
Fogyókúra a Montignac módszer szerint 
Ajánlás a helyes életmód kialakítására 

A módszer lényege: nem az a döntő, milyen sokat eszik az ember, hanem az, hogy mit! 

Óriási tévedés, ha kevesebbet eszünk, akkor automatikusan karcsúvá válunk. Kevesebb  kalória 
bevitelkor  valóban  bekövetkezik  a  fogyás,  de  a  szervezet,  a  kevesebb  ennivaló  miatt  elkezd 
készletezni.  Majd  a  normál  étkezés  (a  koplalás  után)  még  fokozottabban  folytatódik  a 
raktározás, vagyis a zsírszövetek építése. A köztudatban az szerepel, hogy a zsír az első  számú 
hízlaló  tápanyag.  Tudományosan  bizonyított,  a  hízásért  nem  a  zsíré,  hanem  a  rosszul 
megválasztott szénhidrátoké a felelősség. A túlsúlyon kívül a zsírok és szénhidrátok,  számos 
betegségért, mint a cukorbaj, a rák, a szív és érrendszeri betegségek kialakulásáért  is    felelőssé 
tehetők.  Modern  táplálkozásunkban  sajnos  a  „rossz"  szénhidrátok  játszanak  döntő    szerepet. 
Melyek ezek? A fehér lisztből készült ételek és a cukortartalmú ennivalók. 

Ezeknek  a  szénhidrátoknak  a  lebontása  során,  a  vér  cukorszintje  gyorsan  emelkedik.  Ennek 
hatására  a  hasnyálmirígy  inzulint  termel,  hogy  a  vér  cukorszintje  újra  normális  legyen.  A 
túlsúlyos  személyeknél ez a  folyamat hibát  szenved és a  túl  sok  inzulin miatt,  az elfogyasztott 
zsírok nem bomlanak le, hanem elraktározódnak. A helytelen táplálkozás miatt a  hasnyálmirigy 
elfárad és nem képes fenntartani a szervezet egyensúlyát. 

A módszer alapelve engedjük pihenni a hasnyálmirigyünket! 

A diéta két részből áll 
•  első a fogyás szakasza, 
•  második az optimális testsúly megtartása. 

Az  első  szakaszban  tilos  fogyasztani  a  magas  glikémiás  indexű  (azaz  „rossz”  szénhidrátokat 
tartalmazó) ennivalókat. 
Melyek ezek: 

•  fehér  lisztek,  cukrot  tartalmazó  élelmiszerek,  krumpli  (minden  elkészítési 
formában),  sör,  méz,  mazsola,  popkorn,  fehér  rizs,  minden  fehér  tésztaféle, 
bab, főtt répa, kukorica, és a dinnye. 

Mit szabad fogyasztani: 
•  Minden más gyümölcs, zöldség, a  teljes őr lésű  lisztből készült ételek, hal, hús, 

tojás,  édesítetlen  tejtermékek,  mindenféle  sajt,  majd  minden  hüvelyes,  diók, 
magok,  növényi  eredetű  olajok,  az  egyszeresen  telítetlen  zsírsavakat 
tartalmazó  olívaolaj,  vagy  a  többszörösen  telítetlen  zsírsavakat  tartalmazó 
napraforgó  és  a  repce  olaj.  Jó  hatásúak  a  halak,  pl.  lazac  vagy  a  makréla. 
Fogyasztható  a  magas  kakaó  tartalmú  csokoládé  (olyan,  ami  min.  70% ban 
tartalmaz  kakaót),  bor,  és  édesítő  szerként  gyümölcscukor  (fruktóz), 
kismértékben kávé és fekete tea is fogyasztható. 

Mindez  más  diétákkal  összehasonlítva  azt  jelenti,  hogy  szinte  mindent  ehetünk,  de  tilos 
éhezni. 
Egyetlen étkezést sem szabad kihagyni, mert az kedvezőtlenül hat a vércukorszintre.



Most  kell  a  szervezetet  leszoktatni  arról,  hogy  a  táplálékban  található  zsírokat  zsírpárnákban 
elraktározza. A zsírokat csak hússal, hallal, zöldséggel, salátával kombinálva fogyasszuk. A 
szénhidrátokat tetszés szerint kombinálhatjuk, minden gyümölccsel, és zöldségfélével. 

Fő szabály! Szénhidrát és zsír nem kerülhet egymás mellé! 

A második  szakaszban,  ha  kialakítottuk  az  ideális  testsúlyt,  akkor  a  szabályok már  nem olyan 
szigorúak,  de  tartsuk  alacsonyan  a  glikémiás  indexet.  Ha  magas  glikémiás  indexű  ételt 
fogyasztottunk,  akkor  ebben  az  étkezési  ciklusban  ellensúlyozásként  fogyasszunk  alacsony 
szénhidráttartalmú ételt is. Így a menü kevésbé emeli a vércukorszintünket. 

Az  ideális  testsúly  tartós megőrzése  érdekében, minden  reggel  éhgyomorra  fogyasszunk 1 ml. 
Homoktövis húsolajat. 

Magas glikémiás indexű élelmiszerek: 

•  110 maltóz (maláta cukor, a sörben van)  • 100 glukóz 
•  95 sült krumpli, hasábburgonya  • 90 krumpli csipsz 
•  85 méz, fehérkenyér, főtt répa, zabpehely, pattogatott kukorica, főtt gyors  rizs, 
•  80 főtt bab 
•  75 dinnye, tök 
•  70  cukor,  csoki  szelet,  főtt  sós  krumpli,  fehér   lisztből  készült  cukros  keksz, 

fehér rizs, fehér lisztből készült tésztafélék 
•  65 mazsola, félbarna kenyér, héjában főtt/sült krumpli  • 60 banán 
•  55 puhára főzött, fehér lisztből készült spagetti 

Alacsony glikémiás indexű élelmiszerek: 

•  50  korpás  kenyér,  természetes  r izs,  basmati  rizs,  cukrozatlan  konzerv  borsó, 
teljes őr lésű lisztből készült tésztafélék 

•  40  friss  borsó,  cukor   nélküli  müzli,  piros  bab,  frissen  préselt  gyümölcslé, 
cukrozatlan barna kenyér 

•  35 aszalt füge, sárgabarack, vadrizs 
•  30  nyers  sárgarépa,  cukrozatlan  tejtermékek,  száraz  bab,  lencse,  sárgaborsó, 

friss gyümölcsök, üveg tésztaszójából) 
•  22  cukrozatlan  lekvár,  keserű  csokoládé  (70%   kakaó  tartalommal)    •  20 

gyümölcs cukor (fruktóz) 
•  15  szója,  földimogyoró,  friss  sárgabarack,  zöld  színű  zöldségek,  paradicsom, 

padlizsán, cukkíni, fokhagyma, vöröshagyma 

Ajánlások a helyes életmód kialakításához. 

50kg  testsúly  alatt  naponta  1,52,5  liter  50100  kg  között  naponta  2,53,5  liter  vizet 
fogyasszon a felnőtt szervezetű ember.



A napi táplálék mennyiség 30%ánál ne legyen több a zsír, fehérje és a szénhidrátok aránya.  A 
maradék 70%ot, a nyers zöldség, gyümölcs, vagy a párolt zöldségféle tegye ki. 
Fogyasszon salaktalanító és vesevédő teakeveréket, valamint feketeribizli és homoktövis  instant 
teákat. 

Naponta minimum  3szor,  de  leginkább  5ször  étkezzen,  jó  alaposan  (legalább  30szor)  rágja 
meg  mielőtt  lenyelné  az  ételt.  A  szervórát  figyelembe  véve  reggel  9  óra  körül  bőségesen 
reggelizzen, majd  23  óránként  táplálkozzon.  16 óra  után már  ne  egyen  gyümölcsöt  és  18  óra 
után nyers ételt, mert az ezt követően már nem emésztődik, csak másnap reggelig erjed.  Hetente, 
de  havonta  tartson  egy  nap,  lé  vagy  böjtkúrát.  Tartsa  szervezete  Phját  6,36,9  közötti 
tartományban. A szénsavas üdítők, ásványvizek, a húsok savasító hatásúak.  Fogyasszon 89 Ph 
tartalmú ivóvizet. Egyszerű berendezéssel Ön is mindennap elő állíthatja. 
Csökkentse a sófogyasztást, általában a napi sószükséglet 48szorosát fogyasztjuk el   naponta. 
Kősó  helyett  használja  a  jódtartalmú  tengerisókat.  Az  ételek  ízesítésére  fedezze  fel  az  élelmi 
fűszernövényeket: bazsalikom, kakukkfű,  lestyán, szerecsendió, rozmaring,  tárkony,   borsikafű, 
kurkuma, curry, hagyma, metélőhagyma, zsálya, szójaszósz stb. kitűnő erre a célra 

Ne  fogyasszon  túl  sok  gyógyszert,  inkább  gyógyhatású  készítményeket,  homeopátiás 
termékeket, táplálékkiegészítőket részesítsen előnyben. 

Kerülje  a  dohányzást,  és  az  alkoholok  fogyasztását.  Legyen mérsékletes  a  kávéval  és  koffein 
tartalmú teákkal. Rendszeresen végezzen, napjában minimum ½ óra testmozgást (jóga, csikung, 
aerobik, laza mozgás stb.) Legyen ugyanennyi időt friss levegőn. Kerülje a stresszt. 
Ha tud, lazítson, meditáljon, alkalmazza, ha ismeri az agykontroll technikákat. 
Ha beteg ismerje meg betegségét, tárja fel annak okait. Tudjon megbocsátani, elengedni. 

Gondoskodjon a megfelelő vitamin és ásványi anyag pótlásáról, beviteléről.  Legalkalmasabbak, 
az úgynevezett organikus, természetes anyagokból készített termékek. 

Kerülje  a  késő  esti  munkát,  a  lefekvést  időben  tegye meg! A  napi  regenerálódáshoz  a  12  óra 
előtti, a 10 óra körüli lefekvés és a 78 óra alvás szükségeltetik. A hálószobában ne legyen  Tv, 
rádió, működő elektromos készülék. Lefekvés előtt szellőztessen és gondoskodjon a  megfelelő 
hőmérsékletről, az optimális párásításról. A fekhelyet  lehetőleg északdél  irányba  helyezzük el 
úgy, hogy a fej északra nézzen. 

Kerülje az elektroszmogot, ne töltsön sok időt a számítógép, vagy a Tv előtt. 
Ha mégis erre van szükség, a mélyvénás trombózis elkerülése érdekében, óránként mozogjon és 
a frissessége érdekében szellőztessen. 

Minden  bizonnyal Ön  a  legjobb  belátása  szerint  fog  cselekedni,  de  a mértéktelen  öngyógyítás 
helyett, kellő időben kérje orvosa segítségét, tanácsait!


