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A könyvben közölt információk teljes mértékben ismeretter-
jesztõ jellegûek. A leírt terápiás módszerek, életvezetési taná-
csok és kezelési módok csak orvosi felügyelet mellett alkalmaz-
hatóak. Mindaz, ami a könyvben található, nem használható
önmagában terápiaként. A szerzõ és a kiadó semmiféle felelõssé-
get nem vállal a könyvben talált információk terápiás alkalma-
zása vagy helytelen felhasználása esetében.

A receptek Paola Reverso doktornõ ötletei alapján készültek.

Nézzünk másképp a táplálkozásra! 5
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Malte fiamnak, végtelen szeretettel
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Ajánlás a magyar kiadáshoz

Jó néhány dolog képes fogyni akaratunkon kívül is, talán leg-
érzékenyebben érint ezek közül mindnyájunkat az idõ. Ideális
testsúlyunk fenntartásáért, és a fogyásért azonban napról napra
tudatosan kell cselekednünk. 

A téma kiemelkedõ fontosságát nemcsak a környezetünk-
ben látható rengeteg túlsúlyos és elhízott gyermek, illetve fel-
nõtt jelzi, hanem az a tény is, hogy a könyvesboltok fogyókúrák-
kal kapcsolatos kínálata megnõtt. A sokféle módszer arra utal,
hogy nincsen egyetlen, igazi üdvözítõ út a testsúly egészséges
fenntartásához és szabályozásához.

Dr. Filippo Ongaro olasz orvos, a Quintess Tudásközpont
nemzetközi orvos-igazgatója, immár második, magyarul is meg-
jelent könyvében arra a merész feladatra vállalkozik, hogy taná-
csokkal lássa el az egészséges életmód híveit. 

Mûve nem egy a sok közül, hiszen kiemelkedik közvetlen, jól
érthetõ stílusával, tudományos alapokon nyugvó, világos mon-
danivalójával. Régi, elterjedt hiedelmeket cáfol, és a legújabb
genetikai, nutrigenomikai ismeretek alapján korszerû irányokat
mutat mindennapjaink ételeinek kiválasztásához, a hibás élet-
módi szokások helyes megváltoztatásához. 

A könyv legfontosabb tanulsága az, hogy a kalóriabevitel
csökkentése és a mozgás önmagában céltalan próbálkozás, ha
nem a megfelelõ minõségû és összetételû táplálékokat választjuk

Elõszó 13
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étkezéseinkhez. Az érdekes, konkrét esetbemutatásokkal igazolt
mondanivalót választékos receptek egészítik ki.

A Quintess Tudásközpont támogatásával megjelent kitûnõ
könyvet szívbõl ajánlom azoknak, akik fogyni szeretnének, de
azoknak is, akik a kóros elhízást idõben szeretnék megelõzni.

Dr. Fekete György

Úgy egyél, hogy lefogyjál!14
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Elõszó

Könyvemmel szeretném megmutatni, hogyan ehetünk anélkül,
hogy híznánk.

Talán akad még, aki emlékszik arra, amikor az 1980-as évek
elején berobbant életünkbe a dzsogging-, az aerobik- és a fitnesz-
láz. Az Egyesült Államokban a híres színésznõ, Jane Fonda sze-
replésével készült aerobik-videokazetták jártak kézrõl kézre az
amerikai háziasszonyok között, akik immár a tévé elõtt is vé-
gezhették a különbözõ tornagyakorlatokat. Az egyik kiadásból
17 millió darab kelt el, ami serkentette a videomagnók forgal-
mazását is.

Hazámban, Olaszországban is történt több ehhez hasonló
látványos eset. Az évek során különféle magazinokban, video-
kazettán és tévémûsorokban sokféle tornagyakorlat jelent meg.
De vajon hozzájárultak-e ezek ahhoz, hogy az emberek meg-
szabaduljanak az ülõmunka és a mozgásszegény életmód káros
hatásaitól? Egyáltalán nem.

Ezért nem véletlen, hogy a táplálkozás kérdése újra elõtérbe
került. Napjainkban a legtöbb újságban, magazinban, tévé-
mûsorban feltûnik legalább egy szakács, aki meg akar bennün-
ket tanítani arra, hogyan fõzzünk. Ezek a közszereplõk olykor
könnyedén elkalandoznak a klasszikus értelemben vett gasztro-
nómia területérõl egy még érdekesebb és ígéretesebb kulináris
terepre, az egészséges táplálkozás territóriumára. Igen dicsé-
retes és becsülendõ szándék, de a komoly hagyományokkal

Elõszó 15
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rendelkezõ magazinokban és népszerû tévémûsorokban az egy-
szerû, mégis ízléses, dekoratív kivitelezés, a gyors elkészítési
mód legtöbbször szemfényvesztés, pontosan megkoreografált
komédia.

A cikkek és tévémûsorok száma olyannyira megnõtt, hogy
még a legellenállóbbak gyomrát is megfekszi a végtelen sorban
áradó receptözön. 

Még a könyvesboltokban sem vagyunk biztonságban. A pol-
cokról töméntelen mennyiségû könyv kacsingat ránk, amelyek
borítói különbözõ ennivalócsodákat kínálnak, és szerzõi út-
mutatást ígérnek a diétás táplálkozás útvesztõiben. Vajon mind-
azok a receptek és elméletek egy csapásra karcsúbbá és egész-
ségesebbé is tesznek-e bennünket? Sajnos ezt egyelõre nem
állíthatjuk.

Sõt a meglehetõsen felszínes és eltúlzott, elõre gyártott és jól
megcukrozott, végül elénk tálalt információbomba igencsak
távol áll a táplálkozástudománytól. Általában az ellenkezõ hatást
váltja ki, hiszen veszélyezteti a valódi életmódváltás lehetõsé-
gét, olykor pedig egyszerûen csak untatja vagy elbizonytalanítja
az olvasót. 

Sokszor tapasztalhatjuk, hogy a szavak és a képek túlsúlya
alatt a lényeg nem jut el hozzánk, és már arra sem érzünk vágyat,
hogy foglalkozzunk vele. 

Nagy hiba lenne, ha most is ez történne.
Napjaink egyik legnagyobb problémája az elhízás, és talán még

sohasem volt ennyire szükség arra, hogy megtanuljunk helyesen
táplálkozni, és azáltal vigyázzunk a vonalainkra, hogy megtanu-
lunk helyesen táplálkozni.

Sokkal többet kellene törõdnünk ezzel. Jóllehet tudjuk,
mennyire életbevágó kérdés, mégis egészen mások a prioritá-
saink, és a helyzet komolysága ellenére is csak felszínes beszél-
getésekig jutunk el.

Úgy egyél, hogy lefogyjál!16
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Persze az is igaz, hogy az emberek nem fognak csak azért vál-
toztatni az életükön, mert mindenféle felkapott, többé-kevésbé
egészséges ennivalót mutogatnak nekik. Ez még inkább igaz, ha
azt is figyelembe vesszük, hogy az újabb és egyre izgalmasabb
gasztrotúrák egyébként is figyelmen kívül hagyják az egészséget
valóban érintõ lényegi szempontokat.

Könyvem ennek a látszólag termékeny, de lényegét tekintve
mégis nagyon felszínes folyamatnak a gyümölcseként érett meg
az egyre terebélyesedõ táplálkozástudatosság fáján. Célom, hogy
a nyugati civilizáció azonnal ráérezzen a problémára, és a meg-
szokott, unalmas válaszok helyett hasznos és hatásos megoldáso-
kat kapjon.

Ezzel szeretnék reagálni olvasóim kétségbeesett felvetéseire.
Az elmúlt hónapok során a szinte unalomig ismétlõdõ kérdéseik-
kel bombáztak. Gondolataik, felvetéseik kivétel nélkül azt vissz-
hangozták: Mit tegyünk, hogy ne hízzunk? Hogyan fogyjunk le?
Miképpen tarthatjuk fenn jó fizikai kondíciónkat? 

Elõzõ könyvemben – Úgy egyél, hogy jól legyél!* – nem ad-
tam minden kérdésre kielégítõ választ, jól mutatta ezt a közön-
ségtalálkozókon és a könyvbemutatókon feltett számtalan kér-
dés, illetve a blogom olvasói által küldött rengeteg email. Ekkor
vált világossá számomra, hogy bár megtanítottam olvasóimnak,
hogyan használják ki a tápanyagokban fellelhetõ gyógyerõt és
energiaforrásokat, azt még nem mutattam meg nekik, hogyan
fogyjanak le.

Minden korosztályból kértek tõlem tanácsot, fogyni vágyók
és ételfüggõséggel küzdõk, vagy egyszerûen olyanok, akik ugyan

Elõszó 17

* dr. Filippo Ongaro: Úgy egyél, hogy jól legyél! – Korszakalkató szemléletváltás
a táplálkozásban (Mangia che ti passa: Uno sguardo rivoluzionario sul cibo
per vivere più sani e più a lungo) Ford.: Megyeri Zsuzsanna. Budapest, HVG
Könyvek, 2011.
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még egészségesek, de túlságosan is rabjai egyes étkezési szoká-
soknak vagy bizonyos ételeknek; férfiak és nõk, akik õrült módon
ragaszkodnak ideális önmagukhoz, és különbözõ önsanyarga-
tási formák segítségével akarják visszanyerni rég elvesztett for-
májukat; aggódó anyák és apák, akik nem képesek ellenõrizni és
kordában tartani gyermekeik étvágyát.

Így hát megértettem, nagy szükség van egy olyan könyvre,
amely épp ennek a célcsoportnak szól és segítséget ad ahhoz,
miképpen tûnjenek el a fölösleges kilók, és hogyan tájéko-
zódjunk abban a dantei sötétlõ erdõben, amivé mára a diéta vi-
lága vált.

Ez az igen vegyes összetételû, de azonos érdeklõdésû és ér-
dekû csoport valójában csak egyet szeretne: egy használható
módszert, amely kulcsot adhat a tényleges megoldáshoz. Ez a
célközönség szinte már teljesen reményvesztetté vált a hiába-
való keresés során. Nagyon sokan vannak olyanok, akik szenved-
nek a pluszkilóktól, és mégsem tudnak tartósan fogyni. 

Sokan már több száz diétát kipróbáltak, és sorra csalódtak,
mert semennyit sem fogytak, vagy az éppen leadott kilókat leg-
alább ugyanolyan szédítõ sebességgel szedték fel újra.

Többen a mindent megígérõ, csodával hitegetõ módszerek
áldozatai, mert a fellengzõs ígéretek semmilyen kézzelfogható
eredményt nem hoznak. Ezért egyre komolyabb gondot jelent 
a táplálkozás és az evés. A legtöbb embernek egyetlen vágya van,
hogy lefogyjon és megõrizze a karcsúságát.

Mert ez az igazi probléma: sokaknak valóban sikerül lefogyni,
ám a siker mindig csak röpke idõre szól, és néhány hét leforgása
alatt a kilókat már vissza is szedik. A végeredmény? Hízunk épp-
úgy, mint a fogyókúra elõtt, sõt néha még jobban is.

Az Úgy egyél, hogy lefogyjál! már címében megragadja azt a
megközelítést, amely szerint nem pusztán az egyszerû kalória-
bevitel-csökkentés vagy ételeink megválasztása segít majd a zsír

Úgy egyél, hogy lefogyjál!18

Ongaro_2_munka.qxd  11/27/2012  9:12 AM  Page 18



égetésében. Talán paradoxnak tûnik, de az evésnek nagy szerepe
van a fogyásban.

Az Úgy egyél, hogy jól legyél!-ben arra helyeztem a hangsúlyt,
hogyan használjuk fel a táplálékok erejét, gyógyító funkcióját.
Ebben a könyvben bemutatom, milyen tényleges okokra vezet-
hetõ vissza az elhízás, hogy megtanuljuk szeretni, értékelni és
nem ellenségként kezelni ételeinket, hiszen így lesznek majd
hûséges társaink a fogyókúra kemény csatájában.

Elõzõ könyvem fogadtatása minden elvárást felülmúlt, ki-
emelkedõ helyet kapott az amúgy teljesen zsúfolt könyvpiaco-
kon. A sikerhez nagyban hozzájárult az olvasók élménybeszá-
molója arról, hogyan ismerték meg a táplálkozás pozitív oldalait.
Számomra nagyon fontos volt, hogy ily módon közvetlen kapcso-
latba kerültem az olvasóimmal, és közvetlen visszajelzést kap-
tam arról, hogy a tanácsaim valóban segítenek. A könyv nem-
csak vonzotta az olvasóközönséget és érdeklõdést keltett, de be
is tartotta, amit ígért. Alapvetése – hogy táplálékunk nem az
ellenségünk, hanem éppen ellenkezõleg egészséges életünkhöz
szükséges alkotóelemeket hordozza, és segít elkerülni a beteg-
ségeket – sokakban erõs öntudatot ébresztetett. 

Bízom abban, hogy második, fogyással kapcsolatos könyvem
is sikert arat majd. Szentül hiszem, hogy a nyugati civilizáció-
nak nagy szüksége van egy egészségforradalomra. Kész õrület,
hogy vagyonokat költünk a különbözõ kutatásokra és kúrákra,
miközben a legfontosabb problémákkal, az életmódváltással, a
káros hatások legyõzésével és kiküszöbölésével nem foglalko-
zunk. Becslések szerint a hagyományos orvosi terápia csupán
10%-ban járul hozzá egészségünk megõrzéséhez. A fennmaradó
90% az idegrendszerünkre gyakorolt hatásoktól, az egyéni
döntéseinktõl és választásainktól, a genetikai adottságainktól
és a környezetünktõl függ. De csak akkor tudunk helyesen dön-
teni, ha birtokában vagyunk a megfelelõ információknak.

Elõszó 19
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Ez a könyv éppen ahhoz nyújt segítséget, hogy egyszer és
mindenkorra lefogyjunk, és elkerüljük a jojó-hatást. Célom, hogy
felkészítsük a pozitív változásokra a szervezetünket, és elõmoz-
dítsuk általános egészségi állapotunk javulását.

Úgy egyél, hogy lefogyjál!20
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Bevezetés

Miközben a média egy kirakatbabára emlékeztetõ, karcsú, min-
den szempontból tökéletes férfi- és nõi testképet sugall, addig a
hétköznapi életben egy egészen más valósággal kell szinte mind-
nyájunknak megküzdenünk. A kilók elleni harccal. Néha állan-
dó önsanyargatással, máskor alkalomszerûen, az ünnepek után,
vagy a nyaralást követõen, vagy éppen ellenkezõleg azt megelõ-
zõen kezdünk el fogyókúrázni. Szeretünk odafigyelni magunkra,
de sokszor megtorpanunk egy diéta közepén, mert nem elég
látványos a siker. Arra sem gondolunk, hogy testünk nem olyan,
mint egy névjegykártya, amelyet egyszerûen csak elõveszünk,
amikor bemutatkozunk másoknak. Testünk mi magunk vagyunk:
egészségünk, jóllétünk, életünk.

A túlzott zsírproblémákat nem kezelhetjük csupán esztéti-
kai problémaként. Férfiak és nõk, fiatalok és idõsek, gazdagok és
szegények, akármelyik emberfajtára vagy népcsoportra gondo-
lunk, mind egyre kövérebbek. A Földön több mint 1,5 millárd
ember mondható túlsúlyosnak. Olyan mintha egy hatalmas olaj-
folt lepné el a kontinenseket. Nekik már nemcsak „egy kis feles-
leggel” kell megküzdeniük. Veszélyben van egészségük, élettarta-
muk és életminõségük.

Sokan már járványnak nevezik az elhízást, és az igazat meg-
vallva ez nem is tekinthetõ túlzásnak. Annak ellenére, hogy a
túlsúly nem fertõzõ betegség, a legutóbbi évtizedekben mégis
olyan sebességgel terjedt el, mint a legpusztítóbb járványok,

Bevezetés 21
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dacára, hogy itt nem valamilyen vírus vagy baktérium a „kór-
okozó”, hanem a helytelen életmód. 

Mégis sok orvos állítja, hogy lefogyni igazán gyerekjáték:
„csak kevesebbet kell enni és több kalóriát elégetni, vagyis mo-
zogni”. Így hintik az igét, mintha varázspálca lenne a kezükben.
De azok a sztereotípiák, amelyeket belénk sulykolnak évtizedek
óta, igen csekély varázserõvel rendelkeznek (sõt szinte mindig
ugyanazokat a régi és elcsépelt diétás módszereket hajtogatják,
amelyek semmit sem érnek). Ezen elvek követõi és hirdetõi 
a zsírfogyasztás és a kalóriatáblázatok megszállottai, szerintük 
az elhízás pusztán a túlzott kalóriabevitel eredménye, mintha az
emberi test csupán egyszerû folyószámla vagy céges könyvelõi
mérleg lenne egy cégnél. Elég szomorú, hogy az orvosok nagy
része megszállottan csak a kalóriabevitelre gondol, ebbe kapasz-
kodik, ebben látja a megoldást, miközben a világ egyre csak hízik
és hízik.

A fogyni vágyó a végtelen diéták célpontja lesz, a zöldség-
levesektõl a gyógyteákon és a paleolit táplálkozáson át az Atkins-
féle étrendig. Ezek mind hirtelen törtek be a köztudatba, majd
egyik napról a másikra a süllyesztõbe kerültek, vagy szépen be-
csomagolt csalóka ábrándokká váltak. De ne feledkezzünk meg
azokról az állandó, jópofáskodó, olykor provokatív üzenetekrõl
sem, amelyeket az élelmiszeripar-marketing folyamatosan köz-
vetít, valamint a különbözõ, zavaros fogyókúrás elméletekrõl
sem. Már meg is vehetjük a cukor nélküli termékeket (tele-
tömve édesítõszerekkel), a „light” enni- és innivalókat, ame-
lyekben kevés a zsír (de rengeteg cukrot tartalmaznak), és a ter-
mészetesnek mondott élelmiszereket (tele tartósítószerekkel).

Rendet kell teremtenünk ebben a káoszban, mert a diétás
táplálkozás sokkal bonyolultabb, mint ahogy azt bemesélik
nekünk. Az igazság sokszor fáj, de muszáj szembenéznünk vele.
Ez most a legfontosabb. Valami megbomlott abban a csodálatos
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és finom egyensúlyban, amely anyagcserénk és környezetünk
közt létrejött, és ennek eredetét az általunk fogyasztott élelmi-
szerekben kell keresnünk.
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