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Tara: Az egyik legkorábbi (és azóta is kedvenc) 
emlékem az evésről az, amikor ötéves korom körül 
egyszer együtt ebédeltem a nővéremmel, az ak-
kor nyolcéves Staceyvel, mielőtt szaladtunk volna 
tornázni. Spagettit ettünk, amelyhez az édesanyám 
fantasztikus paradicsomos szószt készített, de mi az 
étel élvezete helyett inkább azzal voltunk elfoglalva, 
hogy minél több tésztát tekerjünk a villánkra.

A húsgombócok és a paradicsomos szósz egyál-
talán nem érdekelt minket, sokkal inkább a vaj és az 
ördögi, zöld dobozos parmezánsajt. Még egy sza-
bályunk is volt: ha nem látszik a tésztán a sajt, mert 
elolvadt, még több reszelt sajtot kellett rakni rá.

Látva, hogy csak tésztával, vajjal és sajttal tömjük 
a pocakunkat, édesanyánk a fejét rázva kijelentette, 
hogy kihagyjuk a legjobb részt: azt, amit ő maga 
rögtönzött sok szeretettel és gondoskodással. Ak-
koriban még nem értettem, mire céloz ezzel, nem 
tudtam különbséget tenni étel és étel között.

Azután fokozatosan egyre jobban és jobban kez-
dett érdekelni, hogy mi is kerül a tányéromra. Sze-
rencsés voltam, mert otthon mindig rengeteg friss 
zöldség és gyümölcs, valamint házias ételek kerül-
tek az asztalra. A pizza kivételes eset volt, a cukros 
müzlik a barátoknál való alkalmankénti ottalvásra 
korlátozódtak, a McDonald’sba pedig még a hosz-
szú, fárasztó utazások közben tartott pihenőkön is 
csak akkor mentünk be, ha minden más zárva volt. 
Az édesanyám főztje egyszerű és egészséges volt, 
amiért máig rendkívül hálás vagyok neki.

Felnőve tornász lett belőlem, és úgy vettem 
észre, hogy a csoportban, ahol edzettem, az evés 
az egyik leggyakoribb beszédtéma. A korombe-
li lányok nagy többsége nagyon keveset evett, 
hogy karcsú maradjon, én azonban szerencsésen 
kimaradtam ebből a népszerű divatáramlatból és 
inkább arra összpontosítottam, hogyan tudnék 
úgy változtatni az étrendemen, hogy még jobb 
tornász lehessen belőlem. Melyek azok az ételek, 
amelyekből a legtöbb erőt és energiát nyerhetem?  
A táplálkozástudomány már nagyon fiatal korom-
tól kezdve foglalkoztatott.

Szakképzett dietetikusként is azt az alapvető 
tényt próbálom megértetni az emberekkel, hogy 
az egyszerű, egészséges ételektől mindenki jobban 
érzi magát és jobban is teljesít. Nagyon kényelmes 
előre gyártott élelmiszereket vásárolni, a természe-
tes ételek azonban jótékony hatást gyakorolnak a 
mindennapi energiaszintre, a koncentrációs képes-
ségre és az izmok regenerációjára (elbúcsúzhatunk 
az izomérzékenységtől), ezenkívül hosszú távon is 
segítenek az egészség megőrzésében, a jó közér-
zet megtartásában és a betegségek megelőzésé-
ben. Mégis kemény munkába kerül meggyőzni az 
embereket, hogy ne engedjenek a modern termé-
kek csábításának, hanem higgyék el, hogy az egy-
szerű, természetes eredetű ételek a legjobbak.

A 2013-as hosszú bostoni tél után találkoztam 
először Kate-tel, aki éppen akkoriban fejezte be 
táplálkozástudományi tanulmányait az Északkeleti 
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Egyetemen, és szintén a sport táplálkozástudo-
mányát kutatta. A diplomamunkáját is ebben a 
tárgykörben írta meg a segítségemmel. Kate triat-
lonozói pályafutása csak még jobban megerősített 
abbéli hitemben, hogy a helyes táplálkozás rendkí-
vül nagy szerepet játszik a sportteljesítményben. 
Ha az ember azt eszik, amit csak akar, soha nem 
teljesítheti például a Konát, a legtekintélyesebb 
Ironman-triatlont.

Hetente egyszer találkoztunk Kate-tel, és 
ilyenkor megállás nélkül tudtunk beszélni a sport- 
táplálkozástudomány megbolondulni látszó mar-
ketingjéről. Hogyan fokozhatja a sportteljesít-
ményt egy olyan étel, amelyben az első összetevő 

a glü kózszirup, a második meg egy színezőanyag? 
Néha már csak a fejünket ráztuk a sportolóknak 
szóló – többnyire silány szemetet reklámozó – hir-
detések láttán.

Ezek a beszélgetések végül mindig a főzésre 
és a receptekre tértek át. Hogyan főzted azt a 
csontlevest? Csináltál már kombuchát? Hogyan 
teszed jobb ízűvé a búzafüvet? Melyik a kedvenc 
sód? Van kedvenc sportitalod? Mit eszel utazás 
közben?

Azok, akik körülöttünk voltak és hallották ezt 
a véget nem érő csevegést, általában kuncogva 
megjegyezték: „Írhatnátok egy szakácskönyvet 
időhiányos sportolóknak.”
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Végül meg is csináltuk. Reméljük, hogy az itt 
található receptek mindenkit arra buzdítanak, 
hogy természetes összetevőkből, egyszerű mó-
dokon főzzenek, és elsajátítsák a „csináld magad”-
mentalitást. Jó szórakozást, és ha kétségeid tá-
madnak, emlékezz: Minél színesebb, annál jobb!

Egy utolsó megjegyzés: Még mindig nem tudok 
betelni a vajas sajtos tésztával.
 –  Tara A. Mardigan, M.S., M.P.H., R.D.  

táplálkozási tanácsadó  
theplatecoach.com 
@theplatecoach

Kate: A diplomám megszerzése után az infor-
mációs technológia értékesítésével foglalkoztam. 
Nem túlzás azt állítani, hogy ez nem az én világom 
volt. Mindig is érdekelt az egészséges életmód és 
egész gyerekkoromban sportoltam, de soha nem 
gondoltam volna, hogy valaha is ebből fogok kar-
riert csinálni. Csak az első Ironman megmérette-
tésem után jöttem rá, hogy az élet túl rövid ahhoz, 
hogy minden egyes napján hardvereket és szoft-
vereket adjunk el.

Otthagytam a munkámat, helyette sokkal több 
időt fordítottam jógázásra és a helyes táplálkozás-
sal foglalkozó könyvekre. Michael Pollan Életadó 
ételeink2  című könyve egy csapásra megváltoztat-
ta a látásmódomat. A felismerés, hogy az élelmi-
szeripar hogyan befolyásolja az oktatást és a táplál-
kozási tanácsokat, teljesen felháborított, és valamit 
tenni akartam ellene. Brendan Brazier Fejlődés 
című könyve3  egészen fecsigázott. Miért nem hal-
lottam még soha ezekről az ételekről? Akkoriban 
egy nemzetközileg elismert táplálkozási tanácsadó 
segítségével készültem a maratonomra, ő miért 
nem beszélt nekem soha ezekről? Hogyan hihet-

tem azt, hogy én majd ropival, mogyoróvajjal és 
energiaitallal jól fel tudok készülni egy maratonra? 
Akkor tudatosult bennem, hogy a sport-táplálko-
zástudományban kell dolgoznom.

Nem tudom, hogy a vak véletlen vagy a sors 
keze volt, de éppen egy héttel azelőtt, hogy el 
kellett kezdenem dolgozni a diplomamunkámon, 
írtam Tarának egy levelet, amelyben a segítségét 
kértem. Ahogy Tara meséli mindig tréfálkozva, tel-
jesen megdöbbentette az a tömör tárgyilagosság, 
amivel írtam neki, bele se gondolva, hogy évekre 
előre be van már táblázva tanítványokkal. Egy kér-
désbe azonban még senki sem halt bele… Ő pedig 
szerencsére helyet szorított nekem az időbeosztá-
sában, és azonnal fel is vettük a kapcsolatot.

Amikor rájöttem, mekkora hatással van az élel-
miszeripar a táplálkozási tanácsadásra, azonnal el-
határoztam, hogy meg kell próbálnom változtatni 
ezen. Minden nagyobb élelmiszergyártó cég ha-
talmas összegeket költ a termékei reklámozására, 
a zöldségesekért azonban senki sem áll ki, nyilván 
azért, mert nincs benne akkora üzlet. Az edzőtár-
saim és az ügyfeleim nagy cégek termékeit fo-
gyasztották, mert azt hitték, hogy az majd jót tesz 
nekik, hogy egészségesen esznek, és ettől majd 
erősebbé és gyorsabbá válnak. Ezekre az ételekre 
azonban csak ráfogták, hogy egészségesek. A va-
lódi kérdés mindig az: „Mit eszem valójában?”

Ez a könyv arra hivatott, hogy rávezesse az em-
bereket a valóban egészséges és mégis finom éte-
lek fogyasztására. Olyan csodálatos élelmiszerek  - 
kel szeretnénk megismertetni az olvasót, ame-
lyekről talán még nem is hallott, vagy nem tudta, 
hogyan illessze be az étrendjébe. Szeretnénk el-
érni, hogy az emberek a vegyészek által labora-
tóriumokban gyártott ételek helyett saját maguk 
készítsék el az ennivalójukat, azt az ételt, ami több 

2 „In Defense of Food”, magyarul megjelent: 2010, Nyitott Könyvműhely, ford.: Kelemen László.
3  „Thrive”, magyarul nem jelent meg.
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energiát és életerőt ad majd nekik, mint azt valaha 
is képzelték. Amikor én magam is elkezdtem ilyen 
ételeket enni, a sportteljesítményem is ugrássze- 
rűen megnőtt. Gyorsabban úsztam, kerékpároz-
tam és futottam, mint azelőtt bármikor, de az ügy-
feleim csodálatos fejlődése is teljesen elkápráz-
tatott. Csupán kis dolgokat változtattak meg, de 
ezáltal sorra döntötték meg a saját rekordjaikat, és 
általában testileg-lelkileg jobban érezték magukat, 
mint azelőtt bármikor.

Óriási köszönettel tartozom az édesanyám-
nak és a nagymamámnak, amiért megtanítottak 
rá, hogy az otthon készült, házias koszt a legjobb. 

A margarin és sovány zsírsavak világában is úgy 
tudtam felnőni, hogy mindig valódi vaj és otthon, 
sok szeretettel és odafigyeléssel készült ételek ke-
rültek az asztalra. Visszatekintve már tudom, hogy 
a szeretet, amellyel az étel készül, legalább annyira 
tápláló tud lenni, mint a tápanyagok, amelyek fel-
építik. 
    –  Kate Weiler, M.S., C.H.C.  

sporttáplálkozási tanácsadó 
nutritionkate.com 
@kkweiler



2
Ebéd és vacsora
Az ebédre és vacsorára fogyasztott ételek alapvetően 
felcserélhetőek. A fejezetben bemutatott ételek többség-
ben főételek, teli tápanyagokkal, amelyek feltöltenek 
energiával a nap második felére. A fehérjék, egészséges 
zsírok, rostok és színpompás zöldségek együttese már ön-
magában megóv a fölösleges nassolástól. Itt az ideje, hogy 
változtass az étrendeden! Ezeket az ételeket érdemesebb 
az edzés előtt vagy után néhány órával fogyasztani, hogy a 
szervezetnek legyen ideje megemészteni a tápanya gokat.
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Miniburger édesburgonya-bucival
Tara egyszerű, de nagyszerű pulyka- 
 gombóca
Édesburgonya-pogácsa áfonyás- 
 bazsalikomos bevonattal
Tempeh juhar- és mustárbevonattal
Citromos-bazsalikomos csirke barna 
 rizstésztával
Anyu roppanós chilis csirkéje

Mochipizza pirított zöldségekkel
Lazac borsóval és póréhagymával
Pikáns cukkinitészta
„Tök bolognai” spagetti
Tízperces kefirleves
Mat legegyszerűbb vega burgere
Gyors halszeletes taco
Zöld Szörny-tekercs
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