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Mire figyeljünk oda otthonlétünk alatt? Melyik állítás hamis?

Együnk sok cukros ételt, mert segít, hogy hatékonyan dolgozzunk és kevésbé 
fáradjunk el napközben. 

Fontos, hogy rendszeresen csak bizonyos időközönként együnk. 

Bevásárlólistánkon legyenek ott a teljes kiőrlésű gabonafélék, az energiát 
adó keményítők.

Részesítsük előnyben a fehér húsokat, de hetente egy – két alkalommal 
fogyaszthatunk vörös húsokat is. 



Mire figyeljünk oda otthonlétünk alatt? Melyik állítás hamis?
(megoldás)

Együnk sok cukros ételt, mert segít, hogy hatékonyan dolgozzunk és kevésbé 
fáradjunk el napközben. 

Fontos, hogy rendszeresen csak bizonyos időközönként együnk. 

Bevásárlólistánkon legyenek ott a teljes kiőrlésű gabonafélék, az energiát 
adó keményítők

Részesítsük előnyben a fehér húsokat, de hetente egy – két alkalommal 
fogyaszthatunk vörös húsokat is. 



Mit kell tudnunk a folyadékfogyasztásról? 
Melyik állítás hamis?

A bőséges folyadékfogyasztás hozzásegít a megfelelő hidratáltsághoz ami az 
egészségünk egyik alappillére. 

Részesítsük előnyben a vízfogyasztást. 

Elég kevesebb folyadékot fogyasztanunk mivel nem mozgunk annyit mint 
egy átlagos napon. 

Az idény jellegű gyümölcsökkel, zöldségekkel ízesített vizek vagy smoothiek
támogatják, hogy még egy kis plusz C vitamint juttassunk észrevétlenül a 
szervezetünkbe. 



Mit kell tudnunk a folyadékfogyasztásról? 
Melyik állítás hamis?

(megoldás)

A bőséges folyadékfogyasztás hozzásegít a megfelelő hidratáltsághoz ami az 
egészségünk egyik alappillére. 

Részesítsük előnyben a vízfogyasztást. 

Elég kevesebb folyadékot fogyasztanunk mivel nem mozgunk annyit mint egy átlagos 
napon. 

Az idény jellegű gyümölcsökkel, zöldségekkel ízesített vizek vagy smoothiek támogatják, 
hogy még egy kis plusz C vitamint juttassunk észrevétlenül a szervezetünkbe. 



Melyek lehetnek az alap élelmiszerek a konyhában kezdő 
vagy újrakezdő háziasszonyoknak? (hűtés nélküli termékek)

Tészta, bulgur, rizs, zsemlemorzsa, teljes kiőrlésű liszt, búzadara

Zöldségek (répa, petrezselyem, zeller, hagyma, fokhagyma, burgonya) 

Lencse, sárgaborsó, konzervek (paradicsom, gomba, kukorica)

Olaj, lekvár, méz, cukor, só, fűszerek. 



Melyek lehetnek az alap élelmiszerek a konyhában kezdő vagy 
újrakezdő háziasszonyoknak? (hűtés nélküli termékek)

(megoldás)

Tészta, bulgur, rizs, zsemlemorzsa, teljes kiőrlésű liszt, búzadara

Zöldségek (répa, petrezselyem, zeller, hagyma, fokhagyma, burgonya) 

Lencse, sárgaborsó, konzervek (paradicsom, gomba, kukorica)

Olaj, lekvár, méz, cukor, só, fűszerek. 



Mit ne együnk kisétkezésekre (tízórai, uzsonna)?

Chipset, csokit, segít átlendíteni a holtpontokon és csökkenti az éhség érzetet. 

Gyümölcsöket vagy olajos magvakat. 

Teljes kiőrlésű lisztből készült pogácsát, muffint, gyümölcsös lepényt (cukortartalomra 
figyeljünk oda)

Házi készítésű gyümölcsös joghurtot, turmixot esetleg smoothiet amelyhez 
felhasználhatunk fagyasztott és friss gyümölcsöket



Mit ne együnk kisétkezésekre (tízórai, uzsonna)?
(megoldás)

Chipset, csokit, segít átlendíteni a holtpontokon és csökkenti az éhség érzetet. 

Gyümölcsöket vagy olajos magvakat. 

Teljes kiőrlésű lisztből készült pogácsát, muffint, gyümölcsös lepényt 
(cukortartalomra figyeljünk oda).

Házi készítésű gyümölcsös joghurtot, turmixot esetleg smoothiet amelyhez 
felhasználhatunk fagyasztott és friss gyümölcsöket



Melyik alapanyag egészségesebb a lisztből készült ételek 
felhasználásánál (100 gramm)?

Fehérliszt

Teljes kiőrlésű rozsliszt

Kukoricaliszt

Rizsliszt



Melyik alapanyag egészségesebb a lisztből készült ételek 
felhasználásánál (100 gramm)?

(megoldás)

Fehérliszt

Teljes kiőrlésű rozsliszt

Kukoricaliszt

Rizsliszt



Vigyázzunk magunkra, 

vigyázzunk egymásra ! 


