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Így is lehet
Minden diétát kipróbáltál és mégsem sikerült lefogynod. Sokszor 
halljuk ezt a mondatot, de vajon tudjuk-e, hogy mi áll mögötte? 
Csirke Ildikó is éveken keresztül küszködött súlyfeleslegével, mire 
kiderült a sikertelen próbálkozások oka.  Fotó: Bodó GáBor

Folyamatosan nőtt a súlyom, 
miközben egyre kevesebbet 
ettem. Kipróbáltam közel tíz-
fajta fogyókúrás módszert, 
mégsem sikerült lefogynom. 
Volt olyan, hogy lement pár kiló, 
de a fogyókúrát követően ter-
mészetesen vissza is jött továb-
bi kilók társaságában.

Egy munkatársam javasla-
tára felkerestem dr. Benkő Éva 
orvos természetgyógyász aku-
punktőrt, aki az első találkozás 
alkalmával közel másfél órás, 
életvitellel kapcsolatos beszél-
getést követően kijelentette: 
valószínűleg inzulinreziszten-
ciám van, és emiatt nem 
fogyok. Elküldött vércukorter-
heléses vizsgálatra, melynek 
eredménye igazolta a vélemé-
nyét. A vércukorterhelés során 
a 60 és 120 perces inzulinértéke 
2,6-24,9 közötti referenciatarto-
mányban mozoghat. Az enyém 
135, illetve 121-es érték volt, 
tehát a felső határérték több-
szöröse. 

Megállapodtunk a doktornő-
vel abban, hogy elsőként meg-
próbáljuk természetes úton lej-
jebb vinni az inzulinértékeket, 
és ezzel párhuzamosan fogyni. 
Amennyiben ez nem lesz sike-
res, akkor viszont gyógyszeres 
kezelésre is szükség van, 
és szakambulanciára irányít.

MI hoztA MEg 
A VáltozáSt?
Az akupunktúra elveinek 
és az inzulinrezisztenciának 
egyaránt megfelelő étrendet 
kaptam.

A rendszertelen és vissza-
fogott étkezésemet felváltotta 
a rendszeres, napi ötszöri 
egészséges étkezés. Étkezési 
naplót vezettem, melybe min-
den elfogyasztott táplálékot 
és folyadékot feljegyeztem. Ezt 
a naplót az orvosom hetente 
ellenőrizte, és részletesen meg-
beszéltük az esetleges hibákat. 

Alapvetően két szakaszra 
kell osztani a napot. A nap fel-
szálló, aktív szakaszában (reg-
geltől délután kettőig), tehát 
reggelire és ebédre kalóriadús, 
meleg ételekkel, italokkal akti-
vizáljuk, fűtjük és gyorsítjuk 
emésztőrendszerünket. Ekkor 
töltjük fel aznapra energiával 
a testünket, ebből gazdál-
kodik a nap folyamán. Ezért 
a nap legfontosabb étkezése 
a reggeli. Aki ezt kihagyja, 
maga ellen dolgozik. tilos 
nem reggelizni! Amit reggel 
megeszünk, azt estig elégeti 
a szervezetünk, amit este meg-
eszünk, azt reggelig elraktá-
rozza, zsír formájában.

MIt EgyünK 
rEggElIrE 
ÉS tízórAIrA?
reggelire általában teljes kiőr-
lésű kenyeret ettem egy kocka-
sajttal, felvágottal, kolbásszal, 
sonkával, paradicsommal, 
paprikával vagy meleg tojás-
étellel, melyet minden alkalom-
mal egy csésze meleg tea zárt, 
amit szegfűszeggel és fahéjjal 
ízesítettem annak érdekében, 
hogy gyorsítson az anyagcse-
rémen. 

tízóraira 20 g lassan felszí-
vódó szénhidrátot fogyasz-
tottam (pl.: 6 db teljes kiőrlésű 
cukormentes kekszet). 

MIt nE EgyünK 
rEggElIrE 
ÉS tízórAIrA? 
A hagyományos kínai orvoslás 
szerint a délelőtt fogyasztott 
kefir, joghurt, tej, valamint 
a hűtött ételek, italok lassítják 
az emésztést. Mi gyorsítani 
akarjuk, ezért ezeket délelőtt 
nem fogyasztjuk!

MIt EgyünK EBÉdrE, 
uzSonnárA, 
VACSorárA?
Ebédre valamilyen sült vagy 
főtt húst választottam, általá-
ban fél adag párolt vagy sült 
zöldséggel és fél adag sült 
burgonyával. (A burgonyában 
lévő szénhidrát felszívódását 
a zsiradék elhúzódóvá teszi, 
így nem viszi fel drasztikusan 
az inzulinszintet.) nem szab-

tunk kalórialimitet. nagyon fon-
tos, hogy reggelire és ebédre 
jóllakjunk! 

ha az ebédünk mégis tartal-
maz egy kis gyorsan felszívódó 
szénhidrátot (ilyen például 
párolt zöldségben a kukorica, 
a borsó vagy a rántott hús 
panírja), az maximum 20 g 
legyen. Ennek felszívódását 
úgy tudjuk lassítani, hogy ebéd 
után iszunk egy pohár citro-
mos, szobahőmérsékletű vizet. 

uzsonnára gyümölcsöt, tej-
terméket fogyasztottam. nyári 
kedvencem a málnával össze-
kevert túró, manapság pedig 
a málnát fahéjas-édesítőszeres 
szilvával helyettesítem. 

Vacsorára kalóriaszegény 
„nyúlkaját” ettem, azaz ala-
csony szénhidráttartalmú  
zöldségeket nyersen vagy 
párolva, zsiradék nélkül.  
Kettő után már nem sza-
bad meleg étellel terhelni 
az emésztő-méregtelenítő 
rendszerünket. 

tEStMozgáS
Fokozatosan elértem a heti 
3-4 edzést. Kezdetben sétál-
tam, futottam, később zsír-
égető és alakformáló aerobikra 
jártam. Mozgás közben  
kiürül a sejtekből az inzulin, 
és egy edzés kb. két napra  
felpörgeti az anyagcserét. 
Ezért nincs is szükség  
mindennapi testmozgásra.  
Azt azért hozzá kell tennem, 
hogy a rendszeres testmoz-
gáshoz való hozzászokás  
volt a legnehezebb. Az elején 
azért csináltam, mert kell,  
ma pedig már élvezettel  
veszek részt a tornaórákon. 

AKupunKtúráS 
KEzElÉS
Egy hónapig hetente jártam 
akupunktúrás kezelésre,  
majd két- és háromhetente. 
Jelenleg havonta szükséges 
a kezelések ismétlése.

ErEdMÉnyEK
október elején voltam  
vérvé telen, ahol az elvég-
zett meghozta gyümölcsét. 
Az inzulinszintem lement  
20-as értékre. Jelenleg  
71 kg vagyok és 174 cm.  
Még 4 kg-ot szeretnék fogyni,  
amit remélhetően jövő év  
januárig sikerül is elérni. 

A fogyásban elért eddigi 
siker nemcsak magamnak, 
hanem dr. Benkő Évának  
is köszönhető. Ő volt az, aki 
a kezelések között is bármi-
kor a rendelkezésemre állt, 
és támogatott tanácsaival, 
akár az étkezés, akár pszichés 
elgyengülés esetén.  |

Rejtett okok
Szervezetünkben a vércukorszint szabályozásáért az inzu-
linhormon felelős. A normálisnál magasabb inzulinszint 
esetén a zsírsejtek csak raktároznak, akkor nincs zsírégetés 
és így fogyás sem. Kezeletlen inzulinrezisztencia pedig 2-es 
típusú cukorbetegséghez vezethet, és a nők egy részénél 
policisztás ovárium szindrómát is okozhat (PCO). A cukor-
betegség kezelésével foglalkozó nemzetközi tudományos 
társaságok ugrásszerűen emelkedő előfordulással számolnak, 
2015-re az ismert esetek 30 százalékos növekedését jövendö-
lik az EU országaiban. 

A délelőtt
fogyasztott

kefir, joghurt,
tej, valamint

a hűtött ételek,
italok lassítják

az emésztést.
Ezeket hagyjuk

inkább
délutánra, estére.

TILOS!
 Vacsorára főtt 
ételt fogyasztani. 
Ez ugyanolyan káros, mint 
nem reggelizni. 

 A fehér liszt 
és a cukor. A gyors 
felszívódású szénhidrátok 
(cukortartalmú ételek) 
és a magas szénhidráttar-
talmú zöldségek (burgo-
nya, fehér rizs, kukorica, 
borsó, lencse, fejtett bab, 
sütőtök stb.) magas inzu-
linszintet okoznak, ami 
leállítja a zsírlebontást 
a testben. Ha zsírbontást 
szeretnék, helytelen étke-
zéssel nem dolgozunk 
magunk ellen. 
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