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T Á P L Á L K O Z Á S  A  J O B B  É L E T É R T

Önnek 

terveztük!

Eloszlatjuk 

a laktató 

ételek körüli 

félreértéseket

Személyre 

szabott, egy 

hétre szóló 

étrendet 

készítettünk



Próbálja ki ezt a könnyen követhető, 
egészséges étkezési tervet! 
Kiegyensúlyozott tápanyagokat és 
napi 5 étkezést tartalmaz. A következő 
étrend napi 1500 kalóriát biztosít 
három főétkezéssel és két kisebb 
étkezéssel, amely segít az anyagcsere 
felgyorsításában.

Folytasson aktív életmódot minden 
nap és igyekezzen naponta 1-2 liter 
vizet meginni! A stressz csökkentése 
érdekében kerülje a koffeint, válassza 
inkább az egészséges herbateákat! 
Változatosságképpen fogyasszon 
Herbalife Aloe koncentrátumot is.

Az ételeket helyettesítheti más, hasonló 
kalóriatartalmú ételekkel is, például 
fogyaszthat tofut a csirke helyett, amely 
szintén kiváló fehérjeforrás.

Ne felejtse el leellenőrizni, mennyi 
fehérjére van Önnek és életmódjának 
szüksége! Legegyszerűbb, ha a Herbalife 
Fehérjekalkulátor segítségével számolja 
ki, mennyi kalóriát és fehérjét kell 
elfogyasztania, majd ennek megfelelően 
alakíthatja az étkezési tervben szereplő 
mennyiségeket is. Használja ezt a tervet 
ötletadónak, hogy egészségesebb 
ételeket főzzön és fogyasszon!

Az F1 shake-ekkel bármelyik étkezést 
helyettesítheti, vagy próbálja ki az F1 
Express szeletet, ha épp úton van. A 
Herbalife Fehérjeszeletek nagyszerűen 
pótolják a délutáni nassolnivalókat, és 
csak 140 kalóriát tartalmaznak!

Vágjon bele még ma és tegye meg 
az első lépéseket az egészségesebb 
életmód irányába!

Szervezete hálás lesz érte.

A fehérjében és rostokban gazdag ételek növelik a 
jóllakottság-érzést:

Fehérjék

Igyekezzen minden héten néhány adag halat megenni, 
amelyből legalább egy adag legyen olajos hal. Minden nap 
fogyasszon két-három adag növényi és állati fehérjét.

Néhány példa, hogy mennyi is az egy adag (körülbelül egy 
pakli kártya mérete):

• 100g hal (pl. lazac vagy tonhal)
• 100g csont nélküli baromfi hús (pl. csirke vagy pulykamell)
• 100g csont nélküli hús (pl. sovány bárány vagy marha)

• 2 közepes tojás
• 3 evőkanál mag (pl. napraforgómag vagy tökmag)
• 3 evőkanál csonthéjas gyümölcs (pl. mandula vagy dió)

Rost

A legtöbb ember étrendje nem tartalmaz elegendő 
rostot. Az egészségügyi szakemberek napi 25-30g rost 
fogyasztását javasolják.

Rostban gazdag ételek például: gyümölcsök és zöldségek 
(héjukkal együtt), zab, árpa, bab, lencse, csicseriborsó 
és magvak.

Testsúly-kontroll közben fontos, hogy laktató ételeket válasszunk. 
De mennyit is fogyasszunk ezekből?

étkezési terv
az egészséges, aktív életmódhoz

Első hét

Reggeli Tízórai

Hétfő

Natúr joghurt friss barackkal, 
fahéjjal és pisztácia maggal

13g szénhidrát / 17g zsír / 
11g fehérje / 245 kcal

Banán püré 150 g 
banánból és 

200 g almaléből
54g szénhidrát / 65mg zsír 

/ 2g fehérje˛/ 220 kcal

Kedd

Omlett 3 tojásból 90g spenóttal 
(egy kevés az omlettbe apírtva, 

a többi mellé)
1.5g szénhidrát / 25g zsír / 21g fehérje / 310 kcal

1 kis körte (150g) 
és 25g dió

15g szénhidrát / 17g zsír / 
4.2g fehérje / 232 kcal

Szerda

400g vegyes gyümölcssaláta 
25g tökmaggal és 25g natúr joghurttal

60g szénhidrát / 12.5g zsír / 
10.3g fehérje / 382 kcal

2 zabpogácsa 
25g sajttal és uborkával

14.3g szénhidrát / 
14.3g zsír / 7g fehérje / 

210 kcal

Csütörtök
Zab reszelt almával és fahéjjal

30g szénhidrát / 3.3g zsír / 
5g fehérje / 156 kcal

1 narancs és 
25g mogyoró

13g szénhidrát / 16g zsír / 
5.2g fehérje / 215 kcal

Péntek

70g Bacon vagy sonka grillezett 
paradicsommal, Portobello gombával 

és egy szelet korpás kenyérrel.
37g szénhidrát / 17g zsír / 24g fehérje / 392 kcal

7 szem datolya
34g szénhidrát / 

100mg zsír / 1.6g fehérje / 
135 kcal

Szombat
Vegyes bogyós gyümölcsök cukormentes 

műzlivel és natúr joghurttal
45g szénhidrát / 7.5g zsír / 12g fehérje / 287 kcal

1 közepes banán
39g szénhidrát / 

500mg zsír / 2g fehérje / 
160 kcal

Vasárnap
100g füstölt lazac két tojásos rántottával 

és 1 szelet korpás pirítóssal
15g szénhidrát / 14g zsír / 39.5g fehérje / 346 kcal

1 alma és 15g mandula
16g szénhidrát / 8g zsír / 
3.7g fehérje / 150 kcal

LAKTATÓ ÉTELEK

*



Rostban gazdag ételek Adag Rost mennyisége 
adagonként

Brokkoli 100g 4.0g

Burgonya héjával 100g 5.5g

Körte 1 közepes 4.0g

Alma 1 közepes 2.3g

Barna rizs 100g 3.5g

Teljes kiőrlésű 
búzakenyér

1 szelet 2.2g

Szárított csicseriborsó 
(főtt)

90 g 10g

Árpa (főtt) 1 csésze 6.5g

Spenót 100g 2.2g

 * EZ TARTALMAZZA A KALCIUMSZÜKSÉGLET TÖBB 
MINT FELÉT, ÉS A-, VALAMINT B12 VITAMIN TARTALMA 
IS JELENTŐS.

 ** B12 ÉS B3 (NIACIN) VITAMINOK KIVÁLÓ FORRÁSA

 *** C-, ÉS A-VITAMINOKBAN, VALAMINT CINKBEN GAZDAG

A következő Today Magazinban újabb heti étkezési tervet 
talál majd, kiváló receptekkel és ötletekkel!

HA ÖN
Aktív életmódot él: Növelje a fehérje, a szénhidrát és a zöldségek 

mennyiségét a főétkezésekben.

Testsúly-kontrollt folytat: A kenyér és a szénhidrát helyett egyen több 
zöldséget, nassoláshoz pedig válasszon gyümölcsöt vagy csökkentse a 

rágcsálnivalók mennyiségét.

Ebéd Uzsonna Vacsora Összes kCal

Tonhal & csicseriborsó saláta petrezselymes, 
citromos öntettel

22g szénhidrát / 16g zsír / 50g fehérje/ 428 kcal

25g mogyoró
3g szénhidrát / 16g zsír / 

50g fehérje / 141 kcal

Közepesen sült burgonya (200g) 
100g avokádóval és 100g könnyű 

káposztasalátával
78g szénhidrát / 17g zsír / 6.4g fehérje / 487 kcal

1521

400g sűrű zöldségleves és 
1 szelet rozskenyér (100g)

35g szénhidrát / 16.8g zsír / 8g fehérje / 317 kcal

100g sovány sonka 
kínaikellel

2.7 szénhidrát / 3.9 zsír / 
19.4g fehérje / 123 kcal

Rázva sütött disznóhús paprikával 
és újhagymával

41g szénhidrát / 13.8g zsír / 
69g fehérje / 560 kcal

1542

Csirke & avokádó tekercs
27g szénhidrát / 23.8g zsír / 35g fehérje / 457 kcal

150g paradicsom leves
11.8g szénhidrát / 6g zsír / 

1.6 fehérje / 104 kcal

300g grillezett kardhal 200g zöldbabbal
6g szénhidrát / 16.6g zsír / 

72g fehérje / 460 kcal
1613

Garnélarákos szendvics salátával 
korpás kenyéren

64 szénhidrát / 8.7g zsír / 37g fehérje / 460 kcal

1 gyümölcsjoghurt
26g szénhidrát / 1g zsír / 

5g fehérje / 135 kcal

Grillezett lazac spárgával és répával
5g szénhidrát / 27g zsír / 50g fehérje / 465 kcal 1431

2 tojásos zöldséges omlett és saláta
18.6g szénhidrát / 24.9g zsír / 17g fehérje / 360 kcal

Humusz répával 
50g humuszból és 

100g répából
11.2g szénhidrát / 6.3g zsír 

/ 4.5g fehérje / 116 kcal

Rázva sütött thai garnélarák és 
édeskukorica barna rizzsel

74g szénhidrát / 6.5g zsír / 51g fehérje / 547 kcal
1550

Párolt zöldséges tészta reszelt sajttal
42 szénhidrát / 19g zsír / 25g fehérje / 440 kcal

150g kimagozott 
olajbogyó

0g szénhidrát / 16g zsír / 
1.3g fehérje / 150 kcal

Mustáros bárányfi lé édesburgonyával 
és paradicsomsalátával

24g szénhidrát / 21g zsír / 32g fehérje / 420 kcal
1457

150g grillezett marha steak 100 g 
újburgonyával és 200g vegyes zöldséggel

20g szénhidrát / 10g zsír / 56g fehérje / 395 kcal

25g popcorn
12g szénhidrát / 10g zsír / 

1.5g fehérje / 150 kcal

Zöldség & sajtleves
10g szénhidrát / 19g zsír / 14g fehérje / 275 kcal 1316

Ha még így is éhesnek érzi magát az 
étkezések között, próbáljon napi öt 
kisebb étkezést beiktatni. Így elkerülheti 
az egészségtelen nassolást, mivel 
vércukorszintje nem fog annyira 
ingadozni – de ilyenkor is fi gyeljen 
oda az adagok méretére!

**

***



Ételek, amelyek növelik…

Segítsen magának elkerülni az egészségtelen 
rágcsálnivalókat két étkezés között azzal, 
hogy olyan ételeket fogyaszt, amelyek 
teltségérzetet biztosítanak.

A Formula 1 egy egészséges, kiegyensúlyozott 
tápanyagokat tartalmazó, kényelmes étkezés. 
A Formula 1 fehérjében gazdag, és növeli a 
jóllakottság-érzést.

Igyon meg egy Formula 1 shake-et vagy egyen 
egy Formula 1 Express szeletet reggelire 
vagy ebédre; ezzel biztos lehet abban, hogy 
kiegyensúlyozott mennyiségű tápanyagot, 
köztük fehérjét, rostot és összetett 
szénhidrátokat vesz magához.

Ha több fehérjére van szüksége, keverjen 
Formula 3 Személyre Szabott Fehérje-
koncentrátumot a F1 shake-be!

Ha nassolni szeretne napközben, ne egyen 
egészségtelen gyorsételeket. Válasszon 
inkább egy gyümölcsöt, alacsony zsírtartalmú 
joghurtot vagy magas fehérjetartalmú 
Herbalife Fehérjeszeletet.

A Rost Tabletta is kiváló választás, ha 
étrendjéhez még több rostra van szüksége.

a jóllakottság érzését
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A Herbalife tudományosan kifejlesztett 

étrend-kiegészítő, testsúly-kontroll és 

szépségápolási termékeit személyre szabott, 

barátságos szolgáltatásokkal és 30 napos 

pénzvisszafi zetési garanciával egészítjük ki. 

Tekintse meg Termékkatalógusunkat! 

Életre szóló 

wellness terve 

ma kezdődik. 

Az Ön Független Herbalife Tanácsadója: 
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