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Előszó

Ironman-triatlonista és hosszútávfutó vagyok, aki csaknem 1000 versenyt 
nyert meg. Nekem elhihetik, tudom, milyen fontos a megfelelő táplálkozás. 
Számomra döbbenetes, hogy a táplálkozással kapcsolatban milyen sok téves 
információt terjesztenek a hozzá nem értők, akiknek csak a profit lebeg a sze-
mük előtt. Mivel a helyes táplálkozással kapcsolatban sokakhoz csak ezek a 
téves információk jutnak el, az elhízás napjainkban soha nem látott méreteket 
öltött, és ha ez így megy tovább, és egyre többen szállnak be ebbe a pénzcsi-
náló gépezetbe, akkor az elhízás és a vele járó betegségek egyre több és több 
embert sújtanak majd.

Úton-útfélen azt hallom az emberektől, hogy tényleg „mindent” megpró-
báltak és kipróbáltak a fogyás érdekében – kevés zsír, sok zsír, kevés szén-
hidrát, sok szénhidrát, kevés fehérje, sok fehérje, pirulák, injekciók, porok 
és italok. Mindegy, melyiket említem, rögtön rávágják, hogy már próbálták. 
Sikertelenségük legfőbb oka az, hogy az ismereteik tévesek.

Valamennyi kudarcnak megvan a maga oka. Ami egyesek szerint „ala-
csony zsírtartalom”, az általában 30%-ot jelent, de ez egyáltalán nem alacsony, 
viszont fogalmuk sincs arról, hogyan érjék el az ebben a könyvben is javasolt 
10%-os zsírtartalmat. A magas zsírtartalmú étrend veszélyes lehet, mert meg-
növeli azon betegségek kialakulásának kockázatát, amelyekbe a nyugati világ-
ban a legtöbben – méghozzá túl fiatalon – halnak bele. De veszélyes az ala-
csony szénhidráttartalmú étrend is, és a többségnek fogalma sincs róla, hogy 
az ideális étrend 80%-a szénhidrátból áll. De ennek ún. jó szénhidrátnak kell 
lennie.

A magas fehérjetartalmú étrend csontritkulást, vesebetegséget okoz, és 
elvonja a testtől a testmozgáshoz szükséges energiát. Sokan úgy gondolják, 
hogy az alacsony fehérjetartalmú étrend soha nem vezet eredményre, mert a 
hús- és tejipar meggyőzte őket arról, hogy minél több fehérjét fogyasztanak, 
annál jobb – pedig mi sem áll messzebb az igazságtól.

Ami a pirulákat, injekciókat, porokat és italokat illeti, nos, ezek a hókusz-
pókuszok soha senkit sem tesznek egészségessé. Az emberek azt nem értik 
meg, hogy az elhízás a helytelen táplálkozás egyik tünete. Ugyanez elmond-
ható a legtöbb nyavalyánkról, hiszen tünet például a szívprobléma, a rák, az 
agyi érkatasztrófa, a cukorbetegség, az ízületi gyulladás, a vastagbélgyulla-
dás, a székrekedés, a csontritkulás, az akné, a merevedési zavar, az időskori 
elbutulás, sőt, még a látás- és halláskárosodás is. Ezek mind-mind a helytelen 
táplálkozás tünetei.
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Az olvasó olyan könyvet tart a kezében, amely tartalmazza a táplálkozás-
sal kapcsolatos, valamennyiünk számára szükséges információkat. Nem kell, 
hogy mindenki Ironman legyen, vagy azzá akarjon válni, de annyival tartozik 
önmagának, hogy elolvassa ezt a könyvet.

Dr. Ruth E. Heidrich
A Race for Life (Versenyfutás az életért) című könyv szerzője

www.ruthheidrich.com
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Előszó a magyar kiadáshoz

Kedves Olvasó!

Üdvözöllek az útkeresők táborában! Nagy valószínűséggel Te is érdeklődsz 
a természetes és egészséges életmód iránt, ha a kezedben tartod ezt a köny-
vet. Mindig nagy kérdés, hogy kire hallgassunk ebben a témában, mivel hite-
les embert keresünk, aki megmutatja a kiutat az óriási választékból, amelyek 
mindegyike a legjobbként kínálja magát. 

Mire is gondolok? Lássuk a tényeket globálisan! Egyszerű XXI. századi 
kórképet mutatok be, ahol természetesen mindig vannak tiszteletet érdemlő 
kivételek.

Természetgyógyászokkal, terapeutákkal és gyógyítókkal Dunát lehet 
rekeszteni és a táplálkozásra vonatkozó nézeteik sokszor hajmeresztően szö-
ges ellentmondásban állnak egymással! De vajon a tanácsadás mellett milyen 
példát mutatnak egészséges életmódjukban? Képesek lefutni egy kört a Mar-
gitszigeten? Járnak rendszeresen edzőterembe? Bemerészkedtek valaha egy 
jógafoglalkozásra? Ha egy szál bikiniben vagy úszónadrágban okoskodná-
nak a pódiumon, a televízióban vagy a személyes konzultáció során, akkor is 
követnéd a tanácsaikat?

Jógás körökben sem sokkal kecsegtetőbb a helyzet, hiszen ott is bőséges 
a kínálat. Aszkéta vagy joviális kinézetű, bár hajlékony tanítók ajánlják az 
ájurvéda 5-6 ezer éves élettudományát. Ha például a vata típushoz tartozol, 
kerek perec közlik, hogy kerüld a nyár kedvenc gyümölcsét a görögdinnyét, 
ellenben fűszeres, főtt ételek sokaságával tárják eléd a lehetséges egészséges 
jövőképet. 

Ha a japán makrobiotika felé kacsintgatsz, azt látod, hogy heti 2-3 alka-
lommal főleg fehér húsú édesvízi halak fogyasztása a követendő!

Az edzőtermekben felfújt izomzatú személyi edzőket találsz, akik az izom 
növelésére a fehérjeporok mellett a csirke és rizs napi többszöri fogyasztását 
tartják irányadónak. Bár reggel kávéval kezdik a napjukat, hogy legyen ener-
giájuk az edzést levezényelni! 

Váltsunk irányt! Nézzük a most oly divatos paleolit táplálkozást! Hoppá! 
Az irányzat követőinek napi menüje alapvetően húsból és állati eredetű zsi-
radékokból áll. Te azonban már régóta a vegetáriánus életmódot éled, vagy 
szeretnél áttérni rá, akár egészségügyi, akár morális megfontolásból, mert Te 
is ráébredtél, hogy az állatok a barátaink. J
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Ezek után kit kövessünk, kire hallgassunk? 
A válasz egyszerű. Csak magadra! Teszteld le, hogy mi az, ami számod-

ra minden szinten elfogadható, amitől harmonikusan érzed magad és örülj, 
hogy vége a keresésnek.

Ha azonban a fenti felsorolásban említett példákat már Te is észrevetted 
és belülről még mindig a „vissza a paradicsomba” érzése hajt, akkor Douglas 
Graham szavai a hazatérés simogató érzését ébreszthetik Benned. 

Több alkalommal találkoztam vele személyesen, gyümölcsfesztiválokon. 
Egyhetes edzőtáborai igazi kihívást jelentenek a legfittebb atléták körében 
is, viszont mindig valódi felüdüléssel töltenek el. Végre egy igazi példakép, 
aki nem csak teóriákat szajkóz, hanem 60 év felett is – a könyvében leírtakat 
követve –, aktív életvitelével igazi lámpásként vezeti ki az útkeresőt a fentebb 
felvázolt labirintusból.

Figyelmeztetés! A könyv elolvasása és a vele való találkozás olyan átalakító 
erejű lehet, hogy attól a naptól Te is ilyen fitten és energikusan szeretnéd élni 
a napjaidat, akár idős korodban is!

Számomra nem kérdés, hogy megtaláltam a valaha ismert legegészsége-
sebb étrendet és életmódot. 

Ha van kedved, csatlakozz! 
Ezen utadhoz kívánok sok örömöt, kitartást és megújuló egészséget!

Őszinte szeretettel:
Nagy László Zoltán

gyümölcs-zöldségevő, a paradicsomból J
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Bevezetés

Nem volt könnyű megírnom ezt a könyvet. Már számtalanszor megpró-
bálkoztam vele, de a feladat nagysága elbátortalanított, és mindig rosszul 
kezdtem hozzá. Ki tudja, miért, de ennek a munkának minden egyes eleme 
nehézségekbe ütközött. Csak arra tudok gondolni, hogy ez esetben is igaz a 
mondás: az értékes alkotásokért meg kell szenvedni. Hiszem, hogy eddig ez a 
legértékesebb könyv, amit írtam.

A könyv megírása közben folyton azon kaptam magam, hogy komoly vitá-
ba keveredtem saját magammal, és nem tudtam eldönteni, hogyan tudnám a 
leghatékonyabban elérni, megszólítani a lehető legtöbb embert:

•	 Az eszükre vagy a szívükre hassak? Ha számokkal, friss kutatási eredmé-
nyekkel, tudományos értekezésekkel és tankönyv ízű tényekkel hozako-
dom elő, akkor hajlandóak lesznek változtatni az étkezési szokásaikon?

•	 Vajon ezekkel a részletes információkkal csak azt érem el, hogy elvesztik 
az érdeklődésüket a téma iránt, vagy – épp ellenkezőleg – az egymásra 
épülő adatok végül egy meggyőző erejű és megbízható információforrássá 
állnak össze?

•	 Milyen mélyre menjek ahhoz, hogy a lényeget át tudjam adni? Elég, ha 
csak annyit mondok, hogy az emberhez hasonló testi felépítésű állatok is 
gyümölcsöket és zöldségeket esznek, és nem is híznak el, ezért követnünk 
kellene a példájukat?

•	 Mit gondolnak majd az emberek, ha olyan történeteket olvasnak a könyv-
ben, amelyek szerint a módszer követői sokkal egészségesebbek és ener-
gikusabbak lettek, váratlanul meggyógyultak, könnyedén lefogytak, szel-
lemileg megvilágosodtak, megtalálták rég elveszettnek hitt életkedvüket? 
Túlzó hatásvadászatnak vagy hiteles beszámolóknak tekintik majd ezeket, 
ami rájuk is ösztönzőleg hat?

Leginkább pedig amiatt aggódtam, hogy…

•	 ha kihagyok valamit, lesz-e újabb lehetőségem?

A könyv megírása rengeteg kutatómunkával járt. Előfordult, hogy napokig 
tanulmányoztam egy témát, hogy megírhassak 1-2 mondatot. Minél többet 
tudtam, annál többet kellett még tanulnom. Végül már azt gondoltam, válasz-
tanom kell: vagy könyvet írok, vagy egész nap csak mások munkáit olvasga-
tom.
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Töménytelen mennyiségű információt gyűjtöttem össze, de ezek nagy 
részéről kiderült, hogy egész egyszerűen nem vágnak a témába. Csak remél-
hetem, hogy értékes anyag lesz belőlük jövőbeni munkáimhoz.

Kinek érdemes elolvasnia ezt a könyvet?

Ezt a könyvet azoknak írtam, akik úgy vélik, hogy a megfelelő testsúly és 
kicsattanó egészség megszerzése velünk született jogunk és egyben saját fele-
lősségünk – azoknak, akik hajlandóak tenni is a vágyott testi-lelki egészség 
eléréséért.

A 80/10/10 módszer nem afféle „mindent vagy semmit” típusú játék. 
Lehetővé teszi, hogy egy kitűzött célért küzdjünk, ahelyett, hogy egyszerűen 
csak betartanánk egy étrendet. Nem kell elsősorban vegetáriánus vagy nyers 
koszton élnie ahhoz, hogy profitálhasson a 80/10/10 módszerből.

Ha tipikus modern, nyugati (hovatovább amerikai) étrendet követ, a 
80/10/10 módszer lehetővé teszi, hogy továbbra is úgy táplálkozzon, ahogy 
szokott, miközben fokozatosan megismerteti új ételekkel, amelyek fogyasztá-
sa közelebb viszi célja eléréséhez. Ahhoz, hogy a 80/10/10 módszerrel sikere-
ket érjen el, az irány a fontos, nem a sebesség.

Ha már korábban áttért a vegetáriánus, vegán táplálkozásra vagy a nyers-
kosztra, a könyv alapelveinek megismerése és alkalmazása ugyanúgy előrelé-
pést jelenthet. A nyersevőknek ez a könyv lehet a siker záloga. Izgalommal tölt 
el a gondolat, hogy végre sikerült könyvet írnom arról a módszerről, amit már 
hosszú évek óta oktatok vegetáriánusoknak és nyersevőknek.

Cselekvésre ösztönzött, hogy láttam az elkedvetlenedésüket, amikor nem 
boldogultak a nyers ételekkel, és összezavarodtak a sok, egymásnak ellent-
mondó információtól, amit a többi tanártól vagy a nyerskoszt lelkes híveitől 
hallottak. Gyakran fordultak hozzám azzal, hogy elszánták magukat a magas 
zsírtartalmú nyerskosztra való áttérésre, de fogalmuk sincs, hogyan kezdjenek 
hozzá, mert több információra lenne szükségük.

Ma már magabiztosan állok eléjük, egyik kezemben a mintaszámításokkal, 
amik egyértelműen bizonyítják, hogy veszélyesen magas arányban fogyasz-
tunk zsírt – a másik kezemben pedig egy világos és érthető módszerrel, ami 
azoknak készült, akik szeretnék magasabbra tenni a lécet, és egészségük érde-
kében be akarják tartani az alacsony zsírtartalmú étrendet.
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Az eredmények önmagukért beszélnek

25 éve végzek kutatásokat, és tanácsadóként közel 20 éve segítek az emberek-
nek az egészségükkel, táplálkozásukkal, sportteljesítményükkel kapcsolatos 
kérdésekben. Ebben a könyvben benne van mindez, és még ennél is több. Ez 
idő alatt én magam is alkalmaztam a 80/10/10 módszert – több ezer pácien-
semmel együtt, akik a mai napig hálásak, hogy visszanyerték egészségüket, 
életerejüket, alakjukat.

Saját szememmel láttam, ahogy a súlyos beteg emberek kezdtek egyre job-
ban lenni, napról napra nőtt a vitalitásuk, annak köszönhetően, hogy néhány 
ésszerű változtatást vezettek be a táplálkozásukban és az életmódjukban. Lát-
tam, ahogy az orvostudomány által gyógyíthatatlannak ítélt betegek meggyó-
gyították magukat az itt leírt módszer segítségével. Láttam, ahogy az egykori 
világklasszis sportolók megfiatalodtak, és megint saját csúcsformájukat hoz-
ták. Őszintén szólva a 80/10/10 nem csupán étrend, hanem igazi sikerrecept. 
És egyre csak jobb lesz.

A C. mellékletben saját gyűjtésű sikertörténeteket találnak, amiket egész-
séges, boldog, a 80/10/10 életmódot sikeresen gyakorló emberek meséltek el 
nekem. Ezek a történetek önmagukért beszélnek.

Bárhol tart a kicsattanó egészség felé vezető úton, remélem, élvezettel 
olvassa ezt a könyvet, és értékesnek, tartalmasnak és ösztönzőnek találja 
majd. Őszintén hiszem, hogy ezeken az oldalakon mindenki megtalálja azt a 
táplálkozási útmutatást, amire szüksége van ahhoz, hogy megszerezze, vissza-
szerezze és megtartsa azt a formás, erőt sugárzó testet, amiről álmodott, és azt 
az egészségi állapotot, amiről korábban még csak nem is álmodhatott.




