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Előszó  

 
 

Ahogy eddig, úgy ezután sem akarlak nyomasztani olyan tényekkel, amik nyilvánvalóak az 

állatok szenvedéseiről, a klímaváltozás és az étrendünk, továbbá az egészségünk és az étrendünk 
kapcsolatáról. Ha szeretnél, tudsz ezekről tájékozódni akár már magyar, vegán oldalakon is.  

Én próbálom inkább a növényi étrend pozitív vonatkozásait megmutatni számodra, hogy ne a 

lemondást, hanem a lehetőséget, a kiteljesedést és egy szeretetteljes, békés életformát láss a vegán 
életmódban.  

Ennek megfelelően ez az E-book középpontba helyezi az egészséget, a teljes értékű növényi étrendet. 
Természetesen nem olyan részletes és teljes körű, mint a könyvem, viszont azt gondolom, sok-sok 

hasznos ötletre lelsz majd benne, és talán világosabb lesz számodra, mi is a TÉNÉ lényege.  

Igyekeztem olyan tippeket összegyűjteni, amiket egytől egyig beilleszthetsz a mindennapjaidba attól 

függetlenül, milyen étrendet követsz most – az egészséged meghálálja majd! 

Lássunk is hozzá!  
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Mi a TÉNÉ lényege?  
A teljes értékű növényi étrend alapja  

 

 

 

A TÉNÉ, avagy a Teljes Értékű Növényi Étrend lényege az, hogy a növényi alapú 

élelmiszereket minél természetesebb formájukban, a lehető legkevésbé feldolgozottan vegyük 
magunkhoz. Önmagában a növényi étrend (vagy, ahogy sokan ismerik, a vegán étrend) még nem 

jelenti azt, hogy egészségesen étkezünk. Számos fogás, alapanyag növényi eredetű, mégis káros az 
egészségünkre nézve. Ilyen pl. rengeteg keksz, nápolyi, vagy akár szénsavas üdítő is. A 

feldolgozottság kérdése tehát az első és leglényegesebb különbség a növényi étrend és a teljes értékű 
növényi étrend között.  

A TÉNÉ alapja, hogy odafigyelünk az egészségünkre, azzal tápláljuk a testünket, amire valóban 

szüksége van. Az maga a csoda, hogy ezzel nem csak az egészségünket óvjuk, hanem egyúttal 

jelentősen csökkentjük az ökológiai lábnyomunkat, továbbá számos állatot megkímélünk a kegyetlen 
tartásmódtól és a lemészárlástól.  

 

Mindenkinek szíve-joga eldönteni, mennyi feldolgozott élelmiszert fogyaszt, ám nem árt tisztában 

lenni azzal, hogy az ilyen ételek rendkívül károsak az egészségünkre nézve. Egyes felmérések szerint 

ma átlagosan az étrendünk 70%-át teszik ki feldolgozott és ultrafeldolgozott élelmiszerek, ami 

félelmetesen sok, és minél előbb változtatnunk kell ezen a menetrenden. 

A teljes értékűség jegyében van néhány dolog, amire lényeges odafigyelned:  

 Fontos, hogy az étkezéseid túlnyomó részét szezonális, lehetőségeidhez mérten helyi 

alapanyagokból építsd fel.  

 Ha megteheted, törekedj organikus, bio élelmiszerek megvásárlására.  

 Minél nagyobb arányban kerüld a feldolgozott, különösen az ultrafeldolgozott 

élelmiszereket.  

 Finomított gabonák helyett teljes kiőrlésűeket válassz.  

 Drasztikusan csökkentsd a só- és az zsírbeviteledet.  

 Fogyassz elegendő folyadékot, lehetőleg vizet, édesítetlen gyógyteákat.  

 

Akik etikai alapon váltanak vegán életmódra, azok „csak” az állathasználatot és az állati eredetű 

„alapanyagok” fogyasztását kerülik. Egy „átlagos” vegánnak tehát nem létszükséglet, vagy éppen 
előírás a teljes értékű növényi étrend. Számára az a fontos, hogy semmi állati eredetű ne legyen 

az adott fogásban. 
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Ezek a pontok tekinthetőek a teljes értékű étrend alapjainak, függetlenül attól, hogy az növényi 

alapú-e. Nincs olyan életmód, amibe ezeket a szempontokat beépítve ne élhetnél egészségesebben. 

Képzeld, nem csak egyfajta növényi étrend létezik! 

A teljes értékű növényi étrend összetett kérdés, és már csak azért is zavart okoz a fejekben, 

mert sokan egyértelműen a Dr. Michael Greger szerint felállított, „napi tucatra” felépített étrenddel 
azonosítják. Amellett, hogy a Dr. Greger által ajánlottak kiválóak kiindulópontnak, nem az egyetlen 

utat vázolják fel előtted. Számos más típusa is létezik a növényi étrendnek, pl. a már említett etikai 

(vegán) vonal, vagy éppen a 80/10/10, és ott van a fruitarian vegán is. 

Vegán életmód tanácsadóként én kicsit árnyaltabban látom a helyzetet, minthogy bármelyik 

irányzatot ráhúzhassuk bárkire – egyszerűen nem vagyunk egyformák, nem egyeznek a 

lehetőségeink, a mindennapjaink. Ami egyikünknek beválik, az nem biztos, hogy a másiknál is elsöprő 
sikert fog aratni. Emiatt a konzultációkon sem feltétlenül a Greger-féle növényi étrendet preferálom, 

mindenki számára testreszabott ajánlásokat készítek.   

Saját magamon is meg tudom figyelni, hogy teljesen más étrendet követek nyáron, mint télen, 

automatikusan más vacsorát kívánok egy kemény edzést követően, mint egy kevésbé aktív nap után. 

Természetesen a keretek adottak: növényi étrendet követek, törekedve arra, hogy a lehető 
legkevesebb feldolgozott élelmiszert, helyettesítő terméket fogyasszam. De ezen felül nem 
ragaszkodom szigorú szabályokhoz.  

Az eddigi munkám alatt azt tapasztaltam, hogy sokaknak éppen a napi tucat veszi el a kedvét 

a váltástól. Még mindig azt állítom, hogy az egy jó irány, de aki erőn felül akar teljesíteni, az rosszul 
érzi magát, ha valami kimarad a sorból, esetleg puffasztja, feszélyezi, hogy pl. minden nap hüvelyest 

kellene ennie. Ezért – bármelyik irányzatot is választod – sokkal célravezetőbb, ha inkább 3-4 naponta 

tartasz önellenőrzést. Amennyiben ebben az időszakban változatosan, kiegyensúlyozottan étkeztél, 
figyelembe vetted a korábban említett pontokat, és az aktivitásodnak, súlyodnak, valamint 

életkorodnak megfelelő mennyiségű kalóriát fogyasztottad, akkor ott nagy baj már nem lehet. 

 

  

 

A kutatásom alapján a magyar vegánok csaknem negyede, 23,4%-a vallotta magát etikai 

vegánnak. Ez sajnos azt jelenti, hogy számukra az életmódváltás nem fogja meghozni az 

egészségügyi javulást sőt, ez az étrend is magában hordozza a különféle, civilizációs betegségek 
kockázatát. 
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Bevásárlás TÉNÉ szerint  
Így tömd meg a kosaradat egészségesen 

 

 

 

Ahogy arról már volt szó, teljes értékű növényi étrendet követve egy kulcsfontosságú mérce 

van: azt kell figyelembe venned, hogy az adott termék teljes értékű-e, vagy sem. Ezt könnyű 
eldönteni! Csak tedd fel magadnak a kérdést: tartalmazza a fogás a növény minden egyes elemét, 

miközben nincs benne mesterséges összetevő? Ha a válasz igen, akkor az csodás: teljes értékű étel 
van előtted. De ha nem, akkor kicsit a dolgok mélyére kell ásnod.  

Mondok egy példát, hogy jobban megértsd! Teljes értékű a citrom, ha megpucolod és leturmixolod, 
majd így fogyasztod, de nem az, ha csak kifacsarod. Utóbbi sem feltétlenül problémás, de különösen 

a Greger-féle étrendbe már nem passzol. A bolti citromlé viszont a legrosszabb változat, hiszen nem 

friss és számos adalékanyagot tartalmaz. 

Akadnak olyan ételek, amik növényi alapúak és részben feldolgozottak  

Röviden ezek azok a fogások, amik alkalmanként belekerülhetnek a kosaradba, de nem mindennapos 

fogyasztásra valóak és egészségesebbé teheted őket, ha házi változatot készítesz belőlük. Jó példa a 

növényi tej. A boltokban csak elvétve találni olyat, amibe nem kerül cukor, olaj, állományjavító, de ha 

otthon készíted el, akkor az egy részben feldolgozott, de csaknem teljes értékű fogás lehet.  

 

Én úgy gondolom, az étkezéshez való viszonyunk legalább annyira fontos, mint az, ami a 

tányérunkra kerül. Sokszor látom, hogy az életmódváltók rágörcsölnek a teljes értékűségre és a 
veganizmusra sőt, ezen még én is átestem. Manapság már jól tudok lavírozni, hiszen kellő 
mennyiségű információ van a birtokomban, de régen azért okozott fejtörést az étrendem 

összeállítása. Szóval, ha egy növényi alapú, de feldolgozott étel kerül eléd, és nagyon megkívánod, 

akkor én azt mondom: bátran edd meg! Ne legyen ezért bűntudatod! 

 Viszont szabj mértéket és egyél hozzá valamit, pl. a vegán nápolyi mellé társíts banánt, ami 

jobban eltelít, és legalább ellátja hasznos tápanyagokkal is a testedet.  

 

Mire figyelj a vásárlásnál? 

 

Egészen más érzés lesz megtömni a kosaradat akkor is, ha növényi étrendre és akkor is, ha 

teljes értékű növényi étrendre próbálsz törekedni. Az első és leglényegesebb szempont, ami segít a 

 

Sajnos nem minden egészséges, ami növényi eredetű, vagy amin rajta van a vegán logó  
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vásárlás során dönteni, hogy az adott termék be van-e csomagolva. Ennek oka, hogy ami 

természetes, teljes értékű, azt csak nagyritkán kell csomagolni. Gondolj csak a gyümölcsökre, 
zöldségekre! Ezeket a legtöbbször úgy, ahogy vannak, megehetjük, legfeljebb a héjuktól kell 

megszabadítanunk őket.  

Természetesen ne akadj fenn a részleteken, nem arra gondolok, hogy zacskóban veheted meg adott 

esetben a szárazbabot, vagy a kölest hiszen ezek nyilván teljes értékűek. Azonban nagyon is 

sokatmondó, hogy amikor belépsz egy boltba, szinte csak a zöldséges részen nincsen minden külön 

csomagolva – és ennek bizony oka van.  

 

 

 

 Nézd meg azt is, mit találsz még az összetevők között! Mik a hozzáadott alapanyagok? Ha túl 

sok mindent látsz a felsorolásban, akkor már biztos, hogy egy feldolgozott, vagy 

ultrafeldolgozott termékkel van dolgod, ami nem fogja az egészségedet szolgálni. 

 

 Mérlegeld, mennyire telít el az adott termék! Egy adag zabkása sokkal tovább biztosítja a 

jóllakottság érzetet, mint néhány zabkeksz, pedig ez a két termék a makró értékeket tekintve 

sokszor nagyon közel áll egymáshoz. Könnyen megeshet, hogy 50 gramm zabból készült 

zabkását nem is tudsz egyszerre megenni, de 50 gramm zabkekszeket egy-két perc alatt 

eltüntetsz. Az éhségérzet ennyi idő elteltével még nem is jelentkezik... Ez megágyaz a 
túlevésnek, a felesleges kalóriák bevitelének.  

 

 Ezen felül is sok mindent lehet mérlegelni, még a teljes értékűség vonalán belül is. Ilyen pl. 

az, hogy a termék ne tartalmazzon hozzáadott cukrot és olajat, különösen pálmaolajat – ez 

érthető okokból fontos a vegánoknak.  
 

 Átgondolásra méltó az is, hogy a távolról érkező, nem szezonális termékeknek mindig sokkal 

nagyobb az ökológiai lábnyoma, miközben a tápanyag- és vitamintartalmuk természetesen 

alacsonyabb. Nem gondolom, hogy rosszul kellene érezned magadat azért, mert szoktál 

avokádót, mangót, vagy akár narancsot vásárolni, de ha már haladó vagy a növényi étrendet 

tekintve, ügyelhetsz arra is, hogy ezek az élelmiszerek legyenek kisebbségben.  

  

 

Szóval nem minden ördögtől való, ami előrecsomagolt, de nem csak a környezeted védelme miatt 
célszerű fenntartásokkal kezelned ezeket a termékeket. 
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Édesítés TÉNÉ szerint 
Ezekkel válthatod ki a finomított cukrot 

 

 

 

 

A teljes értékű növényi étrendbe természetesen nem fér bele a finomított cukor sem, ahogy 
– mondhatjuk, szerencsére – sok más életmódba sem. Talán nem tudtad eddig, de a széles körben 

elterjedt fehércukor nem is minősülnek vegánnak, ugyanis többségét csontszénen, azaz állatok 

égetett csontjain fehérítik. Szerencsére számos alternatíva létezik a cukor helyettesítésére és ezek 

közül nem egy teljes értékű.  

Hogyan váltsd ki a cukrot?  

 

 Amennyiben semmiképpen sem szeretnél eltérni a cukor állagától, ízvilágától, akkor a 

nádcukor lesz a neked való választás. Fontos, hogy ne keverd össze a barnacukorral! Utóbbi 

nem más, mint melasszal megszínezett fehércukor. Ellenben a nádcukor finomítatlan, 

lehetőleg organikus, nyers változata tökéletes választás. Vitaminokat, ásványi anyagokat 

tartalmaz és mennyei, karamellás íze van. Igen, sokkal drágább, mint a kristálycukor, de ez is 

egy jó motiváció arra, hogy visszaszorítsd a fogyasztását.   

 

 Sokak számára már egyenesen ördögtől való a fruktóz, avagy a gyümölcscukor. Mi a valóság? 
A gyümölcsben levő gyümölcscukrot nem szabad összekeverni a finomított fruktózzal. A rossz 
hírét annak köszönheti ez az alapanyag, hogy állatkísérletekben nagyon komoly 
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kalóriatöbblet mellett betegségeket váltott ki. De legyünk őszinték: mi nem okoz gondot, 
amiből sokkal többet veszünk magunkhoz, mint ami ideális? Még a víz is „mérgező” lehet, ha 
túl sokat iszunk belőle. Ennek ellenére a fruktóz nem igazán fér bele a teljes értékű növényi 
étrendbe, annál jobban a gyümölcsök természetes cukortartalma. 

 

 

  

 Az előbbieknek megfelelően az egyik leggyakoribb alapanyag, amit TÉNÉ-n édesítésre 

használunk, a datolyapaszta. Ezt a terméket megveheted készen, de magad is előállíthatod, 
ha datolyát (frisset, nem aszaltat) kevés vízbe áztatsz, majd leturmixolsz. Itt is lényeges, hogy 

nem datolyaszirupról beszélünk, ha a teljes értékűséget vesszük figyelembe: a szirup egy 
átszűrt datolyapaszta, megfosztva számos értékes anyagtól, többek között a rostoktól.  

 

 Akadnak azonban olyan szirupok, amik teljes értékűek: ilyen a juharszirup. Egyszerűen azért, 
mert úgy és olyan formában fogyaszthatjuk, ahogy a természet adta számunkra.   

 

 A gyümölcsök közül említésre méltó a banán is, ami nagyszerű alapanyag lehet, ha a 
sütemények édesítéséről van szó. Amennyiben nem kedveled a banán ízét, akkor jó 

alternatíva lehet a semlegesebb, érett alma is.  

 

 Édesítésre ideális bármilyen aszalvány, de ezek közül is jobbak a háziak, hiszen ezek nem 

tartalmaznak hozzáadott, mesterséges anyagokat, többek között olajat és cukrot sem.  

 

 Amennyiben nem csak a teljes értékűség, hanem a bevitt kalóriák alacsonyan tartása is 
lényeges, akkor a leghasznosabb alapanyag számodra a stevia (esetleg a stevia-eritrit 

keveréke). Ha hiszed, ha nem, ezt a növénykét magad is nevelheted, és így a lehető 
legtermészetesebb édesítőre tehetsz szert. A stevia levele alkalmas az édesítésre, frissen és 
szárított formában teák alapanyaga is lehet. A stevia por természetesen már egy feldolgozott 

változat, így a maga nemében nem teljes értékű (de mértékkel fogyasztva nem is feltétlenül 
tiltólistás). 

 

Léteznek még más alternatívák is, és nyilván nem az fogja meghatározni az egészségedet, hogy 

időnként megeszel-e egy édes-krémes vegán tortát, vagy teszel-e cukrot a kávédba. Azonban az 

életmódváltás során lényeges mérlegelned a cukorfogyasztási szokásaidat és természetesen 

célszerű többségbe helyezned a teljes értékű változatokat. 
  

 

Oda kell figyelned a rejtett cukrokra is. Rengeteg van belőlük az üdítőkben, energiaitalokban, a 
kész szószokban, péksüteményekben is, nem csak az édességekben. 
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Az olaj helyettesítése 
Főzés során és a főétkezések alatt 

 

 

 

Az olajhasználatot a teljes értékű növényi étrendet preferálók többnyire teljesen elutasítják. 
Az általam elvégzett tanfolyam után, és az általam olvasott szakirodalom alapján ezt a kérdést egy 

kicsit árnyaltabban látom. Az mindenesetre biztos, hogy a többségnek drasztikus csökkentésre van 

szüksége, különösen a magyar konyhát tekintve.  

Akkor hogyan pótolhatjuk teljes értékűen a zsírokat?  

Ahogy a legtöbben, úgy én is elsődlegesen azt javaslom, hogy a dió-és magfélékre 

hagyatkozz. Ezeket természetes formájukban, pl. diákcsemegeként is fogyaszthatod, de nagyon 

finomak a magvajak, pl. a földimogyorókrém, vagy éppen a kesukrém. Használhatsz magliszteket is, 

pl. lenmaglisztet, de inkább csak kiegészítésként, ne egy az egyben ebből készítsd a 
péksüteményeket. 

 

Miként pótolhatod a szerepüket? 

 A rántott ételek teljes értékűség szerint tiltólistásak, de nyilván nem fog megbetegíteni, ha 

havonta egyszer engedsz a csábításnak. Azonban mind a kalóriák, mind az egészséged 

szempontjából előnyös, ha nagyon ritkán, tényleg csak elvétve sütsz olajban. Alternatíva a 
sütőben sütés, az olajmentesen grillezés, arany középút pedig, ha olajsprayt használsz. 

Segítségével minimalizálhatod a ropogóssághoz szükséges mennyiséget.  

 

 Kérdőjeles lehet a dinsztelés is, hiszen ezt a főzési folyamatot egyértelműen olajban szoktuk 
levezényelni. Plusz ízt nem ad az ételhez, de tökéletesen lehet dinsztelni vízben is, próbáld 

ki! Ha pedig ragaszkodsz valamilyen olajhoz, akkor a tahini lesz a legideálisabb választás 

számodra. Ez nem más, mint krémesre pépesített szezámmag, tehát magvaj. Hasonlóan 

készül, mint a szezámolaj, csak mivel a tahiniben az egész szezámmagot felhasználják, teljes 

értékű olajhelyettesítőnek tekinthető. 

 

Általánosan elfogadott tény, hogy a teljes értékű növényi étrendbe nem fér bele a hozzáadott 
olaj, zsiradék használata. 
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Az általam elvégzett tanfolyamon ájurvédát is tanultunk. Ez alapján egyes testtípusoknak 

kifejezetten rosszat tesz, ha száműzik az olajat az étrendjükből, míg másoknak rengeteget használ, ha 
nélkülözik. Persze, az ájurvéda ritkán képezi a modern kutatások alapját, de utóbbiakban is sokszor 

eredményesek és egészségjavító címet kapnak a hidegen sajtolt olajok. Ilyen lehet az extra szűz 
olívaolaj, a lenmagolaj, vagy éppen a korábban is említett szezámolaj, és ígéretesnek érkezik majd az 

algaolaj, valamint ezek keverékei.  

 

Ha úgy érzed, hogy sokszor kiszárad a bőröd, gyakran van szorulásod, puffadsz, akkor ne csak arra 

gondolj, hogy kevés vizet iszol: lehet, hogy több olajra lenne szükséged. A hidegen sajtolt olajokat 

ráteheted salátára, használhatod őket a főzés során, de semmiképpen se gondolj nagy mennyiségre: 
napi 1-2 evőkanálnál nem fog több kelleni. 

 

 

 

Továbbra is hangsúlyozom, az olajok mértékletes fogyasztása egyénfüggő lehet. Javaslom, hogy 
ne csak a szakirodalmat nézd át, hanem magadat is figyeld és elsődlegesen mindig a 

természetes formában való fogyasztásra törekedj. 

 

 

A zsiradékok pótlására nem kizárólag a dió- és magfélék alkalmasak. Nagyszerű növényi zsírforrás 
pl. az avokádó is. 
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Alternatívák finomlisztre  
Hogyan kerüld meg a fehérlisztet? 

 

 

 

A finomliszt kiváltása lényeges feladat az életmódváltás során. Én itt sem vagyok a radikális 

megoldások híve, nekem néha kifejezetten jól esik egy-egy ropogós szelet kenyér. A helyi pékségben 

saját kovásszal, adalékanyagoktól mentes kenyereket sütnek, és azt gondolom, egy egészséges 

szervezet számára belefér, hogy időnként finomlisztes termékeket egyen. Véleményem szerint nem 
véletlen az sem, hogy minden természeti népnek megvan a maga kenyere, lepényfélesége.  

Ugyanakkor nem szabad túlzásba esni ezeknek az ételeknek a fogyasztásával, értsd jól: semmi 

szükséged rájuk minden nap, főleg nem többszöri alkalommal.  

 Szeretjük a tésztát és okkal: gyorsan elkészül, változatos, finom és természetesen növényi 

étrendbe is passzol feltéve, hogy tojásmentes. Szerencsére a durumlisztből készült tészták 
növényiek és fogyaszthatod is őket a teljes értékűség jegyében.   

Talán még náluk is jobbak az újabb termékek: vásárolhatsz már különféle gabonákból, pl. 

quinoából, hajdinából, kölesből készült tésztákat sőt, a hüvelyesek porrá őrölt lisztjéből is 

piacra dobták a termékeket. Nyugodtan fogyaszd őket! Ugyan feldolgozottak, de abszolút 

beleillenek a változatos növényi étrendbe.   

 

 Manapság már a finomliszt kiváltása sem nehéz feladat. Ott vannak a polcokon a teljes 

kiőrlésű, a graham lisztek és persze a legkülönfélébb lisztkeverékek. Utóbbiakat gyakran 

direkt ételérzékenyeknek készítik és sok-sok receptet is mellékelnek hozzájuk. Ugyan távolról 

sem mindenki fordul azért a növényi étrend felé, mert intoleranciákkal küzd, ezek között a 

termékek között érdemes szétnézni. Elsősorban azért, mert a belőlük készült fogások 
jellegüknél fogva tej- és tojásmentesek, így nagy segítséget jelenthetnek, ha nincs ötleted, 

miként készíts pl. házilag wrapot, pitát, vagy éppen kenyeret, nokedlit. 

 

  

 

A liszteknél sarkalatosabb kérdést jelentenek a péksütemények. Ezek, bármennyire is finomak, 

sajnos klasszikus formában egyáltalán nem javasoltak – semmilyen étrendben, a teljes értékű 
növényi étrendben pedig főleg nem. 
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Sűrítési technikák  
A teljes értékűség jegyében  

 

 

 

Mikor megkérdezik tőlem, hogy „mégis mit eszem” növényi étrendet követve, akkor azt 

szoktam felelni: „mindent, csak másként”. És valóban: én is eszem pizzát, rakott kelt, hamburgert, 

fagyit, hiszen megtanultam, hogyan kell sütni-főzni a növényi étrend alapjai szerint.  

Ezért fontos, hogy megtanulj helyesen sűríteni  

A konyhai rutinok egyik leglényegesebb technikája a sűrítés, hiszen ezt használjuk számos 
leves, főzelék, valamint ragu elkészítése során. Ha tudod, miként kell vegán-módra sűríteni, akkor 
már hihetetlen széles skáláját le tudod fedni a megszokott fogások elkészítésének – így neked sem 

lesz hiányérzeted és nem kell mindent a nulláról kezdened. 

 

Hogyan sűríthetsz teljes értékűen? 

 Az egyik legjobb alapanyag a sűrítést tekintve a magas keményítőtartalmú burgonya. 

Sokszor elég belefőzni a levesbe és máris besűríti annyira, hogy ne kelljen ezzel foglalkoznod. 
Krémlevesek elkészítése során szintén hasznos: csak adj hozzá egy-két krumplit a fogáshoz, 

majd ha minden megfőtt, turmixold le. Kész is!   

 

 Ennél már csak az egyszerűbb, ha olyan sűrűre főzöd a fogást, hogy ne kelljen külön sűríteni. 
Mindig csak annyi vízben tedd fel főni az alapanyagokat, amennyi ellepi őket – utólag is 

tudod hígítani, amennyiben szükséges. Ez természetesen a krémlevesekre is igaz!  

 

 A fogásokat sűrítheted saját magukkal is. Ennél a technikánál a megfőtt ételből vegyél ki 
néhány merőkanállal, turmixold össze alaposan, majd add hozzá a fogáshoz és keverd el: 
nincs hozzáadott kalória, feldolgozott alapanyag, csak és kizárólag ínycsiklandó ízek.    

 

 A száraz alapanyagok szintén ideálisak a sűrítésre. Ilyen természetes összetevő a 
burgonyapehely, ami lényegében nem más, mint dehidratált krumpli. Elég beleszórnod a 

fogásba, elkeverned és éppen olyan jól fog sűríteni, mint a korábban említett főtt burgonya. 
A teljes értékűség jegyében adalékanyag-mentes terméket válassz!   

 

Rendkívüli alapanyag a növényi konyhában a sörélesztőpehely. Minimálisan ideális sűrítésre, de 
íze és egészségre gyakorolt pozitív hatásai miatt kár lenne kihagyni. 
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 A teljes kiőrlésű lisztek is alternatívát jelenthetnek. Ezek már részben feldolgozott termékek, 
de még beleférnek a teljes értékű növényi étrendbe, hiszen nem finomítottak. Sűrítésre az 
egyik legjobb liszt a barna rizsliszt, amit kávédaráló segítségével akár házilag is elkészíthetsz – 

így sokat spórolhatsz. A rizsliszttel készíthetsz rántást, habarást, de a legtermészetesebb 

módja a sűrítésnek az, ha egyszerűen beleszórod a kész fogásba, majd gyors mozdulatokkal, 
egy kézi habverő segítségével elkevered. Nekem ez az egyik kedvenc módszerem, mert 
sosem csomósodik, gyors, hatékony és semmilyen extra ízt nem ad a fogáshoz. Bátran 

ajánlom kipróbálásra! 

 

 

  

 

Hazánkban alaposan túlmisztifikáltuk a sűrítést. Tökéletesen lehet fűszerezni, gazdagítani egy 

ételt rántás és olaj hozzáadása, habarás nélkül is.  
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Gyakori kifogások a teljes értékűség ellen 
 

 

 

„Túl bonyolult ilyen ételeket készíteni” 

Mint minden újdonság, úgy a növényi étrend is bonyolult lehet első ránézésre, de meg kell 
nyugtassalak, ennél egyszerűbb konyhai technika nem igazán létezik. Elég néhány alaprutint 
megtanulni (lásd az említett sűrítés) és máris számos fogást el tudsz majd készíteni. Hogy ezek után 

mennyire bonyolítod a dolgokat, az csak tőled függ. Emiatt azt gondolom, hogy a teljes értékű 
növényi étrend tökéletes választás kezdő szakácsoknak, olyanoknak, akiket egyáltalán nem érdekel a 
főzés, vagy éppen nagyon kevés időt tudnak erre szánni. 

„Ha már vegán vagyok, legalább hadd egyek jókat” 

Teljes értékű növényi étrendet folytatva sem tiltott, hogy együnk időnként olyan ételeket, amik nem 
férnek bele ebbe a keretbe. Ugyanis nem egy-egy vegán Magnum, növényi sajtos hamburger, vagy 

éppen vegán szalámis pizza fogja meghatározni az egészségünket. Ugyanúgy, ahogy egy rendkívül 

rossz, nyugati étrendet követve vajmi keveset számít az, hogy kétnaponta eszel egy gyümölcsöt, ha 

alapvetően jól étkezel, nem fog egészségromlást, hízást, stb. okozni, ha néha letérsz a helyes útról. 

„Tényleg annyira más a teljes értékű növényi étrend, mint a sima növényi étrend, hogy érdemes 

változtatni?” 

Azt gondolom, igen, érdemes váltani, vagy legalábbis arra törekedni, hogy legalább 70-80%-ban teljes 

értékűen étkezzünk. Kb. én is ezt az arányt követem, és mióta így étkezem, tartom a súlyomat és 

egyértelműen elkerülnek a betegségek.   
Ahogy azt már többször említettem, növényi étrenden nincsenek komolyabb szabályok: egyszerűen 
nem használunk állati eredetűt. A teljes értékű növényi étrend azonban talán még egyszerűbb, hiszen 
ott sokszor más dolgunk sincs, mint párolni, főzni, sütni és fűszerezni, majd ízlésünknek megfelelően 
összeválogatni az alapanyagokat. Igen, ennek is kerekíthetünk nagy feneket, de semmiképpen sem 

kötelező.  

„Nem hiszem, hogy egy-egy „rossz” étellel annyira sokat ártunk magunknak.” 

Egy-egy rossz döntéssel nyilván nem. Azonban amikor nem növényi ételeket, helyesebben nem teljes 

értékű növényi ételeket veszel magadhoz, akkor elszalasztod a lehetőségét annak, hogy valódi 

táplálékkal védd a testedet.  

Amikor azt halljuk, hogy „pótoljuk az antioxidánsokat”, akkor nem arra gondolunk, hogy be kellene 

vágni egy szelet rántott húst, egy zacskó chipset, vagy inni egy pohár tejet – és ennek oka van. 

Ezekben az „alapanyagokban” gyakorlatilag nincsenek antioxidánsok. Ellenben gyógyító 

vegyületekkel vannak tele a zöldségek, a gyümölcsök, a gyógynövények, a gabonák és a fűszerek. 
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Ezeknek az élelmiszereknek magas a rosttartalma is, a rostokról pedig tudjuk, hogy elsődlegesen 

felelnek emésztésünk minőségéért és így közvetetten az egészségünkért.  

Abban a helyzetben, amiben jelenleg a világ van, nem engedhetjük meg magunknak azt a luxust, 

hogy nem támogatjuk minden adandó alkalommal testünk védekezőképességét. Be kell látni, hogy ha 

feldolgozott ételeket eszel (akkor is, ha azok vegán minősítést kaptak), vagy, ha túlnyomó részt állati 

eredetűeket fogyasztasz, akkor azzal nem támogatod az egészségedet. Kalória szempontjából 

drasztikus mértékben elveszed a helyét a tápláló alapanyagoknak. Mutatok néhány példát (ezúttal 

csak kalóriák, nem makrók által): 

300 gramm csirkemell 360 kalória – 368 kalóriát tesz ki 1600 g bébispenót 

150 g tojás (kb. 3 db) 210 kalória – 228 kalóriát tesz ki 400 g áfonya 

100 g trappista sajt 352 kalória – 357 kalóriát tesz ki 1150 g lilakáposzta 

100 g chips 536 kalória – 542 kalóriát tesz ki 630 g édesburgonya 

Ezzel nem azt akarom mondani, hogy azonnal be kell vágni 1 kg káposztát  Szerettem volna 

megmutatni, hogy egy-egy rossz választással már csak kalória szempontjából is elveszed a 

lehetőségét annak, hogy minőségében tápláld a testedet. Arról nem is beszélve, hogy a rosszul 

megválasztott ételek nem csak helyet foglalnak (és nem minősíthetőek a szó szoros értelmében 

élelmiszernek, csak üres kalóriának), még ártanak is a testednek, valamint az immunrendszerednek. 
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Ötletek az étrended összeállításához 
 

 

 

 Ahogy ígértem, egy táblázatot is készítettem neked. Ennek működése a következő: a 
fogás összeállításakor válassz minden oszlopból egy-egy alapanyagot, majd ezek segítségével készítsd 

el az ebédedet, vacsorádat!  

 Természetesen nincs kőbe vésve, hogy minden egyes oszlopból válassz, és megteheted azt is, 

hogy egy oszlopból több mindent teszel a tányérodra – opcionálisan variálhatod egymással az 

alapanyagokat, a táblázatot használhatod pusztán ötletadóként.  

 

 Csak olyan fogásokat soroltam fel, amik elkészíthetőek teljes értékűen, tehát még tovább 
színesítheted az étkezéseidet, ha használsz húspótlókat, késztermékeket, pl. növényi 

sajtokat, stb.  

 

 Maradhatsz a hagyományosabb, klasszikusnak mondható fogások mellett, de bátran párosíts 

egymással olyan ételeket, amiket eddig még nem próbáltál.  

 

 Az utolsó szakaszban találod a „további ötleteket”. Ebben olyan ételeket találsz, amiket 

könnyen veganizálhatsz és beilleszthetsz az étrendedbe, ráadásul önmagukban is teljes és 

eleve több összetevős fogásnak számítanak. Ha nem tudod, mit takar az adott elnevezés, 

vagy hogyan készül az étel, javaslom, hogy keress rá külön a receptre, illetve írd eléjük a 

„vegán” szócskát! Pl. vegán miso leves, vegán babfasírt. 

Néhány példa vegán főfogásokra, amiket a táblázat segítségével állítottam össze:  

 Lencse dahl, basmati rizs, koriander, kendermag  

 Avokádókrém, durum tészta, lilahagyma, pisztácia  

 Gombapörkölt, tarhonya, uborkasaláta  

 Borsó pörkölt, főtt krumpli, csemege uborka  
 Finomfőzelék, teljes kiőrlésű pékárú, zabfasírt  

 Fűszeres paradicsomszósz, hüvelyes alapú tészta, rukkola, kesudió  
 Hummusz, bébispenótos sós palacsinta, vegyes zöldségsaláta  

 Paradicsomos zabtörettel töltött cukkini hajó, kesuparmezánnal  

 Jackfruit gyros, wrap, madársaláta, napraforgó tejföl 
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Főfogás vagy öntet Köret Nyers zöldség Magok és diófélék 

Lencse dahl Basmati rizs Rukkola Kendermag 

Csicseri pörkölt Vörös rizs Paradicsom Lenmag 

Borsó pörkölt Vadrizs Kígyóuborka Szezámmag 

Lencse pörkölt Tarhonya (pl. csicserilisztből) Csemegeuborka Tahini 

Gombapörkölt Nokedli Kovászos uborka Pisztácia 

Vöröslencsés bolognai Durum tészta Lilahagyma Kesudió 

Pirított tofu Hüvelyes alapú tészta Vöröshagyma Kókusz (akár tejszín) 

Sült tempeh Tészta teljes értékű gabonából Újhagyma Napraforgómag 

Sült szejtán Teljes kiőrlésű pékáru Gyöngyhagyma Földimogyoró 

Chili sin carne Zabtöret Jégsaláta Tökmag 

Cukkinis tócsi Főtt krumpli Fejes saláta 
 

Pakora Krumplis tócsi Káposzta 
 

Zöldségfasírt Kuszkusz Répa 
 

Zabfasírt Wrap Cékla 
 

Babfasírt Sós palacsinta Karalábé 
 

Sütőben sült zöldségek Quinoa Petrezselyem 
 

Serpenyőben pirított zöldségek Párolt káposzta Koriander 
 

Rántott zöldség/gomba Polenta Bébispenót 
 

Lecsó Gnocchi Bazsalikom 
 

Töltött cukkini hajó Zöldségpüré Mustársaláta 
 

Főtt, natúr hüvelyes Zöldséghasáb Retek 
 

Egészben sült karfiol Bulgur Csíra 
 

Zöldség-gomba saslik Pászka Olajbogyó 
 

Füstölt-pirított padlizsán Hajdina Fermentált zöldség 
 

Jackfruit gyros Árpa Madársaláta 
 

Falafel Zab Sóska 
 

Tofutúró Pita Mángold 
 

Saslik Köles Tölgylevél saláta 
 

Vegán tejföl Pirított, főtt búzadara Torma 
 

Avokádókrém 
 

Kapribogyó 
 

Hummusz 
 

Cikória 
 

Fűszeres paradicsomszósz 
 

Szívsaláta 
 

Vegán sajtszósz 
   

Miso 
   

Zöldségkrém 
   

Gombakrém 
   

Füstölt paprika krém 
   

Guacamole 
   

Sóskamártás 
   Kapros mártás 
   Mustár 
   Ketchup 

 
  Veganéz vagy tartár 
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További ötletek: babfőzelék, borsófőzelék, krumplifőzelék, lencsefőzelék, finomfőzelék, tökfőzelék, 
rakott káposzta, rakott krumpli, rakott tészta, bableves, borsóleves, krémlevesek, miso leves, pirított 

kínai tészta, töltött paprika, pizza, sütőben sült töltött lángos, rakott karfiol, káposztás tészta, 

krumplis tészta, diós tészta, mákos tészta, spenótfőzelék, sóskafőzelék, sárgaborsófőzelék, muszaka, 
lecsó, pad thai, kölesgombóc, gyümölcsmártás, és így tovább  

 

A konyhában a vegán szemléletmód még tovább csökkenti az ökológiai lábnyomunkat. 

Távolról sem csak azért, mert eleve jóval kisebb károsanyag-kibocsátással járó alapanyagokat 

használunk! Azért is, mert gyakorlatilag bármilyen rendelkezésünkre álló növényben meglátjuk a 

fantáziát, az újragondolás, újrahasznosítás lehetőségét. Ha ehhez hozzávesszük azt, hogy némi 
tanulással gond nélkül gyűjthetünk a természetben gombákat, gyógynövényeket, gyümölcsöket, 
akkor az egészen új távlatokat nyit meg előttünk. Velem legalábbis éppen így történt  

  

 

Legyél kreatív! Egy sűrű zöldségkrém éppúgy lehet krémleves, mint tökéletes tésztaszósz, mártás, 
szendvicskrém, de használhatod a fogások sűrítésére, rakott ételek nyakon öntésére. És még ki 

tudja, mennyi mindenre! A lényeg a kreativitás, hogy mindenre lehetőségként, ne pedig 

kidobásra ítélt maradékként, vagy feleslegként tekintsünk. 
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Utószó 
 

 

 

Köszönöm, hogy velem tartottál és elolvastad ezt 

a rövid kis útmutatót, ami talán segített, hogy jobban 

megértsd a teljes értékű növényi étrend és egy 
hagyományosnak tekinthető, „vegán étrend” közötti 

különbséget. Bízom benne, hogy kaptál néhány hasznos 

ötletet, amiket akár már ma is beilleszthetsz az új konyhai 

rutinjaid közé!  

Ha felkeltette az érdeklődésedet ez az irány és úgy érzed, 
szeretnéd közelebbről is megismerni a növényi étrendre 
építő konyhai fortélyait, akkor sok szeretettel ajánlom 
figyelmedbe a könyvemet, ami 208 oldalon keresztül járja 

körbe ezt a csodálatos témát.  

Sokak számára a növényi étrend kérdése kimerül 

abban, hogyan helyettesítsük az állati eredetű 
„alapanyagokat”. Erről is sokat írtam, de nem ez a fő 
irányvonal, amit szeretnék neked átadni. A könyvemben 

ismertetem többek között a fermentálás, a csíráztatás, a 

tartósítószer-mentes befőzés minden csínját-bínját, és azt 

sem hagytam ki, milyen technikákat érdemes használni a megszokott, ám nem feltétlenül egészséges 

rutinok helyett – ebből kaptál most egy kis ízelítőt. Úgy vélem, ezek nélkül nem igazán lehet teljes 

egy valóban egészséges, változatos, teljes értékű növényi étrend. 

A könyvet nem csak akkor ajánlom, ha ezzel az itthon még viszonylag újszerű életformával és 
étrenddel szeretnél megismerkedni. Akkor is hasznos lehet, ha tanácstalan vagy, hogyan illessz be 

több gyümölcsöt, zöldséget, természetes és feldolgozatlan ételt a saját, vagy a gyermeked 

étrendjébe. Továbbá (mivel a növényi étrend jellegénél fogva tej- és tojásmentes) az ételérzékenyek 

számára is nagy segítség lehet.   

Kérdéseiddel szeretettel várlak akár az életmódváltó programomon, akár az életmód 

tanácsadásomon, hiszen nem csak összegyűjtöttem a legfontosabb tudnivalókat a növényi konyháról 
– vegán életmód tanácsadóként is dolgozom  

Sok sikert kívánok neked a váltáshoz, akár velem, akár önállóan vágsz bele a projektbe!  

Böbe 

https://novenyietrend.hu/product/teriteken-a-novenyi-etrend-konyv/
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Elérhetőségek 
 

 

E-mail: info@novenyietrend.hu 

Weboldal: www.novenyietrend.hu 

Instagram: www.instagram.com/vegan_eletmod 

Facebook: www.facebook.com/novenyietrend 

Pinterest: pinterest.com/novenyietrend 

 

Részleteket a könyvemről ide kattintva találsz, az E-book változatot nézheted meg. 

Az életmódváltó programomat az alábbi linken, míg az életmód tanácsadás menetét itt lesheted 

meg közelebbről. 

„Böbe könyve hiánypótló alkotás. Terítéken van benne minden, amit tudni kell a növényi étrendről, 
asztalánál ülve szép sorban elfogyaszthatjuk a fogásokat úgy, hogy fejezetről-fejezetre végigvezet 

minket a vegán életmód ünnepi lakomáján. Nagyon hasznos lehet azoknak, akik elindulnak ezen az 

úton, és segítséget nyújt a miértek megértésében mindenkinek, akinek az ismeretségi körében van 

vegán. Desszertünk a jövő.”  

Karalyos Gábor, Vegán Hegylakó 
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