 30-as fényvédő faktorral 
és uVA-szűrővel óvja a bőrt az idő előtti 
öregedéstől, melyet a napsugárzás ká-
rosító hatása idéz elő. A termék kis és 
nagy molekulasúlyú hialuronsavak kom-
binációját tartalmazza, így az arckrém 
ott hat, ahol a ráncok keletkeznek. Az 
anti-aging szérum 10% tiszta és frissen 
aktivált C-vitamint tartalmaz. Mindkét 
termék enyhén illatos, nem mitesz-
szerképző termék, kiváló sminkalap.
eucerin Hyaluron-Filler ráncfeltöltő 
nappali arckrém sPF 30 + Hyaluron-
Filler C-vitaminos ránctalanító arcápoló 
koncentrátum (990 Ft)  
ajánlott fogyasztói ár: 9580 Ft
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önBarnító testápoló
Már akár 10 nap alatt természetes 
hatású nyári barna¬ságot és Q10-
koenzim-tartalmának köszönhetően 
feszes tónust érhetsz el az új nIVEA 
bőrfeszesítő hatású önbarnító test-
ápolóval. A testápoló nem csak kívülről 
varázsolja lenyűgözővé a bőrt, könnyű 
formulájával kényeztet és azonnali 
hidratálást is biztosít. Mérsékelt ön-
barnító tartalmának köszönhetően a 
világosabb bőrűek is bátran használ-
hatják minden nap. 
nIVea Firming bronze body lotion 
ajánlott fogyasztói ár: 400 ml 3 149 Ft

SzEM ÉS AJAKSzíNEző bOKSz
Legyél elragadóan cuki és friss ezekkel a vidám, hor-
dozható palettákkal! Tíz trendi árnyalat vár a Kabuki 
Glam és Kabuki Pop kiadások mindegyikében, hogy 
kedvedre kísérletezz a legmerészebb külsőkkel! 
Egyszerre találsz finom és erősebb árnyalatokat, a 
gyöngyházfényű és a matt finisek pedig ugyanúgy 
jóban vannak egymással, mint a csillogó szem-
héjárnyaló, vagy az innovatív, matt szájpúder. 
artIstry studIo™ tokyo edition szem-  
és ajakszínező boksz  
ajánlott fogyasztói ár: 14 200 Ft

Hidratáló ampulla
Intenzív hidratáló koncentrátum, ami kúra-
szerűen alkalmazva újjáépíti a bőrt és öregedést 
csökkentő hatású. A nyak és dekoltázs területén 
is alkalmazható. A Rehydra termékek profesz-
szionális megoldást nyújtanak a bőr szomjúsága 
ellen. Olyan növényi hatóanyagkoktélt tartal-
maznak, amely azonnali puhaságot, frissességet 
és hidratációt kölcsönöz a bőrnek. Figyeld webáru-
házunkat, mert húsvétkor akciósan vásárolhatod 
meg professzionális ampulláinkat!
Vagheggi reHydra IntenZíV HIdratáló 
aMPulla 10 x 2,5 ml, ára: 10 790 Ft

aJaKrúzs
Ezekkel a folyékony csodarúzsokkal gond-
talanul ihatunk, ehetünk, bulizhatunk anélkül, 
hogy azon kellene aggódnunk, elkenődött-e, 
lekopott-e vagy összefogta-e a ruhánkat. Az 
akár 16 órán át tartó rúzsok élénk, vibráló és 
szuperpigmentált árnyalatai rendkívül ké-
nyelmesek, nem hagynak maguk után száraz, 
ragacsos érzést, így naphosszat élvezhetjük 
gyönyörű és tartós színeiket.
aVon true Power stay folyékony ajakrúzs 
ajánlott fogyasztói ár: 2299 Ft
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A szépségről másképpen 
Felejtsd el az  

insta-sminket!

SzéPSéG

Sminkesként gyakran járok dolgozni 
fotózásokra, esküvőkre, ahol a 
legkülönfélébb emberekkel talál-
kozom. A smink elkészítése közben 
szívesen beszélgetek a vendégekkel. 
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Károlyfi edit, szépségtréner  
és sminkes írása

Egyre gyakrabban találkozom azzal, 
hogy sokan ódzkodnak a sminke-
léstől, a sminkesektől, mert sminken 
a napjainkban az Instagramon látott, 
„agyonkontúrozott”, bevilágított, filte-
rezett sminket értik. Attól félnek, hogy 
a sminkelés után nem ismerik majd fel 
magukat, és egy teljesen átváltoztatott 
arc néz majd vissza rájuk a tükörből. 
Az Instagramon sok olyan smink 
látható, ami a valóságban, egy hét-
köznapi, hús-vér ember számára 
hordhatatlan lenne. Túl sok, túl-
ságosan mű, túl vastag, túl sötét, 
stb. Egyszerűen túl idegen.  A smink 
azonban nem feltétlenül ezt jelenti. 
Jómagam sokkal inkább szeretem a 
természetesebb, szépítő sminkeket, 
ami kiemeli a nő szépségét, arcvo-
násait, szemeit, ajkait, nem pedig 
teljesen megváltoztatja az arcot. 

lássunK néHány 
praKtiKát, melyeK 
segítségéVel te is el-
saJátítHatod a termé-
SzETES, SzÉPíTő SMiNK 
elKészítését!
 Kezdjük az alapozással. Sokan 
eleve nem szeretik az alapozót, mert 
úgy érzik, „van valami” az arcukon. Az ő 
számukra tökéletes lehet egy BB krém 
(beauty balm). Ma már szinte minden 
kozmetikai márkának van BB krémje. 
Egy másik megoldás lehet, ha az 

alapozót a hidratáló krémeddel 
keverve viszed fel. Mindkét esetben 
azt javaslom, hogy az ujjaiddal egyen-
letesen oszlasd el és finoman dolgozd 
be a bőrödbe a választott terméket. Így 
sokkal finomabb, természetesebb lesz 
a hatás, és könnyű fedést érhetsz el. 
Ha vannak bőrhibáid, ne a túl vastag 
alapozással próbáld őket eltüntetni, 
hanem használj korrektort ott, ahol 
szükség van rá. Így sokkal természe-
tesebb lesz az eredmény. 
 Felejtsd el a púdert, vagy használj 
csak egy leheletnyit, és csak ott, 
ahol feltétlenül szükséges. Például 
a homlok, illetve az áll területén. Az 
orcákat mindenképpen hagyd ki. Ma-
napság nem divat a túlmattított, túlpú-
derezett arc. Sokkal frissebb és üdébb 
látványt nyújt, ha látni engedünk egy 
kis egészséges bőrfényt. 
 A szemöldök formázása a ter-
mészetes sminknek is része. Ahhoz 
azonban, hogy a lehető legtermésze-
tesebb legyen az eredmény, gyakran 
elegendő egy szemöldökspirál hasz-
nálata. Ezek kaphatóak már áttetsző, 
de színezett változatban is. Könnyedén 
tudod formázni vele a szemöldöködet 
és természetes fényt ad neki. 
 Pillákból sosem elég! Hangsúlyozd 
a szempilláidat egy apró trükkel: fogj 
egy tartós vagy vízálló fekete szem-
ceruzát és satírozd át vele a felső 
szempillatövedet. Ezt úgy tudod a leg-
könnyebben elérni, ha a felső szem-
héjadat picit megemeled, és alulról kö-
zelíted a ceruzával. Fontos, hogy ne a 
vízvonalat satírozd be, csak a szempil-
latövet! Így sokkal dúsabbnak tűnnek 
majd a pilláid. 

ezután JöHet  
a szempillaspirál 

a helyes spirálozás három mozdu-
latból áll: a hosszú, íves mozdulat 
segít, hogy a szempillák teljes 
hosszára kerüljön a festékből, a 
tövektől a szempillák végéig. a 
cikk-cakk mozdulat segít, hogy 
a szempillák oldalára is kerüljön 
festék, így vastagabbnak, dú-
sabbnak tűnnek a pilláid. a pödrő 
mozdulat pedig segít formázni a 
pillákat, hogy szépen íveltek le-
gyenek. 

 Használj krémes bronzosítót 
és pirosítót, és az ujjaiddal vidd fel 
és dolgozd össze az alapozóval. A 
krémes termékek mindig termé-
szetesebbnek hatnak.
 Extra tipp: vigyél fel egy lehe-
letnyi bronzosítót a szemhéjadra is! 
Ezzel kiemeled a szemedet is, egy-
ségesebb lesz a sminked és igazi 
napcsókolta hatást érhetsz el!
 A szádat színezett ajakápolóval, 
szájfénnyel, vagy hangsúlyozd 
nedves hatású rúzzsal. Sokan még 
mindig imádják a matt rúzsokat, 
azonban a nedves hatás egyre 
inkább újra divatba jön. Egy friss, üde 
árnyalatú, nedves hatású rúzzsal, 
sokkal természetesebb eredményre 
számíthatsz. 
 Végezetül gyengéden fújj hid-
ratáló arcpermetet a teljes arcodra. 
Ez segít, hogy „egybeérjen” a smink, 
és megőrizd a természetes, üde 
hatást. 
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SzéPSéG

Fésűs Veronika, főszerkesztő, sportfejlesztési mentor írása

A zabliszt nyugtató hatású – tökéletes a gyulladás, 
viszketés és bőrpír enyhítésére. Ez az olcsó alapanyag 
kiváló választást jelent egy nyugtató fürdőhöz, vagy 
akár a napégés, a rovarcsípések és még az ekcéma által 
okozott bőrirritáció leküzdésére is. 

SEGíT A SzárAz bőr rEHiDrATáLáSábAN
A zab nagy segítséget jelent az elhalt bőrsejtek eltávo-
lításában, és mivel természetes szaponinokkal (vízzel 
összerázva erősen habzanak) rendelkezik, ezek tisztítják 
és felszívják a szennyeződéseket és az olajat. 

Finom por előállításához őröld meg a szemes 
zablisztet kávédarálóban. Ne használd túl 
gyakran a fürdési rutinodban, mert eltömítheti 
a lefolyócsatornát. Tapasztalataim szerint az 
alkalmi zablisztfürdő nem okoz ilyen gondot. 

Ha aggódsz a csatorna eltömődése miatt, készíts egy 
szemes zabból készült tasakot. Használhatsz harisnyavéget 
is, természetesen tisztítsd meg, ha már használtad, töltsd 
meg zabbal és zárd le. Dobd a tasakot meleg fürdővízbe, és 
nyomkodd bele, hogy a zabtej felszabaduljon. 

nyugtató  
zablisztfürdők 
A napot sok esetben egy tányér 
finom, egészséges és könnyű 
zabreggelivel indítom. De mit szólsz 
ahhoz, ha azt mondom, hogy egy 
kád fürdővízben is alkalmazom? 
Ha szeretsz a fürdőszobában is 
kikapcsolódni, akkor itt a helyed. 
Megosztom veled a kedvenc 
zablisztes fürdőreceptjeim.  
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néhány általam kipróbált  recept
Hidratáló uborka + zablisztfürdő
A bőr megnyugtatása és a nedvesség helyreállításának ér-
dekében daráld össze az uborkát, majd egy hálós kendőn 
szűrd át, és így add hozzá a meleg fürdővízhez. Adj hozzá 1 
csésze őrölt zablisztet és ½ csésze étkezési szódabikarbónát.

Hozzávalók:
 1 uborka, tisztítva
 1 csésze őrölt zab
 ½ csésze szódabikarbóna 

Kókusztej + zablisztfürdő
A gyulladáscsökkentő zabpehely a kókusztejben lévő E-
vitaminnal és a laurinsavval megnyugtatja a száraz bőrt. 

TudTAd? A laurinsav nemcsak az anyatejben, 
hanem a kókuszolajban 43%-ban, azaz nagy 
mennyiségben megtalálható. Az emberi szer-
vezetben a laurinsav egy olyan monogliceriddé 
alakul át, amely megöli a vírusokat, baktéri-
umokat és kórokozókat. E kórokozók felelősek a 
herpesz, és az influenza kialakulásáért.

Hozzávalók:
 ½  csésze őrölt zab
 1 csésze kókusztej (vagy egy egész doboz)
 1 evőkanál méz
Keverd össze az őrölt zabot a kókusztejjel és a mézzel. Add 
hozzá a meleg fürdő vizedhez, és pihenj benne 15–30 percig.

Selymes, nyugtató: szóda + zablisztfürdő
Az étkezési szódabikarbóna és a zabliszt tökéletes kom-
bináció a bőr megnyugtatására. A szódabikarbóna lúgos, 
ezért a vizet selymesnek és nyugtatónak fogjuk érezni, 
ahogy a bőrünkkel érintkezik. 

Hozzávalók:
 1 csésze őrölt zab
 1/2 csésze szódabikarbóna
Keverd össze az őrölt zabot és a szódabikarbónát egy 
lezárt edényben. Majd ezt a keveréket add hozzá a meleg 
fürdővizedhez, és lazíts benne maximum 30 percet, majd 
vigyél fel a nedves bőrödre hidratáló krémet, például 
aloe vera és kókuszdióolaj keverékét. Úgy fogod érezni 
magad, mintha kicserélték volna bőröd. 

a fenti szépségtippeK nálam igazán Jól 
BeVáltaK, próBáld Ki Bátran,  

Hogy megúJult testtel és léleKKel 
indulJon a napod.  

HIRDETéS

segítségnyújtás 
FelsőFoKon

Ha fáj a nyaka, a háta, a dereka, esetleg fejfájások gyöt-
rik, szédül, zsibbadnak a kezei akkor forduljon bizalom-
mal dr. Seszták Sándor orvos-természetgyógyászhoz, 
aki segít mozgásszervi fájdalmai megszüntetésében! 
Dr. Seszták Sándor közel 40 éve tevé keny kedik az 
egészségügyben. Csaknem 10 évig dolgozott ortopéd-
traumatológusként, és 14 évig az Ormos Egészségügyi 
Alapítványnál a gerincfunkció-terápia területén – orvo-
solva a mozgató-, tartó rendszer reverzibilis, azaz hely-
reállítható elváltozásait.

dr. seszták sándor 
orvos-természetgyógyász, ortopéd-traumatológus

Telefon: 0620/255-3138  
E-mail: drsesztaksandor@gmail.com 
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nőK EGyMáS KözT

krémes, édes, 
ízekkel teli 
munka 

tápláló reggeli gourmet KiadásBan

Interjú  
samu Veronikával
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samu Veronikával beszélgetek, aki 
a Viblance marketing vonalát kép-
viseli és a termékek online arcu-
latáért felel. 

az interjút készítette:  
Fésűs Veronika, főszerkesztő,  
sportfejlesztési mentor

 sokak szerint az ország legfi-
nomabb, növényi alapú, gluténmentes, 
és aroma-, adalékmentes granoláit, 
müzlijeit és zabkásáit gyártjátok. egy 
olyan céget képviselsz, ami növényi 
alapú, minimálisan feldolgozott ét-
rendet kínál a tudatos életmód hí-
veinek. Vitathatatlan a pozitív hatása. 
Mesélj nekünk a Viblance-kultúráról 
és arról, hogyan csöppentél bele a vi-
lágukba? 
A Viblance-alapító két fiú az indulás 
előtt nagyon sokat gondolkodott azon, 
hogyan tudná a bennük egyre erősödő, 
tudatosabb étkezés fontosságát, és a 
kevesebb feldolgozott étel fogyasz-
tásának üzenetét másokkal is meg-
osztani. Ehhez társult az az élmény, 
hogy édesszájúként, ha nassolni 
támadt kedvük, a boltokban, cuk-
rászdákban csak olyan alternatívákat 
találtak, amik vagy isteni finomak 
voltak, de tele mindenféle felesleges 
adalékanyaggal és egy halom cukorral, 
vagy egészségesebbnek tűnők, de 
rossz ízűek vagy ízetlenek. Ebből lett 
végül elegük és rádöbbentek: nem el-
mélkedni kell a szemléletükről, meg 
keseregni a kínálat színvonala miatt, 
hanem cselekedni, még ha naivnak is 
gondolják majd őket az emberek. Így 
indult el a Viblance története. A fiúk 
mellé én akkor kerültem, amikor a gon-
dolatokból már valóság lett: akkorra 
már három granola ízt javában gyár-
tottak. Hárman jártunk hétvégente 
helyi termelői és vegán piacokra, ahol 
kóstoltattunk. Ez számomra nagyon 
fontos volt, hiszen ott közvetlenül 
láttuk az emberek reakcióját, sze-
mélyesen tudtunk velük beszélgetni, 
kikérni a véleményüket. A sokadik 
„Hú ez milyen finom!” felkiáltás után 
tudtam, hogy valami nagyon jó dolog 
van születőben.

A Viblance indulásakor a reggelizőtermék és snack 
kategóriában kétféle termék létezett: finom és 
egészségtelen vagy egészséges, de fűrészpor ízű – 
olvasható a Viblance weboldalán. A márkaalapítók 
ezen szerettek volna változtatni, így megszületett 
az első Viblance granola, mégpedig a pekándiós, ami 
azóta is töretlenül hódít és nemcsak ütősen finom, 
de tiszta is: mesterséges aromáktól és felesleges 
adalékanyagoktól mentes! 
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 bátran kijelenthetjük, hogy 
ez egy vegán munkahely. a mun-
kádnak mennyire feltétele, hogy 
te is vegán életmódot folytass? 
tudsz azonosulni az elveikkel és a 
küldetésükkel?
A veganizmussal én magam abszolút 
tudok azonosulni, de amivel még 
jobban tudok az az, hogy a Viblance fi-
lozófiában nincs görcsös megtérítés, 
ítélkezés vagy mások minősítése. Tárt 
karok vannak, egy jobb alternatíva 
megmutatása, hogy „nézd csak, lehet 
így is!” A döntést mindenki hozza meg 
maga. Elfogadunk mindenkit a saját 
nézeteivel. Az, hogy a Viblance vegán 
márka, egyfajta kifejezése annak, amit 
mi magunk képviselünk, és ami felé 
szeretnénk utat mutatni az emberek 
számára.  Azért kezdtük el, hogy az 
egészségesebb alternatívák köny-
nyebben elérhetők legyenek mindenki 
számára. Szeretnénk a reggelit és a 
nassolást élménnyé tenni és meg-
szabadítani a nem odavaló, értelmez-
hetetlen összetevők tömkelegétől.  
Fontos azonban, hogy nem szeretnénk 
„csak” egy „granolacég” egy „reggeli-
zőmárka” maradni. A küldetésünk és a 
mondanivalónk ennél sokkal mélyebb, 
amit első lépésben jelenleg a termé-
kekkel „mondunk el”.  

 a granolákból, müzlikből, ká-
sákból nem spóroljátok ki az 
értékes és nem mellesleg finom 
alapanyagokat, így tele van olyan 
falatokkal, melyekre a szerveze-
tünknek szüksége van, ugyanakkor 
mentesek mindentől, amire nincs. 
belelestél már a gyártás folya-
matába? tudod, hogyan készülnek 
a Viblance termékek?  
Igen, részt vettem az ötletelésben, 
az ízek megálmodásában és sze-
rencsére a tesztkóstolásokban is. 
Van, amiben nem ismerünk kompro-
misszumot. A termékfejlesztés ilyen. 
Ha egy termék nem üti meg a szintet, 
nem kerül piacra. Az „elmegy, jó lesz” 
és az „úgyis megveszik” nálunk is-
meretlen kifejezések. A pekándiós 
granolát például több, mint 100 verzió 
után merték elindítani a fiúk. Folya-
matosan, apró lépésekben fejlesz-
tették ki. Az ember nem is gondolná, 

hogy mennyi mindenre kell odafi-
gyelni ilyenkor: kezdve az egyes ízek 
intenzivitásától, az ízharmónián át, 
a termékek tökéletes állagáig. nagy 
kihívás mindez úgy, hogy nem hívunk 
segítségül semmiféle aromát és ál-
lagjavítót. Legyen citromízű a zabkása 
citromaroma nélkül, kellően krémes 
állagú tejpor nélkül, stb. 

HA bEJöNNÉL A Mű-
HelyBe, rögtön meg-
csapná az orrodat a 
Kellemes illat, ami a 
SOK MiNőSÉGi FűSzErbőL 
és alapanyagBól 
származiK. és ez nem 
marKetingszöVeg, 
tényleg nagyon fi-
gyelünK arra, Hogy a 
LEGJObb öSSzETEvőKKEL 
dolgozzunK, szá-
munKra eBBen sincs 
Kompromisszum. 

nagyon sokat számít a vég-
eredmény ízélményében a lege-
lenyészőbb fűszer minősége is. nem 
spóroljuk ki a granolákból az olajos 
magvak mennyiségét, liofilizált gyü-
mölcsöket használunk, ami köztu-
dottan aranyáron van, rengeteg jó-
tékony superfoodot (chiamag, köles, 
quinoa, stb.) keverünk a kásákba, 
ropogós müzlikbe. 

 Ütős ízű termékek, a lehető 
legkisebb feldolgozási szint, nulla 
adalékanyag. Hogy látod, olyan 
termékeket képviselsz, amelyeket 
a saját családod asztalára is jó 
szívvel kiteszel nap, mint nap? 
Abszolút! A családom és a baráti 
köröm imádja a termékeket. Az a 
tapasztalat, hogy aki egyszer meg-
kóstolja, az „rákattan”, így nagyon 
nem kell promózni senkinek. Kóstold 
meg és megtudod – ez az elv! Sze-
rencsére a Viblance előtt is igye-
keztem tudatosan étkezni, így maga 
a filozófia sosem állt távol tőlem, 
inkább megerősített abban, amit 
odáig is képviseltem, és azóta persze 

nőK EGyMáS KözT
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még többet tanultam a tisztább étke-
zésről, a vegán és az egészséges élet-
módról, vagy éppen az élelmiszeripar 
és a nagyüzemi gyártás helyzetéről.  

mindezeK mellett nem 
szeretném magamat 
Vagy magunKat tö-
Kéletes Vagy egész-
ségmániás színéBen 
feltüntetni, mert 
ELőFOrDuL, HOGy Mi 
iS bűNözüNK ÉS EL-
csáBulunK, és ezzel 
nincs is BaJ. a BaJ ott 
KEzDőDiK, AMiKOr 
a mérleg aBBa az 
irányBa Billen el. 

én azt vallom – de szerintem a többiek 
nevében is elmondhatom –, hogy 
mindenki az adott legjobb tudása, 
és a maga felé támasztott elvárása 
szerint étkezzen, és saját tempójában 
fedezze fel, hogy éppen neki mi a jó, 
mi az, amit megreformálna, mi az, 
amit elhagyna, vagy éppenséggel be-
építene az életébe, étkezésébe. Sze-
rintem az egésznek ez az esszenciája, 

a szépsége, hogy minden esetben 
önmagunk lehetünk. Sosem állítottuk, 
hogy hibátlanok vagyunk. Együtt ta-
nulunk, fejlődünk és okulunk a hi-
bákból, mert igen, vannak azok is. 

 Mik a terveitek a következő 
évekre? Várhatóak esetleg olyan ese-
mények, amit ti szerveztek?  
nemsokára bővül a paletta és két 
új izgalmas zabkásaízzel jövünk, de 
ennek a részletei hamarosan kide-
rülnek. Emellett folyamatosan 
tartunk kóstoltatásokat, részt veszünk 
futóversenyeken, jógaeseményeken, 
szoktunk reggelizős programokat, 
saját granolasütő kurzust tartani (hogy 
bevezessük az érdeklődőket a grano-
lasütés titkába). A márka arculatának 
felelőseként fontos számomra, hogy 
a termékek online kommunikálása 
mellett személyesen is találkozzunk az 
emberekkel, programokat szervezzünk 
nekik, közös élményekben lehessen 
részünk. Sok törzsvásárlónkkal baráti 
kapcsolatot ápolunk. A jövőbeli nagy 
kaliberű tervek kapcsán: ahogy ko-
rábban is említettem, a Viblance nem 
szeretne kizárólag egy „granolacég” 
maradni. Szeretnénk a márkát a reg-
gelizőtermékeken túl tovább vinni, más 
aspektusban is bemutatni, többet kom-
munikálni az emberekkel, akár online, 

akár offline formában. A saját eszkö-
zeinket használva segíteni nekik, hogy 
miként tudnak jobban étkezni, kiegyen-
súlyozottabban élni, nem csak testileg, 
de lelkileg is. Ez egy hosszú folyamat, 
aminek még nagyon az elején vagyunk, 
de elszántságból nincs hiány. 

látJuK, Hogy az em-
BereKneK egyre 
JoBBan igényüK Van 
erre, nyitottaK a 
téma iránt, és sze-
rencsére egyre 
töBBen szeretnéK 
KezüKBe Venni a saJát 
sorsuKat, egészségi 
állapotuKat, nem 
pedig Kiszolgál-
tatottnaK lenni 
aKár az élelmiszer-
iparnaK, aKár az 
egészségügyneK. Ha 
eBBen a folyamatBan, 
enneK a szemlélet-
VáltásnaK a segí-
téséBen mi is részt 
tudunK Venni, már 
megérte csinálni.
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PSzICHé

lippai roland, coaching  
szemléletű tanácsadó,  
amatőr maratonista írása

A tavalyi évet sport szempontjából 
csak félgőzzel tudtam végigvinni, 
mert egy csípőprobléma erősen 
hátráltatott. Persze arra igye-
keztem odafigyelni, hogy rend-
szeresek legyenek az edzéseim, 
így valójában csak a távokban 
kellett erős kompromisszumot 
kötnöm. nem mentem maratoni 
táv fölé, csak egy-egy versenyen 
vettem részt, de mivel a vágyaimat 
az aktuális lehetőségeimhez iga-
zítottam, nem gyártottam ma-
gamnak ebből plusz problémákat. 
nem mondom, hogy az elfogadás 
mindig százszázalékos volt, de 
közel egy éven keresztül alap-
vetően a manuálterápiára koncent-

ráltam. Az elfogadás-türelem-ön-
fegyelem hármasa teremtő erővel 
bír, ezt bátran hidd el nekem. 

amiKor az érzéseidre 
Hallgatsz
Idén újra elkezdtem a nevezéseket, 
s noha alapvetően már nem járok 
félmaratoni távokra, mégis hall-
gattam az érzéseimre. Az egyik 
főbb oka ennek az volt, hogy sze-
rettem volna újra olyan emberek 
között lenni, akik pontosan értik, 
amikor valaki a futásban keresi a 
saját határait. értik, hogy  mit is 
jelent, amikor valaki egy igazán jó 
edzés/verseny során valóban dia-
lógusba kerül önmagával. Ismerik, 
hogy mit is jelent a kaptatón kilo-
métereken át kínlódni és mégis tel-
jesíteni. 

töreKedJünK másoK 
megértésére
Az ébren töltött időnk döntő részét 
olyan környezetben töltjük, ahol sze-
rencsés esetben megvan az elfogadás 
és a megértés, de pontosan tudjuk 
azt is, hogy milyen az, amikor hiába 
beszélünk valakinek a legmélyebb 
megéléseinkről, nem érti meg.  Olykor 
igenis fárasztó például egy nem 
sportoló embernek elmondani, miért 
kelsz fel hajnalban edzeni. S mindez 
valójában nem probléma, hiszen mi 
magunk sem érthetünk meg teljes 
egészében egy másik embert – bár tö-
rekedni rá nem tilos! –, az interferencia 
ilyen mértékben abszolút élhető és va-
lójában természetes is. A szélsőséges 
esetektől eltekintve érdemes az el-
fogadásra törekedni, azzal mindenki 
nyertessé válik. éppen ezért jó dolog, 
ha kifejezetten keressük azok tár-
saságát is, akikkel akár szavak nélkül is 
tudjuk, amit akkor tudni érdemes.

Ha mélyebben is kíváncsi vagy a 
„miértjeidre”, a téged mozgató moti-
vációra, vagy csak szeretnél szintet 
ugrani, akkor keress bizalommal 
az inspiracioscoaching.hu, illetve 
a https://www.facebook.com/lip-
pairolandtanacsado címeken, vagy 
írj bátran az inspiracioscoaching@
gmail.com email címre.

szavak nélkül 
a mélyebb 
megértés 
felé
Fantasztikus érzés annak megélése, amikor 
az erdőben teljesen természetes módon 
alakul ki egy kis csapat, ahol a tagok felváltva 
válnak egymás iramfutóivá. Mindezt szavak 
nélkül, csupán a megérzések, egy csak akkor 
létrejövő mélyebb kapcsolat és megértés 
során hozva létre.
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„mi magunK sem értHetJüK 
meg telJes egészéBen 
A MáSiK EMbErT– bár 
töreKedni rá nem tilos!”
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Miért 
sportolj?

Az Eurobarometer adatai szerint 
a magyarok több mint fele nem 
sportol semmit, kilenc százalékkal 
többen választották a szőrös kagy-
lófotelt, mint öt évvel korábban. 
Mindez meg is látszik az összes 
lényeges egészségügyi paramé-
terben és csak eggyel maradtunk 
le a világ legelhízottabb nemzete-
inek fenntartott dobogóról is. 

PSzICHé



lippai roland, coaching szemléletű  
tanácsadó, amatőr maratonista írása

Ez nem az a történet, amire bárki is büszke lehet. De 
miért ne alakíthatnánk úgy az életünket, hogy büszkék 
lehessünk rá? nem kell, hogy olimpikon legyél, de azért 
gondolkozz és érezz! Tehát tényleg nem kell megcéloz-
nod Tokiót, de azért felpörgeteted magad, kijelölheted a 
céljaidat és megkezdheted a munkát! A befektetést egy 
jobb életbe.

A „MiÉrT SPOrTOLJ?”  
KÉrDÉSrE NAGyON EGySzErű  
Válaszaim VannaK:

# hogy egészséges légy és jó legyen az életminőséged
# hogy lásd felnőni a gyerekeidet
# hogy jobb legyen a szexuális életed
# hogy előnyödre változzon a testtartásod
# hogy nagyobb legyen az önbizalmad
# hogy legyél büszke magadra és mások is azok 
legyenek rád

nem az élsportolók kell, hogy legyenek a mintaadók, 
hiszen ők teljesen más életet élnek, más célokkal és 
prioritásokkal. nekik az a munkájuk, hogy bajnokok 
legyenek. A „miértjeidet” és a céljaidat szabd a saját 
életkörülményeidhez, lehetőségeidhez. Aztán szívd 
föl magad és hajrá! Csak találj rá egy okot és csináld!

Ha mélyebben is kíváncsi vagy a „miértjeidre”, a téged 
mozgató motivációra, vagy csak szeretnél szintet ug-
rani, akkor keress bizalommal az inspiracioscoaching.
hu, illetve a https://www.facebook.com/lippairoland-
tanacsado címeken, vagy írj bátran az inspiracioscoa-
ching@gmail.com email címre.
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zöLD VOnAL
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lippai roland, coaching szemléletű tanácsadó,  
amatőr maratonista írása

A tavasz tökéletesen alkalmas arra, hogy úgy rendesen 
átnézzük például a szekrényünket, mert biztosan találunk 
benne olyan göncöt, amit nem hogy tavaly, de akár már 
évek óta nem húztunk magunkra. Az az igazság, hogy 
jómagam évente többször is átnézem a ruhatáramat, s 
mindig találok valamit, amit ugyan jó ideje nem hordok, 
ám valahogyan mindig megússza a tisztítótüzet. 
Igyekszem mindig úgy levezényelni e projekteket, hogy a 
nem használt, de jó minőségű ruhák mégiscsak jó helyre ke-
rüljenek. A nagyobb ruházati áruházak repülnek a használt 
ruhákra, de érdemes felkutatni a nagyobb segélyszer-
vezetek speciális konténereit is. Sőt, ne féljünk attól sem, 
hogy szegény sorsú hajléktalan embereknek adjuk egykori 
ruháinkat, különösen télen lesznek hálásak érte. 

Biztos vagyok abban, hogy ezzel a minimális tuda-
tossággal hozzájárulhatunk a bolygó zöldítéséhez és 
azonnal látható módon tudunk segíteni másoknak is. S 
hát igen: amikor fellélegzik a szekrény és az otthon, az 
sem egy kétfilléres érzés. 

Alapvetően nem hiszek abban, hogy 
bizonyos tevékenységeket bizo-
nyos időpontokhoz kössünk; például 
miért január elsején induljon az a 
bizonyos diéta, ha neki lehet kezdeni 
előző év decemberében is? Viszont 
a tavasz valahogyan mégiscsak az 
új élet, az újrakezdés, a tisztaság, a 
tiszta tér szimbóluma is. 

ne dobd  
ki, inkább 
add oda!
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zöLD VOnALPROGRAMAJánLó

#maradjotthon programajánló 
olVass KönyVeKet ingyenesen
Igazi könyvmoly vagy? Mivel bezártak a könyvtárak, és az isko-
lákban is tanítási szünetet rendeltek el, bizonyára érdekel, hol ta-
lálhatsz olvasnivalót ingyenesen az interneten. A Digitális Irodalmi 
Akadémia oldalán száz író, és költő teljes életművét érheted el. 
Egyszerű a dolgod, a nyitó oldalon kattints a regénytárra, a drá-
matárra vagy épp a gyerekeknek készült válogatásra. A Magyar 
Elektronikus Könyvtárban van lehetőség tematikus keresésre 
több formátumban (PDF, Word, HTML), ha pedig természet- és 
társadalomtudományok, humán területek, kultúra, irodalom, 
kézikönyvek és egyéb műfajok érdekelnek, akkor azok is 
rendelkezésünkre állnak. A kezdőlapról beléphetünk az Or-
szágos Széchényi Könyvtár virtuális kiállítóterébe, vagy 
megismerhetjük a magyar képzőművészet történetét, 
esetleg régi folyóiratokat böngészhetünk. 
Bővebb információ: pim.hu/hu/dia és mek.oszk.hu

egyetemistáKnaK KíVán  
segíteni a coursera 

Ma már adott a távoktatás és a távtanulás lehe-
tősége az internetes platformoknak vagy éppen a 

mobilalkalmazásoknak köszönhetően. Kiváló példa 
erre a Coursera, mely több mint száznyolcvan fel-

sőoktatási intézménnyel működik együtt, több mint 
négyezer online egyetemi kurzust kínálnak minden tu-

dományterületen. A Szegedi Tudományegyetem közre-
működésével először érhető el teljesen magyar nyelvű 

tananyag a népszerű oktatási portálon. Forrás: origo.hu 

ingyenes lesz az arcanum 
Egy hónapra teljesen ingyenessé teszi szolgáltatását az elmúlt 
két évszázad magyar újságjait, folyóiratait online elérhetővé 
tevő Arcanum. A digitális periodika-archívum a hobbiérdek-
lődőkön kívül nehezen nélkülözhető az egyetemistáknak, 
oktatóknak, kutatóknak, különösen most, hogy a korona-
vírusos veszélyhelyzet miatt a levéltárak, könyvtárak sem 
működnek. Ezzel a gesztussal a társadalmi összefogást 
szeretnék erősíteni, megkönnyíteni az otthoni tanulást, 
munkavégzést, és izgalmas tartalmak hozzáférhetővé 
tételével elviselhetőbbé tenni a bezártságot azok 
számára, akiknek az elkövetkező időszakban esetleg 
otthon kell maradniuk. Forrás: index.hu 
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fitnesz óráK egy Hónapig  
ingyenesen
A Fitnessschool.tv csapata nem riad vissza 
a váratlan helyzettől sem. Úgy döntöttek, 
hogy ingyenes hozzáférést biztosítanak 
a Step, a Dance aerobik és sok más 
óratípushoz. Remélik, hogy ez sok el-
foglalt embernek segít egészségesnek 
maradni. 30 napig ingyenesen hasz-
nálhatod a weboldalukat! A portál ere-
detileg oktatás céljából készült cso-
portos fitnesz instruktoroknak, de ha 
edzeni szeretnél, bátran meg tudod 
tenni, mert teljes órák anyagai 
vannak fenn. 
Kukkants be ide:  fitnessschool.
tv/train-online 

450 online Kurzus  
ingyenesen

A világ legrangosabb főiskolái, azaz a 
Brown, a Harvard, a Cornell, a Princeton, a 

Dartmouth, a yale és a Columbia egyetemek, 
valamint a Pennsylvaniai Egyetem ingyenes 

online tanfolyamokat kínálnak több onli-
netanfolyam-platformon keresztül. Eddig több 

mint 500 kurzust hoztak létre, amelyek közül 
mintegy 450 aktív. A következő kategóriákban 

lehet képzéseket elérni: számítástechnika, Data 
Science, programozás, humán tárgyak, üzlet, 

művészet és dizájn, tudomány, társadalomtudo-
mányok, egészség- és orvostudomány, mérnöki, 

matematika, oktatás és személyes fejlődés. 
Itt tudsz tájékozódni: www.freecodecamp.org

GyErüNK ANyuKáM –  
ingyenes Videótár

Mivel rengetegen dolgoznak a kialakult 
helyzet miatt  otthonról, vagy tartják a 

gyerekeket önkéntes karanténban bi-
zonytalan ideig, ezért a Gyerünk Anyukám 

portál segíteni kíván egy ingyenes videó-
tárral. Regisztráció után kattintsatok a Meg-

vásárolom gombra, ami után 0 Ft-ért eléritek 
a #maradjotthon rendkívüli videótárat. Kár-

tyaszámot nem kell megadnod és az ingyenes 
időszak után természetesen fizetned sem kell! A 

videókat hetente cserélik, az adott időszak alatt 
bármennyiszer indíthatóak április 12-én éjfélig. 

Bővebb információ: www.gyerunkanyukam.hu
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EGéSzSéGKéP 

Gondolkodj, mielőtt eszel! 

1 dB saJtBurger és  
1 adag sültKrumpli
691 kalória
141 perc elliptikus tréner

1 szelet saJttorta
710 kalória
148 perc tempós séta

 1 adag sült csirKemell
444 kalória
65 perc szobakerékpározás

 1 adag teJes turmiX
780 kalória
72 perc ugrálókötelezés

cHips saJtmártással
740 kalória
130 perc úszás

csirKe Burrito
1175 kalória
122 perc futás

doBozos energiaital
 200 kalória
 54 perc kitörés 

cuKormázas fánK
 242 kalória
 88 perc hasizom gyakorlat

2 szelet pepperoni pizza
626 kalória
150 perc lépcsőzés

Frissítő lábápoló krém korzikai 
cédrát kivonattal és mentollal

Instant
felfrissülés
a lábaknak
Hidratál, hűsít, nyugtat.

Servier Hungária Kft.  | 1062 Budapest, Váci út 1–3. | Telefon: +36 1 238 7799 | Fax: +36 1 238 796620
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Dermokozmetikum, kapható 
a gyógyszertárakban.

Servier Hungária Kft.
1062 Budapest, Váci út 1-3.
Telefon: 1-238-7799  |  Fax: 1-238-7966
www.visszertabletta.hu

*Forrás: IQVIA Pharmatrend 12/2019 országos adatok; időszak: 
2019 teljes év; mérőszám: eladott dobozszám; Detralex

Tisztított, mikronizált fl avonoid frakció hatóanyag tartalmú gyógyszer.
Vény nélkül kapható a gyógyszertárakban.20
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Könnyű lábak
Visszeres panaszok ellen

Egyedi, természetes fl avonoid komplex

A KOCKÁZATOKRÓL ÉS MELLÉKHATÁSOKRÓL OLVASSA EL A BETEGTÁJÉKOZTATÓT,
VAGY KÉRDEZZE MEG KEZELŐORVOSÁT, GYÓGYSZERÉSZÉT!
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Az akció 2020. március 10-től a készlet erejéig tart az akcióban résztvevő patikákban. 
A Béres Porcerő FORTE és Porcerő KOMPLEX filmtabletta étrend-kiegészítő készítmények, hatóanyagaik közül a C-vitamin hozzájárul a megfelelő kollagénképződéshez, ezen keresztül 
a porcok megfelelő működéséhez. A Béres Porcerő KOMPLEX filmtablettában található cink, foszfor, kalcium, mangán, magnézium, valamint a K-vitamin részt vesz a normál csontozat 

fenntartásában, míg a kalcium és a magnézium hozzájárul a normál izomműködéshez.
Az étrend-kiegészítő nem helyettesíti a kiegyensúlyozott, vegyes étrendet és az egészséges életmódot. Gyártja és forgalmazza: Béres Gyógyszergyár Zrt. 1037 Budapest, Mikoviny utca 2-4.

Az akcióban résztvevő patikák listája: www.beres.hu    •      További információ: www.beresmozgas.hu
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Válassza 
a Magyar Olimpiai 
Csapat hivatalos 

ízületi készítményeit!
90 DB ÁRÁÉRT

120 DB

Válassza a mozgást!
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