
 

SIKEREM ÉS TAPASZTALATAIM A PALEOLIT-INZULINREZISZTENCIA ÉTRENDDEL 

Bevezetésként annyit, hogy miután kiderült, mivel jár a PALEOLIT inzulinrezisztencia diéta, kisebbfajta 

sokkot kaptam. Főleg amiatt, mert addig is igyekeztem egészségesen élni, mozogni, de első ránézésre 

szinte tarthatatlannak látszott. Persze a sztori nem úgy kezdődik, hogy egyik reggel  felébredek, és 

Heuréka, mostantól én paleózom... 

2011 augusztusában diagnosztizálták nálam az inzulinrezisztenciát.  Egy endokrinológus doktornőnél 

jártam, aki elintézett annyival, hogy megadott egy paleolit étrenddel foglalkozó honlapot, bár 

emelett pl ajánlotta a joghurtot zabpehellyel reggelire...így utólag ez mindenképpen furcsa.  Egy 

ismerősömnek hasonló problémája volt, így az általa javasolt inzulinrezisztencia diétát kezdtem 

követni:  megmaradtak a teljes kiőrlésű kenyerek, tészták, tejtermékek, stb.  Heti négy cardio edzés 

viszont már akkor befigyelt. A teljesség kedvéért, nálam nem volt szó túlsúlyról, átlagos testalkatú 

vagyok, 168 centi 55-57 kiló – mikor milyen napja van az embernek, ugyebár...:) A biztonság kedvéért 

még egy PCOS vizsgálatot is elvégeztettem, mert állítólag sokszor kíséri az inzulinrezisztenciát, de az 

negatív lett. Lényeg a lényeg, ezt a diétát követve a három hónappal későbbi eredményeim 

(vércukorszint és inzulinszint) még rosszabbak lettek. Ekkkor jött a képbe Benkő doktornő és a 

paleos-akupunktúrás inzulinrezisztencia étrend, 2012 márciusától. 

 Ami rögtön kikerült az inzulinrezisztencia étrendből: krumpli, gabonák, tejtermékek, cukor, hüvelyes 

zöldségek, szója, földimogyoró, alkohol. Kompromisszumos megoldásként megtartottuk a sajtot és a 

vajat, valamint a zabot, bár mostanában mindenhol azt olvasom, hogy mégiscsak tartalmaz glutént, 

ami nem túl nyerő. 

Amit mindenképpen szerezzünk be, az a konyhai mérleg, az lesz a legjobb barátunk, ugyanis annak a 

segítségével fogjuk megállapítani az alapanyagok szénhidrát tartalmát – nagyon fontos, hogy mindig 

nyers állapotban mérjük őket.  Én az alap 160 gr/ nap szénhidrátbevitellel indultam, ami az alábbi 

leosztásban történik: reggeli 30 gr, tízórai 20 gr, ebéd 50 gr, uzsonna 20 gr és vacsora 30 gr. A 

szénhidrátok közül reggel és este mindenképpen lassú felszívódásúakat fogyasztani, a gyors – pl a 

gyümölcs – mehet uzsonnára. Háromóránkénti étkezés nagyon fontos, hogy szinten tartsuk a 

vércukrunkat is. Én általában 7 körül reggeliztem, ami a leglényegesebb étkezés, mert a reggelivel 

indítjuk be az anyagcserénket – semmiképp ne hagyjuk ki. Ha nem tudjuk percre pontosan tartani a 

három órát, nem tragédia, lényeg hogy délután kettőig legyen meg az ebéd, mert akkor ér véget a 

nap aktív szakasza. A reggeli étkezéseknél kalóriadús ételeket vigyünk be, én rendszeresen ettem 

tojást, kolbászt, szalonnát, ezek reggel nyugodtan mehetnek. Tízóraira tökéletesek az olajos magvak, 

minden, kivéve a földimogyorót. Ebédre mehetnek a húsok, pörköltek, köretként zöldség vagy barna 

rizs. Ha már barna rizs, itt érdemes megállni. Mivel ennek a diétának komoly korlátai vannak, jó ha az 

ember talál valamit, amit unalomig tud enni és tud bele „kapaszkodni”. Nekem ez a barna rizs volt, 

köretként, reggelire, stb. azért is nagyon jó alapanyag, mert csak zöldségekből elég nehéz 

összeállítano egy 50 gr CH- tartalmú ebédet, ebből viszont pofonegyszerű ha köretként esszük. 

Uzsonnára jöhetnek a gyümölcsök, vacsorára a zöldségek. Az ajánlott kezdési adag általában 160 gr 

CH naponta, én is azzal indultam, ez közben lecsökkent  körülbelül 100 grammra , persze arányosan 

elosztva. 



Mivel a diétákat, minden információt és a száraz tényeket össze lehet szedni az internetről, ezért 

inkább a személyes tapasztalatokat osztanám meg. Az átállás régi étrendről nem feltétlen megy 

simán, elég sok dolog kiesik az első lépésnél. Pontosan ezért a legfontosabb az elhatározás, anélkül és 

kitartás nélkül nem fog menni. Nagyon tudatossá teszi az embert, ugyanis állandóan fel kell hogy 

legyen készülve – háromóránkénti étkezés, reggeli hét órakor, stb  gyakorlatilag teljes életmódváltás. 

Nekem ez volt az egyik legnehezebb, esténként hazaérve mindig főzni, mert kifőzdékben/ 

éttermekben nem feltétlen találunk olyat, ami passzol az étrendbe. A másik necces kérdés, hogy a 

környezetünk hogyan fogadja a dolgot – sokkal könnyebb ellenállni a kísértésnek, ha otthon is 

alkalmazkodnak az emberhez. Ha anyukánk meg a nagymama folyamatosan kiteszi elénk a sütiket, 

akkor ember legyen a talpán, aki diétázni tud. Bár, őszintén szólva, szerintem néha a kilengés belefér, 

sőt kell és vannak dolgok, amivel ezek a kilengések valamennyire kompenzálhatóak – a citromos-

fahéja limonádé például visszatereli a megnövekedett vércukorszintet normális értékre. Persze ezzel 

most nem a be nem tartásra buzdítok, de ne csináljunk lelkiismereti kérdést abból, hogy néha 

betolunk-e egy otthoni sütit például. Persze rendszer azért ne legyen belőle. 

Az alapanyagokra visszatérve, a nyírfacukor (xilit) egy az egyben helyettesíti a cukrot, ugyanúgy néz ki 

és ugyanolyan az íze, csak épp az élettani hatásai sokkal jobbak. Jó tudni, hogy 100g nyírfacukorban 

50g szénhidrát van. Hagyományos édesítőszer helyett érdemes steviát használni, ami növényi alapú 

és nem műanyag, bár szerintem van egy kis mellékíze, amit nem biztos, hogy mindenki elvisel. 

Személy szerint tudom ajánlani a Mezei Elmira-féle blogot, nagyon jó kis kaják vannak fent, és tudunk 

belőle változatosan főzni. 

Amit mindenképp tartsunk be, az a mozgás, heti négyszer ajánlott, lehet kétnaponta is, mert egy 

napra minimum felpörgeti az anyagcserét. Kardio edzés legyen, futás, biciklizés, squash például 

tökéletesek. Az energia miatt nem kell aggódni, ha bevisszük a megfelelő kajákat, lesz energiánk 

sportolni.  A súly miatt sem kell aggódnunk, mivel a kellő szénhidrát és zsír is bekerül a szervezetbe; 

az én súlyom konkrétan nem változott a diéta óta. 

Szintén nagyon fontos a végtagok melegítése. Nálam jellemző a hideg kézfej, lábfej, ezeken 

lábmelegítővel – pláne alvás előtt! - , kézmelegítővel segíthetünk, hogy ezzel is segítsük az 

anyagcserénket.  

Mint az elején említettem, nem sétagalopp, de ha megvan az elhatározás akkor menni fog. Az én 

inzulinrezisztencia értékeim három hónap diéta után már visszamentek normális tartományba, pedig 

előtte négyszeres értéket mértek a referencia-értékekhez képest. Inzulinrezisztenciásoknak 

mindenképpen ajánlom, mert  - saját tapasztalatből kiindulva - meg lehet gyógyulni vele.  
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