
7 napos egészséges      
mintaétrend



Kedves Olvasó!
Ez a kiadvány azért készült, hogy segítséget nyújtson neked a helyes étkezésben. A következő oldalakon 7 
napos mintaétrendet találsz napi 3 főétkezéssel és 2 opcionális köztes étkezéssel; valamint az egyes ételek 
elkészítésének a módját. Sőt, ha hozzám hasonlóan 2 napra szoktál főzni, máris 14 napos étrended van. 
Olyan ételeket találsz benne, amik hétköznapi, könnyen beszerezhető hozzávalókból, gyorsan és egysze-
rűen elkészíthetők és garantáltan nem maradsz tőlük éhes.
Az étrend egy minta az egészséges étkezésre, a számodra szükséges tápanyagokat biztosítja. 
Nincs olyan étrend, ami mindenkinek megfelelne.  Ez egy iránymutatás, nem követ irányzatokat és nem 
számol kalóriát. Ha szükséged van személyre szabott étrendre, nyersanyagkiszabásra, receptekre, fordulj 
bátran Takács Hajnalka dietetikushoz, aki segítségemre volt az étrend összeállításában. 
Az elérhetőségei:
www.facebook.com/dietetikusod
http://www.dietetikusod.hu/ 

A tudatos étkezés mellett ne feledkezz meg a rendszeres testmozgásról és a folyadékfogyasztásról se, 
de emellett érdemes odafigyelni többek között a sóbevitelre, alkoholfogyasztásra, dohányzásra, a bevitt 
zsírok minőségére és mennyiségére is. Fontos, hogy kialakítsd a saját étkezési és életviteli szokásaidat, 
remélem ez az étrend segítségedre lesz ebben. 
Használd egészséggel! 

Polgár Judit
Életem ételei

www.eletemetelei.hu
https://www.facebook.com/Eletemetelei/



Egészséges mintaétrend 7 napra

Reggeli Tízórai Ebéd Uzsonna Vacsora

1. nap

Spenótos omlett 
2 tojásból, 1 szelet 
magvas kenyér, tea 
vagy kávé édesítősze-
rrel

1 cukormentes 
müzliszelet,  
1 db mandarin

Zöldséges csirkeragu 
barna rizssel

Körözött, 
uborka

Zöldségsaláta 
csirkemellel, joghur-
tos öntet

2. nap
Almás-fahéjas 
zabkása túróval és 
chia maggal

Mozzarella 
paradicsommal

Tökfőzelék, 
húsgombóc

1 marék 
diákcsemege

Tortilla pizza 
sonkával, sajttal, zöld-
salátával

3. nap

2 szelet teljes kiőrlésű 
kenyér, sonka, sajt, 
2 marék zöldség, tea 
mézzel

Chia puding 
kivivel

Aszalt barackkal 
töltött pulykamell, 
karfiolrizs

Sajtchips Párolt hal spenóttal

4. nap
2-3 db zabpalacsinta 
barackos 
túrókrémmel

Cukkinichips 
sajttal

Gombával,kuszkusszal 
töltött paprika

Natúr joghurt, 
meggy, reszelt 
étcsoki

Joghurtos padlizsán-
krém  pirítóssal

5. nap
Chia puding 
mandulatejjel, friss 
gyümölcsökkel

1 marék 
diákcsemege

Csirkemell, csőben 
sült brokkoli, barna 
rizs

Uborkás natúr 
joghurt friss 
zöldségekkel

Tonhalsaláta

6. nap
1 szelet barna kenyér, 
snidlinges túrókrém, 
paprika és uborka

2 kivi, 2 kocka 
étcsoki

Mustáros csirkemell, 
sült zöldségek, bulgur

Chia puding 
gránátalmával

Cukkini “tészta” 
húsgombóccal

7. nap

2 db lágy tojás, sonka, 
10 dkg paprika és 
uborka, 1 pirítós, tea 
vagy kávé édesítősze-
rrel

1 alma, 1 marék 
mandula

Spenótos-sajtos 
töltött csirkemell 
kölessel

Natúr joghurt, 1 
ek. cukormentes 
müzli, 2 kivi

Virslis káposztasaláta

www.eletemetelei.hu Életem ételei
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1. nap

REGGELI
Spenótos omlett, magvas kenyér, kávé vagy tea cukor 
nélkül 
Egy serpenyőben olvasszunk fel kevés vajat. Tegyünk bele egy 
gerezd fokhagymát és legalább 1 maréknyi spenótot. Néhány 
perc alatt közepes lángon fonnyasszuk meg. Közben a két tojást 
egy tálban verjük fel, majd öntsük rá a spenótra. A palacsin-
tához hasonlóan egyengessük el, hogy mindenhol legyen to-
jás, majd sütés közben egy spatulával az oldalait hajtsuk kicsit 
vissza, az oldalára folyatva a még meg nem sült tojást. Amikor 
a közepe még folyós, de a széle megsült, sózzuk, borsozzuk és a 
spatulával hajtsuk félbe.

EBÉD
Zöldséges csirkeragu barna rizzsel
A barna rizst a csomagoláson levő utasítás szerint főzzük meg 
(kb. fél bögre egy adag). Egy serpenyőben hevítsünk olajat, az 
apróra vágott vöröshagymát tegyük bele és közepes lángon 
pároljuk üvegesre. A csirkemellet (10-15dkg/fő) mossuk meg, 
kockázzuk fel, sózzunk, borsozzuk és adjuk a hagymához. 
Tetszőleges zöldségeket vágjunk apróra, például paprikát, 
paradicsomot, cukkinit, padlizsánt, répát és adjuk a húshoz. 
Pirítsuk meg néhány perc alatt, majd öntsük fel vízzel és párol-
juk puhára. 

TÍZÓRAI
1 cukormentes müzliszelet, 1 db mandarin

UZSONNA
Körözött, uborka 
10 dkg túrót keverjünk össze sóval, borssal, pirospaprikával, 
1 evőkanál natúr joghurttal és apróra vágott snidlinggel. 
Uborkával fogyasszuk.

VACSORA
Zöldségsaláta csirkemellel, joghurtos öntet 
Zöldsalátát tépkedjünk apróra, friss paradicsomot és uborkát 
mossunk meg, kockázzunk fel. A csirkemellet ízlés szerint fűsze-
rezzük, serpenyőben, kevés olajon pirítsuk meg, majd keverjük 
össze a salátával. Zöldfűszerekkel ízesített joghurttal öntsük le.

 
 Tipp: süss ebédre több csirkét, hogy a 

vacsorához is legyen.
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TÍZÓRAI
Mozzarella paradicsommal

UZSONNA
1 marék diákcsemege

VACSORA
Tortilla pizza sonkával, sajttal, zöldsalátával
A sütőt melegítsük elő 180 fokra. Két tortilla lapot kenjünk 
meg vékonyan ketchuppal, tegyünk rá felkockázott sonkát, ízlés 
szerint paradicsomot vagy akár kevés kukoricát, borsót, reszelt 
sajtot. Sütőpapírral bélelt tepsire tegyük és 5 perc alatt süssük 
készre. Együnk mellé egy nagy tál friss zöldsalátát is.

EBÉD
Tökfőzelék, húsgombóc
Egy nagy edényben fonnyasszuk meg a vöröshagymát kevés 
olajon. Adjuk hozzá a gyalult tököt, sót, borsot és a kaprot is. 
Fedő alatt 15-20 perc alatt pároljuk puhára. A habaráshoz kever-
jünk ki tejfölt 1 evőkanál rizsliszttel vagy étkezési keményítő-
vel. A főzeléket vegyük le a tűzről, egy merőkanálnyit adjunk a 
habaráshoz és keverjük simára, majd keverjük bele a főzelékbe. 
Tegyük vissza a tűzre és forraljuk össze.
 
A húsgombóchoz darált pulykahúst sózzunk, borsozzunk, 
fűszerezzünk ízlés szerint, formáljunk belőle gombócokat és 
200 fokra előmelegített sütőben, sütőpapírral bélelt tepsiben 
15-20 perc alatt süssük készre.

REGGELI
Almás-fahéjas zabkása túróval és chia maggal
Fél csésze zabpelyhet és egy csésze mandulatejet vagy vizet for-
raljunk fel egy edényben, majd forrás után kis lángon főzzük 
5-10 percig, végül hagyjuk állni még néhány percig. Keverjünk 
hozzá 2-2 evőkanál chia magot és túrót, édesítsük mézzel. 
Reszeljünk vagy kockázzunk bele friss almát, szórjuk meg 
fahéjjal.

2. nap

 
 Tipp: este ne felejtsd el elkészíteni a 

holnapi chia pudingot.
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REGGELI
2 szelet teljes kiőrlésű kenyér, sonka, sajt, 2 marék 
zöldség, tea mézzel

TÍZÓRAI
Chia puding kivivel  
Előző este egy zárható edényben vagy dobozban keverjünk 
össze 2 dl mandulatejet 2 evőkanál chia maggal és egy éjszakára 
tegyük a hűtőbe. Reggel édesíthetjük egy teáskanál mézzel és 
kockázzunk bele vagy pürésítsünk 2 db kivit.

EBÉD
Aszalt barackkal töltött pulykamell, karfiolrizs
A pulykamellet mossuk meg, vágjuk szép nagy feltekerhető 
szeletekre, sózzuk, borsozzuk. Az aszalt barackot legalább egy 
fél órára vízbe áztassuk vízbe, majd vágjuk apró kockákra és 
helyezzük a pulykaszeletekre (egy szeletre kb. egy evőkanál-
nyi). Szorosan tekerjük fel a hússzeleteket, hústűvel fixáljuk, 
200 fokra előmelegített sütőben, sütőpapírral bélelt tepsin 25-
30 percig sütjük.
 
A karfiolrizshez a karfiolt aprítógépben aprítsuk morzsás ál-
lagúvá. Tegyük egy mikrózható tálba, sózzuk, borsozzuk, egy 
evőkanál vizet még adjunk hozzá, majd 3-5 percig magas foko-
zaton mikrózzuk. Friss aprított petrezselymet keverjünk bele a 
végén.

UZSONNA
Sajtchips  
Sajtot vágjunk vékony szeletekre és forró serpenyőben 1-2 perc 
alatt süssük ropogósra.

VACSORA
Párolt hal spenóttal
Serpenyőben olvasszunk kevés vajat. Egy szelet tőkehalfilét eny-
hén sózzunk, borsozzunk, majd a serpenyőben süssük mindkét 
oldalát 3-3 percig. Sonkát is piríthatunk a tetejére. Óvatosan 
szedjük ki egy tálra, majd ugyanebbe a serpenyőbe dobjunk 
fokhagymát és egy-két marék friss spenótot, néhány perc alatt 
fonnyasszuk meg.Adhatunk hozzá ízlés szerint más zöldséget is.

3. nap
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REGGELI
2-3 db zabpalacsinta barackos túrókrémmel
A palacsintához turmixoljunk össze 20 dkg zablisztet, 2 dl 
mandulatejet, 2 dl szódavizet, 3 tojást, csipet édesítőszert és 
sót, vanília aromát és 1 teáskanál kókuszzsírt. Palacsintasütő-
ben süssük ki.  
A túrókrémhez keverjük össze a túrót natúr joghurttal, reszelt 
citromhéjjal, édesítőszerrel és felkockázott barackkal.

TÍZÓRAI
Cukkinichips sajttal 
A cukkinit zöldségszeletelővel  vágjuk vékony karikákra,  forró 
sütőben néhány perc alatt, kevés olajjal meglocsolva süssük ro-
pogósra. Sajttal fogyasszuk.

EBÉD
Gombával, kuszkusszal töltött paprika
A paprikát forró vízben mossuk meg, vágjuk ketté, távolítsuk 
el a magokat. A kuszkuszt tegyük kétszeres mennyiségű forró 
vízbe és hagyjuk állni 10-20 percig, amíg magába szívja a vizet. 
Közben készítsük el a gombát. Serpenyőbn forrósítsunk olajat, 
tegyünk bele apróra vágott vöröshagymát, majd a megpucolt, 
megmosott, feldarabolt gombát. Ízesítsük sóval, borssal, pap-
rikával.  Pirítsuk meg, majd kevés vizet hozzáadva főzzük pu-
hára. Ha elkészült, keverjük össze a kuszkusszal, tegyünk hozzá 
friss petrezselymet. Töltsük bele a paprikába és forró sütőben 
süssük addig, amíg fonnyadni kezd a paprika.

UZSONNA
Natúr joghurt, meggy, reszelt étcsoki

VACSORA
Joghurtos padlizsánkrém  pirítóssal
Egy padlizsánt 200 fokra előmelegített sütőben 1,5-2 óráig 
süssünk, majd pucoljuk meg, vágjuk apró darabokra és bot-
mixerrel pépesítsük. Ízesítsük sóval, borssal, fokhagymával, ke-
verjünk bele fél pohár natúr joghurtot. Két szelet teljes kiőrlésű 
pirítóssal fogyasszuk.

4. nap

 
 Tipp: este ne felejtsd el elkészíteni a 

holnapi chia pudingot.
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REGGELI
Chia puding mandulatejjel, friss gyümölcsökkel
Egy tálban keverjünk össze 2 dl mandulatejet és 2 evőkanál chia 
magot. Egy éjszakára tegyük hűtőbe, majd másnap reggel kever-
jük át, ha szükséges ízesítsük egy teáskanál mézzel és tegyünk rá 
friss vagy leturmixolt gyümölcsöket.

TÍZÓRAI
1 marék diákcsemege

EBÉD
Csirkemell, csőben sült brokkoli, barna rizs
A csirkemellet mossuk meg, vágjuk szeletekre, ízlés szerint 
fűszerezzük. Serpenyőben forrósítsunk olajat és a csirkemell 
mindkét oldalát süssük meg néhány perc alatt.
 
A brokkolit forró, sós vízben pároljuk 4 percig. Csak épp annyi 
vizet használjunk, amennyi ellepi. Ezután tegyük át egy tűzálló 
tálba, öntsük le natúr joghurttal és szórjuk meg reszelt sajttal. 
Sütőben süssük pirosra. 
Főtt barna rizzsel tálaljuk.

UZSONNA
Uborkás natúr joghurt friss zöldségekkel 
1 kis doboz natúr joghurtba reszeljünk uborkát, sózzuk, bor-
sozzuk, fokhagymát is tehetük bele. Csíkokra vágott friss 
zöldségeket mártogassunk bele.

VACSORA
Tonhalsaláta
Sok-sok salátát tépkedjünk apróra, tegyük egy tálba. Mossunk 
meg és kockázzunk fel paradicsomot, paprikát, lilahagymát, 
sajtot. Egy natúr tonhalkonzervet tegyünk hozzá. Locsoljuk 
meg citromlével.

5. nap
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REGGELI
1 szelet barna kenyér, snidlinges túrókrém, paprika és 
uborka

TÍZÓRAI
2 kivi, 2 kocka étcsoki

EBÉD
Mustáros csirkemell, sült zöldségek, bulgur
A csirkemellet mossuk meg, szeleteljük fel. A páchoz keverjünk 
össze olívaolajat, magos mustárt, sót, borsot, petrezselymet. 
Forró serpenyőben a csirke mindkét oldalát süssük pirosra. A 
visszamaradt olajban pirítsunk meg apróra vágott zöldségeket 
(cukkini, répa, paprika, hagyma). Bulgurral tálaljuk.

UZSONNA
Chia puding gránátalmával
2 dl mandulatejben keverjünk el 2 evőkanál chia magot. Egy 
éjszakára tegyük hűtőbe. Másnap reggel egy evőkanál mézet ke-
verjünk bele, tegyünk rá mandulaszemeket és gránátalma ma-
gokat.

VACSORA
Cukkini “tészta” húsgombóccal
A cukkinit mossuk meg, héjastól zöldségirálózóval vágjuk 
vékony csíkokra, vagy ha nincs, akkor zöldségszeletővel vékony 
szeletre, majd késsel vékony csíkokra. Serpenyőben forrósít-
sunk olajat, dobjuk rá a cukkinit. Sózzuk, borsozzuk, ízesítsük 
fokhagymával. Süssük 2-3 percig.
A húsgombóchoz darált pulykahúst sózzunk, borsozzunk, fűsze-
rezzünk zöldfűszerekkel ízlés szerint. Formázzunk gombócokat 
belőle. Sütőpapírral bélelt tepsin, előmelegített sütőben süssük 
25-30 percig.

6. nap
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REGGELI
2 db lágy tojás sonkával, 10 dkg paprikával és uborkával, 
1 pirítós. Tea vagy kávé édesítőszerrel

TÍZÓRAI
1 alma, 1 marék mandula

EBÉD
Spenótos-sajtos töltött csirkemell kölessel
Egy spernyőben forrósítsunk kevés olajat, dobjunk bele egy 
gerezd fokhagymát és egy jó nagy marék spenótot, fonnyasszuk 
meg. Ha kész van, keverjünk hozzá 2-3 evőkanál ricottát.  
A csirkemellfilét mossuk meg, fűszerezzük, helyezzük sütő-
papírral bélelt tepsire, a tetején. kb. a háromnegyedéig vagdos-
suk be, majd a mélyedésekbe töltsük bele a spenótos tölteléket.   
Előmelegített sütőbben 30 percig süssük.
Főtt kölessel, friss zöldségekkel tálaljuk.

UZSONNA
1 kis doboz natúr joghurt, 1 evőkanál cukormentes 
müzli, 2 db kivi

VACSORA
Virslis káposztasaláta
A káposztát reszeljük le vagy vágjuk apróra, keverjük össze natúr 
joghurttal, sózzuk, borsozzuk. Kockázzunk bele főtt virslit.

7. nap

További recept ötletekért látogass el a blogomra: www.eletemetelei.hu


