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A bArátAimnAk  

(azoknak, akiket személyesen ismerek, azoknak,  

akiket volt szerencsém megismerni,  

és azoknak, akikkel még nem találkoztam),  

akik megtapasztalták már a diétázás,  

a súly, az egészség és a boldogság  

fizikai és pszichológiai kérdéseit.  

Ezt a könyvet nektek ajánlom.  

Létezik egy könnyû út a tartós ragyogáshoz.  

tökéletes vagy. Ha én meg tudom csinálni,  

te is meg tudod!  

szeretettel,  
tArA
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Bevezetés

Alkosd meg a saját szabályaidat! szegd meg  
a saját szabályaidat! Kivéve, ha közlekedési lámpákról van szó. Azok-

ra figyelj oda.

Kik alkották az életünket irányító szabályokat, és miért kö-

vetjük azokat? Ha a követő szerepébe helyezkedünk, egy hosszú 

sor végére állunk sült galambot várva, amiről kiderül, hogy csak 

hamisítvány. Legtöbbször üres kézzel maradunk ott, és frusztrál-

tabbak vagyunk, mint amikor beálltunk a sorba. Ismerősen cseng? 

Mindannyian belefogtunk már diétákba, tervekbe, rendszerekbe és 

termékekbe, amelyek testünk, elménk és életünk jobbra fordítását 

ígérték, de szinte mindig porfogóként végezték a sarokban, és mi 

a folyamatos keresés ördögi körében végeztük. 

Xiii
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Élj egészségesen!X iV

Természetesen van értéke a tapasztalásnak és az ösztönző lépéseknek is. Ám 
amikor valaki más szabályait követve egyre távolodunk önmagunktól, veszélyes 
vizekre evezünk. Külső célokat követünk, és belekapaszkodunk a következő legjobb 
dologba, amely soha nem teljesíti be az ígéretét. És ami ennél is rosszabb, vesztes-
nek érezzük magunkat. Elbuktuk a fogyókúrát. Elbotlottunk a nagy tervünk során. 
Azzal a rendszerrel sem értünk el sikereket. Ám itt rejlik egy nagyon fontos titok: 
mi soha nem buktunk el. Csak újra és újra azt bizonyítottuk, hogy mások szabályai 
a mások szabályai, és egyszerűen az a másé!

Jöhet az elvárás, a nyomás és ítélkezés valaki mástól, vagy akár belülről, mi 
magunk gyakran túl rossz érzést táplálunk saját magunk iránt, és lassan bezárunk. 
Életünk kezdetén különlegesek vagyunk, teli inspirációval és nagy gondolatokkal 
arról, hogy mit szeretnénk tenni vagy megtapasztalni. Ám az út során akadályokba 
ütközünk, amelyek meggátolnak álmaink és vágyaink beteljesítésében. Falakat 
építünk, buborékokat alkotunk, és olyan szabályokat, amelyek visszatartanak ben-
nünket az egészséges, boldog és sugárzó élettől.

Az összes frusztráció, fájdalom és rossz érzés, amely abból ered, hogy megpróbá-
lunk előre meghatározott módon élni, egészségtelen élethez vezet. Feszültek leszünk. 
Félünk. Nincs terünk lélegezni, érezni, gondolkodni és önmagunk lenni. Sarokba 
szorítjuk magunkat. Az a tapasztalatom – saját életemben és azon ezrek életében, 
akikkel a Stralában* dolgoztam –, hogy az egészséges élet megteremtésének kulcsa 
abban rejlik, hogy lépjünk ki abból a sarokból, és teremtsünk saját, egyéni teret. 

Mindannyian klasszul érezzük magunkat, ha megvan a saját terünk. Tér lélegez-
ni, érezni, gondolkodni és létezni. Amikor ez a tér hiányzik, gyakran (tudattalanul) 
romboló szokásokat alakítunk ki, hogy meglegyen ennek átmeneti illúziója. Nem 
menekülhetünk helyigényünk elől, de megváltoztathatjuk, hogyan teremtjük és 
tartjuk fenn ezt az igényt, miközben boldog, egészséges életet élünk. Ez a könyv is 
erről szól – megtalálni a saját terünket.

Ha belegondolunk, rájövünk, hogy valójában helyteremtők vagyunk. Minden 
egyes mély belégzés helyet teremt testünkben és elménkben. Minél mélyebb levegőt 
veszünk, annál több teret teremtünk.

* Tara New York-i jógastúdiója, bővebben lásd A szerzőről című részt. 
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bEVEzEtés XV

Amikor kislány voltam, kimentem az erdőbe, üldögéltem, behunytam a szemem 
és lélegeztem. Imádtam egyedül lenni, érezni a földdel való kapcsolatomat, a saját 
helyemet benne. Ez az egyedül töltött idő táplálta kreativitásomat és inspirációmat. 
Rengeteg színt láttam magam körül, amely úgy tűnt, hogy az univerzum táncát 
járja. A neonnál élénkebbek voltak, minden árnyalatban és vibrációban. Mintha 
a saját személyes show-műsoromat láttam volna valahányszor úgy döntöttem, hogy 
leülök és lélegezem. 

Amikor megteremtettem a saját teremet, élvezhettem a természet szépségét és 
inspiráló üzeneteket kaptam, amelyek folyamatosan valahonnan belülről és a kör-
nyezetemből jöttek. Minél több terem volt, annál több helyem volt intuícióimnak és 
szárnyaló kreativitásomnak. Ez mindannyiunkra nézve igaz. A térrel a stressz-szint 
is lecsökken. A jó érzések feltolulnak. Minél több tere van az embernek, annál jobban 
érzi magát, és annál inkább folytatni akarja azt a sorozatot. Minél több terünk van, 
annál tudatosabbak vagyunk testünk és elménk szükségleteit illetően. Az ebben 
a könyvben található gyakorlatok segítenek elménket átformálni úgy, hogy ösztö-
nösen tudni fogjuk, mi tesz minket boldoggá, és mi tesz beteggé. És ha egy ideig 
így élünk, már mi akarunk magunkkal jól bánni; jobban étkezni, tudatosabbnak 
és kedvesebbnek lenni magunkhoz. Klassz dolgok kezdődnek el most ott benned. 
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Élj egészségesen!XV i

A sAját szAbáLyok mEgALkotásA

Induljunk el együtt térteremtő utazásunkra. Félretesszük azokat a szabályokat, 
amelyeket mások alkottak; meg fogod tanulni, hogyan tapintsd ki intuícióidat, 
hogy megalkossuk a szabályokat, amelyek számodra működnek. És mivel minden 
rólad szól, te leszel a felelős. Én pusztán a vezetőd leszek. Biztonságban leszel, én 
támogatlak és szeretlek, és felemellek, amikor szükséged lesz rá. Megosztom veled 
a fent és lent, a kisimulás személyes történeteit; sőt, olyan barátok inspirációit is 
átadom, akik intuícióik segítségével sok mindenen átmentek már. Tudom, hogy 
téged is inspirálni fog, izgalmasnak találod majd a saját belső utadat járni és a saját 
szabályaidat megalkotni. 

Az a munka, amit el fogsz végezni, nem más, mint hogy kapcsolatba kerülsz saját 
magaddal. Érzékennyé fogsz válni az adott pillanatban érvényes szükségleteidre, 
mert képes leszel érzékelni a saját intuícióidat. Ez a kapcsolat önmagaddal olyan 
erőteljes, hogy pontosan elvezet oda, ahova el akarsz jutni. Ettől más ez a program. 
Ez nem a kalóriák számlálásáról, a folyamatos edzésről, vagy a minden feletti aggo-
dalomról szól. Ez önmagad megismeréséről szól, hogy tested belülről hihetetlenül 
erős és fantasztikus legyen. Teret fogsz alkotni önmagadban, tiszta, nyugodt és 
fókuszált, kreativitással teli elmét teremteni, és megszerzed azt a képességet, hogy 
élvezd az életet, anélkül hogy a stressz és feszültség leszívna. Ennél is fontosabb, 
hogy hozzáférsz energiáidhoz, erődhöz és potenciáljaidhoz. Tudom, hogy ezek nagy 
ígéretek, de meg tudom csinálni, mert sok embernél láttam az eredményeket, akik 
követték ezeket a gyakorlatokat. Annyira drukkolok neked!

A terv egyszerű és hatékony, és három területre fókuszál: a matracra, a párnára 
és a konyhára. Átvesszük a jóga, a meditáció és saját ételeink elkészítésének jóté-
kony hatásait, miközben hangsúlyozzuk annak a fontosságát, hogy maradjunk hűek 
önmagunkhoz és szükségleteinkhez. Megtanítom neked, hogyan alkosd meg saját 
szabályaidat, és állítsd fel saját céljaidat. Mivel a saját szabályaidról van szó, képes 
leszel úgy megalkotni azokat, hogy neked is tetsszenek. De ne aggódj: nem hagy-
lak magadra a gyakorlás eszközei és technikái nélkül. Rengeteg jógagyakorlatot, 
meditációs technikát és egy halom egyszerű, finom receptet fogsz kapni. 

A könyv végén találsz két napokra lebontott programot, amelyeket használhatsz, 
ha van kedved. Megtalálod a 7 nap a ragyogásért kezdőprogramot, valamint a 30 
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bEVEzEtés XVi i

napos valódi átalakulási tervet. Ha követed ezeket, megígérem, hogy fantasztiku-
san fogod érezni magad. Nyugodt, fókuszált és boldog leszel. Ám ha nem akarod 
ezeket a programokat követni, ne tedd! Emlékezz rá, hogy itt minden rólad szól. 
Szabadon kialakíthatod a saját átalakulási terved, kiemelve a könyvből, vagy más 
könyvekből, vagy a saját tapasztalataidból mindazt, amit megtanultál. Alkosd meg 
a saját szabályaidat!

Én személyesen megéltem, hogy jó úton voltam a fókuszáltság irányába, aztán 
letértem róla, majd újra hazataláltam és újra fókuszált lettem. És hidd el: mindenütt 
jó, de legjobb otthon! Ez nem egy újabb gyorstalpaló vagy egyszerű szeszély. Ez az 
igazi út, hogy visszatalálj valódi egészségedhez, energiaszintedhez és élénkséged-
hez, sőt még azon túlra is.

Ez a filozófia és életmód nem pusztán egy megírásra váró könyv volt. Az én tüzemet 
ez táplálja, és ez a magja annak, ami fókuszálttá tesz ezen a bolygón. Ez az, bará-
taim. Ez az üzenet olyan erőteljes és átalakító hatású, hogy el sem tudom képzelni, 
hogy mást mondjak, vagy mással töltsem az időmet. Annyi embert látok súly-, 
energia-, testkép- és stresszproblémákkal és különféle bosszúságokkal küszködni, 
és fáj a szívem, mert tudom, hogy mindez felesleges. Csak teret kellene találniuk 
maguknak. Meg kellene tanulniuk könnyedén élni, és örömet találni abban, akik. 
A jókívánságom ez tehát mindannyiuknak – és neked is! Klassz dolgok várnak rád, 
tehát kezdjünk neki!
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79

6. fejezet

Megdolgozni  
a matracodat

leginkább azt szeretem abban, hogy saját jóga- 
csoportjaim vannak, hogy tudom, valahányszor a matracra lépek, 

jobban fogom érezni magam – akárhogy van is. Ha egyébként is jól 

érzem magam, még jobban fogom érezni magam. Ha nem vagyok 

olyan jól, jobban leszek. Mindig működik. Semmi mást nem kell 

tennünk, mint eljönni, és megengedni magunknak, hogy  mélyeket 

lélegezzünk, és könnyedén mozogjunk. Nem az a cél, hogy a lábun-

kat a nyakunk köré csavarjuk, vagy egy ujjon egyensúlyozzunk; 

csak annyi, hogy jobban érezzük magunkat. 

Elj_egeszsegesen.indd   79 2016.05.23.   13:23:18



Élj egészségesen!80

A pózok és a mozdulatok segítenek a folyamatban. Élettapasztalataink-
nak van közük ahhoz, hogy hogyan érezzük magunkat. Az érzéseink táplálják 
a gondolatainkat, hogy hogyan bánunk önmagunkkal és másokkal, mit eszünk 
és mivel töltjük az időnket. Még testünk sejtjei is reagálnak arra, hogyan érezzük 
magunkat. Az epigenetika tudománya megmutatja, hogy szó szerint meg tudjuk 
változtatni azt, ahogy génjeink „kifejezik” magukat gondolkodásunk, táplálko-
zásunk és cselekvéseink által. Tehát kezdjük magunkat sokkal jobban érezni!

Amikor napi gyakorlatunkat követjük, engedjük meg magunknak, hogy úgy 
mozogjunk, ahogy jólesik, és lassítsunk, ha éppen úgy esik jól. Nem kell szigorúnak 
és merevnek lennünk a pózok gyakorlása közben. Haladjunk a saját tempónkban, 
és finoman lélegezzünk. Engedjük, hogy belégzéseink kitágítsanak, kilégzéseink 
elernyesszenek. Amikor testünk ernyedt és laza, sokkal több mindent el tudunk 
végezni sokkal kevesebb erőfeszítéssel, és belülről kifelé érezzük fantasztikusan 
magunkat. A jóga legjobb hatásait akkor érezzük, amikor relaxációs és intuíciós 
üzemmódban vagyunk, és tulajdonképpen ez történik akkor, amikor hagyjuk 
a testünket lazán mozogni, és elménket relaxálni. Ha észrevesszük, hogy testünk 
és elménk merev és feszült lesz, szánjunk egy percet térdeink megmozgatására, 
forogjunk körbe, vegyünk pár mély lélegzetet, és térjünk vissza laza üzemmódba. 

Több olyan gyakorlatot terveztem, amellyel eljutunk önmagunkhoz, ahol 
minden jó dolog rejlik. Ha jobban érezzük magunkat, természetszerűleg jobban 
bánunk önmagunkkal, és olyan ételeket eszünk, amelyek mind táplálók és fino-
mak. Egyre erősebbnek, ügyesebbnek, magabiztosabbnak és sugárzóbbnak fog-
juk érezni magunkat. Testünk egészséges lesz, elménk fókuszált. Tehát próbáld 
ki a gyakorlatokat, és érezd jól magad. A jóga könnyű akkor, ha nem pózolunk, 
viszont elkezdünk érezni. Élvezd az utazást!
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megdolgoznI A mAtrAcodAt  81

energetIzáló reggelI gyAkorlAt:  
ébredj, és kezdj mozognI 

Mi jobb annál, mint reggel arra ébredni, hogy a napunk végtelen lehetőségekkel 
van teli? Tudni, hogy megvan az erőnk a napunk fantasztikussá tételéhez. A test 
és elme könnyedségének gyakorlása segíteni fog legjobb képességeink szerint 
működni, így kezünkben lesz az irányítás.

Hogy jó vagy klassz napunk van-e, az szó szerint attól függ, hogy mit teszünk 
a felébredésünk utáni első öt-tíz percben. Nekem ez a matracomat jelenti. Amikor 
életünk nehéz szakaszhoz ér, ez a napi gyakorlat valósággal életmentő lehet. 

Összeállítottam egy mozgássorozatot, amelynek segítségével könnyedén fel-
lazíthatjuk és megerősíthetjük testünket. Reggel egy kissé feszesnek érezhetjük 
a testünket, elménket kissé álomittasnak, így a következő gyakorlatok a légzésre 
épülnek, hogy gyengéden felébresszenek. Energetizálják a gerincünket, fellazítják 
a térdízületeinket, a csípőnket és a vállainkat, hogy a kellemes tágasság érzetét 
adva egész nap jól érezzük magunkat a testünkben. A légzésünkre fogunk nyugodt 
tempóban koncentrálni, hogy összhangba kerüljünk önmagunkkal, és hogy bármi-
lyen napi teendőnkkel fókuszáltan, méltósággal és könnyedén tudjunk foglalkozni. 

Ne felejtsük el, hogy fontos a könnyedség. Fontosabb, hogy hogyan gyakor-
lunk, mint hogy mit gyakorlunk. Gyakorolhatjuk a jógát feszülten, úgy, hogy 
megpróbáljuk különféle pózokba kényszeríteni magunkat a fogunkat csikorgatva 
és a homlokunkat ráncolva, vagy hagyhatjuk a testünket könnyedén mozogni, 
a légzésünket elmélyülni és teljessé válni, és élvezhetjük az utazást. Testünk és 
életünk úgy alakul át, hogy tükrözi azt, ahogyan gyakorlunk. Ha ezt feszülten 
tesszük, még több feszültséget gyűjtünk be. Ha könnyedén gyakorlunk, ügyesek 
leszünk, és képesek arra, hogy kevesebb erőfeszítéssel többet érjünk el.
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kÖnnyû ülés
Ülj kényelmesen keresztbe tett lábakkal és egyenes háttal.  

Ha nem tudod keresztbe tenni a lábaidat, próbálj meg a sarkaidra  

ülni. Kezeidet pihentesd a combjaidon. Hunyd be a szemed,  

mélyen lélegezz be az orrodon keresztül, aztán hosszan lélegezz ki  

a szádon át. Kényelmes tempóban vegyél mély levegõket egy ideig. 

Nyisd ki a szemed, ha készen vagy. 
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tArA  
tIPPje

elÕreHAjlás kÖnnyÛ ülésben 
Sétálj magad elõtt a kezeiddel mindaddig, 

amíg kellemes szorítást nem érzel. Lehet, 

hogy elsõre csak néhány lépést tudsz 

tenni, de holnap valószínûleg már többet. 

Ne foglalkozz azzal, hogy mennyire tudsz 

elõre hajolni. Hagyatkozz az érzéseidre. 

Engedd a tested a légzéseddel sodródni.

mInden egyes belégzés egy kIcsIvel tÖbb teret teremt A testedben  
és A lelkedben . mInden kIlégzéssel eljutsz AbbA Az új térbe Is .  
mInél mélyebbeket lélegzel, Annál tÖbb tér nyílIk meg!

oldAlrA HAjlás kÖnnyÛ ülésben 
Lazítsd el a jobb kezed a jobb oldaladon  

a talajon. Lazítsd meg a jobb könyököd,  

emeld fel a bal karodat, és hajolj a jobb 

oldaladra. Vegyél ebben a helyzetben  

néhány mély lélegzetet. Amikor kész  

vagy, gördülj fel ülésbe, és csináld  

meg ugyanezt a másik oldaladon.
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HátrAHAjlás kÖnnyÛ ülésben 
Ujjbegyeidet magad mögött tedd  

le a földre. Végy egy nagy, mély 

lélegzetet, ahogy ujjaidra nehezedsz, 

hogy fel tudd emelni a tested. 

Kilégzésnél finoman engedd  

vissza csípõdet a talajra, és lazíts.  

négykézláb, teHénPóz, mAcskAPóz
Lendítsd a csípõdet az egyik oldalra, és gördülj négykézlábra. Végy egy 

mély lélegzetet, hasadat engedd a föld felé, és nézz felfelé (tehénpóz). 

Kilégzéskor gömbölyítsd a hátadat, és nézz a hasad irányába (macskapóz). 

Engedd a testednek, hogy saját megérzéseid szerint mozogjon. 
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lefelé nézÕ kutyA Póz 
Fordítsd kissé befelé a lábujjaidat, 

végy egy mély lélegzetet, és emeld 

fel a csípõdet. Told magad hátrafelé 

a kezeiddel, így hátad megemelkedik. 

Lazítsd el a fejed, a nyakad és a vállaid. 

Hagyd a tested elõre-hátra és jobbra-

balra dülöngélni, hogy fellazuljon.  

Öt hosszú, mély légzésen  

keresztül maradj  

ebben a pozícióban. 

lábnyújtás lefelé nézÕ kutyA PózbAn 
Egy nagy belégzésre emeld fel  

a jobb lábad, és a kezeiddel told  

magad hátrafelé. Engedd le  

a csípõdet, ha az jólesik.  

Nyugodtan hajlítsd be  

a térded, vagy körözz  

egy kicsit a csípõddel. 
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8. fejezet

Megdolgozni  
a konyhádat

Megjött az étvágyad a jóga- és meditációs gya   - 
kor  la tok közben? Nagyszerű! Ideje, hogy bemenjünk a konyhába, és ösz

szeüssünk valami jóízű finomságot! A következő italok, nassolnivalók, 

főételek és egyéb csemegék szuperkönnyűek. Szerintem nincs szüksé

günk tucatnyi hozzávalóra és órákon keresztüli főzőcskére ahhoz, hogy 

valami egészségeset és finomat készítsünk. Rengeteg bonyolult recept 

létezik, amelyek csodálatosak, és élvezet fogyasztani az így készült 

ételeket, de azt tudom, hogy ha egyszerűek az alapanyagok, és ha egy

szerű és viszonylag gyors az elkészítési mód, akkor sokkal valószínűbb, 
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hogy azt a receptet követem, és gyakran jobban is élvezem. Leg
többször, ha megnézek egy ilyen lenyűgöző, ám bonyolult receptet 
– tele olyan alapanyaggal és konyhai kütyüvel, ami nekem nincs –, 
a kalandom véget ér a recept elolvasásával. Itt tehát olyan finom, 
tápláló ételek receptjeit fogom felsorakoztatni, amelyek lényegre 
törők. Ezek a receptek megváltoztatták az életemet, és nyitottá 
tettek arra, hogy az egészséges ételek világát a megvalósíthatóság 
irányába navigáljam. Nem kell százlépcsős folyamat szabályok 
tömkelegével ahhoz, hogy valaki sugárzó legyen. Az egészség 
szépsége az, hogy megalkothatod saját szabályaidat, és élvezheted 
az egyszerű eleganciát. 

Nagyszerűen érezni magunkat és jól élni egészen könnyű is 
lehet, ha teret engedünk magunknak, hogy kövessük azt, ahogyan 
érzünk, és hogy kialakítsuk saját szabályainkat. Én felvázolok né
hány gondolatot, te pedig módosíthatod őket érzéseidnek meg
felelően. Úgy gondolj erre, mint egy színező könyvre – használd 
a kedvenc színeidet, és szabadon menj át a vonalakon túlra. A leg
jobb művészek mindig ezt teszik! Add hozzá, amit szeretsz, vedd 
ki, amit nem, és alkosd meg a saját szabályaidat. Nincs „mindenki 
számára jó méret” diéta. Rád van bízva, hogy kísérletezz és érezd 
magad klasszul a folyamat során.

Engedd meg magadnak fizikailag és mentálisan a kreatív te
ret, és élvezd a folyamatot. Engedd, hogy kreativitásod minden 
irányban kiáradjon. Álmodozz megnyugtató, lazító reggelikről; 
energetizáló, kielégítő ebédekről; és finom, feltöltő vacsorákról, 
amelyektől egészséges és boldog leszel, amelyek elandalítják íz
lelőbimbóidat és hasadat, és amelyektől mesésen érzed magad. 
Úgy, mint a jógában, az életben és minden másban: maradjunk 
könnyedek és élvezzük a kalandot!

Szakácssipkát fel tehát, piszkoljuk be kezeinket és érezzük jól 
magunkat!

Ideje enni!
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granola 

szerintem gyakori, hogy amikor elköltözünk otthonról, eleinte dobozos 
müzliken és zacskós leveseken élünk. Gyors, könnyű elkészíteni, és bár nem a legjobb a szer
vezetünknek, csillapítja az éhséget és elég energiát ad, hogy tegyük, amit tennünk kell. Én 
személy szerint pár évig fagyasztott búzapelyhen éltem. Gondolom, hogy az alapvető kalória 
és vitaminigényemet kielégítette, de tudom, hogy jobban érezhettem volna magam, és való
színűleg sokkal hatékonyabb is lehettem volna, ha otthon készítem el az ételeket. Ez az otthoni 
granola bolti társaihoz hasonlóan könnyen tárolható, és kéznél van az olyan napokra, amikor 
híján vagyunk az időnek. Sőt, vendégváró is. Imádom nagy tételben készíteni, egy kicsit enni 
belőle, eltárolni későbbre, és néhány üveggel ajándékozni belőle a barátaimnak is. A barátokat 
és a családot etetni nagy jutalom, különösen, ha folyton kérnek még belőle!

1 0  s z e m é l y r e

4 csésze zabpehely

½ csésze meggy

1 csésze mandula, fekete csokipehely, kesudió és napraforgómag keveréke

½ csésze kókuszolaj

½ csésze juharszirup

1 evõkanál õrölt fahéj

Melegítsd elõ a sütõt 180 °C-ra.

Jól keverd össze az alapanyagokat, és közben gyõzõdj meg róla,  

hogy mindenhova egyenlõen jusson a kókuszolajból és a juharszirupból.

A keveréket egyenletesen terítsd szét egy tepsiben.

Süsd 25 percig.

Hagyd teljesen kihûlni.

Zárható üvegekben tárold.

egészségedre!

Elj_egeszsegesen.indd   189 2016.05.23.   13:17:29



192 Élj egészségesen!192

Elj_egeszsegesen.indd   192 2016.05.23.   13:17:46



193Megdolgozni a konyhádat

juharszirupos bundás kenyér 

a laza hétvégi reggelrõl álmodozom. sûrû életemet tekintve általában 
csak felhajtok egy reggeli gyümölcsturmixot félig menet közben, és a stúdióba rohanok, de 
amikor van időm, megízesítem a reggelemet. Ideális laza reggelemhez tartozik az újság és egy 
jó könyv olvasása, valamint a bundás kenyér elkészítése. Ez a bundáskenyérrecept az egyik 
örök kedvencem. Nemcsak fantasztikus íze van, de szuperegészséges is. Remélem, élvezni 
fogod a kedvenc reggeli csemegémet.

2  s z e m é l y r e

2 banán

1 csésze mandulatej

1 evõkanál nem állati alapú 
    krémsajt

4 vagy 5 szelet kenyér*

1 evõkanál õrölt fahéj, plusz 
    még egy kicsi a szóráshoz

4 evõkanál juharszirup

Keverd össze a banánt és a mandulatejet egy tálban, akár villával összenyomva,  

akár egy kézi mixerrel alacsony fokozaton.

Közepes lángon melegíts fel egy öntöttvas serpenyõt.

Tedd a serpenyõbe a nem állati alapú krémsajtot.

Merítsd bele a kenyeret a banánkeverékbe, és helyezd a serpenyõbe.

Amíg sül, szórd meg fahéjjal.

Fordítsd meg a kenyeret, amikor megbarnult, körülbelül 2 perc múlva.

Szórd meg fahéjjal a másik oldalát is.

Vedd ki a kenyeret a serpenyõbõl, amikor a másik oldala is megpirult,  

körülbelül 2 perc múlva.

Szórd meg fahéjjal, és öntsd le juharsziruppal.

egészségedre!

*Bármilyen kenyeret használhatunk ehhez a recepthez, de az én kedvencem a tel-
jes kiõrlésû magvas kenyér. Ez a fajta kenyér teljes kiõrlésû magvakkal készül, ami 

azt jelenti, hogy a szervezetünk könnyebben tudja megemészteni.
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SütõtököS-kókuSzoS krémleveS

az õsz a kedvenc évszakom. imádom a nagy, bolyhos pulóvereket, a kényel-
mes kötött sapkákat, imádok eltévedni hosszú sétákon és játszadozni a levelek között. Imá-
dom a csípős, friss illatot a levegőben, az élénkkék égboltot és a nyár zöldjének átmenetét 
a piros, sárga és barna szivárványos árnyalataiba. Emellett ősszel érkeznek a természet táp-
anyagai sütőtök, tök, paradicsom, kukorica, krumpli és egyebek formájában. Gyerekkoromban 
annyi vödör zöldség jött a kertünkből, hogy anya és nagymama mindent elkészített, amit 
meg tudtunk enni, majd a többit befőzték és eltárolták télire. Minden ősszel eszembe jut a bő-
ség ezen időszaka, és arra emlékeztet, hogy hálás legyek, készülődjek és elgondolkodjak. Ez 
a sütőtökkrémleves olyan, mint az ősz egy tálban. 

4  s z e m é l y r e

1 kis sütõtök, függõlegesen  
    kettévágva

½ lila hagyma, felvágva

2 evõkanál olívaolaj

2 csésze víz

1 kávéskanál chilipehely

1 kávéskanál õrölt fahéj

1 kávéskanál õrölt szerecsendió

1 kávéskanál tengeri só

1 kávéskanál chilipor

½ csésze kókusztej

2 evõkanál tökmag (elhagyható)

1 evõkanál szárított áfonya  
    (elhagyható)

Melegítsd elõ a sütõt 180 °C-ra.

Kanalazd ki a tök magjait, és süsd meg õket. Vágd le a tök végeit, és süsd egy 

tepsiben 40 percig.

Kanalazd ki a megsült tököt a héjából.

Egy nagy levesesfazékban dinszteld a hagymát puhára az olívaolajon.

Tedd az edénybe a tököt és a vizet. Fedd le, és kis lángon fõzd 20 percig. 

Add hozzá a fûszereket, fedd le, és kis lángon fõzd újabb 10 percig.

Keverd bele a kókusztejet, fedd le, és kis lángon fõzd újabb 10 percig.

Turmixold össze a levest, öntsd tányérba, és szórd meg tökmaggal vagy akár 

szárított áfonyával.

egészségedre!
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mandulavajaS fudge

ezt a csemegét hetente elkészítem, hogy legyen mindig otthon akár nassolni- 
valóként, akár desszertként. Mint a sajtos kagylókat (235. oldal), ezt a receptet is a detoxinista.
com-ról vettem. Igazából sokat játszadozom az alapanyagokkal, és van, hogy mogyoróvajjal, 
csokis mogyoróvajjal vagy kesudióvajjal készítem el, a tetejére pedig mindenféle csokoládét 
szórok. És mindig elképesztő! Ez a recept soha nem fárad el, és csak három perc elkészíteni… 
a többi a mélyhűtő dolga!

8  s z e m é l y r e

¼ csésze kókuszolaj

1 csésze mandulavaj*

1 evõkanál nyers méz (elhagyható)

½ kávéskanál tengeri só

1 maroknyi étcsokoládéchips

1 maroknyi összetört étcsokoládé

Puhítsd meg a kókuszolajat úgy, hogy az edényt meleg vízbe állítod pár percre. 

Egy nagy tálban keverd össze a kókuszolajat, a mandulavajat, a mézet,  

a sót és az étcsokichipset.

Öntsd a keveréket egy folpackkal kibélelt üvegedénybe.

Szórd a tetejére az összetört étcsokoládét.

Legalább egy órán át fagyaszd a mélyhûtõben.

Vágd fel kockákra, és már tálalhatod is.

A maradék fudge-ot tárold mélyhûtõben.

egészségedre!

*Bármilyen mogyoró- vagy dióvajat használhatsz hozzá. 
Én mindenfélével kipróbáltam már. 
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