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1. Előszó 
 

Ha ezt az anyagot a kezedbe vetted, akkor már óriási lépést tettél annak érdekében, hogy gyermekednek segíts az 
autizmus okozta nehézségeinek a leküzdésében.  

 

Ha ráadásul el is olvasod ezt a jegyzetet, amelynek megírásában több sorstárs szülőtársam is segítségemre volt, és 
magad is úgy döntesz, hogy belevágsz a speciális diétába, akkor közel kerülsz ahhoz, hogy a gyermekedet hamarosan 
boldognak és kiegyensúlyozottnak lásd! Megadod neki a lehetőséget ahhoz, hogy súlyosabb esetben látványosan javuljon 
az állapota, enyhébb tünet esetén pedig akár teljesen tünetmentes legyen.  

 

De ne felejtsd el, hogy ez nem egyik napról a másikra megy. Sok türelemre, kitartásra, szülői trükkre és legfőképpen időre 
lesz szükséged. 

 

Annak, hogy ez a jegyzet elkészült személyes oka van ….. 

 

Ikreim egyikénél fejlődésbeli lemaradást és „furcsa” viselkedést tapasztaltam, ami csak 15 hónapos kora után kezdett 
számomra aggasztóvá válni. 18 hónaposan Győrben a Gézengúz Alapítványnál autizmus spektrum valószínűségét 
állapították meg. 

 

Az ok, hogy olyan korán észrevettem nála a lemaradást és a furcsaságokat az volt, hogy már volt ebben a témában saját 
tapasztalatom. Nagyfiam 15 éves, értelmileg középsúlyos sérült. Epilepsziával él, amely miatt 2,5 éves korában 
epilepsziasebészeti agyműtéten esett át, ahol a rendellenesen fejlődött agyi területet eltávolították. A korábbi rohamok 
megszűntek, de a rohamtevékenység másik agyi területre tevődött át. 

Mikor ő ennyi idős volt, nem vettem észre, hogy le van maradva, mert első baba és mindenki a környezetemben 
nyugtatgatott, hogy majd fog ő beszélni, meg minden gyerek más, stb. Mivel mindenféle terápiát és fejlesztést a számára 
is felkutattam, csakúgy, mint a kisfiamnál ma, így nagyon nagy tapasztalatra tettem szert ezen a területen. Felmerült egy 
időben az autizmus is, de nem autista, viszont az érdeklődésem az autizmus irányában megmaradt. 

 

Mikor a kisfiamnál kézhez kaptuk a szakvéleményt, kétségbe esve kerestem, kutattam hónapokig, mire lett egy 
megérzésem, hogy esetleg ételallergia vagy valami más szervi dolog is szerepet játszhat a tévútra kanyarodott 
fejlődésben. 

 

Az első ételallergia vizsgálat nyomán beigazolódott, hogy nagyon sok dologra allergiás. Ekkor kivontam ezeket az 
anyagokat a táplálkozásából, illetve olvasmányaim alapján 1 nap alatt paleo-ra váltottam. Később a közben kritikussá vált 
emésztőrendszeri állapota és akuttá vált tünetei miatt 2 hónap múltán pedig 1 nap alatt GAPS-étrendre.  

 

Mivel a GAPS-étrend a megjelenésekor (kb. 2004-ben) nem tartalmazta azokat az információkat, hogy hogyan 
módosítsam az étrend lépéseit, ha fennáll az ételallergia, ételintolerancia, így éreztem, hogy nem ez a mi utunk.  

Ekkor rátaláltam a jelenleg már 7 hónapja vezetett tej-, glutén-, finomított cukor-, keményítő-, hüvelyes és szójamentes, 
kombinált alacsony hisztamintartalmú étrendre, illetve a különböző kiegészítőkre, laborvizsgálatokra. 

 

Könnyű volt váltani, mert ezt a számomra már ismert paleo alapelvekhez hasonló, alacsony hisztamintartalmú 
alapanyagokra épülő diétát (vagy inkább étrendet) a laborvizsgálatok eredményeivel kombinálva egyénre szabva 
alkalmaztam, méghozzá az ikreim mindegyikére egységesen. 

 

Kisfiam már az első diéta megkezdése, azaz a tej, gabona és tojás elhagyása után 2 héttel megváltozott. Visszatért a 
korábban eltűnt szemkontaktusa. 2 hónap múlva elkezdett halandzsázni.  

Mára, azaz összesen 9 hónap diétázás után az autisztikus tünetek 90%-át elhagyta! Érti, amit mondunk neki, észlelése a 
semmiből tökéletessé vált. Már sokat utánoz, a játékokkal már rendeltetésszerűen játszik. Figyelme sokat fejlődött, már 
néz rövidebb meséket - miközben mosolyog is rajta. A beszédfejlődés tekintetében is tapasztaltunk előrelépést: már pár 
szót néha kimond.  

 

Az első ultramaratont már lefutottuk…. 

    ….. de hosszú még az út! 
 

MEGJEGYZÉS: Ezt az első információs füzetet követi majd több is, amelyben a SOHA TÖBBÉ AUTIZMUS! c. 
előadásomban összefoglalt információkat témánként fogjuk a sorstárs „régi motoros” anyukákkal 
feldolgozni, hogy Te is nagyon hamar belekezdhess gyermeked gyógyításába!  
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2. Bevezető 
 

Első lépésként az alábbi könyvek elolvasását mindenképpen javaslom. Ezek az alap szakirodalmak, hogy el tudj indulni. 
Szülőtársaimmal együtt, akik most segíteni szeretnénk Neked, a szakirodalom elolvasásával kezdtük!!! 

Fontos, hogy megértsd, hogy mi hogyan működik a testünkben, milyen ok-okozati összefüggések vannak a 
szervezetünkben, mi az, ami elromolhatott és hogy tudjuk helyrehozni? 
 

Könyvek: 

Dr. Natasha Campbell-McBride: GAP-szindróma 

 
 

A GAPS könyv nagyon részletesen leírja az 
emésztőrendszer és a pszichikai betegségek kapcsolatát, 
okát, kialakulását, gyógyításának logikáját. 

FIGYELEM! A könyvben leírt diétát csak tanulmányozási 

céllal javaslom, mert alkalmazás tekintetében már van 
korszerűbb, melyet ez az ismertető részletez, és ezentúl 
még a laboreredmények ismeretében egyénre szabható. 

Giulia Anders: Bélügyek 

 

 

A Bélügyek c. könyv pedig nagyon könnyed, humoros 
stílusban mutatja meg a bélrendszerünk működését, a 
pszichikai és más betegségek kapcsolatát is. 

 

http://bookline.hu/product/home.action?_v=Dr_Natasha_Campbell_McBride
_Gap_szindroma_Az_emesztes_es_a_pszichologia_kapcsolata_Bovitett_ki
adas&id=123466&type=22 

http://bookline.hu/product/home.action?_v=Giulia_Enders_Belugyek_A_b
elek_csodalatos_vilaga_es_a_jo_emesztes&id=276387&type=22 

Más érdekes könyvet is javasolnék, ezek közül néhányat a SOHA TÖBBÉ AUTIZMUS! c. előadásom PDF változatának 
utolsó oldala is tartalmaz. 

 

Nagyon fontos az önfejlesztés!  

 

A kezdetekkor napi több órát töltöttek a hasonló cipőben járó szülőtársaim is kutatással, olvasással, megértéssel.  

 

A táplálkozástudomány, a biomedicina, a homeopátia, az étrendkiegészítők, a fitoterápia, mind-mind tudomány. Ezért 
rengeteg új szóval, kifejezéssel találkozhatsz, amivel korábban nem, hiszen gyakorló anyukaként vagy apukaként élted 
életet, nem pedig egészségügyi vagy természetgyógyászati szakterületen.  

 

Törekszem arra, hogy az eddig összegyűjtött tapasztalataimat, tapasztalatainkat a lehető legegyszerűbben fogalmazzam 
meg, de valószínű, hogy így is lesz, ami első olvasásra nehezen érthető. 

 

Ha valamit nem értesz, akkor első körben használd a google-t: szinte mindenre kapható válasz, csak keresni kell! Ha 
végül mégsem találsz magyarázatot, akkor kérdezz nyugodtan a SOHA TÖBBÉ AUTIZMUS! facebook oldalon! Igyekszem 
a többi anyukával együtt mindenben segíteni Neked.  

 

Viszont egyre több szülőnek van szüksége segítségre, így csak akkor tudok és tudunk érdemben mindenkinek segíteni, ha 
az időnket nem azzal töltjük, hogy elmagyarázzuk 5x-10x-50x…hogy pl. miért kell minimum glutén- és kazeinmentesen 
étkezni vagy miért szükségesek a laborvizsgálatok, még akkor is, ha fizetni kell valamelyikért. 

 

A fenti könyvek az összes alapkérdésre választ adnak, ezért javasoljuk. 

 

Kis fogalom definíció:  

A diéta alatt általában én egy meghatározott étrendet értek, amelyet bizonyos időponttól bizonyos időpontig bizonyos céllal 
folytatok. Aztán esetleg visszatérek a régi étrendemhez vagy áttérek egy más étkezési rendre.  

Az étrend alatt pedig egy komplex táplálkozási rendszert értek, amelyet az életmódba beépítve folytatok (értem itt alatta a 
főzéseket, a vásárlásokat, a táplálékkiegészítőket és adagolásukat is). 

http://bookline.hu/product/home.action?_v=Dr_Natasha_Campbell_McBride_Gap_szindroma_Az_emesztes_es_a_pszichologia_kapcsolata_Bovitett_kiadas&id=123466&type=22
http://bookline.hu/product/home.action?_v=Dr_Natasha_Campbell_McBride_Gap_szindroma_Az_emesztes_es_a_pszichologia_kapcsolata_Bovitett_kiadas&id=123466&type=22
http://bookline.hu/product/home.action?_v=Dr_Natasha_Campbell_McBride_Gap_szindroma_Az_emesztes_es_a_pszichologia_kapcsolata_Bovitett_kiadas&id=123466&type=22
http://bookline.hu/product/home.action?_v=Giulia_Enders_Belugyek_A_belek_csodalatos_vilaga_es_a_jo_emesztes&id=276387&type=22
http://bookline.hu/product/home.action?_v=Giulia_Enders_Belugyek_A_belek_csodalatos_vilaga_es_a_jo_emesztes&id=276387&type=22
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3. Vágjunk bele! 
 

Ez több, mint diéta. Ez egy étrend. Ez egy komplex gyógyítási rendszer, amely sok tényezőből áll. 

Az étrend (diéta) szerepét én 70%-osnak érzem. Ehhez képest a fitoterápiás cseppet, mint 1 csepp levendula az ágyába, 
pedig „csak” nüansznak - kvázi ezreléknyinek, de ez is fontos, mert hozzátesz a nagy egészhez.  

 

A gyógyítás első pillére  

a bélflóra  

helyreállítása 
 

3.1 Mi a felborult bélflóra?  

A flóra jótékony és „kártékony” résztvevőinek az egyensúlya felborul a „kártékonyok” javára. 
 

3.2 Mi a következménye? 

A túlsúlyban lévő patogén (kártékony) bélflóra irányítja a testet és az idegrendszert. 

- szénhidrátot, tejfehérjét (kazein), gabonafehérjét (glutén) kíván a kártékony bélflóra 
- a kazein és glutén az emésztőrendszer ezekből étrendi ópiátokat, azaz „idegrendszerre ható drogokat” 

gyárt, melyek folyamatosan mérgezik az idegrendszert 
 kezeinből  kazeomorfint 
 gluténből  gluteoformint 

- a felszaporodott kártékony bélflóra résztvevőinek az ürüléke szintén toxin, azaz méreg 
- nem emésztődik meg a táplálék, mert a gyomorban is kevés az emésztőenzim, így az előemésztetlen 

táplálék kerül a bélrendszerbe 
- elszaporodnak a 

 gombák, mint candida, 
 káros baktériumok, mint helicobacterium pylori, 
 paraziták 

- a gombák a gyökereikkel, a baktériumok pl. a spirális szerkezetükkel és a paraziták is lyukakat csinálnak a 

bélfalon -> ez a lyukas bél szindróma 

 

3.3 Mi a következménye a lyukas bélnek? 

A lyukakon keresztül átszivárognak a vérbe a nem odavaló anyagok: 

- a patogén bélflóra által termelt toxinok (ez az ürülékük), 
- az emésztetlen táplálék, 
- a bizonyos mértékben és minőségben megemésztett anyagok, mint az étrendi ópiátok a tejből és 

gluténból,  

 ezek pedig a vér-agy gáton átjutva mérgezik az idegrendszert 

 

3.4 Mi a következménye az idegrendszer mérgezésének? 

A legenyhébb figyelemzavaron, magatartászavaron át a legsúlyosabb állapotokig, pl. autizmusig, felnőtt korban pedig a 
bőrproblémáktól kezdődően, a migrénen, hangulatingadozáson, koncentrációzavaron át a depresszióig. 
 

3.5 Mi a cél? 

Az emésztőrendszer gyulladásainak, áteresztésének megszüntetése, a gyógyulási folyamat eredményes „lezárultával” 
bizonyos étel alapanyagok ismételt bevezetése, ezáltal 
 

 az autizmus (vagy más pszichikai) tünetek  

csökkentése  

vagy  

teljes megszüntetése. 
 

 

FONTOS! Az allergiavizsgálatok által kimutatott alapanyagokat szinte soha nem lehet visszavezetni. 

A tejmentes, gluténmentes, finomított cukormentes alapelveket érintettség esetén egy életen át 
javasolt tartani! 
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4. Az étrend 
 

 

4.1 A mélyülő szintek 

Az ábra kívülről befelé haladva szemlélteti az étrend (vagy diéta) megvalósítási vagy bonyolultsági fokozatait, illetve a 
laborvizsgálatok nélkül elkezdhető, majd a 3. szinttől már azzal kombinálandó fokozatait. 

A 3. és a 4. szint a megvalósítás logikai folyamatában felcserélhető. 
 

 

 

 

1.szint: 

tejmentes, 

gluténmentes 

finomított cukormentes 

(javaslom még a tojásfehérje kivonását) 

 

 

 
2.szint: 

keményítőmentes 

(rizs, kukorica, burgonya), 
szójamentes, hüvelyesek mentes 

(megengedett gabona: köles, hajdina, quinoa, amarant) 

 

 

 
3.szint:  

kombinálva 
az ételintolerancia, ételallergia 

eredményeivel (azokat is kivonni) 
(legtöbb gyermek esetén tojásfehérjét biztosan ki kell vonni) 

 

 
4.szint:  

alacsony 
hisztamintartalmú 

alapanyagok (táblázat) 
(pl. alma igen, banán nem) 

frissen főzés 24 órán belüli fogyasztással 
és/vagy fagyasztás adagonként 

 

 

 

5.szint: 

pozitív 
labor esetén 

fruktózra, szerotoninra, 
oxalátra, fenolra, 

stb. is 
módosítani 
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Én a 3 diétára (először paleo, aztán GAPS), végül a tejmentes, gluténmentes, cukormentes, kombinált alacsony hisztamin 
diétára 1-1 nap alatt álltam át. 

Ha a gyermeked 2-3 éves, aki csak Tőled kapja az ételt, javaslom azonnal a teljes diétára átállni. Ebben is lehet 
fokozatokat tartani. A receptgyűjtemény (3. sz. melléklet) segítségével egyszerű ételeket az első pár hétben gyorsan lehet 
készíteni. 

 

Ha  A GYERMEK NAGYOBB ÉS MÁR MEGSZOKOTT ÍZVILÁGA VAN ÉS AZ ÚJJAL SZEMBEN KRITIKUS, AKKOR a 

leglényegesebb elemnél, az 1. szintnél érdemes kezdeni és lehet lépésről-lépésre haladni. A gyermek 
elfogadókészségétől függően lehet a szinteken tovább lépni. 

 

Első lépésként MINDENKÉPPEN a cukor-tej-glutén azonnali kivonása a leggyorsabban megvalósítható. Ez az étrend 

ezen a szinten már sok gyereknél hatékony, viszont ez még csak tüneti kezelés.   

 

Az okokat nem szünteti meg vagy csak nagyon hosszú idő múlva, mert a bélrendszer így csak nagyon lassan 

regenerálódik. A bélrendszer regeneráláshoz egyénre szabott étrend szükséges.  

 

Ez a gyógyító étrend (vagy akár az alap tejmentes-gluténmentes diéta) semmiképpen nem árt (akár az egész családnak 
sem), mert a jót a jobbra felcserélni mindig jó döntés. 

 

Én a gyermekeimmel együtt diétázom, mert szerettem volna tudni, hogy milyen hatása van. 9 hónapja diétázom, már pár 
hét-hónap alatt javult a figyelmem, a koncentrálóképességem, gyorsabban jár az agyam, nem érzem magam étkezés után 
elnehezültnek, nem vagyok nehézkes és fáradt. A hangulatom is sokkal jobb, bár én alapvetően optimista vagyok és a 
nehézségek ellenére is legtöbbször vidám. Az emésztőrendszeri tüneteim elmúltak, a bőrproblémáim hullámzóak 
(anyukaként kerülök néha olyan helyzetbe, hogy „kalkulált” diétahibát kell elkövetnem, de csakis a 4. és 5. szinten 
hibázom). 

 

4.2 A diéta első „tünetei” 

A diéta „jótékony” tünetei mellett (azaz pl. a kedvező viselkedés, visszatérő szemkontaktus, stb.) pár napon belül már 
megjelenhetnek testi tünetek is.  

Ezek a méregtelenítés okozta tünetek, 

más néven detoxifikációs vagy rövid nevén detox tünetek. 

 

Oka: Mivel a felborult bélflóra baktériumai már nem kapják meg a kedvenc ételeiket, ezért hajlamosak emiatt „reklamálni”, 
majd lassan-lassan elkezdenek elpusztulni. Ez a pusztulási folyamat méregtelenítései (detoxikációs) tünetekkel járhat.  

A diéta megkezdése mellett javasolt rögtön probiotikumot is adni (lásd 4. sz. melléklet: Táplálékkiegészítők). 

 

Ezek a tünetek a következők lehetnek: 

 pirosas vagy színtelen pöttyök, rücskök a bőrön, általában törzsön elöl hátul 

 vizelet több, elszíneződik 

 széklet állaga, minősége is megváltozik, ha lazul, elszíneződik, zsírosodik, vizesedik, furcsa szaga lesz (savanyú, 
ecetes, műanyagszagú, stb.) 

 ekcéma felerősödik 

 ritkább, de nagyobb gyerekek panaszkodhatnak akár fejfájásra is 

 alvászavar, elalvás/átalvás is  

 hisztisebb, pörgősebb lehet, dührohamok felerősödhetnek 

 

FONTOS ! Ezek a detox tünetek pár nap / hét / hónap után elmúlnak, de időről-időre újra jelentkezhetnek, azonban 
ahogy gyógyul a bélrendszer, egyre enyhébb formában. 

 Hasmenéses, lázas állapotok után is jelentkezhetnek detox tünetek. 

 

A detox tünetek jelentősége: 

 megjelenésekor „örülünk”, mert láthatjuk, hogy a folyamat elindult és jó irányban halad 

 ezek a tünetek, különösen a széklet ad visszajelzést. 
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4.3 Alapelvek, helyettesítések 

1. A cukrot könnyű helyettesíteni (méz, kókuszvirágcukor, eritrit, datolya, mazsola, ha nem fruktóz intoleráns a 

gyermek). 
A másik kettőnél már törni kell az anyukáknak és apukáknak a buksit. 
 
 

2. Tej/joghurt/puding helyettesítése: kókusztej, kókusztejszín. Mandulatej allergén lehet, rizstej keményítős, de 

eleinte megoldásként működik, szójatej semmiképp nem javasolt (génmódosított, és nagyon magas a 
fitoösztrögén –gyakorlatilag az egyik női hormon- tartalma. 

 

3. Glutént tartalmazó gabonák: búza, rozs, árpa, zab.  
a. Helyettesítés: JAVASLOM RÖGTÖN: köles, hajdina, quinoa, amarant 
b. Eleinte (csak nagyon indokolt esetben az átállás alatt, indokolt eset alatt értem, ha a gyermek nagyon 

válogatós, vagy anyagilag ezt könnyebb elérni) rizsliszt, burgonyaliszt, kukoricaliszt, mint 
gluténmentes lisztek (később ezeket is minimalizálni kell, illetve a kukoricalisztet teljesen kizárni, mert 

magas keményítőtartalmuk miatt gátolják a bélrendszer regenerálódását) 
c. Habarás, sűrítés: nyílgyökérliszt, tápiókaliszt, útifűmaghéj, chiamag, lenmag (ha szabad) 
d. Maglisztek (mandula-, szezám-, mák-, dió-, tökmag lisztek), használata csak mértékkel és az 

ételallergia/-intolerancia teszt függvényében, mert a fitátok kiviszik a szervezetből az ásványi anyagokat 
 

MAGYARÁZAT: A fitát egy olyan antinutritív tényező, mely az ásványi anyagokkal kötést képezve, 
képes az alapvető tápanyagok, mint kalcium, vas, cink, magnézium bélben történő 
felszívódásának megakadályozására, ezáltal azok a szervezetből kiürülnek, így fellép 
a tápanyaghiány. 

(TIPP: előzetes beáztatással lehet csökkenteni a fitáttartalmát, utána sütőben kiszárítani, majd 

kávédarálóval ledarálni. nem liszt lesz belőle, hanem pellett (pehely), de sütésre alkalmas, csak 
kevesebb plusz zsiradékot kell hozzáadni) 

 

4. Zsírok: kacsazsír, libazsír, sertészsír, kókuszzsír, pálmazsír, extra szűz olívaolaj 
 
 

5. Húsok: lehetőleg bio forrásból 
 

6. Tojás: lehetőleg bio legyen.  
 
Szinte az összes érintett gyermek a tojásfehérjére allergiás!!!!!, sárgájára pedig 99,9999%, hogy nem.  

 
Az allergiavizsgálaton túl még az intolerancia vizsgálat is mutathat tojásfehérje intoleranciát.  

 

Biztonságos szétválasztás, mosás: Ezt csap alatt le kell mosni, addig míg tapad, majd kicsípve kifolyatható a 

sárgája. Nem ragaszt sütés-főzés során közel sem, de rántottának kiváló, nyersen, akár kókuszvirág cukorral 
kikeverve is jó uzsonna. 

 

Tipp:  

A sárgája kiváló tápanyagforrás és azonnal felszívódik. Uzsonnára, tízóraira nyersen magában vagy mézzel / 
kókuszvirágcukorral kikeverve a gyermekeim kedvence. 

 

 

4.4 Alapanyagok 

A fogyasztható alapanyagokat a fenti kördiagram, a laborvizsgálatok és a az 1. sz. mellékletben található „Ételek 
hisztamintartalma” c. táblázat alapján tudod összeállítani. 

 

4.5 Heti menü tippek 

A 2. sz. melléklet ételtipp variációkat tartalmaz a napi étkezésekhez. Akár heti menüt is összeállíthatsz. Én a diéta 
kezdetén ezt tettem. 

 

4.6 Receptgyűjtemény 

A 3. sz. melléklet pedig a hónapok során összegyűjtött receptjeimet tartalmazza, amely megfelel az alacsony 

hisztamintartalmú, kombinált diétának. 
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4.7 Beszerzés 

Lehetőleg bio forrásokból: 

 Bioboltok, webáruházak, falusi nénik, piac 

 A Google rengeteg bio webáruházat felkínál 
 
Tipp:  

Vigyázat! Ismerős falusi nénitől vásároljunk! Sokszor a piacon a multik termékeit árulhatják vagy már rég betiltott 
vegyszereket alkalmazhatnak a kiskertjükben. 

 

INFORMÁCIÓ: Az a termék, amelyen rajta van, hogy a Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. ellenőrizte, biztosan bio. 
 

Tipp: 

Ne töltsd az idődet bioboltba járkálással, rendelj inkább neten. Kedvezőbbek a netes árak, a szállítási költség (ha nem 
ingyenes) pedig megtérül, mert a ráfordított idő a legdrágább! Illetve még akár üzemanyagban is megtérülhet. 

 

 

4.8 Az étrenddel kapcsolatos kiegészítő információk 

1. sz. melléklet:  Ételek hisztamintartalma táblázat  
2. sz. melléklet:: Ételtippek a napi étkezéshez (reggeli-tízórai-ebéd-uzsonna-vacsora) 
3. sz. melléklet:: Receptgyűjtemény 
4. sz. melléklet: Táplálékkiegészítők 

 

 

4.9 Tippek:  

- lehet az édességek irányából megközelíteni a diétás ételek bevezetését 
- eleinte csak főétkezés között próbálkozni úgy, hogy ha anya eszik, nagy testvér eszik, talán ő is kér 
- arányosító emelős tej: eleinte csak 1-2 kanál új tej a régihez, majd 3-4 hét alatt lassan emelni a kanalak arányát, 

ehhez lehet az eredeti tejet kamuból a 0. héten vízzel hígítani 
- amarantlisztes panírral a rántott húst pl. pár falattal a búzapaníroshoz  a tányérra tenni 
- joghurt: kókusztejkrém+gyümi+édesítő+ciromlé összeturmixol, zselatinnal (kevéske meleg vízzel) összekever, 

hűtőben hűt 
- fagyi: ugyanez, csak kókusztejszín és / vagy zselatin nélkül és mélyhűtő 
- puding: kókusztejszín + nyílgyökérliszt / tápiókaliszt + ízesítés (Paula boci esetén: kakaó (hisztaminos!) / vanília) 

felfőzni és melegen tálkába önteni 
- kenyér: szilikonformában köleskenyér, lásd a receptjeim közt 
- Kölespalacsinta / hajdinapalacsinta, lásd receptek  lekvárral, gyümölcspürével, kompóttal 
- zöldségtócsni (reszelt zöldséget tápiókaliszttel összeragasztani, kis kerek lapocskákat formálni, kókuszolajban 

kisütni 
- Pagett: kenyérke helyett alternatíva (reszelt zöldségek és lisztek keveréke kisütve, tojásmentes egyébként), 

pontos recept fent a receptgyűjteményben 

 

Több tipp és ötlet a FB-csoportokban is kapható a posztolással vagy kereséssel. Receptek is. 

 

MEGJEGYZÉS: A későbbiekben részletesebb ismertetőt is készítünk anyukatársaimmal a következő témakörről (ill. még 
más témakörökről is, amelyek a SOHA TÖBBÉ előadásban szerepelnek): A bélflóra és az 
emésztőrendszer kapcsolata, a különféle étel alapanyagok hatása az emésztőrendszerre és az 
idegrendszerre, valamint az autizmus és más Pszichikai betegségek tüneteire. 
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5. Táplálékkiegészítők 
 

 Probiotikumok 

 Vitaminok 

 Ásványi anyagok 

 Omega 3 olaj 

 Enzimek 

 … és más kiegészítők… 

 

Az általam javasolt táplálékkiegészítők listáját és elérhetőségét a 4. sz. melléklet tartalmazza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Én olyan táplálékkiegészítőket javaslok, amiket a gyermekeim is kapnak, ezek bármely laborvizsgálat nélkül is 
szedhetőek. Ugyanúgy, mintha bemennék egy patikába és vásárolnék különféle vitaminokat, probiotikumokat, halolajat. 
 

Gyermekeim kapnak még ezen kívül is táplálékkiegészítőket, melyeket a különféle laborvizsgálatok indokolnak. 

Természetesen más táplálékkiegészítőket is adhattok, amiket jónak láttok. 
 

Tipp: 

A port tartalmazó kapszulák szétszedhetők és a por tartalom omega3 olajban vagy vízben, mézben, mindenmentes 
joghurtban v kevés ételhez keverve beadható. 

Van például lágy zselatin kapszula, kisollóval kivágva, kinyomható a tartalma. 

Az epres Morepa omega 3 gyermek kapszula pedig elrágicsálható, az eper íz dominál. 
 

 

Hol szerezhetők be a táplálékkiegészítők? 
 

Mikor a táplálékkiegészítőket eleinte több helyről és nagy költséggel szereztem be, írtam egy holland webáruháznak (lásd 
4. sz. melléklet), hogy a be tudja-e szerezni azokat, mert akkor egy helyről lehetne megrendelni.  
 

Itt semmiféle érdekeltség nincs, a táblázat hivatkozásain a termékeket név alapján más weboldalon is meg lehet találni és 
beszerezni. 
 

A legtöbb terméket be tudja szerezni a webáruház. Ez nekik is előny. 

Legfőbb előnyök:  

 ne kelljen 1-esével nagy időráfordítással,  

 külön-külön vámfizetéssel,  

 külön-külön kemény szállítási költségért,  

 külön utalgatással+költséggel  

a gyártóktól USA-ból rendelni. 

 

Ezen kívül vannak termékek, melyeket a holland webáruház nem tud beszerezni vagy nem érdemes odaszállítani, mert 
európai beszerzési forrásúak, így ezeket Ausztriából, Franciaországból, Németországból rendelem interneten.  

FIGYELEM! 

 

Gyermekeim a táplálékkiegészítőket saját döntés alapján kapják, ezekhez semmiféle laborvizsgálat nem 
szükséges. 
 
A SOHA TÖBBÉ infófüzet 4. sz. mellékletében található lista összeállításában orvosi támogatást kaptam.  
 
Ezeken túlmenően bármely táplálékkiegészítő alkalmazásához orvosi / étkezési tanácsadói / kezelői felügyelet 
szükséges.  
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6. Vizsgálatok 
6.1 IgE –teszt: ételallergia vizsgálat  

Az ételallergia az immunrendszeri válasz. 

Vénás vérvétel 

Google 2 legfelső link: 

a) 40 paneles ételallergia teszt 

A vizsgálat ára: 9.900 Ft  

http://www.laboratoriumkft.hu/vizsgalatok/leiras/allergenspecifikus-ige-vizsgalat/ 

b) 20 paneles étel és 20 paneles vegyes 
Díja: 10-12..000 Ft körül 

http://centrumlab.hu/vizsgalat/vegyes-nutritiv-allergia-panel-40 

 

6.2 IgG-teszt: ételintolerancia vizsgálat  

Az ételintolerancia az emésztőrendszeri válasz. 

Ujjbegy vér, otthon elvégezhető, futár szállítja 

226 paneles ételintolerancia vizsgálat:  

Ára: kb. 45-60 ezer Ft 

Google 2 legfelső link: 

http://foodtest.hu/hu/mennyibe-kerul-a-foodtest-200 

http://etel-intolerancia.hu/etelintolerancia-diagnosztika/ 

Ez a vizsgálat az emésztőrendszer gyulladásainak, áteresztésének meggyógyulása után más eredménnyel jár. 
Hasznos információt ad, ha a gyógyulás menete során az első vizsgálatot követően szakszerű gyógyító étrend 
(diéta) +tápkieg mellett 6-8 hónap múlva, de legalább 1 év múlva ismételjük. 

Az új eredmények függvényében vannak étel alapanyagok, melyeket vissza lehet vezetni. 

FONTOS! A tejmentes, gluténmentes, finomított cukormentes alapelveket érintettség esetén egy életen át 
javasolt tartani! 

 

6.3 Biorezonancia: 

Derékra és/vagy csuklóra helyezett pánt, fájdalommentes 

Bár sokan nem ismerik el, eredménye azonban kísértetiesen egybevág fenti 2 féle tétellel, így az 
árérzékenységi szempontból miatt érdemes fenti kettőt ezzel kezdetben kiváltani, amely a diétához támpontot 
nyújthat, de fenti 2 vizsgálat egyikének sem felel meg. 

Szenzoros, izgága gyermeknél jó választás 

Ára: kb. 8.000-10.000 Ft 

 

6.4 Vegateszt 

Hajszál  Szenzoros, izgága gyermeknél legjobb választás 

Biorezonancián alapuló, de Németországban elfogadott orvostechnikai mérés. 

Eredményei szintén egybevágnak fentiekkel. 

Ára: 7.000 Ft 

http://vegateszt.hu/ 

 

6.5 Laktózintolerancia viszgálat  

(laktóz=tejcukor) ez genetikai vizsgálat 

Tejallergia esetén felesleges elvégezni. Szájnyálkahártyából kis pamaccsal vett szöveti sejtek. 

http://www.genoid.net/webshop/tejcukor-erzekenyseg-laktozintolerancia-vizsgalat/ 

Ára: 5000 Ft. 

 

6.6 Hisztamin intolerancia vizsgálat: 

A hisztamin jelenléte: vérből, vizeletből, székletből 
Külföldi laborban, pl. www.biovis.de 
http://www.biovis.de/resources/Downloads_Aerzte/Aerzte_Fachinfo_DL/Biovis_Histamin.pdf 
http://www.verisana.de/darmtests/histaminintoleranz?gclid=CN75tpigtscCFVG6GwodjZYF-Q 

http://www.laboratoriumkft.hu/vizsgalatok/leiras/allergenspecifikus-ige-vizsgalat/
http://centrumlab.hu/vizsgalat/vegyes-nutritiv-allergia-panel-40
http://foodtest.hu/hu/mennyibe-kerul-a-foodtest-200
http://etel-intolerancia.hu/etelintolerancia-diagnosztika/
http://vegateszt.hu/
http://www.genoid.net/webshop/tejcukor-erzekenyseg-laktozintolerancia-vizsgalat/
http://www.biovis.de/
http://www.biovis.de/resources/Downloads_Aerzte/Aerzte_Fachinfo_DL/Biovis_Histamin.pdf
http://www.verisana.de/darmtests/histaminintoleranz?gclid=CN75tpigtscCFVG6GwodjZYF-Q
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DAO-enzim mérése vérből: ez a hisztamin lebontó enzim 
http://www.laboratoriumkft.hu/vizsgalatok/leiras/hisztamin-intolerancia-hisztamin-allergia/ 

 
MEGJEGYZÉS: A hisztamin intoleranciáról a későbbiekben részletes ismertetőt írunk anyukatársaim 

segítségével. 
 

6.7 Fruktóz intolerancia vizsgálat: 

Végzi: Dr. Endreffy Ildikó, Nyíregyházi Jósa András Kórház Gyermekosztály 

Vizsgálat menete:  

1. Gyermekorvos ad egy beutalót valamely szakorvosnak (neurológus, gasztroenterológus) 
2. Szakorvosi beutalót Dr. Endreffy Júliának: beutalón szöveg: autista gyermek anyagcsere 

vizsgálata 
3. 20 ml vizeletet tiszta, jól zárható műanyag edényben FAGYASZTVA! jégakkuval bebugyolálva  
4. Elküldeni postán, beutalóval együtt 
5. Cím: Jósa András Oktatókórház Gyermekosztály Labor, 4400 Nyíregyháza, Szent István u. 68. 

 

6.8 Biokémiai vizsgálatok (fentieken kívül) 

Például: 

a. Idegi ingerület átvivő anyagok szintje (adrenalin, dopamin, homocysztein, stb.) 
b. Bélflóra státusz: jótékony és kártékony törzsek felmérése, aerob-anaerob törzsek felmérése, gombák, 

nevezetes baktériumok (pl. hisztaminképzők, helicobaktérium pylori), emésztetlenségi vizsgálat, stb. 
c. Szerves savak szintje 
d. Külföldön végeztethető vizsgálatok. Vannak magyar laborok is, amelyek bizonyos részeket képesek 

elvégezni.  

 

MEGJEGYZÉS: A vizsgálatokról, értékelésükről, az ezek alapján javasolható terápiákról (kizárólag 
gyógynövényi, ásványi alapú mindenmentes, azaz biomedikális készítmények) 
későbbiekben írok egy részletes információs anyagot. 

 

7. Hasznos linkek: 
 

A későbbiekben töltünk fel linkeket, addig is lásd a SOHA TÖBBÉ AUTIZMUS! FB-oldal cikkeit. 

A Google keresőben szinte mindenre rá lehet találni.  
 

Hasznos FB csoportok: 

 GAPS és más speciális diéták: szülők, köztük sok auti szülő, de sok-sok felnőtt is tagja, akinek 

emésztőrendszeri problémái vannak 
o inkább diétákkal, receptekkel foglalkozik 
o persze szóba kerül sok-sok hasznos cikk az autizmusról és másról is 

 RecoveringKids.com / Biomedical Healing: diétával, homeopátiával, biomedicínával gyógyuló gyermekek 
szüleinek a csoportja (angol nyelvű) 

 Mivel a paleot ismerők számára a javasolt étrend nagyon ismerős lehet, így érdemes recept tippek után 
a paleo csoportokban kutatni. Bizonyos összetevőket egyéni érzékenység alapján ígyis-úgyis 
helyettesíteni kell, így már pár hét-hónap után lesz ebben is kellő tapasztalat. 

 

Kedvenceim a paleo csoportok közül: 
o Az én élhető paleom, sok-sok recepttel, glutén, tejtermék, hüvelyesek nélkül 
o Paleomamák, paleopapák, paleobabák és a kontinuum elv 
o Paleolit klub (receptek, ötletek) 
o Autoimmun Paleo Anival 
o Thomas Butt Paleo Konyhája 
o Ketogén paleolit baráti kör 
o Paleolit táplálkozás - Szendi Gábor és Mezei Elmira hivatalos oldala 

 

 Táplálkozás-Beállítás 

 Hisztaminintolerancia, fruktóz intolerancia csoportok 

 Tej- és gluténmentes csoportok: erre is igaz, hogy bele kell kalkulálni a helyettesítendő alapanyagokat az 
egyéni eredményektől, érzékenységtől függően 

 Különféle autizmussal kapcsolatos csoportok, stb. 
 
 

http://www.laboratoriumkft.hu/vizsgalatok/leiras/hisztamin-intolerancia-hisztamin-allergia/
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8. Mellékletek: 
1. sz. melléklet:  Ételek hisztamintartalma táblázat 
2. sz, melléklet:  Ételtippek a napi étkezéshez (reggeli-tízórai-ebéd-uzsonna-vacsora) 
3. sz. melléklet: Receptgyűjtemény   
4. sz. melléklet: Táplálékkiegészítők 

 

9. További információs anyagok 
 

A közelgő hetekben, hónapokban a SOHA TÖBBÉ AUTIZMUS! című előadásom témái részletes kidolgozásra kerülnek 
témánként külön füzetben. 

 

Az első tervezett nagy témakörök: 

1. Az emésztőrendszer és az agy kapcsolata 

 A felborult bélflóra 

 A bennünk és velünk élő baktériumok 

 Áteresztő bél szindróma 

 Vér-agy gát 
 

2. Hisztamin intolerancia 
 

3. Homeopátia 

 Méregtelenítés 

 Oltáskivezetés 

 Autizmus protokoll 
 

4. Terápiák 
 

5. Probiotikumok 
 
6. Fruktóz intolerancia 

 
7. További diétás szempontok: szerotonin, oxalát, fenol 

 
8. Biokémiai egyensúly felborulása 
 
9. Bioháztartás 
 
10. Az autizmus korai felismerése 
 
11. Paraziták 
 
12. Gyakorlati tanácsok, tippek, trükkök a diéta kivitelezéséhez, a gyermek bio-gondozásához, bölcsődébe-

óvodába-iskolába íratáskor „kezelési útmutató” információs anyag 
 

 
Remélem, hogy ezzel a füzettel segítségedre lehettem! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Az úthoz kitartást és türelmet kívánok segítő anyukatársaim és a segítő apukák nevében is, akik nélkül ez a füzet nem jött 
volna létre! 
 
Kertész Nikoletta Zita 

Ha úgy döntöttél, hogy belevágsz, akkor a régóta diétázó anyukák segítségére a 
 

SOHA TÖBBÉ AUTIZMUS! és a GAPS és más speciális diéták 
 

oldalon nyugodtan számíthatsz! 
 

Tudd, hogy nem vagy egyedül! 
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1. sz. melléklet 
 

Élelmiszer alapanyagok  

hisztamin tartalma 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mi az a hisztamin? 
 

A hisztamin a szervezetünkben termelődő szöveti hormon, amely elsősorban neurotranszmitterként (idegi átvivő anyag) 
működik. Ezen kívül igen fontos szerepet tölt be az allergiás reakciók létrejöttében és az immunfunkciókban is, vagyis az 
idegen anyagokkal szembeni védelemben. 

 

Biokémiailag a hisztamin egy biogén amin. A hisztidin nevű aminosavból keletkezik egy széndioxid molekula lehasadása 
után, és leginkább a hízósejtekben, a bazofil granulocitákban (a fehérvértestek egyik típusa) és az idegsejtekben 

raktározódik el. 

Bár az emberi szervezet is képes nagy adagban előállítani, étellel és itallal is sok jut be a vérbe. 

 

Mit jelent a hisztamin intolerancia? 
 

Hisztaminózis vagy hisztamin intolerancia alatt az élelmiszerrel bejutó hisztaminra való túlérzékenységet értjük. Nem 
veleszületett probléma, a helytelen életmód, étkezési szokások, bélgyulladások/fertőzések következménye, különféle 
gyógyszerek mellékhatása. 

 

A hisztamin intolerancia összetett okai a következőek lehetnek: 

 beteg a bélnyálkahártya és az elfogyasztott ételekben található hisztaminból túl sokat enged a vérbe 
jutni felborult a normál baktériumflóra és olyanok kerültek túlsúlyba, melyek hisztamint is nagy 
mennyiségben termelnek 

 nem termelődik elég hisztamin lebontó enzim (DAO) 

 olyan anyagok bejutása, melyek blokkolják a hisztaminlebontást 

 túlzott mennyiségű a hisztamindús ételek bevitele a lebontási kapacitáshoz képest. 

 

Az európai lakosság egyre érintettebb, leginkább 40 feletti nőknél fordul elő, ám a gyógyszerek és a helytelen életforma 
miatt egyre több a fiatal érintett is. 

 

Mivel nem valódi allergiás reakció miatt (antigén-antitest komplexek hatására a hízósejtekből) szaporodik fel a vérben 
sok hisztamin, ezért álallergiának is nevezik. 

 

INFORMÁCIÓ! 
 

A hisztamin intoleranciáról külön részletes füzet készül, amely részletesen tárgyalja az összefüggést az 

autizmussal való összefüggésben. 

Addig pár információ, ill. pár weboldalt javaslok , ahol utána lehet nézni. 

 

FIGYELEM! 
 

Az én összefoglaló táblázatom a SOHA TÖBBÉ AUTIZMUS! c. Hogy is kezdjük el a gyógyító étrendet! c. 1. 

füzetében ismertetett étrend esetén alkalmazható élelmiszer alapanyagokat gyűjtötte össze csak 

gyermekek számára. (Tehát tejtermékeket, gluténtartalmú alapanyagokta, valamint felnőtt italokat, pl. 

alkohol nem tartalmaz). 
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Forrás: 

http://balaicza.hu/etkezesi-tanacsok-hisztamin-intoleransoknak/ 

 

A hisztaminintoleranciáról az alábbi oldalon még bővebben olvashattok olvashattok: 

http://balaicza.hu/etkezesi-tanacsok-hisztamin-intoleransoknak/ 

 

Innen letölthető egy nagyon részletes hisztamin táblázat fájl, amelyben más információ is található: 

http://balaicza.hu/wp-content/uploads/2013/12/Az-élelmiszerek-és-adalékanyagok-hisztamintartalma.pdf 

 

 

Javaslom a következő oladalt is, amely a legrészletesebb oldal ezen a területen, sajnos nem magyar nyelvű: 

http://www.histaminintoleranz.ch/en/introduction.html 

 

Javaslom a következő könyvet: 
 

 

 

A táblázatom 

 

Jelmagyarázat: 

0 Jól tolerálható a szokásos mennyiségben 

1 Mérsékelt tünetek, kisebb mennyiségben rendben 

2 Nem tolerálható, jelentős tünetek már kisebb mennyiség esetén is 

3 Nagyon rosszul tolerálható, erős tüneteket okoz 

Piros Gyermekeim allergiája, intoleranciája 

 

Az összefoglaló táblázatom a SOHA TÖBBÉ AUTIZMUS! c. Hogy is kezdjük el a gyógyító étrendet! c. 1. 

füzetében ismertetett étrend esetén alkalmazható élelmiszer alapanyagokat gyűjtötte össze csak gyermekek 

számára.  

Tehát tejtermékeket, gluténtartalmú alapanyagokat, valamint felnőtt italokat, pl. alkohol, kávé nem tartalmaz. 

TIPP:  

A saját Excel táblázatotok létrehozásához felteszem az oldalra az Excel változatot, amely szerkeszthető. 

 

INFOIRMÁCIÓ: 

A táblázatot egy későbbi időpontbanbővíteni és tematizálni szeretném. Az interneten a hisztamintartalommal 

kapcsolatban, tehát 0,1,2,3 kategória vannak egymásnak ellentmondó kategória besorolások. 

Én a svájci SIGHI oldal táblázatát vettem alapul. 

  

http://www.narayana-verlag.de/homoeopathie/pdf/Histamin-Intoleranz-
Histamin-und-Seekrankheit-Reinhart-
Jarisch.14022_1Inhaltsverzeichnis_und_Einleitung.pdf 

 

http://balaicza.hu/etkezesi-tanacsok-hisztamin-intoleransoknak/
http://balaicza.hu/etkezesi-tanacsok-hisztamin-intoleransoknak/
http://balaicza.hu/wp-content/uploads/2013/12/Az-élelmiszerek-és-adalékanyagok-hisztamintartalma.pdf
http://www.histaminintoleranz.ch/en/introduction.html
http://www.narayana-verlag.de/homoeopathie/pdf/Histamin-Intoleranz-Histamin-und-Seekrankheit-Reinhart-Jarisch.14022_1Inhaltsverzeichnis_und_Einleitung.pdf
http://www.narayana-verlag.de/homoeopathie/pdf/Histamin-Intoleranz-Histamin-und-Seekrankheit-Reinhart-Jarisch.14022_1Inhaltsverzeichnis_und_Einleitung.pdf
http://www.narayana-verlag.de/homoeopathie/pdf/Histamin-Intoleranz-Histamin-und-Seekrankheit-Reinhart-Jarisch.14022_1Inhaltsverzeichnis_und_Einleitung.pdf


1. füzet  - 1.kiadás 

1.sz. melléklet: Élelmiszer alapanyagok hisztamintartalma SOHA TÖBBÉ AUTIZMUS! 

 

 

Ez az összefoglaló a saját és a segítő szülők tapasztalatain nyugszik. Gyermekeink a fenti diétát saját szülői döntés alapján (de orvosi felügyelet mellett) kapják, előzetes 
kivizsgálások (pl. (ritka) anyagcserebetegségek) ismeretében. Az alap kiegészítőket saját döntés alapján kapják gyermekeim, de a lista összeállításában a SOHA TÖBBÉ infófüzet 
megírása során orvosi támogatást kaptam (Lásd 4.sz. melléklet). Ezeken túlmenően bármely táplálékkiegészítő alkalmazásához orvosi / étkezési tanácsadói / kezelői felügyelet 
szükséges.  
Ez nem kezelési terv, hanem saját tapasztalat, így fentiek alkalmazása során felmerülő esetleges problémák, állapotok felllépéséért felelősséget nem vállalok.  
Elérhetőség: Kertész Nikoletta Zita  SOHA TÖBBÉ AUTIZMUS! Facebook csoport 3 

  ÁLLATI EREDETŰ ÉTELEK 

    

  TOJÁS 

0 tojássárgája 

2 tojásfehérje 

    

  HÚSOK 

0 Baromfi hús (csirke, pulyka, kacsa, fürj, stb.), csak a friss 

0 Belsőség frissen 

0 marha, borjú – csak frissen! 

0 nyelv, marhanyelv, borjú nyelv – Friss 

0 vagdalt, darált húsok, frissen készítve 

1 Sertéshús, friss, kezeletlen – Ellentmondásosak az adatok. 

1 Vadhús (tejsavas erjedés előfordulhat!) 

3 szalámi 

3 Szárított hús 

3 Felvágottak 

3 Füstölt hús, kolbász 

3 Sonka: füstölt / nyers 

    

  HALAK, TENGER GYÜMÖLCSEI 

0 Hal,  frissenn fogott. 

0 Hal fagyasztott 

2 Rákok, kagylók (kagyló, osztriga, rák, homár, garnélarák) 

2 Seafood (= tengeri gerinctelenek) 

2    Kagyló 

3 Tonhal és ált. a hűtött bármely hal 

3    Halkonzerv 

 

  ZSÍROK ÉS OLAJOK 

0 Hisztamin/Szerotonin/Oxál diétában megengedett: 

0 Állati zsírok, különösen kacsa, liba javasolt 
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Elérhetőség: Kertész Nikoletta Zita  SOHA TÖBBÉ AUTIZMUS! Facebook csoport 4 

 

  NÖVÉNYI EREDETŰ ÉTELEK 

  

  GOMBÁK 

1 gomba általában 

2 vargánya, kucsmagomba 

 

  ZÖLDSÉGEK 

0 articsóka 

0 bambuszrügy 

0 bazsalikom 

0 borsikafű 

0 borsmenta 

0 brokkoli 

0 cékla 

0 cikória (katáng) 

0 cukkini 

0 cukorrépa 

0 édeskömény 

0 endívia, cikória 

0 fehér káposzta 

0 jégsaláta 

0 káposzta (kivéve kelbimbó, karalábé) 

0 karfiol 

0 Kínai kel 

0 paszternák 

0 petrezselyem 

0 retek (retek sör, enyhe) 

0 rozmaring 

0 Saláta, Iceberg saláta: lásd jégsaláta 

0 sárgarépa, répa 

0 spárga 

0 sütőtök és különböző fajtái 

0 uborka 

0 Vörös káposzta 

0 zeller 

0 zöldbab 

0    fehér hagyma 

1 édesburgonya 

1  zöldborsó, cukorborsó, sárgaborsó 

1 fokhagyma kis mennyiségben általában jól tolerálható. 

1 hagyma nagy mennyiségben intoleranciát okoz 

1 Póréhagyma kisebb mennyiségben általában jól tolerálható. 

1 karalábé 
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  ZÖLDSÉGEK (folytatás előző oldalról) 

1 kelbimbó 

1 mangold 

1  csicsóka 

2 avokádó 

2 bab, karós bab (Vicia faba), lóbab, disznó bab 

2 
csicseriborsó és csicseriborsó liszt (de szerkezete és a 2-es kategórián belüli 
alacsonynak számító hisztamintartalma miatt, főleg kenyérben kisütve vagy rántott 
húshoz panírnak alkalmazható) 

2 Chili, piros, friss 

2 csalán 

2 hüvelyesek (szója, bab, borsó, lencse … ) 

2 olíva – eredendően tolerálható, de általában erjesztett . 

2 padlizsán 

2 paradicsom 

2 savanyúság 

2 spenót 

2 szója (szója, szójagranulátum) 

3 savanyú káposzta 

 

  GYÜMÖLCSÖK 

0 áfonya 

0 tőzegáfonya (Vaccinium macrocarpon) 

0 alma 

0 Cseresznye – ellentmondásos 

0 datolya, szárított 

0 Datolyaszilva: lásd Kaki 

0 dinnye (kivéve görögdinnye – ez erősen pozitív) 

0 fekete ribizli 

0 Gránátalma (vörös hús nélkül magok) 

0 Guava 

0 homoktövis 

0 kajszibarack 

0 Kaki, datolyaszilva, Sharon 

0 kókusz, kókuszreszelék 

0 licsi 

0 mazsola Csak ha kénezetlen (tartósítószer nélkül)! 

0 mazsola Csak ha kénezetlen (tartósítószer nélkül)! 

0 meggy 

0 nektarin 

0 Őszibarack 

0 Passion fruit, maracuja, golgotagyümölcs, sárga grenadilla 

0 ribizli, piros 

0 szeder 
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Elérhetőség: Kertész Nikoletta Zita  SOHA TÖBBÉ AUTIZMUS! Facebook csoport 6 

  GYÜMÖLCSÖK (folytatás előző oldalról) 

1 csipkebogyó 

1 füge, aszalt 

1 Görögdinnye – Nagy mennyiségű esetleg összeférhetetlen 

1 körte, hámozatlan, a hámozott könnyebben emészthető 

1 körte, hámozott, konzerv cukorszirupban 

1 Mangó ellentmondásos. Legtöbbször jól tolerálható. 

1 rebarbara ellentmondásos. Oxálsav. 

1 Szilvafélék 

2 ananász 

2 Banán (Minél zöldebb, annál több tolerálható talán) 

2 Citrom, lime 

3 citrusfélék, pl. narancs 

2 eper 

2 Grapefruit 

2 Kiwi 

2 málna 

2 mandarin 

2 Papaya 

 

  FŰSZEREK 

0 ánizs 

0 ecetesszencia –  nem teljesen hisztaminmentes. 

0 fahéj, fahéjrúd, fahéj por 

0 paprika por, édes 

0    Balzsamecet, borecet 

1 Almaecet – Győződjön meg az adalékanyagokról! 

1 Gyömbér – kis mennyiségben megengedett. 

1 kurkuma 

1 szerecsendió kis mennyiségben megengedett. 

2 Curry 

2 fűszer, fűszersók, leves fűszerkeverék 

2 paprika por, csípős – irritálja a bélnyálkahártyát 

2 mustár, mustármag, mustármag por 

3 Ecet 
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Elérhetőség: Kertész Nikoletta Zita  SOHA TÖBBÉ AUTIZMUS! Facebook csoport 7 

  FŰSZERNÖVÉNYEK 

0 gyógynövények, fűszernövények, szárított 

0 kerti zsázsa 

0 oregano 

0 pepperoni, paprika, zöldpaprika (enyhe = édes fajták) 

0 zsálya 

1 kapor – Kis mennyiségben általában nem okoz problémát . 

1 snidling – nagy mennyiségben okozhat panaszt 

2 lóhere fajták (görögszéna, kék … ) 

1 vanília 

 1 aloe vera 

 

  OLAJOS MAGVAK 

0    makadámia 

1 mandula 

1 mogyoró, kesudió 

1 Dióolaj, mert ez olaj 

2 földimogyoró  

3 dió 

3 pisztácia 

  ZSÍROK ÉS OLAJOK 

 Hisztamin/Szerotonin/Oxál diétában megengedett: 

 
Extra szűz olíva olaj 

 

  KEMÉNYÍTŐ TARTALMÚAK / Gabonafélék 

  Hisztamin/Szerotonin/Oxál diétában megengedett: 

0 köles(liszt) 

 1 quinoa 

 2 hajdina – ha  nem teljesen hámozott 

 1 amarant 

  
 
 Itt pedig a „sima” gluténmentes verzióhoz az alapanyagok: 

0 burgonya, tárolt, hámozatlan, hámozott 

0 édesburgonya 

0 főtt rizs max. – ha 4 ° c-on 12-24 órán át tároljuk 

0 köles 

0 kendermag (cannabis sativa) 

0 gesztenye (friss vagy fagyasztott) 

0 kukorica – a dobozos, konzerv kukorica nehezen emészthető 

0 kukorica, szárított: kukoricadara, kukoricaliszt 

0 kukorica: a csöves főtt kukorica, a szemes főtt kukorica 

0 kukoricapehely 

0 maltodextrin 
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Elérhetőség: Kertész Nikoletta Zita  SOHA TÖBBÉ AUTIZMUS! Facebook csoport 8 

0 rizs sütemény, rizs, kukorica gofri 

0 rizstészta  

1 mák – kis mennyiségben megengedett. 

1 szezámmag – hasmenést okozhat 

2 hajdina – ha  nem teljesen hámozott 

 

  ÉDESÍTŐSZEREK 

0 cukor, szacharóz, kristálycukor, répacukor, nádcukor 

0 fruktóz (gyümölcscukor) – emésztési zavar 

0 juharszirup 

0 karamell 

0 maltóz, malátacukor tisztán 

0 méz 

0 nádcukor 

0 stevia (stevia levelek, steviozid folyadék / por) 

0 nyírfacukor (xilit) 

0 eritrit 

2 édesgyökér 

 

  ITALOK 

0 ásványvíz 

0 csapvíz 

1 forrásvíz, ha magas kén/szénsav/fluor/jód tartalmú 

 

  TEÁK 

0 borsmenta tea 

0 hársfatea 

0 rooibostea – figyelem! intoleranciát okozó hozzáadott komponenseket tartalmazhat 

0 verbéna, vasfű – nyugtatóan hat a bél-és idegrendszerre is 

0 zsálya tea 

1 csalántea 

1 gyógynövény keverékek 

1 mate tea 

1 zöld tea 

2 feketetea 

 

  KAKAÓS ITALOK 

3 kakaó 

3 karob 

 

  Egyéb 

1    zselatin, agar agar 

 



Reggeli
Kacsazsíros húspástétom 

(opció reszelt sárgarépával)  

kenyérrel

Köleskása édesen: köles 3x 

vízben, almakocka, 

kókuszreszelék, fahéj, méz, 

mazsola/datolya Kacszsíros kenyér zöld salátával

Kacsazsíros májpástétom 

(resztelt máj tirmixolva) 

kenyérrel

Köleskása sósan: reszelt 

zöldség, pirított 

hagyma, só Zöldségtócsni

Kacsazsíros 

zöldségpástétom 

pl. pirított 

hagymán sült 

cukkinis

Mindenmentes 

Nóri féle 

almáspite Lekváros kenyérke

10órai = 

uzsi

Niki: ha jól 

bekreggeliznek, 

akkor ez kimarad 

nálunk
Alma Kölesgolyó Nyers tojássárga kiskanállal Tápiókagyöngy puding

"Joghurt" = kókusztej, 

citromlé, gyümi (akár 

fagyi) turmixolva v. 

kicsit darabosan, 

édesítő, ha kell, zselatin Gyümölcs

Mindenmentes 

Nóri féle 

almáspite Sütőtök

Leves

Húsleves (csirke, sertéshús, 

sertéscsont, 

szürkemarhacsont) 

+zöldségek

Zöldségkrémleves 

(gabonatejkészítő gépben 

csinálom újabban) Hagymaleves Halleves Tojásleves tojósárgával Karfiolleves Karalábéleves Brokkolileves

Sütőtök-

krémleves

Levesbetét

Hús a húslevesből Zsírjára lesütött kacsahús Zöldség a húslevesből Húsgolyók Hakgolyók Zöldséggolyók Pirított hagyma

Tojássárga 

belecsurgatva 

vagy rántottaként 

beletéve

Főétel húsos része

Csevabcsicse (darálthús, 

só, fűszer hurkára gyúrva

Kacsa lábasban zsírjára sütve 

sóval (comb és mell) Húsragu csirkéből, sertésből

Húsragu reszelt zöldséggel 

ízesítve pl. 

zeller/sárgarépa/sütőtök/fehérr

épa

Fasírozott 

(húsos 

zöldségtócsni)

Sütőben v. 

kókuszzsírban

Rakott kel 

(darálthús, 

kelkáposzta, 

karfiol)

Amarantlisztes 

rántott hús

Csicsókalisztes 

rántott hús

Főétel köret

Párolt zöldség 

(párológépben)

Süét zöldség kókuszzsírban 

(előtte félig megpárolni)

Zöldségből főzelék, csak vízben, h 

ellepje, fűszerek, kis kókusztej, a 

végén a kötzepébe beleturmixolni, h 

sűrű legyen / v. nyílgyökérliszttel 

sűríteni

Pl. tök, brokkoli, édesburgonya, 

csicsóka, kelbimbó

Püré: a kevés vízben főzött 

zöldség összenyomkodása, 

turmixolása, kevés kókusztej

Pl. tök, brokkoli, édesburgonya, 

csicsóka, kelbimbó Zöldségtócsni

Édesburgonya 

pogácsa

Édesburgonya 

pogácsa ha 

kilapul, akkor 

tekerccsé 

formálva

Zöldségpörkölthöz

:

sütőtök + cukkini 

hagyma alapon

Hagymást tört 

édesburgonya

Uzsonna = 

10 órai
Alma Kölescsinta Köleskása

Almaszósz a gabonatejgépben, 

ez kvázi almalekvár Méz a kölescsintához

Tápiókagyöngy 

puding "Joghurt"

Mindenmentes 

Nóri féle 

almáspite Sütőtökös tócsni Édesburgis tócsni

Vacsora
u.az mint az ebéd/ 

reggeli

Tojásrántotta

Pl. variálni zöldséggel, v. 

maradék kacsasülttel Kölescsinta Köleskása

Mindenmentes 

Nóri féle 

almáspite

Ital Karamellás tej= kókusztej 

kókuszvirágcukorral Mentatea Kamillatea Préselt gyümilé Préselt zöldséglé

Desszert/ 

édesség
én ezt eddig nem 

csináltam
Paleo oldalakon sok 

lehetőséget lehet variálni "Gumicukor" Puffasztott cuccos gyümis puding Kókusztejes puding gyümölccsel Köleskása gyömölccsel Tápiókapuding Muffin

Ez az összefoglaló a saját és a segítő szülők tapasztalatain nyugszik. Gyermekeink a diétát saját szülői döntés alapján (de orvosi felügyelet mellett) kapják, előzetes kivizsgálások (pl. (ritka) anyagcserebetegségek) ismeretében. Ez nem kezelési terv, hanem saját tapasztalat, így fentiek alkalmazása során felmerülő esetleges problémák, állapotok felllépéséért felelősséget nem vállalok.  

Elérhetőség: Kertész Nikoletta Zita à SOHA TÖBBÉ AUTIZMUS! Facebook csoport

Készítette: Kertész Nikoletta Zita (kertesznikoletta@yahoo.com)

Ételtippek 
tejmentes, gluténmentes, finomított cukormentes, tojásfehérjementes, keményítőmentes, szójamentes, hüvelyesek mentes, allergénekkel kivonásával 

kombinált alacsony hisztamintamintartalmú diétában

 SOHA TÖBBÉ AUTIZMUS!

1. füzet 1. kiadás

Hogy is kezdjük el a gyógyító étrendet?

2. sz. melléklet: Ételtippek

Ebéd

Kérlek, egészítsd ki és küldd el nekem, hogy közkinccsé tehessem gyermekeink gyógyításához! :)



Receptek a kombinált,  
alacsony hisztamintartalmú,  

tejmentes, gluténmentes étrendhez
Kertész Niki receptgyűjteménye Nimródnak

A „Hogy is kezdjük el a gyógyító étrendet?” c. füzet 3. melléklete

A recepteket összeállította:
Kertész Nikoletta Zita



A diéta kezdetekor nagy gondban voltam, hogy mit főzzek, ami változatos, finom, de mégis 
gyerekbarát, és ne feledjük el a legfontosabbat, hogy megfeleljen minden szempontnak.

A kezdeti tanácstalanságot és egyhangúságot szerencsére nem is olyan lassan felváltotta  
a Kánaán. Ehhez a rutin és az egyre több tapasztalat segített hozzá.
Ma már ha ránézek egy ételre vagy receptre, azonnal a diétánknak megfelelő alapanyagokat 
és a megvalósítás módját látom.

Én a gyermekeimnek készített finomságokra, mint gyógyító ételekre gondolok. Mintha 
nemis a főzés, hanem a gyógyítás lenne a cél. Mert ez a cél.

Ez a receptgyűjtemény a „Hogy is kezdjük el a gyógyító étrendet?” c. füzet 3. melléklete, de 
önállóan is használható receptfüzet. A recetgyűjtemény jelenlegi 1. kiadása az idő rövidsége 
miatt most pár receptet tartalmaz, melyeket részben a facebook csoportokból, főként sorstárs 
anyukák és apukák posztjaiból, részben a netről gyűjtöttem, részben magam „kísérleteztem 
ki”. 

A 2. kiadásban ezt szeretném bővíteni, valamint a trükköknek, praktikáknak, fűszerezésnek 
is szeretnék egy fejezetet szánni.

Addig is örömteli főzőcskézést és gyógyítást kívánok!

Niki
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Reggelik 
Tojáslepény
Hozzávalók:

•	 tojássárga
•	 szezámliszt, helyettesíthető tápiókaliszttel, nyílgyökérliszttel
•	 fűszerek: só, őrölt kömény (szezám és kölesliszthez, hogy elvegye a keserűségét)
•	 kókusztej
•	 cukkini
•	 sült hús darabkák, ha van maradék
•	 máj darabkák, ha van maradék

Összekeverni, lepényt formázni, kókuszzsíron megsütni.

Köleskása
Kertész	Niki

Hagymát bő zsíron megpárolom, kockára vágott cukkinit ráteszem. Kölest először 
megmosom, majd a hagymás cukkinire teszem. Felöntöm 3-szoros mennyiségű vízzel, 
mint  a köles. 15-20 perc alatt a köles kissé szétfő, akkor jó.
A cukkini a köles állagának és ízének a lágyítására praktikus.
Fűszerként só, zöldfűszerek, ízlés szerint bármely más fűszer.

Lehet más zöldséggel is.

Kenyérmentes bundás kenyér
Gulyás-Nádaskay	Ildikó	FB	posztja	alapján

Mivel a tojásfehérje nem, de a sárgája mehet, így reggelire egy gyors reggeli tipp a
a kenyérmentes bundáskenyér: 
2 tojássárgája, 
egy csipet só, 
1mk sütőpor, 
kikeverem egy pici csészében beteszem a mikróba és mellé egy pohár vizet 2 percre.  
A víz azért kell, hogy legyen mi párologjon és a tojás ne robbanjon fel.

Utána zsírban mindkét oldalát kicsit még megsütöm. Olyan, mint egy kis bundáskenyér. 

Sonkás kenyér
Kertész	Niki

A „házi hamis” sonka

Sült húst nagyobb darabokban megsütöm, ha kihűl, felszeletelem. Megáztatom még a 
sütőzsírban. Így szeletenként fagyasztom kis dobozkákban.

Ezeket a szeleteket teszem a zsírral megkent köleskenyérre.
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Májkrémes kenyér
Kertész	Niki

Házi májkrém:
Resztelt májat a bő hagymás sütőzsírban összeturmixolok. Így fagyasztom. 
TIPP: Felengedés után szétterítem egy kistányéron, majd visszateszem a hűtőbe pár 
percre.
A felengedett májkrémet még zsírral összekeverem (mert minek mélyhűtsem a zsírt) és 
így könnyen kenhető és nem száraz a köleskenyéren.

Húskrémes kenyér
Kertész	Niki

Házi húskrém:
A levesben főtt húst apróra szeletelem vagy zsírrel, zöldségekkel turmixolhatom is. Így 
fagyasztom. 
TIPP: Felengedés után szétterítem egy kistányéron, majd visszateszem a hűtőbe pár 
percre.
A felengedett húskrémet még zsírral összekeverem (mert minek mélyhűtsem a zsírt) és 
így könnyen kenhető és nem száraz a köleskenyéren.

Lekváros kenyér
Kertész	Niki

Lekvárt pálmazsírral összekeverek, és így könnyen kenhető és nem folyik.
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Levesek
Húsleves
Kertész	Niki

Klasszikus húslevest főzök a szokásos módon paradicsom és paprika nélkül (magas 
hisztaminosak).

Csontlé
Kertész	Niki

Én ebbe is teszek zöldségeket, sőt húst is, hogy finom legyen. Ezt tovább főzöm, de max 
6 órán keresztül, hogy a porcok szétfőjenek (kollagén), de ne legyen magas az aminosav 
tartalom.

Krémlevesek húsleves alaplével
Kertész	Niki	

A fenti húsleves vagy csontlé felhasználásával a megengedett zöldségekből krémlevest 
készítek.
Én krémleves készítő gépet használok, de turmixolni is lehet.
A krémlevesbe a húslevesben főtt húsból, zöldségekből teszek, ill. külön kis lábasokban 
15-20 perc alatt kisebb mennyiségű zöldséget is főzök, hogy azt is a krémlevesbe tegyem.

Gyümölcslevesek kókusztejszínnel
Kertész	Niki

Vízben a gyümölcsöt fűszerekkel (fahéj, citrom, édesítés, stb.) megfőzöm, majd a 
kókusztejszínnel nyílgyökérlisztes / tápiókalisztes habarással sűrítem.
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Főételek
Darálthusis pörkölt
Kertész	Niki

Szokásos módon pörköltet készítek darálthúsból (persze a kockára vágott húsra ugyanez 
érvényes).

Lehetőségek:

 •  Simán bedobozolva pörkölt feltétnek pl. kölestésztára.

 •  Kókusztejszínnel nyílgyökérlisztes / tápiókalisztes habarással 

TIPP:

A majdnem kész pörköltet 2-3 felé szedjük, mindegyiket máshogy fűszerezzük, plusz 
habarhatjuk, de lehet reszelt zöldséggel pl. petrezselyemgyökér  is ízesíteni. 

Ha épp krémlevest is készítünk egyidőben, akkor a nagyon sűrűre készített krémlevesből 
lehet a habarásos szószt elkészíteni.

Szószos darálthusi kölestésztával
Kertész	Niki

Fenti darálhúsos pörkölt variációt kölestésztára, hajdinatésztára, édesburgonya tésztára 
tehetjük.

Káposztás kölestészta
Kertész	Niki

Reszelt dinsztelt káposzta. Kevés só, kókuszvirágcukor, citromlé vagy almaecet.



Tepsis csirke burgonyával
Balázs	Zita	FB	posztja	

Hozzávalók:	
•	 6 csirkecomb 
•	 70 dkg megtisztított burgonya, helyettesíteni édesburgonyával, sütőtökkel is lehet
•	 1 nagy paradicsom – alacsony hisztamin diétában kihagyni
•	 4 gerezd fokhagyma 
•	 fél teáskanálnyi curry 
•	 0,5 dl száraz vörösbor (víz is jó) 
•	 só, bors 
•	 olaj 

Elkészítése:	

A megtisztított burgonyát felvagdossuk és olajjal kikent tepsibe tesszük. A húsokat 
átkenjük sóval és borssal, rátesszük a burgonyára. A paradicsomot a fokhagymával 
együtt összeturmixoljuk és belekeverjük a curryt és a vörösbort is, ráöntjük a húsra. 2-3 
evőkanálnyi olajat is eloszlatunk rajta, és 40-45 percen át 180 fokos sütőben sütjük. 
Időközben a húsokat megforgatjuk, hogy minden oldaluk jól megpiruljon. (Én vörösbort 
és curryt nem tettem, nem szabad. De így is finom volt a sok fokhagymával.) Krumpli 
helyett lehet sárgarépát tenni, hagymakarikákat...
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Gluténmentes kókusztejes tészta
A NEM TOJÁSMENTES RIZSTEJES variáció: turmixoljuk 
össze a tojást a natúr rizstejjel, csipet sóval.

Turmixoljuk össze a tojássárgáját kókusztejjel, csipet sóval. 
Ekkor chiamagot vagy még több útifűmaghéjat kell bele tenni, 
hogy legyen, ami ragadjon.

Az útifűmaghéjra öntsük rá a tojássárgás kókusztejet, villával 
keverjük össze.

Öntsük bele a sütőpapírral kibélelt tepsibe, egyenletesen 
terítsük szét kanál, lapát segítségével.

Sütés 160 fokon 10 percig ( elbírt volna 11-12 percet is).

Ha kész, hagyjuk kicsit hűlni, feltekerjük, majd tekercsben szeleteljük. 

Gluténmentes rizstejes tészta
A NEM TOJÁSMENTES RIZSTEJES variáció: turmixoljuk össze a tojást a natúr rizstejjel, 
csipet sóval.

http://gm
fozosuli.com

/category/fott-tesztak/
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VADAS
Szakály	Mariann,	Az	én	élhető	paleom	FB	oldalról	

Hozzávalók:
•	 50 dkg hús (sertéscomb, vagy mostanában marhagulyáshús) 
•	 1 fej vöröshagyma 
•	 zsír 
•	 4 sárgarépa 
•	 1 fehérrépa 
•	 babérlevél 
•	 só 
•	 bors 

A hagymát megpirítottam, a karikára vágott répákat zsíron egy külön serpenyőben 
karamellizálódásig pároltam fedő alatt. 

A hússzeleteket külön serpenyőben megpirítom, hogy a külső sejtek lezáródjanak, így a 
nedvesség nem megy ki belőle. A répás lábasba a húst beletesszük, puhára főzzük.

A húst a végén kivesszük, a zöldségeket összeturmixoljuk, (előtte a babérlevelet is 
halásszuk ki) kókuszvirágcukorral, citromlével vagy almaecettel ízesítjük (a mustár 
helyett).

Majd a húst visszateszem.

Tejfölként kókusztejszín pici ecettel, esetleg nyílgyökérlisztes sűrítéssel.

Gombóc vadashoz
Veronika Polónyiné Kapuvári receptjét készítettem el, fehérrépából. 

Paleo gombóc
Polónyiné	Kapuvári	Veronika	receptje	alapján	módosítottam:

Egy jó nagy főtt fehérrépát pépesre törtem, rátettem 1 kanál 
mandulalisztet (ez magliszt, így ritkán vagy helyettesítéssel, 
kihagyással), 3-4 kanál nyílgyökér lisztet, 3 tojás sárgáját. 

Forró sós vízben ki kell főzni.
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Feltétek
Házi sonka avagy a vékonyra szelt sült hús
Kertész	Niki

A „házi hamis” sonka, azaz a vékonyra szelt sült hús.
Sült húst nagyobb darabokban megsütöm, ha kihűl, felszeletelem. Megáztatom még a 
sütőzsírban. Így szeletenként fagyasztom kis dobozkákban.

Csevabcsicse
Kertész	Niki

Darált húst sóval, borssal, kevés nyílgyökérliszttel (ez ragasztja) összegyúrom, formázok 
kis hurkákat, golyókat, lepényeket, majd kókuszzsírban kisütöm.
Fűszerezés tetszés szerint.
TIPP: Kókuszzsírban való kisütés azért praktikus, mert nem fröcsög úgy, mint az állati 
zsiradék.

Sült kolbász
Kertész	Niki

Darált húst sóval, borssal, kevés nyílgyökérliszttel (ez ragasztja) összegyúrom.
Házi kolbásztöltővel juhbélbe tölthető, így klasszikus kolbász lesz belőle.
TIPP: Kókuszzsírban való kisütés azért praktikus, mert nem fröcsög úgy, mint az állati 
zsiradék.

Fűszerezés tetszés szerint.

Hamis sajt
Kunvári	Nóra	receptje

Igazából csak nagyon ritkán hiányzott a sajt, így most sem a sajtízt és sajtélményt kerestem, egyszerűen 
tetszett, hogy végre egy finom, hidegen fogyasztható ételre bukkantam, ami ebben az egyre melegebb 
időben nagyon jól is esik. Aki pedig nem szereti a karfiol vagy a kókusz ízét, egy cseppet se aggódjon, 
mert egyik sem fog érződni benne :-) Köszönöm a receptet Tögyi Juliannának! Többféle ízesítéssel  
készült a natúron kívül: nagyon finom pl. bazsalikommal, kaporral, snid-
linggel, fokhagymával.

Hozzávalók:
•	 25 dkg párolt karfiol
•	 25 dkg kókusztej
•	 3 ek. kókuszolaj
•	 6 dkg zselatin
•	 1 dkg só
•	 15 g almaecet
•	 5 g citromlé
•	 ízesítés

Elkészítés:

Minden hozzávalót összeturmixolunk, majd egy lábasban az egészet felmelegítjük, de 
csak annyira, hogy a zselatin feloldódjon. Formába öntjük (én muffinformába tettem), 
majd lehűtjük. Két óra alatt bedermedt, és jól szeletelhető volt.

http://csipetfalat.blogspot.hu/2015/06/ham
is-sajt.htm

l
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Cukkinisajt
Hozzávalók:

•	 1 közepes cukkini
•	 3 evőkanál zselatin
•	 fél citrom leve
•	 só
•	 (1 bő teáskanál parmezán)
•	 (fokhagymapor)
•	 (szárított zöldfűszerek)
•	 (kurkuma) – sárga színt ad neki
•	 (szárított hagymapor)
•	 (1-2 kanál kókuszzsír)
•	 (friss snidling)

“Első, saját készítésű cukkini-sajtom. Igazán mennyei.   Külön köszönet Tormás-nak, az 
inspirációért.  Egy közepes cukkinit meghámoztam, puhára pároltam fél deci sós vízben. 
Leöntöttem a vizet, tettem mellé kevés sáfrányt, fél citrom levét és egy bő teáskanál 
parmezánt. (Erőteljes aromájú és kemény sajt, a paleo jelen tudásom alapján ezt engedi, 
meg a pecorino-t és a cheddart, kis mennyiségben), 3 ek. zselatint. Összeturmixoltam és 
szilikonos muffinformában hűtöttem, egy éjre ment a hűtőbe. Teljesen sajt-élmény! :-)”

Fűszerezés ötlet Benedek Saroltától:

“Só, fokhagymapor, pici kurkuma, vöröshagymapor (elhagyható), citromlé, vmilyen 
szárított zöld fűszer (metélőhagyma/medvehagyma/petrezselyem/bazsalikom), és 1-2 
kanál zsír is megy bele, amitől krémesebbé válik. Én élesztőt nem használok, a cukkinit 
pedig puhára főzöm enyhén sós vízben. Nekem bevált.”

Saját sajtom (egyben egy újabb színvariáció :-) )

Annyibban változtattam, hogy nem hámoztam meg a cukkinit, 
és serpenyőben, bő kókuszolajon sütöttem meg, majd még 
ehhez adtam még plusszban is kókuszzsírt. Friss snidlinggel, 
görögsaláta fűszerkeverékkel, aszkorbinsavval (amikor már azért 
nagyjából kihűlt – nem volt itthon citrom), sóval és kurkumával és 
egy teáskanál szárított-reszelt parmezánnal fűszereztem. 

http://keto.hu/cukkinisajt

Macskovics Macsek sajtja

Eredeti recept: http://gutsybynature.com/2014/07/19/zucchini-cheese-dairy-free-nut-free/
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Köretek, főzelékek 
Répatészta
Balázs	Zita	

Zöldséghámozóval hosszú csíkokat vágok a répából és fedő alatt nagyon kis ideig 
párolom. Bármit lehet tenni rá feltétnek.

Cukkinitészta
Kertész	Niki

Zöldséghámozóval hosszú csíkokat vágok a cukkiniből és fedő alatt nagyon kis ideig 
párolom. Bármit lehet tenni rá feltétnek.

Zöldbabfőzelék, tökfőzelék, cukkinifőzelék
Kertész	Niki

Zsíron hagymát dinsztelek, rá a zöldbab, felengedem, fűszerezem, fokhagymát teszek 
rá, majd sűrítem.

Sűrítési lehetőségek:

 •  nyílgyökérlisztes kókusztejszínnel habarom

 •  beleturmixolok a közepébe, majd elkeverem

 •  beleturmixolok, ha híg, akkor nyílgyökérliszttel habarom

Kelkáposzta főzelék
Szakály	Mariann	receptje	nyomán

Hozzávalók:
•	 1 fej kelkáposzta
•	 1 zellergumó
•	 zsír
•	 2 fejvöröshagyma
•	 3 gerezd fokhagyma
•	 só, bors, babérlevél, majoranna, őrölt kömény
•	 1-1 ek. lenmagliszt vagy szezámliszt vagy tápióka keményítő /  
 bármilyen más liszt, ha nem paleosan akarjuk

Hagyományos módon kelkáposztafőzeléket készítek. A felkockázott zellerből pedig sült 
zellert készítek zisradékon.

Habarás előtt beleteszem a zellerkockát, ez lesz benne a krumpli.

Sült zeller
Kertész	Niki

A felkockázott zellerből sült zellert készítek zisradékon, kissé megpriírva, majd a végén 
sózom.
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Zöldségpörkölt variációk
Kertész	Niki

Hagymás alapra bármilyen felkockázott zöldséget teszek, fűszerezem, megpárolom.

Zöldség tippek: cukkini mindig hasznos bele, tök, karfiol, brokkoli, sárgarépa

TIPP: nem kockázva, hanem reszelve előbb megpárolódik és máshogy néz ki, így ez egy 
újabb variáció, vagy a kockázott zöldesek közé reszelt sárgarépa is jó.

Fácánpörkölt zöldséglecsóval:

Narancsebéd ahogy Hunor nevezi avagy cukkinis sütőtökös 
zöldségratatui 
Kertész	Niki

Hagymás alapra felkockázott cukkini és sütőtök, fűszerezem és megpárolom.

Édesburgonya pogácsa
Kertész	Niki

A felkockázott, megfőtt, kihűlt édesburgonyába tápiókalisztet teszek, majd kiszaggatom 
és kókuszzsíron kisütöm.

Ízesítési lehetőségek:

 •  fűszerezhető sós-borsos irányban, 

 •  kókuszvirágcukros-fahéjas irányban.

15
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Kenyerek
Köleskenyér, ahogy Tomi süti
Madroszkiewicz	Tamás	FB	posztja	nyomán

•	 10 evőkanál kölesliszt 
•	 5 evőkanál csicseriborsóliszt vagy hajdinaliszt vagy cirokliszt 
 (Fenti 15 evőkanál lisztet lehet fenti 4-ből is tetszés szerint) 
•	 2 evőkanál puff. amaránt 
•	 2 evőkanál útifűmaghéj
•	 1 mokkáskanál him. só
•	 fél mokkáskanál szódabikarbóna
•	 pontosan 3dl meleg víz (de látni, lehet még kell hozzá)
•	 1 evőkanál citromlé (pl. DM-es biocitromlé vagy normál)
•	 3 evőkanál extra szűz olívaolaj v. szezámolaj

A szárazakat összekevered, a pont 3 deci vízbe bele a citromlé és az olaj.. majd a 
többihez.. laza tészta kell legyen, amit szinte formába lehet önteni, de azért nem olyan 
folyékony.. kanállal ki kell igazgatni 190 fokon hőlégkeveréssel 50perc alatt kész.

Elkészíthető (szilikon) sütőformában, vagy zsírpapíron, ekkor laposabb lesz.
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Fokhagymás lepénykenyér („flat bread”)
Molnár	Fruzsi	FB	receptje	nyomán
Ropogósra süthető, gyors és finom, tojásallergiásoknak is!

Hozzávalók:
•	 5 púpos ek. tápiókaliszt
•	 2 púpos ek. mandulaliszt, vagy szezámliszt vagy lenmagliszt, de ezt helyettesíteni lehet  
 tápiókaliszttel
•	 fél-1 tk. fokhagymapor, én inkább zúzott fokhagymát javasolnék, a port akkor, ha bio
•	 fél tk. só
•	 kevés bors
•	 1/2 csésze víz (kb. 120 ml)
•	 választott zöldfűszerek (nálam szárított oregánó és petrezselyem, 1-1 tk)

A hozzávalókat egy tálban simára keverjük, majd közepes lángon, serpenyőben kevés 
kókuszolajon elősütjük a korongokat, mindkét oldalukon kb. 1-1 percig, vigyázzunk, h. 
ne égjenek meg. A tészta sűrű lesz, de ha gyorsak vagyunk, valamennyire szét lehet 
teríteni, nekem 3 db, nagyjából 15 cm átmérőjű lepényem lett. A félkész korongokat 190-
200 fokon 10 percig - vagy míg szép színt nem kapnak - pirítjuk a sütőben. Pár perc hűlés 
után fogyasztható is, önmagában is nagyon finom, vagy tehetünk rá bármilyen feltétet/
krémet. Akár mini pizzaalapnak is megállja a helyét. :-) És nagyon gyorsan elkészül! 

Eredeti recept angol nyelven, kicsit változtattam
 rajta:http://w

w
w.healthstartsinthekitchen.com

/2013/12/17/grain-free-
flat-bread/

17

Kenyerek



Mindenmentes köleskenyér
Szerintem nagyon finom, kezdőknek ideális, mert nem lehet elrontani :-)
Hozzávalók:

•	 300g köles (nem liszt; lehet quinoa is vagy vegyesen)
•	 60g chia mag
•	 250 ml víz
•	 60 ml olíva olaj
•	 fél teáskanál szódabikarbóna
•	 fél teáskanál só
•	 fél citrom leve (vagy almaecet)

A kölest előző este beáztatjuk, éjszakára a hűtőbe tesszük. A chia magot beáztatjuk 
125ml vízbe, hamarosan gél állagú lesz.

A kölesről leöntjük az áztató vizet, majd egy aprítógépbe tesszük. Hozzáadjuk a gél 
állagú chia magot, 125 ml vizet, olíva olajat, szódabikarbónát, sót és a citrom levét. 
Az aprítógéppel pár percig turmixoljuk, maradjanak benne egész köles szemek. 
Sütőpapírral kibélelünk egy püspökkenyér formát, beletesszük a masszát. Vagy szilikon 
formába öntjük. 

160 fokon 1-1,5 órát sütjük. Ha kész, kivesszük a sütőből és hagyjuk kihűlni a formában. 
Le is lehet fagyasztani a szeleteket.

https://w
w

w.thehealthychef.com
/2012/06/gluten-free-bread/

Kenyerek
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Pagett
Buczkó	Anett	receptje
Anett receptje, akinek a kislánya ezt a kenyérke féleséget pagettnek nevezte el.

Hozzávalók:
•	 egy csésze tápióka
•	 kb. majdnem egy csésze vegyes liszt, nálunk: 

kókuszliszt, tökmagliszt, hajdinaliszt. Van, hogy a tápióka mellé csak a kókusz megy.
•	 kb. fél csésze (liba)zsír
•	 só
•	 egy sárgarépa és egy kicsi cukkini reszelve
•	 2 ek. útifűmaghéj

 
Az egészet összegyúrom, ha igényli a tészta, teszek még hozzá vizet, zsírt. Ujjnyi hosszú 
rudakat formázok belőle és szép barnásra sütöm.

Buczkó Anett Légkeverésesen 160-180 körül

Buczkó Anett Pagett-variáció: masszát felezni, egyik felét úgy, mint eddig (répás-cukkinis 
sós verzió). A másik felébe pedig pluszban fahéjat, vaníliát, kevés kókuszreszeléket, pici 
édesítőt tenni. Télen meg sütőtökkel-gyömbérrel is ki lehet próbálni.

Benedek Sarolta káposztás variációja:

Káposztát tett bele répa helyett. Ez most tápiókakeményítő helyett tojássárgájás volt. 
Nagyon jó lett így is.
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Buczkó Anett céklás variáció:

Céklásan is finom, készült már sós és „édes” változatban.
TIPP: Lehet egész lapos téglalapokat formázni belőle, így kenyér forma lesz, pl. házi 
májkrémmel kész a májkrémes kenyér.
Almás variáció: 
almát reszelni, ehhez: gesztenye, tápióka, rizsliszt (aki fogyaszthat), fahéj, kókuszsír és 
kekszeket lehet formázni belőle.
Buczkó Anett mákos-datolyakrémes pagett változata: 
tápiókát, kókusz-, rizs- gesztenyelisztet használtam, de mindenből kevesebbet, mivel 
legnagyobb részt darált mák került a tésztába. Krém: beáztatott datolyát összemixeltem 
kókuszkrémmel + narancshéj + vanília. A tésztát két sütőpapír között kinyújtottam, a 
krémmel megkentem, óvatosan feltekertem, szeleteltem, sütöttem.
Avokádókrémmel is finom, aki avokádót fogyaszthat.

Töltött paszternákos papucs
Buczkó	Anett	receptje

Hozzávalók:
•	 2-3 nagyobb paszternák lereszelve (kb. egy teszkós csomagolt tálcás)
•	 egy darabka pritamin paprika lereszelve
•	 kb. 1-2 kanál tápióka
•	 kb. pár kanál egyéb liszt (rizsliszttel készült nálunk általában)
•	 só, (zöldfűszerek pl. medvehagyma)
•	 egy ek. zsír

Lényege, hogy annyi tápiókát/lisztet adjunk a paszternákhoz, hogy összeálljon az 
egész. Az nem baj, ha kicsit még ragad, de ne legyen teljesen száraz a tészta. 
Két sütőpapír között olyan vékonyra nyújtom, hogy még tudjak vele dolgozni. Kb. egyforma 
háromszögekre/téglalapokra vágom és megtöltöm (pl.: apróra vágott póréhagymával, 
gombával, paprikával stb.) és ráhalmozom a háromszögekre/négyzetekre, majd egy 
másikkal befedem, széleit kézzel összedolgozom. Sütőpapíron sütöm, előmelegített 
sütőben. Időnként érdemes megforgatni a papucsokat.

Kenyerek



Tápiókás lapótya
Varga	Mária	receptje

Hozzávalók:
•	 100 g reszelt zöldség (itt cukkinivel készült, de lehet  
 répa, cékla, krumpli, stb.)
•	 só
•	 zsír
•	 3 dl víz
•	 100 g tápióka liszt
•	 50 g kókuszliszt
•	 (esetleg 1 evőkanál zselatin)

A sózott reszelt zöldséghez meleg vizet teszek, ebbe megy a zsír, így nem kell külön 
felolvasztani. A tápióka liszttől ugyanolyan folyós marad, a kókuszliszt fogja besűríteni, 
de azt vettem észre, hogy nem mindegy milyen márkájú. (A Nature Cookta vált be nálam, 
a dm-ben vett kókuszliszt nem sűrítette be). A zselatin igazából nem kell bele, terápiás 
céllal használom, és ettől kicsit ropogósabb is lesz.

Házi készítésű kenyérfűszer
Egy bajorországi pék kenyérfűszer keveréke:

Hozzávalók:
•	 4 dkg kömény
•	 2 dkg koriander
•	 1 dkg ánizs
•	 2 dkg édeskömény
•	 1 mokkáskanál rozmaring
•	 1 mokkáskanál őrölt gyömbér
•	 5 dkg tengeri só

A hozzávalókat összekeverjük, és fűszerdarálóban, mozsárban vagy kávédarálóban 
összeőröljük, és a kenyérbe ízlés szerint teszünk belőle.

http://antalvali.com
/com

m
ent/9782/hazi-keszitesu-kenyerfuszer
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Desszertek
Halmágyi Zsuzsi-féle reszelt gyümi puffasztott cuccal
Halmágyi	Zsuzsanna	receptje

Hozzávalók:
•	 Reszelt (v. turmixolt) gyümölcs
•	 Fahéj
•	 Puffasztott vmi
•	 Édesítő

Összekeverni. Állni hagyni. 

Chia puding 
Halmágyi	Zsuzsanna

Örömmel jelentem,hogy elkészítettem ezt a kis chiapudingot! :-) Nagyon-nagyon finom 
lett!!! 1 bögre kókusztejbe 1/3 bögre chiamagot este beáztattam, reggelre úgy felszívta a 
tejet a mag, hogy megállt benne a kanál :-)Tehát a recept szerinti chiamag mennyiséget 
lehet csökkenteni! Kicsit felkevertem még szűrt vízzel (mert alapból a kókusztej nagyon 
sűrű volt, inkább tejszín),és tettem bele datolyaszirupot, aztán áfonyával, málnával 
rétegeztem! Ez ment ma uzsira az oviba! Legközelebb készítek képet is, ígérem, mármint 
a saját pudingomról, hogy ne ékeskedjek idegen tollakkal!

http://w
w

w.superhealthykids.com
/chia-seed-pudding-for-kids/



Chia puding Ízbolygó
Ugrai-NagyTünde,	Ízbolygó

Reggeli!
A tápiókához hasonlít a chia mag, ami igazi superfood! Tele van Omega3 zsírsavakkal, fehérjével, 
rostokkal, minden benne van egy ideális napindításhoz!
A legjobb! Még főzni sem kell!
Elrágcsálhatjuk magában, szórhatjuk salátára, lehet belőle puding, mint a képen.

Hozzávalók:
•	 2 dl kókusztej (vagy sima tej)
•	 3 ek chia mag
•	 2 ek kókuszreszelék
•	 Édesszájúaknak méz
•	 Áfonya vagy bármilyen más gyümölcs

Tej-mag-reszelék összekever, 6 órát hűt, és kész!

w
w

w.izbolygo.hu
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Muffin
Kürti	Zsanett	receptje

3 tojássárgáját

3 kanál kókuszvirágcukorral kikeverni,

4dkg gesztenyeliszt, 

5 dkg kókuszliszt, 

1dkg útifűmaghéj, 

késhegynyi sütőpor, 

1 kanál kókuszolaj, 

1 reszelt golden alma, 

1 dl kókusztej lehet kicsit több, 

látod az állagát, teszek bele 

mazsolát, de nem muszáj. 

180 fokon alul-felül sütés 

25 perc
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Multivitaminos paleo gumicukor
 
Almát, répát és narancsot gyümölcscentrifugában összeturmixolni. A levét felmelegíteni 
éppen csak annyira, hogy langyos legyen és a hozzá adott zselatin felolvadjon benne, 
majd szilikon bonbon formába önteni.
Egy adag (15 db-os bonbon forma)  15 perc alatt meg is szilárdul a hűtőben.
 

Hozzávalók:
•	 4 alma
•	 5 sárgarépa
•	 5 narancs
•	 60 g (3 csomag) zselatin

Ebből nagyjából  150 db kis gumicukor jön ki. Bármilyen gyümölcslével,  
gyümölcspéppel megoldható. 

http://paleotthon.hu/csem
egezunk/m

ultivitam
inos-paleo-gum

icukor/
Desszertek
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Kölescsinta
Balázs	Zita	receptje	

Hozzávalók:	
•	 15 dkg kölesliszt 
•	 4 evőkanál puffasztott amarántmag (puffasztott köles is jó) 
•	 1,5 dl frissen turmixolt alma (rostos) (nálam ez 1 almából kijött) 
•	 2 evőkanál méz 
•	 1 teáskanál fahéj 
•	 víz 
•	 olíva olaj 

Elkészítés:	
A köleslisztet elkeverem az amarántmaggal, a leturmixolt almával (akinek nincs  
turmixgépe reszelje le), a mézzel, és a fahéjjal. Teszek hozzá annyi vizet, hogy sűrű 
palacsinta tésztát kapjak. Olyan amerikai félét. Ezután kevés kókuszzsíron evőkanálnyi 
adagokat teszek a serpenyőbe. Mindkét oldalát pirosra sütöm. Megszórom még egy 
kevés fahéjjal, aki édesen szereti, csurgathat rá extra mézet. Őszibarackkal is finom.

Piroscsinta Niki módra
Kertész	Niki

A kölescsinta recepthez még kevés céklát adunk,  
így lesz piros.
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Hajdinapalacsinta
Hozzávalók	kb.	10	db-hoz	(22	cm-es	serpenyőben	
sütve):

•	 150g hajdinaliszt
•	 1 csipet só
•	 3,5 dl (350g) víz
•	 1 csapott ek. lenmagliszt
•	 kókuszzsír vagy más zsiradék a sütéshez

A lenmaglisztet néhány kanál vízzel egy kézi habverő 
segítségével csomómentesre keverni. Folyamatosan add 
hozzá a vizet, miközben úgy keverd, mintha tojásfehérjét 
akarnál felverni. Egy zselés, amennyire lehet, csomómentes, felvert tojás állagú dolgot 
kell kapni.
Egy másik edényben mérd a hajdinalisztet, majd fokozatosan keverd össze a maradék 
vízzel, végül sózd meg. Most mehet bele az elkészített lenmagos massza.
Ezzel a sorrenddel könnyebb csomómentesre keverni. Ha túl híg lett a tészta, hagyd 
állni egy kicsit, mert sűrűsödni fog. Ha túl sűrű, kevés víz segíthet.
A serpenyőt vékonyan zsírozd be és forrósítsd fel, majd a szokásos módon, félidőben 
megfordítva süsd ki a palacsintákat.

Tojás pótlására a frissen őrölt chia magból és a lenmaglisztből, kevés víz 
hozzáadásával készült chia/len-”tojás” is alkalmas.
Lenmagtojáshoz kifejezetten a Rapunzel lenmaglisztje javasolt, mert finomabb 
szemcseméretű így szép sima, zselés tojáspótló készíthető belőle.
A tyúktojás nélküli palacsinták tovább sülnek.

Almás hajdinacsinta Niki módra
Kertész	Niki

Fenti receptbe még teszek reszelt vagy turmixolt almát.
Céklával be is lehet pirosítani.

http://w
w

w.m
indenm

entes.hu/2014/11/hajdinapalacsinta-ujratoltve.htm
l
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Süti variációk szilikonformában 1.
Szakály	Mariann	receptje	nyomán

Fél kg reszelt alma,  fél kg reszelt tök, 
megpárolni, hogy kimenjen a fölösleges 
lé belőle. Fahéjat, mazsola,10 dkg körül 
kókuszreszelék, 1 ek amaránt liszt, 
édesítőt, szódabikarbóna+citromlé kombó. 

Szilikonforma, 180 fokon kb. 45 perc.

Süti variációk szilikonformában 2. 
Szakály	Mariann	receptje	nyomán

Előző recepthez: 10 dkg darált mák, pici kókuszolaj, 
édesítő

Házi csoki
Szakály	Mariann	receptje

A legkisebb lángon melegítek kókuszolajat. Bele natúr 
kakaópor, ízlés szerint porrá tört eritrit, xilit, stevia, 
kinek mi a jó. Kézi habverővel addig kevergetem, míg 
teljesen sima, selymes, fényes, puding állagú krém 
lesz. 

Szilikonformába önthető. Mehet bele aszalt gyümölcs, 
magok, kókuszreszelék, kókusztejszín, stb.

Magokkal, aszalt naranccsal, szilvával és datolyával 
töltögetem, mikor mi van kéznél.
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Lizi pite, azaz mindenmentes almás pite gyorsan és egyszerűen
Dufka	Hajnalka	süti	rendszeresen	kislányának,	ezért	neveztük	el	Lizi	pitének
Nóri	mindenmentes	konyhájából

Hozzávalók	egy	26	cm-es	formához	(tészta	aljára	
és	borításra	is	jut):

•	 100g köles(liszt)
•	 35g hajdina(liszt)
•	 35g kukoricaliszt, ezt helyettesíteni 
•	 50g barna rizsliszt, ezt helyettesíteni
•	 60g kukorica keményítő helyett nyílgyökér liszt,  
 ezt helyettesíteni
•	 40g tápióka keményítő
•	 1/2 kk. só
•	 50g olívaolaj
•	 kb. 150g víz
•	 1 kk. almaecet
•	 800-1000g alma
•	 2 ek. nyírfacukor, vagy más édesítő, pl. eritrit, méz,   
 stevia ízlés szerint
•	 2 kk. őrölt fahéj

1. Tedd aprítógépbe a száraz hozzávalókat: lisztek, keményítők, só. Néhány pulzálással 
keverd össze.

2.  Mérd össze a folyékony hozzávalókat: víz, olívaolaj, almaecet. 2-3 részletben add a 
lisztekhez, és dolgozd össze az aprítógéppel. Sűrű, gyurmaállagú tésztát kell kapnod, 
ami nem (alig) ragad a kezedhez: ha túl nedves, dolgozz bele egy kevés kukoricalisztet 
vagy -keményítőt.

3. A tésztából csomagolj fóliába két gombócot, és tedd félre pihenni 1 órára.

4. Az almákat mosd meg és reszeld le nagy lyukú reszelőn. Én nem hámoztam meg őket: 
így több rost kerül a süteménybe, és sok kis piros színfolt a töltelékbe. A nyírfacukor és a 
fahéj hozzáadásával érdemes megvárni, amíg elősül a pite alja, különben az alma levet 
ereszt és eláztathatja a tésztát, ha pedig kicsavarod a levét, túl száraz lesz (szerintem).

5. Melegítsd elő a sütőt 180 fokra. A tészta felével béleld ki a forma alját: nem nyújtottam, 
mivel gluténmentes tészta lévén nehéz lehet vele bánni, inkább kézzel nyomkodtam bele, 
és készítettem kis peremet. 10 percig süsd elő a pite alját.

6. Közben keverd hozzá az almához a nyírfacukrot, ha szükséges (némelyik alma magától 
is olyan édes, hogy felesleges tovább édesíteni) és a fahéjat. Én jó fahéjasan szeretem.

7. Nyújtsd ki kb. kör alakban a tészta másik felét (persze készíthetsz belőle rácsot is, vagy 
el is hagyhatod). Én egy lisztezett vágódeszkán nyújtottam ki, villával kilyukasztgattam, 
majd egy fóliára fordítva emeltem a tortaforma felé: így sokkal könnyebben kezelhető, 
mintha a sodrófára tekerném: a gluténmentes tészta könnyen törik.

8. Végül süsd légkeveréssel 180 fokon kb. 15 percig. Kész is!

Frissen ropogósabb, pár óra állás után/másnap finom puha almás pite: az egyszerű dekor 
kedvéért kevés porított nyírfacukorral megszórva tálaltam.

TIPP:  Más töltelékkel is készíthető.

http://w
w

w.m
indenm

entes.hu/2014/10/m
indenm

entes-alm
as-pite-gyorsan-es.htm
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Zozi tortája
Madroszkiewiczné	Szabó	Csilla	receptje

Muffin és torta alap recept
•	 26 dkg hajdinaliszt
•	 14 dkg kókuszvirág cukor ( recept ennyit ír, de én 70-75 grammot szoktam használni, 
nyílván aki édesebben szereti tehet többet :)
•	 0,8 dl kókuszzsír olvasztva
•	 2 csapott evőkanál utifűmaghéj
•	 2 db. tojás sárgája (aki ehet fehérjét akkor egész tojást használjon)
•	 1 csomag bio sütőpor
•	 2 dl kókusztej

Tojás sárgáját először jól kikeverem a cukorral (nekem a kisebb adag cukorral is úgy 
tűnik mintha túl sok a cukor a tojás sárgájához, de kitartó keveréssel pont jó lesz ), aztán 
beleteszem a  megolvasztott kókuszzsírt jól összekeverem, utána jöhet a kókusztej 
fokozatosan mert így nem lesz csomós. Végül jöhet a lisztes-sütőporos keverék, 
és a legvégén szoktam hozzáadni az utifűmaghéjat. Még szoktam bele tenni pucolt 
gyümölcsdarabokat is. 

Muffinnak szoktam megcsinálni, de annyira jó volt a tészta hogy ez lett a torta alap is :)

Ha tortának szeretnéd akkor kettőt süssél belőle, sajnos nem túl magas ezért én nem 
vágtam félbe, hanem mégegyet sütöttem.

Torta krém: 

A torta krémet dupla adaggal csináltam, a recept egy adagos tehát mindent duplázzál, 
vagy kétszer csináld meg :)

A krém: 

4 tojássárgáját elkeverjük egy kevés kókusztejjel (én ezzel csináltam, de meg lehet 
próbálni mandulatejjel is), egy késhegynyi vaníliával, 2 ek. xylittel (vagy mézzel, vagy 
steviával), 2 ek chiamaggal és 1 ek. kókuszliszttel. 3-4 dl kókusztejet felforralunk, majd 
beleöntjük a tojásos keveréket és állandóan kavargatva sűrűre főzzük. Ezt is kihűtjük.

Tortaformába beletettem az egyik tortalapot, megkentem mindenmentes lekvárral majd rá 
a krémet. Pár gyümölcsdarabot nyomtam a krémbe is, majd rá a következő tortalap. Még 
krém a tetejére is, a torta tetejét barackból szívecskéket formáztam, és szedret tettem rá.

Az eredeti receptet itt találhatod Kozm
a Jucus oldalán: http://juduspeckonyha.blogspot.hu/2012/08/az-orszag-tortaja-liszt-tej-es.htm

l
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Kókusztúró
Előkészület: 5 perc
Összesen 5 perc

Többen is mondták, hogy jobb mint a tehéntejes :-)  
Kicsit kókuszos, túrós savanykás, vaníliás túrókrém lett. Palacsintába is 
finom :-) Nem kell hozzá kókuszliszt, krémmé darált kókuszreszelékkel is 
tökéletes! Csak akkor több kell belőle

Hozzávalók
Saját	változatom

•	 pár kanál olvasztott kókuszzsír
•	 2 kanál kókuszliszt vagy fél kávédarálónyi őrölt kókuszreszelék
•	 viszonylag sok víz (amikor elkezdjük összekeverni a vízzel, akkor fog túrósodni)
•	 1 citrom héja
•	 vanília aroma
•	 ½-1 kiskanál c-vitamin por (inkább kevesebbet adj és kóstolgasd)
•	 édesítő ízlés szerint

Eredeti	változat
•	 10 dkg kókuszliszt
•	 ½ kávéskanál vanília-esszencia
•	 2 egész citrom leve
•	 5 dkg kókuszzsír
•	 kevés eritrit
•	 víz

Elkészítés
Összekeverjük az egészet annyi vízzel, amennyit felvesz.

Kókusztúró tojássárgájával
Tojássárgája, kókuszolaj, összekevertem citromlével, kókuszliszttel, vízzel, vaníliával.

http://keto.hu/kokuszturo

31

Desszertek

http://keto.hu/kokuszturo


Csoki
Hozzávalók

•	 Kb. 5 kanál kókuszolaj
•	 1 kanál kakaópor
•	 kis darált mandula
•	 kókuszreszelék
•	 eritrit

Összekeverjük, szilikon formába öntjük és behűtjük.

TIPP:

Apróra vágott mazsola, datolya vagy más aszalványok is keverhetők bele. Magasabb 
szilikonformában lehet a közepébe egész mazsolást, nagyobb aszalvány darabot 
helyezni, így trükkösebb töltött bon-bonkát kapunk.

Mivel a kókuszzsír miatt nyáron hamar olvad, egy kevés zselésítővel vagy nyílgyökér 
liszttel stabilabbá tehetjük az állagát.

http://keto.hu/csoki
Desszertek
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Kakaós Kókuszos Linzer ~ Keksz
Poroszkai	Éva

Hozzávalók
•	 20 dkg kókuszreszelék
•	 4 tojássárgája (vagy 2 egész tojással is működik szerintem)
•	 4 ek eritrit
•	 1 púpos ek kakaópor

Kókuszreszeléket krémessé őrölni, összegyúrni a többi hozzávalóval, szilikonpapíron 
virágformákat vágni belőle (mint a mézeskalácsnál) és 170 fokon 20 perc alatt megsütni, 
előmelegített sütőben. Ha a mézeskalácsból indulok ki, akkor kell hozzá egy kis zsiradék 
még, mert száraz, vagy inni kell mellé, vagy kell rá valami lekvár, krém vagy csoki :-)
A recept bővebben itt olvasható: paleolitania - kakaós linzervirágok sárgarépa lekvárral 
Egy másik változata pedig itt: paleolitania - pilóta keksz 
 
Én pár napja úgy készítettem el, mint a pilótakeksznek a csokis része, vagyis nekem 
ebből állt össze: 200g kókuszreszelék, 4 tojássárgája, 1 citrom héja, kevés citromlé is,  
2 evőkanál kakaópor, édesítő, vanília. (vagy vmi ilyesmi) nagyon finom volt, 
eperlekvárral ettem :-)
 

http://keto.hu/kakaos-kokuszos-linzer
Desszertek

http://keto.hu/ketogen-mezeskalacs
http://paleolitania.blogspot.hu/2014/01/kakaos-linzerviragok-sargarepa-lekvarral.html
http://paleolitania.blogspot.hu/2014/01/pilota-keksz.html


Mákos keksz áfonya lekvárral töltve - paleo
Mák, citrom, áfonya, a kedvenceim egy finom sütibe sűrítve. Finom lett, frissen picit keményebb,  
másnapra puhul a lekvártól. Ajánlom a nemrég posztolt gesztenyés linzer receptet is, az is nagyon finom.

Hozzávalók:
•	 15 dkg nyílgyökérpor
•	 2 dkg tápióka keményítő
•	 6 dkg őrölt kesudió, ezt helyettesíteni több liszttel
•	 6 dkg mák (egész)
•	 1 tk. útifűmaghéj
•	 1/4 tk. szódabikarbóna
•	 csipet só
•	 8 dkg erythritol (por alakú)
•	 3 tojássárgája
•	 7 dkg puha kókuszolaj
•	 1 bio citrom reszelt héja
•	 3 ek. citromlé
•	 + 1-2 ek víz, ha szükséges
•	 kevés nyílgyökérpor vagy tápióka a nyújtáshoz
•	 A töltéshez:
•	 kb 2 dl áfonyalekvár

A száraz hozzávalókat vegyítsd el, add hozzá a tojássárgákat, a puha kókuszolajat és 
a citromlevet és gyúrd össze. Ha esetleg morzsalékos lenne és nem áll össze a tészta, 
akkor 1-2 evőkanál vizet adj hozzá. Egy nyújtólapot szórj meg nyílgyökérporral, a tésztát 
nyújtsd ki 3-4 mm vastagra, tetszőleges kiszúróval szaggasd ki a kekszeket, tedd őket 
sütőpapíros tepsire. Előmelegített 180 fokos sütőben süsd kb. 10-12 percig, majd hűtsd 
ki őket teljesen. Ha kihűltek, lekvárral ragaszd össze kettesével a kekszeket, tedd egy 
légmentes dobozba, hagyd őket puhulni legalább 1 napot.

Gyümölcsös köleskása
Kertész	Niki

Kölest előzetesen megmosva kókuszzsírra teszek, felöntöm 3-szoros mennyiségű vízzel, 
teszek bele édesítőt, fahéjat, mazsolát, reszelt almát és/vagy kockázottat. De került már 
bele sárgadinnye, barack is.

15-20 perc alatt készre fő.

http://trollakonyham
ban.blogspot.no/2015/03/m

akos-keksz-afonya-lekvarral-toltve.htm
l
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Meggyes táska
Geleta	Dóra	receptje

Az ötlet Szafi kakaóscsigájából ered, de nálunk inkább meggyes táska lett. Az alap reszelt 
cukkini vagy tök vagy répa + reszelt alma vagy banán. Pici vanília vagy fahéj ment bele 
meg 2 ek. kókuszzsír. És aztán mindenféle liszttel lehet próbálkozni a sűrítéshez: lenmag, 
rizsliszt, konjac, tápióka, nyílgyökér. az a különbség a lepcsánkához képest, hogy ott a 
zöcsi van nagyobb arányban, itt meg a liszt. Ha rendes nyújtható tésztát sikerül kreálni, 
akkor két sütőpapír között kinyújtom, kör vagy négyzet alakúra vagdosom és megtöltöm 
bármilyen gyümivel. Pl. a meggyet összekevertem egy kis konjak liszttel, így ha ki is nyílik 
a süti, akkor sem folyik ki nagyon és az is kihűlés után egyben marad. Nagyon finom 
lett és még a férjemre külön rá kellett szólni, hogy ne egye el a gyerekek elől. :-) Ja és 
fagyasztás után is ugyanolyan. Csak fagyottan be a sütőbe és kész.

Almás fahéjas háromszög

Hozzávalók:
•	 4 púpos ek. gesztenyeliszt
•	 púpos ek. útifűmaghéj
•	 2 tk. fahéj
•	 2 db tojás, helyettesíteni több tojássárgával, ekkor több útifűmaghéj is kell
•	 1 kk. szódabikarbóna
•	 egy fél alma reszelve 

 
Ezt a masszát szendvics sütőbe tesszük, és arany barnára sütjük.

Utána meg lehet kenni stevias lekvárral, vagy meg lehet szórni zero porcukorral.
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A nagyüzemi főzés végén kis dobozokba porciózom és így fagyasztom.

Pár trükköt, tippet írok a recepteskönyvem végére.
Bármely kenhető húsos, májas vagy akár zöldséges kenyérfeltét krémet állati zsiradékkal 
összekeverve teszek el, de éppen csak annyi zsírral, hogy sűrű, de még formázható 
legyen.
Én mikróban engedem fel az állandó időhiányom miatt, de ha mód van rá vagy előző este 
megtervezed vagy eszedbe jut és még pont fűtésszezon van, akkor tedd ki nyugodtan 
a radiátorra. Mikrós felengedés után szétterítem egy kistányéron, beteszem a hűtőbe 
és a zsír visszadermed. Ezután dúsítom még zsírral, hogy kenhető legyen, továbbá a 
zsírfogyasztást is tudom így növelni.
A lekvárt és mézet pálmazsírral keverem el, így nem folyik és a köleskenyér sem lesz túl 
száraz.
Sűríteni, habarni, rántást készíteni kiválóan alkalmas a nyílgyökérliszt és a tápiókaliszt 
(ezt nevezik tápiókakeményítőnek is). Módja a hagyományos módon történik.
Ha egy ételben tojás szerepel, de tojásfehérje allergia miatt nem fogyasztható, akkor azt 
helyettesíteni kell. Mivel a tojássárgája nem alkalmas „ragasztónak”, így útifűmaghéj, 
chia mag vagy vízzel felvert lenmagliszt használható erre a célra. Van olyan recept, ahol 
a tojást egyszerűen ki is lehet hagyni.
A maglisztek helyettesítésére a receptben található valamely liszt arányát lehet növelni 
vagy köleslisztet, kókuszlisztet, tápiókalisztet is lehet alkalmazni. Ilyen esetekben 
a végeredmény eltérhet az eredetitől, az íze valószínűleg más lesz, de ez néha csak 
esztétikai kérdés.
Kókuszzsír vásárlásakor ügyelni kell, hogy a „nem hidrogénezett” felirat rajta legyen.
Hisztamin intolerancia esetén a friss ételt legkésőbb 24 órán belül el kell fogyasztani. Direkt 
mélyhűtésre tervezett főzéskor meg kell várni, míg az étel közel szobahőmérsékletűre 
hűl, akkor már lehet fagyasztóba tenni. Érdemes egy nagy pörkölt adagot szétosztani 
hűlés céljából több kisebb lábasba. Az időtényezőnek azért van jelentősége, mert ha a 
kiolvasztás radiátoron történik vagy a reggeli felolvasztás után az ebédre kb. 6-7 órával 
később kerül sor vagy akár vacsora időben, akkor könnyű kicsúszni a 24 órából. Ha 
esetleg mégsem fogy el és a maradékot a hűtőbe visszatesszük, akkor is beleférhet még 
a 24 órába az étel, akár még másnap is.
Én 1 adagot fagyasztok kicsi és mini műanyag dobozokban. Külön a köreteket, feltéteket. 
Az egytálétel, mint a darált húsos fejes káposzta természetesen 1 dobozkába kerül.
Érdemes feliratozni, mert utólag szerencse kérdése, hogy melyik dobozkában mi található. 
A feliratozáshoz a helyi kisboltban kérhettek egy tekercs árcédulát.
Érdemes 1-1 nagyobb doboz sima csontlét is eltenni, mert abból nagyon hamar készíthető 
bármilyen leves.

©  Kertész Nikoletta Zita, 2015
1. kiadás

Elérhetőség: Soha többé autizmus! Facebook csoport       
Szerkesztette: Nagy Gabriella

https://www.facebook.com/groups/923157267748283/%3Ffref%3Dts


1. füzet 1. kiadás 
Hogy is kezdjük el a gyógyító étrendet? 

4. sz. melléklet: Táplálékkiegészítők SOHA TÖBBÉ AUTIZMUS! 

 

 

 

Ez az összefoglaló a saját és a segítő szülők tapasztalatain nyugszik. Gyermekeink a diétát saját szülői döntés alapján (de orvosi felügyelet mellett) kapják, előzetes kivizsgálások (pl. 
(ritka) anyagcserebetegségek) ismeretében. Az alap kiegészítőket saját döntés alapján kapják gyermekeim, de a lista összeállításában a SOHA TÖBBÉ infófüzet megírása során orvosi 
támogatást kaptam (Lásd 4.sz. melléklet). Ezeken túlmenően bármely táplálékkiegészítő alkalmazásához orvosi / étkezési tanácsadói / kezelői felügyelet szükséges.  
Ez nem kezelési terv, hanem saját tapasztalat, így fentiek alkalmazása során felmerülő esetleges problémák, állapotok felllépéséért felelősséget nem vállalok.  
Elérhetőség: Kertész Nikoletta Zita  SOHA TÖBBÉ AUTIZMUS! Facebook csoport 1 

 

 

4.sz.melléklet 
 

Táplálékkiegészítők 
 
Ezek a következők:  

 Probiotikumok 

 Vitaminok 

 Ásványi anyagok 

 Omega 3 olaj 

 Enzimek 

 … és más kiegészítők… 

 

Ez a Táplálékkiegészítők című füzet a Hogy is kezdjük el a gyógyító étrendet című füzet  4. sz. melléklete. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Én olyan táplálékkiegészítőket javaslok, amiket a gyermekeim is kapnak, ezek bármely laborvizsgálat nélkül is 
szedhetőek. Ugyanúgy, mintha bemennék egy patikába és vásárolnék különféle vitaminokat, probiotikumokat, halolajat. 

 

 

Gyermekeim kapnak még ezen kívül is táplálékkiegészítőket, melyeket a különféle laborvizsgálatok indokolnak. 

Természetesen más táplálékkiegészítőket is adhattok, amiket jónak láttok. 

 

 

TIPP: 

A port tartalmazó kapszulák szétszedhetők és a por tartalom omega3 olajban vagy vízben, mézben, mindenmentes 
joghurtban v kevés ételhez keverve beadható. 

Van például lágy zselatin kapszula, kisollóval kivágva, kinyomható a tartalma. 

Az epres Morepa omega 3 gyermek kapszula pedig elrágicsálható, az eper íz dominál. 

 

 

  

FIGYELEM! 

 

Gyermekeim a táplálékkiegészítőket saját döntés alapján kapják, ezekhez semmiféle 
laborvizsgálat nem szükséges. 
 
A SOHA TÖBBÉ infófüzet 4. sz. mellékletében található lista összeállításában orvosi 
támogatást kaptam.  
 
Ezeken túlmenően bármely táplálékkiegészítő alkalmazásához orvosi / étkezési tanácsadói 
/ kezelői felügyelet szükséges.  

 

 



1. füzet 1. kiadás 
Hogy is kezdjük el a gyógyító étrendet? 

4. sz. melléklet: Táplálékkiegészítők SOHA TÖBBÉ AUTIZMUS! 

 

 

 

Ez az összefoglaló a saját és a segítő szülők tapasztalatain nyugszik. Gyermekeink a diétát saját szülői döntés alapján (de orvosi felügyelet mellett) kapják, előzetes kivizsgálások (pl. 
(ritka) anyagcserebetegségek) ismeretében. Az alap kiegészítőket saját döntés alapján kapják gyermekeim, de a lista összeállításában a SOHA TÖBBÉ infófüzet megírása során orvosi 
támogatást kaptam (Lásd 4.sz. melléklet). Ezeken túlmenően bármely táplálékkiegészítő alkalmazásához orvosi / étkezési tanácsadói / kezelői felügyelet szükséges.  
Ez nem kezelési terv, hanem saját tapasztalat, így fentiek alkalmazása során felmerülő esetleges problémák, állapotok felllépéséért felelősséget nem vállalok.  
Elérhetőség: Kertész Nikoletta Zita  SOHA TÖBBÉ AUTIZMUS! Facebook csoport 2 

 

 

Hol szerezhetők be a táplálékkiegészítők? 

 

 

 

 

 

ÚJDONSÁG!!!!!! 

 

 

 

Eddig egy holland weboldalon szereztük be a táplálékkiegészítőket. 

http://www.united-synergy.eu/ 

 

Mikor a táplálékkiegészítőket eleinte több helyről és nagy költséggel szereztem be, írtam egy holland webáruháznak  (lásd 
4. sz. melléklet), hogy a be tudja-e szerezni azokat, mert akkor egy helyről lehetne megrendelni.  

 

Itt semmiféle érdekeltség nincs, a táblázat hivatkozásain a termékeket név alapján más weboldalon is meg lehet találni és 
beszerezni. 

 

A legtöbb terméket be tudja szerezni a holland webáruház. Ez nekik is előny. 

Legfőbb előnyök az egy helyen, sőt Magyarországon az új webshopban vásárlásnál:  

 ne kelljen 1-esével nagy időráfordítással,  

 külön-külön vámfizetéssel,  

 külön-külön kemény szállítási költségért,  

 külön utalgatással+költséggel  

a gyártóktól USA-ból rendelni. 

 

Ezen kívül vannak termékek, melyeket a holland webáruház nem tud beszerezni vagy nem érdemes odaszállítani, mert 
európai beszerzési forrásúak, így ezeket Ausztriából, Franciaországból, Németországból rendelem interneten. 

 

Itt 8,99EUR szállítási költséggel megérkezik, nincs más költség. 

 

Regisztrálni kell a vásárláshoz, mint minden weboldalon. 

 

A weboldalon Personal Note fülön van a kapcsolattartó hölgy, Nancy, aki a Contact Us fülre rámenve BÁRMELY 
KÉRDÉSRE e-mailben azonnal válaszol (info@united-synergy.eu). Ő maga autista gyerekekkel foglalkozik 
részmunkaidőben egy iskolában. 

Ha egy terméket nem találtok vagy nincs fent, meg lehet kérdezni (németül, angolul, hollandul), hogy be tudja-e 
szerezni. 

 

Fontos! Ha a keresőben valamit elsőre nem találtok, írjátok be a szó elejét vagy egy részletét! 

 

További oldalak, ezek gyártók, forgalmazók oldalai: 

https://www.kirkmangroup.com/ 

http://www.lifeextension.com/ 

http://www.nutramedix.com/ 

http://www.cenaverde.com/ 

https://www.kirkmangroup.com/ 

http://www.florihana.com/ 

http://www.brainchildnutritionals.com/ 

stb. 

  

ÚJDONSÁG!!!!!! 

A napokban indult útjára egy magyar webáruház, amelyet egy sorstárs anyuka hívott életre. 
www.biomedshop.hu 

A webáruház kínálata folyamatosan bővül a szedett termékekkel. Igény esetén Szandra megpróbál 
ritka készítményeket is behozni. 

Kapcsolat: weboldalon vagy a biomedshop.hu@gmail.com e-mail címen. 
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1. füzet 1. kiadás 
Hogy is kezdjük el a gyógyító étrendet? 

4. sz. melléklet: Táplálékkiegészítők SOHA TÖBBÉ AUTIZMUS! 

 

 

 

Ez az összefoglaló a saját és a segítő szülők tapasztalatain nyugszik. Gyermekeink a diétát saját szülői döntés alapján (de orvosi felügyelet mellett) kapják, előzetes kivizsgálások (pl. 
(ritka) anyagcserebetegségek) ismeretében. Az alap kiegészítőket saját döntés alapján kapják gyermekeim, de a lista összeállításában a SOHA TÖBBÉ infófüzet megírása során orvosi 
támogatást kaptam (Lásd 4.sz. melléklet). Ezeken túlmenően bármely táplálékkiegészítő alkalmazásához orvosi / étkezési tanácsadói / kezelői felügyelet szükséges.  
Ez nem kezelési terv, hanem saját tapasztalat, így fentiek alkalmazása során felmerülő esetleges problémák, állapotok felllépéséért felelősséget nem vállalok.  
Elérhetőség: Kertész Nikoletta Zita  SOHA TÖBBÉ AUTIZMUS! Facebook csoport 3 

 

 

1.1 Probiotikumok  

a következő jellemzők a fontosak: 

- megfelelő törzsek összetétele 

- a baktériumok darabszáma 

- D-laktát törzsektől mentes legyen 

- szedés elve: 

- alap+2.probio, melyet fél évente érdemes váltani 

- mindenmentes legyen  patikai „nyugati” tehát nem megfelelő 
 

Javaslatom, melyeket mi is szedünk: 

Alap probiotikum 

1. Alap CD-Biotic  

 

a Kirkman-től 

 

D-laktát mentes! 

 

90 kapszula 

 

Szedés: napi 1db este 

http://www.united-
synergy.eu/kirkman-
labs-cd-biotic-90-
capsules.html 

 

Kiegészítő probiotikumként a következő 3 féle adható a fenti alap probiotikum mellé. 

2.A alap  
mellé 
plusz-
ban 

ezt 

Gut Pro  

 

az Organic3-től 

D-laktát mentes! 

 

50 g por 
min. 6 hónapig elég 

(nekem a 2 gyerek szedi 6 hónapja) 
Szedés: este az alap probioval 
együtt 
Első hetekben apró késhegy, majd 
lassan növelni fél csapott 
teáskanálig 

http://www.united-
synergy.eu/other-
brands-gutpro-custom-
probiotic-supplement-
or.html 

vagy 

2.B alap 
mellé 
plusz-
ban 

ezt 

D Lactate Free  

a 

Custom 
Probiotics-től 

D-laktát mentes! 

 

50 g por 
min. 6 hónapig elég 
Szedés: este az alap probioval 
együtt  

Első hetekben apró késhegy, majd 
lassan növelni fél csapott 
teáskanálig 

http://www.united-
synergy.eu/other-
brands-d-lactate-free-
probiotic-powder-50-
gr.html 

 

és akár a 2.A vagy 2.B mellé rotálva (naponta másikat) ezzel: 

3.  TruFlora 

a  

Master 
Supplements-től 

D-laktát mentes! 

 

Probiotikum enzimekkel 

32 kapszuka 

Fenti porok valamelyikével naponta 
váltogatva 

Első héten fél kapszula 

http://biomedshop.

hu/hu/probiotkium

ok/108-

truflora.html 

 
 

Szedés elkezdése: 
FONTOS! Mindig lassan kell felépíteni! 

 először az alap probiotikum, első héten fél kapszula, majd 1 kapszula 

 a 2.A és 2.B probiotikumot késhegynyivel kezdeni az első 3-4 hétben, majd a késhegy adagonként lehet fél 
csapott kávéskanálig is emelni, de lassan 

 a 3. probiotikumot fentiek teljes „dózisa” esetén lehet mellé rotálni (kb. 2 hónap múlva) első 2 héten fél 
kapszulával, majd 1 kapszula 

 
Példa: alap probiotikum plusz 2 kiegészítő probiotikum váltásban (rotálva) 

 Hétfő Kedd Szerda Csüt 

Alap CD-Biotic CD-Biotic CD-Biotic CD-Biotic 

Kiegészítő Gut Pro TruFlora Gut Pro TruFlora 

 
TIPP:   

A kapszulát pici gyermekem nem nyeli le, ezért a kapszulából a port kanálban, omega3 olajba öntöm, úgy eszik meg. 
Ebben jól elkeverhető.  
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Ez az összefoglaló a saját és a segítő szülők tapasztalatain nyugszik. Gyermekeink a diétát saját szülői döntés alapján (de orvosi felügyelet mellett) kapják, előzetes kivizsgálások (pl. 
(ritka) anyagcserebetegségek) ismeretében. Az alap kiegészítőket saját döntés alapján kapják gyermekeim, de a lista összeállításában a SOHA TÖBBÉ infófüzet megírása során orvosi 
támogatást kaptam (Lásd 4.sz. melléklet). Ezeken túlmenően bármely táplálékkiegészítő alkalmazásához orvosi / étkezési tanácsadói / kezelői felügyelet szükséges.  
Ez nem kezelési terv, hanem saját tapasztalat, így fentiek alkalmazása során felmerülő esetleges problémák, állapotok felllépéséért felelősséget nem vállalok.  
Elérhetőség: Kertész Nikoletta Zita  SOHA TÖBBÉ AUTIZMUS! Facebook csoport 4 

 

 

1.2 Vitaminok, ásványi anyagot tartalmazó készítmények: 

a következő jellemzők a fontosak: 

- a vitaminok és ásványi anyagok a megfelelő formában vannak benne, úgy hogy a szervezet azt azonnal fel 
tudja szívni 

- mindenmentes legyen  patikai „nyugati” tehát nem megfelelő 
 

Javaslatom, melyeket mi szedünk: 

Kiegészítő 
típusa 

Neve 

Gyártója 

Fotó Információ Weboldal: 

Vitamin és 
ásványi 
anyag 
komplex 

Nu-Thera® 

/EveryDay™ 

 

a Kirkman-től 

 

90 kapszula 

Szedés: napi 4 db, napi 2x2  

• Calcium 750 mg (Carbonate-Citrate-Chelate complex) 

• Magnesium 50 mg (Glycinate) 

• Vitamin C 500 mg (Ascorbic Acid and Sodium Ascorbate) 

• Vitamin E 100 IU (dl-alpha Tocopheryl Acetate) 

• Zinc 5 mg (Citrate) 

• Selenium 50 mcg (Amino Acid Chelate) 

• Molybdenum 50 mcg (Amino Acid Chelate) 

• Chromium 50 mcg (Amino Acid Chelate) 

• Vanadium 5 mcg (Amino Acid Chelate) 

http://biomedshop.hu/hu/vi

taminok/92-nu-

theraeveryday-companion-

hypoallergen.html 

D vitamin D vitamin  

csepp 

 
NowFoods 

 

1000 NE/ 1 csepp 
Szedés: napi 7.000-10.000 NE javasolt 

Szükséges laborban D-vitamin kontroll 
Összehasonlítás: 

A Vigantol-t mindenki ismeri.  
1 ml = 20.000 NE 
Napi 1 cseppet javasolnak, amely 500 NE. 

http://www.autism-
united.eu/vitamins/16-
vitamins/vitd-l-00371/P319-extra-
strength-liquid-vitamin-d-3-1-000-
iu-drop-now-foods.html 

 

vagy     

D vitamin D vitamin  

csepp a  

Douglas Labs 

 

1000 NE/ 1 csepp 
Szedés: napi 7.000-10.000 NE javasolt 

Szükséges laborban D-vitamin kontroll 

http://www.united-
synergy.eu/douglas-labs-vitamin-
d-1000-iu-liquid-15-ml.html 

 

Molibdén Molybdenum 

Kirkman 

 

100 kapszula 

Szedés: napi 1 kapszula 

Segíti a bélgyulladás leküzdését. 

http://biomedshop.hu/hu/a

svanyi-anyagok/95-

molibden-100-mg-

hypoallergen.html 

Q10-
koenzim  

Coenzym Q10 

 

Kirkman 

 

90 kapszula 

Szedés: napi 1 kapszula reggel-délelőtt 
folyamán, mert felpörget 

 

A sejtanyagcsere folyamatok elősegítésére, 
különösen mitokondriális anyagcserezavar 
esetén indokolt. 

http://biomedshop.hu/hu/a

ntioxidansok/113-q10-

koenzim-120-mg-

hypoallergen.html 

E vitamin E vitamin 400 NE 

 

Life Extension 

 

100 lágy zselatin kapszula  

(TIPP: felvágni kisollóval és kinyomni belőle) 

Szedés: napi 1 kapszula. 

Főleg ismert anyagcsere zavar esetén 
indokolt. 

http://biomedshop.hu/hu/a

ntioxidansok/100-

termeszetes-e-vitamin.html 

Magnézium 
szulfát krém  

Magnesium 
Sulfate Cream 
(Epsom Salts) 

 

Kirkman 
 

Krém, kenhető a méregtelenítési 
bőrtünetekre 

vagy a hátra, vállakra 

Heti 3x javasolt 

http://biomedshop.hu/hu/s

pecialis-termekek/93-

magnezium-szulfat-

krem.html 
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Epsom só v. 
keserű só v. 
magnézium 
szulfát 

 

 

Fürdősóként, heti 1x 20 perces fürdő 

Méregtelenítés céljából 

Patika 

Féregírtásra Inner Balance 
csepp  

 
Brainchild 
Nutritionals 

 

Napi 30 csepp max 1 dl vízben 

éhgyomorra vagy a főétkezések között, az 
étkezésektől távoli időpontban, hogy üresebb 
legyen a gyomor 

Felépítése: 10-20-30 csepp, 5 naponta 
növelni 

http://www.brainchildnutritionals.co
m/inner-balance-1oz.html 

Valószínű, hogy az Autism United 
oldalon is elérhető lesz 

 

Általános 
méregtele-
nítő 
kapszula 

Neem kapszula 

 

Nature’s Way 

 

3 hónapnyi profi probiotikus szedés után 
javasolt az allergiás reakciók elkerülésének 
érdekében 

Szedés: napi 1 kapszula 

http://www.nutritionals-
united.eu/antioxidants/10-
herbs/15120-100/P646-neem-
leaves-from-nature-s-way.html 

 

 

1.3 Omega3 olaj 

A következő jellemzők a fontosak: 

- mindenmentes legyen  patikai „nyugati” tehát nem mindegyik megfelelő 

Tőkehal-máj 
olaj 

Tőkehalmáj olaj 
omega 3 olaj  

A és D vitaminnal 

(Cod Liver Oil) 

a Kirkman-től  

480 ml-es flakon 
módosított A és D vitaminnal dúsítva 
 

TIPP: Én ebbe teszem a szedett porokat, 
olajos kapszulákat, amiket kinyomok 

http://www.united-
synergy.eu/kirkman-labs-cod-liver-
oil-liquid-473-ml.html 

 

Epres 
Omega3 
kapszula 

MorEpa Mini 
Junior  

omega 3  

kapszula 

 

Epres ízesítésű lágyzselatin kapszula 
kifejezetten gyerekeknek 
Ikreim napi 2 db-ot szednek, és ez a jutalom 
néha 

http://www.united-
synergy.eu/minami-morepa-mini-
junior-60-soft-gels.html 

 

 

1.4 Enzimek: 

Ezek csak indokolt esetben használandók, orvosi javaslatra, kúraszerűen. 

A következő jellemzők a fontosak: 

- mindenmentes legyen  patikai „nyugati” tehát nem megfelelő 

Hisztamin-
bontó enzim 

Histame  

 

DAO-enzim 
C vitaminnal és kálciummal 

MINDENMENTES!!! 

Szedés: napi 1 db, ebéd előtt 
 

Megjegyzés: 
patikai DAOSIN is megfelelő, az nem teljesen 
mindenmentes, de glutén és kazeinmentes 

http://www.autism-
united.eu/antioxidants/15-
specialties/50000-30/P607-
histame-food-intolerance-support-
naturally-vitamins.html 

 

Emésztő-
enzim  

(jó 
keményítő 
bontó) 

 

 

 

 

Maximum 
Spektrum 
Enzyme Comlete 

 

Szedés: napi 1 db, ebéd előtt 

 

http://biomedshop.hu/hu/e

nzimek/98-maximum-

spectrum-enzym-

completedpp-iv-fruit-free-

wisogest.html 
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