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változásait – fi gyelmeztet Fran-

cesco Mutti, aki évek óta végez 

kutatásokat és kezeléseket 

a táplálkozástudományban. 

Mikor nem javasolt 
a fehérjediéta?

  Fiatalkori, 1-es számú 

diabétesz esetén.

  Terhességben.

  Máj- vagy veseelégte-

lenség esetén.

Sokan azt gondolják, hogy 

a fehérjealapú diéta a vese 

működését károsan befolyá-

solja. A nemzetközi szakiroda-

lom nagy része azonban azt 

támasztja alá, hogy ezeknek 

az ételeknek a fehérje-össze-

tétele nem károsítja a szerve-

zetet. Mindezeket fi gyelembe 

véve, számos pácienst gyógyí-

tottam. Vesegyógyász kollégá-

im súlyosan elhízott betegeket 

irányítottak hozzám, tudatosan 

választva ezt a szigorú és ha-

tékony diétát a hosszú ideig 

tartó, váltakozó eredményekkel 

járó diétával szemben – meséli 

praxisáról Francesco Mutti. 

A fehérjediéta jól mutatja, 

hogy egyetlen fogyókúrás 

módszert sem lehet félvállról 

venni. Azt sem szabad elfelej-

teni, hogy a megfelelő étkezés, 

testmozgás és életvitel segíte-

nek abban, hogy formában ma-

radjunk. Fontos tehát, hogy he-

lyes diétát kövessünk, de még 

fontosabb, hogy az elért ered-

mények megtartása érdekében 

megfelelően éljünk. df

FOGYÓKÚRA

A diétázás 
nem egyenlő 
az áldozat-
hozatallal
A diéta említésénél általában 

a fogyás érdekében meghozott 

áldozatokra összpontosítunk. 

Valójában a diéta egy táplálko-

zási rendszer, melyet mindenki 

napi szinten használ, annak 

megfelelően, hogy milyen 

életmódot folytat, meny-

nyi az energiafelhasználása, 

milyen az egészségi állapota 

vagy éppen milyen fi zikai 

tulajdonságokkal és anyag-

cserével  rendelkezik – olvas-

ható Francesco Mutti szülész-

nőgyógyász honlapján, aki 

a fehérjediétát szoborszerű 

diétának is nevezi. Ugyanis 

ez a módszer átrendezi a test 

vonalait, csökkentve a felesle-

ges testzsírt, miközben az iz-

mokat, a csontokat és a bőrt 

érintetlenül hagyja. 

A diéta előnyei 
A diétázónak nincs éhség- 

és fáradtságérzete – míg ezek 

a többi fogyókúra esetében 

jelentkeznek. A diétázónak jó 

– FEHÉRJEDIÉTÁVAL

Egy hónap alatt
5 kiló mínusz

A könyvesboltok és az internet a különböző divatos 
diétairányzatok tárháza, szerintem ön is kapásból fel tud 
sorolni legalább ötféle diétát, amelyről már olvasott vagy akár 
még próbálta is. Azonban ezeknek a módszereknek gyakran 
kétes a kimenetelük, mert lehet, hogy kis időre eltűnik 
a felesleg, de sok esetben ez sajnos nem tartós. Francesco 
Mutti szakorvos fehérjediéta-kutatása viszont olyan tartós 
eredményt ígér, amelyre mindannyian vágyunk. SZÖVEG: ZSINGOR TÜNDE

Mi fogyasztható 
a diéta alatt?
A fehérjediétában az a legjobb, 

hogy azok is örömüket lelik 

benne, akik szeretik a válto-

zatos étrendet és a tésztafé-

léket. A diéta során ugyanis 

közel 70 féle termék közül 

lehet választani, ami a növényi 

fehérjékből készült ételek fo-

gyasztásának köszönhető, mely 

fehérjéket szójából, borsóból, 

tejből stb. nyerik ki. 

A növényi fehérjék huzamo-

sabb idejű fogyasztása után 

második lépésként fokoza-

tosan vezetik vissza az állati 

A FEHÉRJEDIÉTÁT KÖNNYŰ 
KÖVETNI AZ ÉLELMISZEREK 
VÁLTOZATOSSÁGÁNAK KÖSZÖNHETŐEN. 
A TERMÉKEK ALAPJA A NÖVÉNYI 
FEHÉRJE. GYÓGYSZERTŐL MENTESEN 
KÉSZÜLNEK, ÉS TELJESEN 
TERMÉSZETES ÉLELMISZEREK. SZEREPEL 
KÖZÖTTÜK PÉLDÁUL TÉSZTA, SÓS 
KEKSZ, RIZS, OMLETT, ÉDES ÉS SÓS 
RÁGCSÁLNIVALÓ

közérzetet biztosít lelki és fi zi-

kai szinten egyaránt.

Az eredménye egyből látszik 

és meg is marad! Meglepő, 

de egy hónap alatt 5-6 kilót 

is lehet veszíteni a testzsírból. 

Nagyon fontos, hogy jelen-

tős, folyamatos és egyenletes 

súlyvesztés jellemzi, ami nagy-

ban hozzájárul ahhoz, hogy 

a leadott kilók ne szaladjanak 

könnyen vissza.

További előnye még, hogy 

a bőr rugalmas lesz, a haj fé-

nyes marad, és a körmök álla-

pota is javul.

Annak ellenére, hogy a dié-

ta szigorú orvosi felügyele-

tet igényel, amelynek során 

a javallatok és ellenjavallatok 

folyamatos ellenőrzése zajlik, 

mégis könnyű követni az élel-

miszerek változatosságának 

is köszönhetően. 

A diétában használatos 

termékek alapja a növényi fe-

hérje. Gyógyszertől mentesen 

készülnek, és teljesen termé-

szetes élelmiszerek. Szerepel 

közöttük például tészta, sós 

keksz, rizs, omlett, édes és sós 

rágcsálnivalók, rudacskák 

stb. – kész adagokban kapják 

a páciensek, így a használatuk 

nagyon kényelmes – hangsú-

lyozta Francesco Mutti torinói 

szülész-nőgyógyász egy kon-

ferencián. 

Miért klinikai 
fogyókúra 
a fehérjediéta?
Úgy negyven évvel ezelőtt 

Blackburn professzor a Har-

vard Egyetemen dolgozta ki 

először a fehérjealapú táp-

lálkozási módszert, amelyet 

a szigorú orvosi ellen-

őrzésnek köszönhetően 

biztonsággal lehet alkalmazni. 

Mielőtt bárki belevágna, alapos 

kivizsgálásra küldik, ahol meg-

nézik a zsírtömeget, a sejten 

belüli és kívüli vízmennyiséget, 

illetve a páciens anyagcseréjét 

(anyagcserezavarok, túlsú-

lyosság, elhízás stb). A fehér-

jediéta valójában egy komplett 

étkezési program, amely 

jelentős súlyvesztéssel kezdő-

az ételeknek a fehérje-össze-

tétele nem károsítja a szerve-

zetet. Mindezeket fi gyelembe 

véve, számos pácienst gyógyí-

tottam. Vesegyógyász kollégá-

im súlyosan elhízott betegeket 

irányítottak hozzám, tudatosan 

választva ezt a szigorú és ha-

tékony diétát a hosszú ideig 

tartó, váltakozó eredményekkel 

járó diétával szemben – meséli 

praxisáról Francesco Mutti. praxisáról Francesco Mutti. 

hogy egyetlen fogyókúrás 

módszert sem lehet félvállról 

venni. Azt sem szabad elfelej-

teni, hogy a megfelelő étkezés, 

testmozgás és életvitel segíte-

biztonsággal lehet alkalmazni. 

Mielőtt bárki belevágna, alapos 

kivizsgálásra küldik, ahol meg-

nézik a zsírtömeget, a sejten 

belüli és kívüli vízmennyiséget, dik és egy teljes táplálkozási 

metódust foglal magába. Nem 

csak a felesleges súlyt dobhat-

juk le vele, de a cellulit nagy 

része is eltűnik anélkül, hogy 

az izmok, csontok, ízületek 

és a szervek sérülnének.

fehérjéket, cukrokat, lipideket, 

szénhidrátokat, ami azt ered-

ményezi, hogy a szervezet 

anyagcsere-működése visz-

szaáll a normál működésre. 

Mindig szakembernek kell 

ellenőriznie az anyagcsere 

FRANCESCO MUTTI
60 éves szülész-nőgyógyász szakorvos. 

Torinóban él és dolgozik. Hosszú évekig 

a Szent Anna Kórház szülészeti és nőgyó-

gyászati osztályának vezetője volt, jelenleg 

háziorvos. Újabban a nőgyógyászati ma-

gánrendelései során a munkájához gyakran 

társítja a táplálkozással és evési zavarokkal 

kapcsolatos kutatásokat és gyógyításokat. 

Elvégezte a neuro-immuno-endokrinológia és klinikai táplálás 

mester szakot a római La Sapienza Egyetemen. A szükséges 

ismeretek elsajátítása után kezdett el a problémával tágabb 

értelmében is foglalkozni, újabb terápiákat kifejlesztve, egyre 

több páciens gyógyulását támogatva.


