g
n
i
n
u
t
r
o
n
o
D

a
r
d
ó
m
r
a
l
scu

va

3
napi menü

És most lássuk, hogy mi mindent ehetsz:
JÖHET

MEHET

Sovány húsok (szárnyasok és halak),
tojásfehérje

Zsíros húsok (sertés, marha), húskészítmények, májkrémek, pástétomok,
felvágottak, olajos halak,
tengeri herkentyűk, tojás sárgája

100% élvezet és egészség! 

Zsírszegény tej, sovány sajt,
natúr joghurt, sovány túró, kefír

Zsíros tej, tejszín, vaj, tejföl

Ebben a különleges receptfüzetben olyan tuti tippeket kapsz, amelyeket nemcsak a plaz-

Extra szűz olíva olaj, kókuszolaj
vagy kókuszzsír, margarin

Napraforgó olaj, disznózsír, majonéz

Zöldség és gyümölcs
(a kerülendők kivételével)

Avokádó, cékla, répa, paradicsom,
olívabogyó, piros gyümölcsök (áfonya,
eper, málna, ribizli, görögdinnye)

Nem cukrozott aszalt gyümölcsök,
zöldség és gyümölcs-chips

Olajos magvak, diófélék, csokoládé,
chips, mogyorókrém

Rizs, barnarizs, gabonafélék,
tésztafélék (módjával)

Gyorsételek, kínai ételek, pizza,
hamburger, gyros, kebab

Ásványvíz, cukrozatlan gyümölcslé,
zöldtea

Energia italok, szénsavas üdítők,
alkohol, szörpök fekete tea,
(donáció előtt 4 órával) kávé

Szeretnénk Neked segíteni abban, hogy a lehető legjobban tudd felkészíteni szervezeted
a plazmaadásra, hogy az egy kellemes és komplikációmentes élménnyé váljon számodra!
Rendkívül fontos a megfelelő táplálék- és folyadékbevitel, ezért összeállítottunk Neked
egy Donor Tuning Programot. Ha egy szigorú, kalóriaszámolgatós diétás étrend jutott
most az eszedbe, akkor van egy jó hírünk: itt nincs koplalás, nincs önsanyargatás, csak

madonációhoz kapcsolódóan tudsz hasznosítani, hanem akár a mindennapjaidba is belecsempészheted az egészség jegyében. Egy olyan 3 napos, kipróbált mintaétrendet állítottunk össze Neked, amivel a donáció előtti napon, hőstetted napján és azt követően is
fedezed a tápanyagszükségleted. Sőt: tetszőlegesen variálhatod a napokat, mert minden
fogás teljesen donorbarát!
Molnár Attila / Centrumvezető

Essünk is neki, rögtön itt az első tippünk:
Valószínűleg még nem hallottad, de az izotóniás sportital fogyasztása 48 órával
a donáció előtt hasznos lehet, mert sótartalma segít a kisebb vénák kitágulásában, illetve fokozza a víz felszívódását. Fontos, hogy nem kell sokat innod belőle,
illetve ne a donáció napján, és ne is az azt megelőző 24 órában fogyaszd, hiszen
cukrot és színezéket tartalmaz, de két nappal a donáció előtt például egy félliteres Powerade-től nem lesz bajod.

A túl zsíros ételek kerülendők, mert sűrűvé, opálossá teszik a vérplazmát, és a benne
lévő magas zsírtartalom negatív irányba módosíthatja bizonyos laborvizsgálatok
eredményét.
A cékla, répa, piros gyümölcsök is azért kerülendők, mert elszínezhetik a plazmát, így
az minőség szempontjából megtévesztő lehet.

Igyál, igyál, igyál!
Persze nem alkoholt, cukrozott szénsavas üdítőket, energiaitalt és egyéb koﬀeinbombát! Ismered az ökölszabályt:
napi 2-3 liter folyadékot meg kell inni. Plazmaadáskor különösen ügyelni kell a folyadékbeviteledre! Minél több folyadékot iszol, annál könnyebb a donáció folyamata, hiszen:
•

a plazmád 90%-a víz, amit pótolni kell,

•

a vénák nagyobb folyadékbevitel mellett rugalmasabbak,

•

szervezeted hidratáltságát kizárólag így biztosíthatod.

A donációt megelőző napon javasoljuk, hogy 3 liter folyadékot igyál meg.
Legegyszerűbb, ha szénsavmentes vízzel oldod meg a dolgot, de kiegészítheted
100%-os gyümölcslevekkel is. Mindenképpen kerüld el a vízhajtó gyógyteákat és a piros színű gyümölcs- és zöldségleveket is, nehogy elszínezze a plazmád, és megtévesztő legyen. A donációt megelőzően minimalizáld a kávéfogyasztásod, a legjobb, ha ezen a két napon teljesen mellőzöd. A kávé helyett
válassz koﬀeinmentes élénkítőt, például 100%-os narancslevet.
Sok donorunk mesélte, hogy eleinte mennyire nehéz volt betartaniuk, hogy megigyanak ennyi vizet, mert nem voltak hozzászokva. Íme 2 tipp, hogy ne okozzon gondot a bőséges folyadékbevitel:

MINTAÉTREND

1. Tölts le emlékeztető alkalmazást az okostelefonodra! Ezek az applikációk diszkréten emlékeztetnek óránként. Bármilyen, számodra megfelelő appot választhatsz (mi a Playstore-ban és az
iTuneson is elérhető Aqualertet használjuk).
2. Ha tudod, hogy idegesítene egy „mesterséges” emlékeztető, de hajlamos vagy megfeledkezni az
ivásról, akkor mindig legyen nálad egy másfél literes vizes palack, és mindig úgy tedd le, hogy
szem előtt legyen. Figyeld meg, sokkal könnyebb lesz így. Ha megittad, töltsd újra!

Egyéb „plazmaxiómák”
•

Az egyszerű pörköltek tészta- vagy rizskörettel nem szoktak problémát okozni, hiszen azok
megkötik a zsírt az emésztés során.

•

Bajt a toros káposzta, töltött káposzta, csülök, pacal okoz. Szóval azok az ételek, amelyek már
ránézésre is tocsognak a zsírban…

•

Nagy hőség idején a szervezetünk még több vizet veszít, ezért ebben az időszakban erősen
ajánlott akár napi 3-5 liter víz elfogyasztása is!

•

A tejfölös és sajtos ételeket teljesen kerülni kell, hiszen a plazma opálos lesz. Viszont egy pohár
joghurtot vagy kefirt meg lehet enni.

Orvosaink és asszisztenseink minden alkalommal bőségesen ellátnak jótanácsokkal, amit érdemes betartanod, így semmi probléma nem léphet fel. Kérdéseiddel bármikor fordulhatsz munkatársainkhoz, készséggel állnak rendelkezésedre.

A t���� �e�i� cs�� r�jta� �����!

Donációt megelőző nap
Donáció napja
DonációT követően

Donációt megelőző nap
ebéd
nagyon nyári, nagyon mentás
cukkinikrémleves

reggeli

körözöttes falatkák

HOZZÁVALÓK:
• fél kg cukkini
• 1 csokor kapor (ne szárított legyen!)
• néhány mentalevél (ne szárított legyen!)
• 1 pohár zsírszegény natúr joghurt
• 1 dl zsírszegény tej
• só és frissen őrölt bors
• 1 kávéskanál frissen reszelt citromhéj
• 1 zöldségleveskocka

chiapuding, ahogy csak jólesik
TIPP:

HOZZÁVALÓK:
Donáció előtt piros
• 15 g chiamag (kb. 1,5-2 evőkanál)
gyümölcsök helyett
válassz valami
• 1,5-2 dl kókusztej
mást.
• 1-2 kávéskanál méz
• Kedvenc gyümölcsöd pépesítve vagy darabokban

ELKÉSZÍTÉS:
Mosd meg a cukkinit, és vágd vékony karikákra, a héját is hagyd
rajta. Tedd bele egy párolófazék betétjébe, önts alá egy kevés
vizet, fedd le és párold puhára. Ha kuktával dolgozol, akkor egy
szempillantás alatt megvagy. Amíg párolódik, aprítsd fel a kaprot és a mentát.
Közben egy lábasban tegyél fel egy zöldségleveskockával fél liter
vizet. Ha a cukkini kész, turmixold össze a joghurttal és a tejjel,
sózd, borsozd és add hozzá a zöldfűszereket, majd reszelj rá egy
kis citromhéjat. A fűszeres cukkinimix már mehet is az alaplébe,
amit lassú tűzön forralj fel. Voilà, készen is vagy!
Szerencsére már nem csak nyáron juthatunk cukkinihez, úgyhogy
bátran elkészítheted ezt az isteni nyáridéző levest az év bármely
időszakában. Ha előrelátó vagy, akkor a mentából és a kaporból
a szezonjukkor bespájzolhatsz a fagyasztóba. A legjobb benne,
hogy eheted hidegen, langyosan, melegen, ahogy akarod!

ELKÉSZÍTÉS:
Előző este egy tálba mérd ki a chiamagot, add hozzá a tejet, illetve a mézet, és keverd össze. Tedd a hűtőbe, és hagyd állni egy
éjszaka. Ne izgulj, soknak tűnik a folyadék, de szuper pudingállagú masszát fogsz kapni. Reggel csak annyi a dolgod, hogy tetszés
szerint apróra vágod a választott gyümölcsöt, és ráhelyezed a pudingra, vagy pépesíted és összekevered. Ugye, milyen egyszerű?
JÓ NEKED!
A chiamag rostokban gazdag, teljes értékű fehérjék vannak benne, tele van antioxidánssal és ásványi anyaggal, remek omega-3
és omega-6 esszenciáliszsírsav-forrás. Igazi „superfood”, amely
nemcsak egészséges, de egyszerre tápláló, és fogyókúra esetén
is tökéletes választás. A napi ajánlott bevitel 15 gramm, ezt a
mennyiséget ne lépd túl!

HOZZÁVALÓK:
• 2 szelet teljes kiőrlésű toastkenyér
• 5 dkg sovány túró
• 1 evőkanál zsírszegény natúr joghurt
• friss metélőhagyma
• egy kevés pirospaprika
• só

ebéd

TIPP:
Ha nem donáció előtt készíted, levesbetétként készíts fokhagymás krémsajtot.
Elképesztően jól passzol a levesbe és
pofonegyszerű: egy natúr krémsajtba
reszelj egy gerezd fokhagymát, adj
hozzá egy kevés tejet vagy tejszínt, hogy
kanalazható állagú legyen. Borsozd
meg, keverd össze, és már
mehet is a levesbe! 

Csirkés tortilla (2 tortillához)
HOZZÁVALÓK:
• 2 db teljes kiőrlésű, kisebb méretű tortillalap (készen kapható az üzletekben)
• 30 dkg csirkemellfilé
• 1 evőkanál zöldfűszer (oregánó, bazsalikom, kakukkfű)
• 1,5 evőkanál extra szűz olívaolaj
• só, bors

ELKÉSZÍTÉS:
A túrót törd össze villával egy tálban, keverd
ki a joghurttal és sózd meg. Aprítsd fel a metélőhagymát, ezt is keverd a túróhoz, majd
szórd meg egy kevés pirospaprikával. Ennyi,
már kenheted is a kenyérre!

vacsora
•
•
•
•
•
•

1 apró gerezd fokhagyma
1 kávéskanál metélőhagyma
2 paprika
1 teáskanál margarin
1 kávéskanál kapor
1 evőkanál zsírszegény natúr joghurt

ELKÉSZÍTÉS:
A megmosott csirkemellet vágd fel kb. ujjnyi vastagságú, 5 cm-es csíkokra. Egy tálban
keverd el a zöldfűszerekkel, sóval, borssal, és masszírozd össze az olaj segítségével.
Pár perc alatt pirítsd készre egy serpenyőben, majd tedd át egy papírtörlővel bélelt
tányérba.
A paprikát vágd fel hosszában vékony csíkokra a magja nélkül. A csirkéhez használt
serpenyőben olvaszd fel a margarint, és add hozzá a paprikát. Keverd addig, amíg a
paprika fonnyadni nem kezd, ekkor sózd meg, add hozzá a felaprított metélőhagymát,
majd fedd le. Akkor vagy kész, ha a paprika már kellően megpárolódott, de még kicsit
roppanós. Ha kész, szűrd le a paprikát, és tedd egy tányérba.
A serpenyőt töröld szárazra, és már mehet is bele egy gyors pirulásra a tortillalap.
Nagyjából fél-fél perc kell mindkét oldalának.
A joghurtba reszeld bele a fokhagymát, add hozzá a kaprot, és keverd el. Ezzel a krémmel kend be vékonyan a tortillalapot, ezután mehet rá a csirke és a paprika. Tekerd
össze és fald fel! 

Donáció napja
reggeli
HOZZÁVALÓK:
• 2 szelet teljes kiőrlésű toastkenyér
• egy kevés margarin
• 3 szelet uborka
• egy kis marék rukkola
• pár csepp balzsamecet
• 2 szelet csirkemellfelvágott
• 1 főtt tojás fehérjerésze

Citromborsos tilápiafilé
párolt zöldségekkel (2 adag)

ELKÉSZÍTÉS:
Kend meg a kenyérszeleteket vékonyan a margarinnal, helyezd
rájuk a csirkemellet és a tojást. Mosd meg a rukkolát, majd töröld
át papírtörlővel, és mehet is a szendvicsre. Bolondítsd meg egykét csepp balzsamecettel, és már fogyaszthatod is. Tökéletesen
donorbarát reggeli!
Ha az a típus vagy, aki reggel nem tud édeset enni, akkor ez a szendvics jó választás donáció előtt! Minden megvan benne, ami kell: fehérje, vas, kalcium, növényi zsiradék, rostok, és még szuper finom is!

rukkolás szendvics gazdagon,
mégis zsírszegényen

vacsora

HOZZÁVALÓK:
• 3 dl bármilyen gyümölcs vagy gyümölcsmix frissen préselve.
ELKÉSZÍTÉS:
Ennél egyszerűbb leves nincs! Nem kell a tűzhely
mellett állni, méricskélni a hozzávalókat, csak
megpucolni, amit bele akarsz tenni, egy aprítóba mehet is minden felkockázva. Ha túl sűrű, adj
hozzá vizet, keverd el, és döntsd le! 
Figyeled? Úgy vittél be a 2-3 liter ajánlott folyadékból 3 decit, hogy szinte fel se tűnt! Csak így
tovább!

HOZZÁVALÓK:
• 30 dkg mirelit tilápiafilé
• 30 dkg mirelit 4 évszak zöldségkeverék (brokkoli, karfiol,
bébirépa, zöldbab, zöldborsó) vagy friss zöldségek
• 1 zöldségleveskocka
• egy kevés margarin
• citrombors
• egy kis citromlé
• só, bors
ELKÉSZÍTÉS:
A kiolvasztott hal mindkét oldalát szórd meg egy kevés sóval és
borssal, illetve a citromborssal. Egy serpenyőben olvassz fel egy
kevés margarint, és süsd meg a tilápia mindkét oldalát (összesen
kb. 15 perc). Miután elkészültél, tedd a halszeleteket tányérra.
Egy laza mozdulattal töröld át az edényt, és ugyanebbe a serpenyőbe mehetnek a zöldségek is. Adj hozzájuk egy kevés
margarint, és morzsold rá a leveskockát, önts hozzá fél dl vizet,
keverd el és fedd le. Körülbelül 20 perc alatt párold meg, és már
halmozhatod is a hal mellé. Jó étvágyat!

folyékony gyümölcssaláta
leves helyett ebédre? Miért ne?

ebéd

ebéd

HOZZÁVALÓK:
• 1 nagyobb érett banán
• 1 evőkanál kókuszreszelék
• 1 dl kókusztej
• 1 dl görög joghurt
ELKÉSZÍTÉS:
A hozzávalókat dobd be a turmixgépbe,
pépesítsd, majd öntsd át egy pohárba.
Egészségedre! 

TIPP:

Itt is figyelj arra, hogy
a donáció előtt kerüld
a piros gyümölcsöket!

banános-kókuszos fehérjeturmix

Donációt követően
ebéd

zabkása, ahogy mi szeretjük

szárnyassaslik (kb. 5-6 db nyárshoz) rizzsel

TIPP: Oreo a donáció után!
Biztosan azt gondolod, hogy micsoda
butaság, hiszen az édesség egészségtelen. De most figyelj! Négy darab
keksz fedezi a napi vasszükségleted
10%-át, ami a donációt követően nagyon fontos. Azért ne egyél meg 40
darabot, jó? 

HOZZÁVALÓK:
• 25 dkg pulykamell-, csirkemell- vagy csirkecombfilé
• 1 nagyobb cukkini
• 1 nagyobb színes paprika (kápia vagy kaliforniai)
• 3-4 egészen kis fej vöröshagyma
• 1 nagyobb fej fokhagyma
• zöldfűszerek (kakukkfű, oregánó, bazsalikom, tárkony)
• egy kevés balzsamecet
• egy kevés extra szűz olívaolaj
• só, bors
• 1 bögre A minőségű rizs
• nyárs és sütőpapír vagy sütőzacskó

reggeli
HOZZÁVALÓK:
• 1 pohár alacsony zsírtartalmú natúr joghurt
• 2 evőkanál apró szemű zabpehely
• 1 kisebb banán
• fahéj ízlés szerint
ELKÉSZÍTÉS:
Egy müzlis tálban keverd össze a zabot a joghurttal, majd tedd 20 percre a hűtőbe. Egy villával törd össze a banánt, és keverd el a fahéjjal. A
20 perc elteltével a banánpépet keverd hozzá a zabos joghurthoz, és
már eheted is!
Gyorsan finomat!
Ez az egyszerű zabkása akkor is telitalálat, ha nehezen indulnak a reggeleid. Szinte álmodban is összeütöd, s amíg lefő a kávéd, és összekapod magad, már gyakorlatilag nincs más dolgod, mint elfogyasztani. A
legjobb benne, hogy ha ébredés után még nem is tudsz azonnal enni,
egy dobozban elviheted a munkahelyedre is. Nem tartalmaz hozzáadott cukrot, de telis-tele van rostokkal, a fahéj pedig jó hatással van
az emésztésedre és a vércukorszintedre is.

ELKÉSZÍTÉS:
A megtisztított húst vágd össze kisebb kockákra, egy tálban add hozzá a zöldfűszereket, sózd, borsozd, és egy kevés olajjal masszírozd a húsba a fűszereket. 2-3 órára (vagy
éjszakára) tedd a hűtőbe, hogy összeérjenek az ízek.
A zöldségeket kockázd fel, a vöröshagymákat vágd félbe/
negyedbe, egy tálban sózd, borsozd, és önts rájuk egy kevés balzsamecetet.
A felkockázott húst és a zöldségeket húzd fel a nyársakra,
tetszés szerinti sorrendben.
A saslikokat több variációban is elkészítheted. Ha éppen
az idő is úgy akarja, akkor grillezheted kint, a szabadban,
mert faszénen sütve valami mennyei! Ha erre nincs lehetőséged, akkor melegítsd elő a sütőt 180 fokra, tedd egy
sütőpapírral bélelt tepsibe a nyársakat, és süsd készre a
saslikot kb. 45-60 perc alatt. Ha gyorsabb megoldást szeretnél, akkor a hozzávalókat elég csak egy sütőzacskóban
bedobni a sütőbe az előbbiekhez hasonlóan.
Amíg a saslik elkészül, főzd meg a rizst: kevés zsiradékon
pirítsd meg az átmosott rizst, amíg ki nem fehéredik, majd
öntsd fel kétszeres mennyiségű vízzel. Sózd meg, majd
fedd le. Amikor látod, hogy már majdnem elfőtte a vizet
(kis lyukak vannak benne), zárd el a hőforrást, takard be,
és hagyd még 20 percig állni.

banános paleo palacsinta (2 személyre)

vacsora
HOZZÁVALÓK:
• 3 kisebb banán
• 3 tojás
• 6 dkg mandulaliszt
• 1 kávéskanál fahéj
• 1 kávéskanál szódabikarbóna
ELKÉSZÍTÉS:
Villával törd pépesre a banánokat, a tojásokat alaposan
verd fel habverővel, majd add a banánhoz és keverd el.
Adagold hozzá a mandulalisztet, fahéjat és szódabikarbónát úgy, hogy csomómentes masszát kapj. Forrósítsd fel
a serpenyőt egy kevés növényi zsiradékkal, például kókuszolajjal, majd 2-3 percig süsd a hagyományosnál valamivel vastagabb palacsinták mindkét oldalát. Fogyaszthatod magában vagy kakaóporral, idénygyümölcsökkel
is.emésztésedre és a vércukorszintedre is.

Hello
Debrecen!

Mit szólsz az összeállításhoz?
Ugye, hogy mostanra már majd kicsattansz az egészségtől, pusztán az olvasástól is? 
Reméljük, hogy ezeknek a szuper ételeknek az elkészítése sok örömet szerez,
jóllakottan és elégedetten vágsz neki a hősies plazmadonációdnak.
Ha további érdekességeket is szívesen olvasnál, de még nem vagy tag,
csatlakozz aktív közösségünkhöz a Facebookon!

DEBRECENI BAJNOKAINK:

https://www.facebook.com/VascularPlazmaDebrecen/

Köszönjük,
hogy Te is segítesz!

