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Bevezetés 
A szénhidrátszámolás a 160grammos diéta alapvető építőköve, a 

diéta sikere állhat, vagy bukhat rajta. 

Mire lesz szükséged a tanfolyam elvégzéséhez?  
• Maximum 90 perc zavartalan, fókuszált figyelemre (a tesztek azt 

bizonyítják, hogy 40perc is elegendő lehet, de inkább engedj meg 
magadnak több időt a feldolgozására és átgondolására).  

• Ceruzára, vagy tollra.  
• Számológépre.  
• Talán egy kis ismétlésre, mert ez egy igazán komoly anyag. 

Ebben a tananyagban a szénhidrátok számításának módjára koncentrálunk, a 
magabiztos tudás elsajátítása a cél.  

A legjobb, ha az egyik receptet kiválasztod és el is készíted. Közben pedig 
számolsz. Így sokkal mélyebb tudásra tehetsz szert!  

Vágjunk is bele!  
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Két alapvető számítási metodikával fogsz ebben az anyagban találkozni:  
1) JPE, azaz Józan Paraszt Ész 
2) Aránypár 

Bármelyik mellett is teszed le a voksod ugyanúgy sikerre tudod vinni a 
számításokat és megkapod az eredményt. 

1) JPE módszer: amikor kikalulálod, hogy az étel 1grammjában, 1 dl-jében 
mennyi szénhidrát van, majd a kapott értékkel elosztod az adott adag 
szénhidrátodat (tegyük fel reggelinél 30gr-ot ehetsz, és mondjuk az adott étel 
1grammja 0,68gramm szénhidrátot tartalmaz, így 30/0,68=44,11gr ételt 
ehetsz a példaként szolgáló ételünkből. Ne izgulj, rögtön részletesen 
elmagyarázom! ;-D). 

2) Aránypár: itt az egyenlet egyik oldalán vannak a súly adatok, a másik 
oldalon a szénhidrátok.  

	 Alapérték élelmiszer súly = adott szénhidrátmennyiséggel. 

	 Az aránypár attól nagyszerű, hogy ezt megjegyezve már nem vagy 
elveszve, mert az Alap élelmiszer súly: a csomagoláson megtalálható 100gr, míg 
az adott szénhidrátmennyiség: szintén a csomagoláson található, hogy 100gr 
termék hány gramm szénhidrátot tartalmaz. Ezek az adatok kerülnek a 
törtvonal fölé, azaz a számlálóba.  

Most így nézünk ki:  

	 Alapérték élelmiszer súly = adott szénhidrátmennyiséggel. 
	 ………………………..       …………………………….. 

A törtvonal alá pedig - nevezőbe - most a pontozott helyekre kerülnek a Saját 
adataid: súlyból és szénhidrátból.  

	 Alapérték élelmiszer súly (gr) = Alap élelmiszer szénhidrátmennyisége (ch) 
	 Saját élelmiszer súlya (gr)          Saját élelmiszer szénhidrátmennyisége (ch) 
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Rendszerint a vonal fölötti információkkal rendelkezünk, hiszen a csomagolásról 
le tudjuk olvasni alapesetben az adatokat - más kérdés, ha otthon főzünk és 
ezeket az adatokat is mi számoljuk, de erre is kitérek hamarosan.  

Tehát, ha a vonal fölötti információk rendelkezésre állnak, akkor két kérdés 
merülhet fel:  
1) Hány gr saját élelmiszer tartalmaz 30gr szénhidrátot? (a fenti példánál 

maradva) Azaz mennyit kell ennem az adott Saját élelmiszerből, hogy 
30gramm szénhidrátot egyek?  

2) Vagy x gramm saját élelmiszer, hány gramm szénhidrátot tartalmaz? 

Mindig x-el jelöljük azt az információt, amit keresünk, az összes többit pedig a 
fentieknek megfelelően felírjuk.  

	 	 	 100 gr = 68 gr ch 
	 	 	   x gr	       30gr ch 

A felírt képlet az 1) kérdésre keresi a választ.  

Most fogjuk magunkat és keresztbe szorozzuk az egyenlet két oldalát. Itt már a 
mértékegységeket levesszük, de eleinte nem baj, ha felírod magadnak, mit jelent 
az ‘x’. Mire keresed a választ. 

	 	 	 100 * 30  = x  * 68  

Nézzük meg az eredményt: 

	 	 	 3000 = 68x 
Hogy megkapjuk ‘x’ értékét, tehát, hogy hány gramm ételt kell enni 30gramm 
szénhidrát elfogyasztásához úgy kapjuk meg, ha mindkét oldalt elosztjuk 68-al, 
hiszen 1db ‘x’ értéke érdekel bennünket.  

	 	 	 44,11 = x, azaz 44,11 gramm étel elfogyasztása szükséges 
30gramm szénhidrát beviteléhez. 

——————————————————————————— 
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….és, ha már átrágtad magad a bonyolultabb módon, akkor mutatok egy még 
egyszerűbbet!  

(1) A szokásos módon írd fel az aránypár adatait, ahogy fentebb írtam neked.  
(2) Majd szorozz bátran keresztbe. Pontosan úgy, ahogy az előzőkben.  
(3) …és legvégül: a kapott szorzatot oszd el a még ‘szabadon lévő’, eddig fel nem 
használt számmal.  

A számok nyelvén:  

(1) 
	 100 gr = 68 gr ch 
	 x gr	       30gr ch 
(2) 

100*30=3000 és a 3000-et osztjuk el a 68-al. Az eredmény bizony így is az X 
lesz, csak a lépések száma kevesebb.  

Neked mennyi lett?  

Mosolyogni szabad! Örülni meg pláne! :-))))) 

Saját jegyzetek: …………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 
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Feladat (1)   

Válaszd ki a Purpur kenyeret az alábbi adatokkal és számold ki, hogy 15 gramm 
Purpur kenyér, hány gramm szénhidrátot tartalmaz?  

Alapadatok:  
100gr Purpur kenyér 36gr szénhidrátot tartalmaz.  

Segítségül beírom az adatokat a számlálóba. Tiéd a nevező!  

	 	 	 100gr = 36 gr ch 
	 	 	 …..gr    ….gr ch 

Jöjjön a keresztbe szorzás! 

	 	 100 * …..  = ……. * 36 

Most pedig oszd el mindkét oldalt az ‘x’ értékével!  
Az eredmény:  

	 	 x = ……….. 

Mit is jelet az ‘x’? ………………………………………………. 

Saját jegyzetek: …………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 
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Így, hogy a két alapvető számítást végigvettük nézzünk meg különböző ételeket!  

A későbbiekben nyugodtan használhatod a saját tápanyagtáblázatod, és azt az 
értéket, ami az adott alapanyag vagy élelmiszer csomagolásán található! Most 
minden alkalommal megadom számodra a számításokhoz szükséges adatokat.  
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Feladat (2)  
Egy szelet kenyér mennyi szénhidrátot tartalmaz?  

Purpur kenyérről beszélünk, aminek 100 grammjában 36 gramm szénhidrát 
található a kenyérszelet 12 gramm. 

JPE módszer: 

1.) Tudd meg 1gramm kenyér, hány gramm szénhidrátot tartalmaz! 
2.) A kapott redményt szorozd fel 12-vel, hiszen ennyi a kenyérszeleted súlya.  
3.) Az eredmény pedig, hogy a 12 gr kenyér …………….gr szénhidrátot 
tartalmaz.  

Végezd el a számításokat itt, és a következő oldalon! 
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Aránypár módszer: 

1.) Írd fel a törtvonal fölötti rendelkezésedre álló információkat! 
2.) Írd be a súly oldalra a kenyérszeleted súlyát! 
3.) Legyen ‘x’ a kenyérszelet szénhidráttartalma.  
4.) Végezd el a keresztbeszorzást.  
5.) Oszd el mindkét oldalt az ‘x’ mennyiségéve, hogy egy egységnyi adatot kapj.  
6.) Tehát ……….gr szénhidrátot tartalmaz a 12 grammos kenyér az aránypár 
számítás módszere szerint. 

	 	 100gr = 36gr ch 
	 	 12gr        x gr ch 

Végezd el a műveleteket!  
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Feladat (3)  
Egy receptnyi kakaóscsiga 

Ebben az esetben több lépésen megyünk keresztül, hiszen nem csupán a teljes 
recept szénhidráttartalmára leszünk kíváncsiak, hanem arra is, hogy hány csigát 
ehetünk a kisütött mennyiségből, igaz?  

Használjuk azt a receptet, amit az inzulinrezisztenseletörömei.hu 
oldalon találsz. Linkelem ide: https://inzulinrezisztenseletoromei.hu/
kakaos-csiga-kelesztes-nelkul-teljeskiorlesu-lisztbol/  Két receptet is találsz a 
Gigantikus fahéjas csigáét és ezt, amivel most számolunk a Kakaós csiga 
kelesztés nélkül receptjét.  

3./1. Munkafolyamat - első rész: 
Mennyi szénhidrátot tartalmaz a tepsi kakaós csiga? 

  
1.) Írd ki egymás alá a recept összetevőt.  
2.) Írd melléjük, hogy melyik számolós, melyik nem.* Mert csak azzal 
számolunk, amivel számolni szükséges! 
3.) Írd a számolós alapanyagok mellé a receptben szereplő mennyiséget.  
4.) Számold ki a (2) feladatban megismertek szerint, az adott alapanyag 
szénhidráttartalmát. 

*vannak alapanyagok, amelyek szénhidráttartalmával nem kell mindig 
számolnunk például itt a túró (vigyázz! a túró becsapós! étkezésenként 100gr-ig 
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valóban nem számolós, de ha már 101gr-ot eszel belőle vagy a túróval együtt 
más ‘nem számolós’ ételekből, akkor a teljes elfogyasztott mennyiség 
szénhidráttartalmával számolni szükséges!), bizonyos édesítők, a kakaópor, ha 
cukormentes.  

……………… 
……………… 
……………… 
……………… 
……………… 
……………… 
………………. 
………………. 

A receptben a teljeskiőrlésű liszt lesz egyedül számolós és a 250gr túró. Most a 
kalkuláció kedvéért használd az én lisztem adatát, de amikor magadnak 
számolsz receptet, akkor a saját teljeskiőrlésű liszted csomoagolásán található 
értéket tüntesd fel.  

Tehát a teljeskiőrlésű liszt szénhidráttartalma a100gr-onként alpadatként: 60gr. 
A túró 100gr-jában pedig: 3,7gr szénhidrát van. 

Jöhet is a számítás! Bármelyik módszerrel, ami neked szimpatikus. Mindkét 
esetben azonos adatokat kell, hogy kapj.  
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3./2. Munkafolyamat - második rész: 
Mennyi csigát ehetek meg, ha 30gr az adagom?  

1.) Mérd le a kisütött tészta mennyiséget. A súly különböző lesz, de a 
szénhidráttartalom azonos. Ezt a szénhidráttartalmat számoltuk ki az első 
lépcsőben.  
3.) Aránypárral írd fel a rendelkezésdre álló adatok alapján a képletet.  
4.) Számold ki azt, hogy 30gr szénhidrát elfogyasztásához, hány gramm kisült 
csigát lehet megenned.  
5.) Most mérd ki, hogy mindez hány db csigát jelent!  
6.) Jó étvágyat!  

Ha megvan az eredmény, és szeretnéd, hogy ránézzek küld el nekem a 
betti@inzulinrezisztenseletoromei.hu címre! 

Saját jegyzetek: …………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

INZULINREZISZTENSELETOROMEI.HU 13

http://inzulinrezisztenseletoromei.hu
mailto:betti@inzulinrezisztenseletoromei.hu


……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 

Feladat (4)  
Egy tepsi sütemény - Krémes szilvás pite 

Használjuk azt a receptet, amit az inzulinrezisztenseletoromei.hu 
oldalon találsz. Linkelem ide: https://inzulinrezisztenseletoromei.hu/
szilvaspite/ 
A csiga mintájára már önállóan is hozzá tudsz látni a számításhoz.  
Az alapadatokat természetesen megadom 100gr-ra vetítve: teljeskiőrlésű liszt 
60gr, szilva 10,2gr szénhidrátot tartalmaz. 

Így számolj, amíg belejössz:  
1.) Írd ki egymás alá a recept összetevőt. Hagytam ehhez neked helyet lentebb :-) 
2.) Írd melléjük, hogy melyik számolós, melyik nem.* Mert csak azzal 
számolunk, amivel számolni szükséges! 
3.) Írd a számolós alapanyagok mellé a receptben szereplő mennyiséget.  
4.) Számold ki a (2) feladatban megismertek szerint, az adott alapanyag/ok 
szénhidráttartalmát. 
6.) Mérd le a kisütött pite súlyát. A teljes pite szénhidráttartalmát számoltuk ki 
az 1-4. lépésekben. 
3.) Aránypárral írd fel a rendelkezésdre álló adatok alapján a képletet.  
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4.) Számold ki azt, hogy 30gr szénhidrát elfogyasztásához, hány gramm pitét 
lehet megenned.  
5.) Most mérd ki, hogy mindez mekkora szelet pitét jelent!  
6.) Jó étvágyat!  

Ha megvan az eredmény, és szeretnéd, hogy ránézzek küld el nekem a 
betti@inzulinrezisztenseletoromei.hu címre! 

Saját jegyzetek: …………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
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……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 

Feladat (5)  
Folyékony étel - Gazpacho 

Ez is menni fog ne aggódj!  

A folyamat ugyan az lesz, mint az eddigiek során. Az alapadatokat 
természetesen most is megadom 100gr-ra vetítve. Leghamarabb nézzük a 
receptet:  
 
Gazpacho - hideg paradicsomleves (Isteni!)  
1 - 1,5 kg értett paradicsom 
1 kis fej vöröshagyma 
1 db kisebb uborka 
1 db zöldpaprika 
1/2 dl olívaolaj 
1 evőkanál borecet 
1/2 citrom leve 
2 dl tejföl 
őrölt fehér bors, só 

INZULINREZISZTENSELETOROMEI.HU 16

http://inzulinrezisztenseletoromei.hu


A teljes listából a vöröshagyma és a paradicsom számolós. 100gr vöröshagyma 
8,3gr szénhidrátot tartalmaz, 100gr paradicsom 4gr szénhidrátot, ami a 
mennyisége miatt esik a számolós kategóriába. 

Így számolj, amíg belejössz:  
1.) Írd ki egymás alá a recept összetevőt.  
2.) Írd melléjük, hogy melyik számolós, melyik nem.* Mert csak azzal 
számolunk, amivel számolni szükséges! 
3.) Írd a számolós alapanyagok mellé a receptben szereplő mennyiséget. Mérd 
le a gr-ra pontos konyhai mérlegeden. Mérni mindig nyers és tisztított 
állapotban mérünk. Így járj el a hagymával is ennél a receptnél. 
4.) Számold ki a (2) feladatban megismertek szerint, az adott alapanyag/ok 
szénhidráttartalmát. 
5.) Mérd le az elkészült leves mennyiségét, az edény súlyát nem számítva.  
6.) Aránypárral írd fel a rendelkezésdre álló adatok alapján a képletet.  
4.) Számold ki azt, hogy 30gr szénhidrát elfogyasztásához, hány gramm, 
vagy hány dl Gazpacho-t lehet megenned.  
5.) Most pedig mérd ki, az adagot a tányérodba!  
6.) Jó étvágyat!  

Természetesen, ha az adott levesednek, főzelékednek több olyan összetevője van, 
ami számolós, akkor mindegyikkel számolj és a teljes mennyiségnél mindegyiket 
vedd figyelembe.  

INZULINREZISZTENSELETOROMEI.HU 17

http://inzulinrezisztenseletoromei.hu


Ha megvan az eredmény, és szeretnéd, hogy ránézzek küld el nekem a 
betti@inzulinrezisztenseletoromei.hu címre! 

Saját jegyzetek: …………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 
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Ezzel együtt nem hagyhatod figyelmen kívül, hogy a sikeres életmódod érdekében 
érdemes tisztában lenned a szénhidráton kívüli egyéb makro alapanyagokkal (zsír, 
fehérje) és azok fogyasztási szabályaival, valamint a szénhidrátok 
minőségeivel (gyors, lassú), hogy hogyan olvasunk vásárlásnál címkét és, hogy 
mikor mit ehetünk. Tehát van még teendő, de csak lépésenként haladj, hogy a hosszútávú 
változás megalapozottá vállhason az életedben. 

Ebben a hosszútávú megalapozásban és a szükséges információk elsajátításában segítelek a 
Könnyű Életmódváltás Programokkal, ahol szeletenként dolgozzuk fel a nagy egészet, magát az 
Inzulinrezisztens életmódváltást.  
A programokra a www.inzulinrezisztenseletoromei.hu oldalon tudsz jelentkezni.  

Szeretettel várlak ott is!  

Betti 

——————————————————————————————— 
 
A szerzőről:  

Hacsavecz Beatrix vagyok 2015-ben diagnosztizálták az 
inzulinrezisztenciát nálam, miután erős fáradtságra, komoly 
hajhullásra és has tájjéki hízásra panaszkodtam.  

 Az eltelt időben rádöbbentem, hogy az inzulinrezisztens 
életmódváltás nem más, mint egy valódi, minőségi élet 
kapuja, ahol a szervezetünk ránk kényszeríti azon értékek 
mentén való életvitelt, amire titkon mindannyian vágyunk: 
az elégedettséget, a nyugalmat, az önbizalmat, a 
megbecsülést, a tudatosságot, a cselekvést és a sikert.  
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Hiszem, hogy azok az inzulinrezisztens felnőttek, akik sikerrel veszik az életmódváltás 
kihívásait, olyan életet tapasztalnak meg, amelyet örömmel adnak tovább egy új 
generációnak.  

2017-ben elkészítettem azt az életmódváltó naplót, amely teljes mértékig az 
inzulinrezisztens életmódváltást támogatja. 2017 őszétől pedig on-line tanfolyamokkal, 
2018 januárjától pedig személyes konzultációkkal segítem a hozzám fordulókat. A 
személyes konzultációk során tapasztalataimból táplálkozom, a hosszú idő óta akadályt 
gördítő lelki gátak esetén pedig a ThetaHealig módszerét alkalmazom.  

2017 óta dolgozom együtt Tárczy Virág dietetikussal, aki folyamatos szakmai résztvevője 
tanfolyamaimnak, és tagja az Inzulinrezisztens életmódváltók facebook csoportomnak.  

Tárczy Virág dietetikusról: 
  
Tárczy Virág vagyok, dietetikus. 
2006-ban szereztem meg a diplomámat a Semmelweis Egyetem 
Egészségügyi Főiskolai karán. 
A főiskola után rögtön egy szociális intézmény élelmezésének élére 
kerültem, jelenleg is ott dolgozom, mint dietetikus és élelmezésvezető. 

A főállásom mellett 2015-től egyéni vállalkozóként is elkezdtem 
tevékenykedni. Rendszeresen tartok diétás tanácsadásokat. Több éve 
dolgozom együtt étel házhozszállító cégekkel, az Egészségpajzs Kft-vel, 
és az Alexa sütöde Kft-vel. Mindkét cég esetében részt veszek az 
inzulinrezisztens és/vagy a diabétesz menüik tervezésében, illetve én 
végzem a tápértékszámításukat is. Több köz- és magánintézménynek 
tervezek étlapokat a közétkeztetési rendeletnek megfelelően. 
Kiemelten foglalkozom a szénhidrátanyagcsere-zavarok (inzulinrezisztencia, diabétesz) 
személyre szabott étrendi kezelésével, külön szívügyem a terhességi diabétesz (GDM) 
kezelése.  

Gasztroenterológiai- illetve egyéb betegségek diétájával kapcsolatban is bizalommal 
fordulhat hozzám, úgymint gyomor- és nyombélfekély, gyulladásos bélbetegségek, 
epebetegségek, székrekedés, köszvény, pajzsmirigy problémák, elhízás… 

Szívesen foglalkozom a fent említett betegségek étrendi kezelésével abban az esetlen is, ha 
valamilyen táplálékallergia vagy intolerancia kapcsolódik hozzájuk, pl.: glutén 
érzékenység, tejcukor érzékenység, tejfehérje allergia, tojásallergia… 

2018 nyarától a G1 Intézet keretein belül fogadom a pácienseimet. 

Minden jog fenntartva. Jogtulajdonos: Hacsavecz Beatrix
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	Szénhidrátszámolás inzulinrezisztenseknek
	Alapozó minitanfolyam

	Bevezetés
	A szénhidrátszámolás a 160grammos diéta alapvető építőköve, a diéta sikere állhat, vagy bukhat rajta.


