
 
 
59 éves múltam, 2-es típusú diabeteses beteg vagyok (tablettás). Édesapám és apai nagymamám is cukorbeteg volt 
(tablettás). Sosem tartoztam a vékony testalkatúak táborába, gimis koromban a súlyom 80 kg körül mozgott és 
mindehhez 165 cm magas vagyok. Első sikeres fogyókúrámat 16-17 évesen követtem el, 15-20 kg-ot sikerült leadni 
több mozgással és a szénhidrátok megszorításával, illetve a vacsora elhagyásával. Első terhességem 1976-ban 60 kg-
ról indult, maradt plusz 10 kg rajtam, amitől nem sikerült szabadulni. Második terhességem 1983-ban indult 70 kg-ról 
és újabb plusz 10 kg-mal zárult. A súlyom az évek során egyre csak gyarapodott, 2013 telén 94 kg volt. Szinte állandóan 
fogyókúráztam, de sikereket főleg nyáron értem el, amikor elhagytam a kenyeret, a cukrot és sok húst, friss salátákat, 
zöldségféléket és gyümölcsöket fogyasztottam. Ilyenkor 8-10 kg is lement, de amint visszatértem a megszokott 
étkezéshez, kamatostól jött vissza. 
 
Szerencsére nem vagyok édesszájú, nem kívánom az édességet. A kenyeret viszont annál inkább! A diákévek elmúltával 
a rendszeres sportolás is elmaradt az életemből, alkalomszerű kerékpározás, kocogás, túrázás volt csak. Ízületi 
problémáim jelentkezése miatt erről is leálltam. Próbáltam a spinninget is, de nem bírta a térdem. Van egy hatalmas 
parkosított kertem, ahol rendszeresen tavasztól őszig tevékenykedem, nagyon sok munkát ad. A dísznövények, a 
virágok a hobbym, az életem és persze a két eleven kislány unokám, akik után futkosok.  
 
Visszatérve a fiatal koromra, a mostani információk birtokában úgy gondolom, hogy a PCOS és az inzulinrezisztencia 
szinte valamennyi tünetét hordoztam, de erről akkor még senki nem beszélt. Tüneteim voltak pl. a rendszertelen, több 
hónapra kimaradó menzesz, szőrösödés az arcon és hízás, hízás, hízás. Ezek nagyon zavartak, de hiába fordultam 
orvoshoz. A nőgyógyászom csak nevetett, ha kérdeztem, hogy lehet-e majd így gyerekem („persze, csak egy jóképű fiú 
kell hozzá” - mondta). Hát, számomra ez egyáltalán nem volt vicces, de semmilyen vizsgálatra, vérvételre nem küldött 
soha, bár azt mindig hozzátette, hogy fogyjak le. Az első teherbe eséssel nem volt problémám, akkor jött a baba, amikor 
terveztük, de a második már nem akart sikerülni, így Clostibegyt-et szedtem előtte. Ezen terhesség alatt már 
jelentkeztek a terhességi cukorbetegség tünetei, emiatt diétába kezdtem, gyümölcsöket és a cukrokat mellőztem az 
étrendből. Szülés után normalizálódott a helyzet, az étrendem visszatért a korábbi kerékvágásba. 2005-ben 
jelentkeztem diabetes szűrésre, mivel éreztem, hogy semmi sincs rendben. Cukorterhelés után kezdődő diabetest 
diagnosztizáltak, azonnal tablettát kaptam, amit hamarosan újabb is követett (Glukobay és Glimepirig Hexal). 
 
Innen kezdve az étrendet radikálisan megváltoztattam, próbáltam az egészségesebb élelmiszerekre áttérni. A cukrot 
teljesen kiiktattam, jelenleg is stíviát és eritritet használok. A fehér kenyeret lecseréltem teljes kiőrlésűre, amit magam 
sütök. Sok főzeléket, húst, tojást, zöldségeket és gyümölcsöt fogyasztottam. Ennek ellenére nem fogytam. A munkám 
nagyon sok stresszel jár, a közérzetem egyre romlott, feszült, szorongó, depressziós lettem, folyamatosan alvászavarral 
küzdöttem. Sajnos stressz-evővé váltam, étkezés után jött a lelkiismeret-furdalás, mindezek nem tettek jót az 
önbecsülésemnek sem. Ebből az ördögi körből nem sikerült kitörnöm. Mindez oda vezetett, hogy 2013 telén a súlyom 
94 kg volt az éhgyomri cukor értékem 11-12 között mozgott, ezért a kezelő orvosom közölte: vagy lefogyok, vagy 
inzulinos leszek. Ez utóbbit nagyon nem szerettem volna, ezért elhatároztam, hogy szakember segítségét kérem. Dr 
Benkő Éváról és munkásságáról egy régebbi újságcikkben olvastam, ami véletlenül került a kezembe. A lányom is 
érdekelt sajnos a témában, ezért az újságcikket megmutatva ő vette fel a doktornővel a kapcsolatot. Így együtt 
mentünk el a doktornőhöz 2014 március végén. 
 
Már mikor a rendelőbe léptem, éreztem, hogy jó helyen vagyok, minden szegletből a nyugalom és a harmónia áradt. 
Ez az érzés csak fokozódott a személyes találkozás után, a doktornő nagyon szimpatikus volt. A kérdőív kitöltése után 
sokáig beszélgettünk, majd határozottan közölte velem, hogy „most le fog fogyni”! Semmit sem akartam jobban én se, 
de ismerve az eddigi „pályafutásomat”, félve arra gondoltam, hogy csalódást fogok okozni.  
Ekkor 91 kg voltam. És belekezdtünk! Megbeszéltük a speciális étrendet, mikor, mit és mivel kell fogyasztani. 
Tudatosítottuk, hogy ez nem fogyókúra, hanem életmód váltás. Fontos a napi 5 X-i étkezés, ne maradjon ki egy sem. 
(Én eddig ki-ki hagytam étkezést a kevesebb kalória bevitel miatt, szóval éheztem. Hiba volt!) Másik hiba, napközben 
és este is nasiként a TV előtt gyümölcsöt ettem, nem is keveset. Valószínű, hogy az éhgyomri cukrom emiatt volt magas. 
Most a gyümölcs ideje nálam tízóraikor van, persze jóval kisebb adag, és mindig magvakkal kiegészítve (dió, mandula, 
kesudió). Ezek gátolják a gyors CH felszívódást. Nekem eleinte ezt nagyon nehéz volt betartani, hiányzott a nap közbeni 
és főleg az esti sok alma. A legfontosabb, hogy vacsorára már csak nyers zöldségfélét fogyaszthattam (uborka, paprika, 
paradicsom, karalábé, sárgarépa kedvenceim!). Már az uzsonnát is próbáltam megszorítani, általában zöldsaláta és 1 
szelet hús, felvágottakat fogyasztottam, vagy 1 kefírt eritrittel és fahéjjal ízesítve, ha egy kis édes ízre vágytam. 
 



A doktornő tanácsára ismerkedem a paleó étkezés elveivel, alapanyagaiból sokat átvettem, de még teljesen nem 
vagyok paleós (sajtot, túrót, kefírt fogyasztok). Nagyon tetszik ez az étkezés, ízvilága közel áll hozzám. Azóta csak paleós 
süti készül a konyhámban, a családom is kezdi elfogadni. Amit száműztem: fehér kenyér, finomliszt, cukor, burgonya, 
rizs, tészta, hagyományos sütik. 
Helyette: teljes kiőrlésű kenyerek, extrudált kenyér, paleó lisztek, batáta, nagyon ritkán barna rizs vagy Basmati rizs, 
durum tészta vagy üvegtészta. Az akupunktúrás kezelés abban segített sokat, hogy oldotta a feszültséget és 
csökkentette az éhségérzetet, segített betartani a diétát. A doktornő is nagyon készséges volt, sokat segített, szinte 
bármikor elérhető volt, lehetett kérdezni, ha elbizonytalanodtam. És végig biztatott, bátorított, dicsért! Ez nagyon jól 
esett. A honlapját sokat tanulmányozom még ma is, minden fontos információ, segítség együtt megtalálható rajta, jó 
szívvel ajánlom mindenkinek, aki hasonló cipőben jár. Az eredmények szépen lassan, fokozatosan jelentkeztek. Először 
cm-ben történt változás, majd óvatosan a súlyom is megindult lefelé. Lassan, de biztosan. 
 
A cukor értékeim még sokáig ingadoztak, de itt is csökkenés volt tapasztalható. 2014 októberében a súlyom 67 kg (91 
kg-ról), az éhgyomri cukor 6,1, a HgA1c 5,6. Megmenekültem az inzulintól, sőt elhagytam az egyik tablettát is, jelenleg 
csak a metformint kell szedni. Sokkal energikusabbnak érzem magamat, az alvászavarom megszűnt. Végtelenül boldog 
vagyok. Tervem, hogy beiktatom a rendszeres mozgást is (jóga, kerékpározás, kocogás), eddig a nagy súly miatt nem 
volt ajánlott. 
 
Természetesen, igen, nem volt könnyű. Nagy akaraterőre volt szükség, minden nap főzni a családomnak és látni őket 
jóízűen falatozni. És a legnehezebb része még csak most jön, megtartani ezt a súlyt. Remélem ezúttal sikerülni fog, 
hiszen ez az étrend nagyon „bejött” nekem, hosszú távon is tartható, hiszen szinte semmit nem von meg a 
szervezettől, csak az nem mindegy, mikor fogyasztjuk. Mindig van a táskámban 1 alma és magvak, ha rám törne az 
éhség. Ha az ebéd egy picit többre sikeredett, már azonnal jelzi a szervezetem, és délután, este szinte már hiányzik a 
jó friss karalábé, paradicsom. Azért folytatom ezt az étkezést, mert így érzem jól magamat a bőrömben, és soha 
többé nem akarom a régi énemet. Ha közben még fogyok is 1-2 kg-ot, az külön öröm lenne számomra (még 5-6 kg-ot 
jó lenne leadni), de a jelenlegi súly megtartása a cél. 
 
Természetesen a sikert nagy részben dr. Benkő Évának köszönhetem. Szakmai tudásán kívül az is nagyon sok erőt 
adott, hogy bízott bennem. Szakmailag és emberileg is kiváló embert ismertem meg személyében. Köszönöm, hogy 
visszaadta a hitemet, hogy még így közel 60 évesen is lehet és érdemes változtatni, csak nagyon akarni kell. Kívánok 
munkájához nagyon sok erőt, hogy még nagyon sok hozzá forduló ember ismerje meg ezt az érzést! 
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