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Bevezető

Az élő ételekkel történt találkozásom gyökeresen megváltoztatta az 
életem. Csodás átalakulásokat tapasztaltam magamon, és ezt mások 
is észrevették rajtam. Élő ételeket fogyasztottam, ezáltal megnőtt az 
életerőm, az életkedvem és a teherbírásom. Megszűntek az éjsza-
kai ébredések, nappal pedig sokkal intenzívebben tudtam mozogni, 
gondolkozni, létezni. Elmúltak régóta fennálló tünetek, panaszok... 
energikus lettem, a bőröm letisztult, a hajam fényesebb lett. 

Mindezt annak köszönhettem, hogy az étrendem 80-90 százalé-
kát kitevő zöldségeket és gyümölcsöket nyersen fogyasztottam, a 
maguk természetes egyszerűségében. Ételeim a mindenki számára 
ismerős saláták voltak, amelyekbe reszelve, apróra vágva kerültek a 
zöldségek, egy kis pirospaprikával, reszelt tormával meghintve, pár 
csepp finom olajjal meglocsolva. Nagyon szerettem még a hétköz-
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napi gyümölcssalátát, amelybe a nyár színes gyümölcsei hullottak. 
Szóval semmilyen különleges dologra nem kell gondolni, nem vol-
tak drága konyhai eszközök, konyhatechnikai eljárások, nem jár-
tam tanfolyamra, hogy megtanuljam, mit hogyan kell elkészíteni. 
És működött... mindössze egy dolog kellett hozzá: az elhatározás. 

Egy idő után azonban be kellett látnom, hogy hiányzik a változa-
tosság, hiányzik az, hogy valamilyen hagyományos ételre hasonlító 
valami legyen a tányéromon. Egy fasírt, egy édes torta. Erre sem 
kellett sokat várnom, hamar rájöttem, hogy egy kis fantáziával 
mindez megvalósítható, pusztán növényi alapanyagokból igenis ké-

szíthetők finom, illatos és egészséges ételek, ráadásul sütés és főzés 
nélkül. Ekkor születtek meg első könyveim, az Élő ételek könyve, az 
Élő édességek könyve és az Élő italok könyve. 

A következő változás akkor történt, amikor megvettem életem 
első aszalógépét. Az aszalással megsokszorozódott a számomra 
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ehető ételek száma, az aszalással 
nemcsak tartósítani tudtam az 
alapanyagokat és a nyers ételeket, 
hanem új ízek, új formák is meg-
jelentek, és teljesen új világ nyílt 
meg előttem. E tapasztalataimat 
osztom meg az Élő aszalványok 
könyvében. 

Ezután fedeztem fel, hogy az 
aszalt magvakra, zöldségekre akár 
alapanyagként is tekinthetek. A 
kicsíráztatott és megaszalt hajdi-
naőrleményt lisztként, a vegyes 
zöldségekből készült szárítmányt ételízesítőként, a gyümölcsökből 
készített aszalványokat pedig különféle édességek hozzávalóiként 
használhatjuk fel. Ezek az alapanyagok megaszalt, majd megőrölt 
zöldségek, gyümölcsök, melyek megőrzik a növény eredeti tulaj-
donságait, enzim- és vitamintartalmát, ugyanakkor sokáig eltartha-
tók és kényelmesen felhasználhatók, akkor és amikor éppen szük-
ség van rájuk. 

Szeretem ezeket én magam elkészíteni, de szerencsére már a 
bioboltok polcain is elérhetők kíméletes szárítással és porítással 
készített élő, nyers szárítmányok, amelyek változatosságban jócs-
kán felülmúlják az otthoni körülmények között készíthető társai-
kat. 

Folyamatosan járom az országot és tartok előadásokat, kóstoló-
kat a természetes táplálkozás témakörében. Szeretném, ha minél 
több ember megismerné ezeknek az ételeknek a jótékony hatásait, 
színpompás világát és fantasztikus ízeit! Légy te a következő, kedves 
Olvasóm!



Mitől élő az étel? 

A természet csodálatos! Alkotásai tökéletes egészek, tele élettel. 
A természetben minden élőlény a természetből táplálkozik, élő, 
enzimdús táplálékkal, legyen az növény vagy állat. A természetben 
minden élőlény tudja, hogy mi az ő tápláléka, egyedül mi, emberek 
tanakodunk, hogy miből mennyit együnk, számolgatjuk a kalóriá-
kat, táplálkozási irányzatokat kreálunk, és pro és kontra véleménye-
ket gyűjtünk igazunk megvédéséhez. A természetben minden élő-
lény úgy fogyasztja a táplálékát, ahogy van, egyedül az ember szedi 
szét darabjaira, majd egy teljesen más összetételben újra összerakja, 
tartósítja, süti, főzi, színezi. A természetben minden élőlény hallgat 
a belső érzékelésére, azt eszi és annyit, ami és amennyi táplálja, építi 
a testét. Egyedül az ember tekint a táplálékára úgy, mint élvezeti for-
rásra, ahol kizárólag az íz, az illat és a mennyiség számít, a minőség 



11Mitől élő az étel?

csak elvétve. Ugyanakkor egyedül az ember gyárt elméleteket arról, 
hogy mi is a valódi tápláléka, könyvtárakat töltünk meg a különbö-
ző étkezési irányzatok leírásaival, ezek persze a legtöbbször teljesen 
ellentmondanak egymásnak... Mégis elhízottak vagyunk, közben 
pedig hiánybetegségekben szenvedünk. 

Az egyre nagyobb embertömeg ellátása érdekében kialakult az 
élelmiszeripar, tartósítóipar, amelyek az eltarthatóság, a szép szín és 
forma kedvéért egyre több mesterséges anyaggal dúsítják az étele-
inket. A háziasszonyoknak egyre könnyebb dolguk van, a bőséges 
választékban rendelkezésünkre álló kész vagy félkész ételekből pil-
lanatok alatt többfogásos vacsorát varázsolhatunk a család asztalára.  
A kérdés csak az, hogy a pillanatnyi jóllakottság érzésén túl a küllem-
re és ízre élvezetes étel elfogyasztása mennyire táplál bennünket? 

Ki kell mondani: a feldolgozott, tartósított ételek a legkevésbé sem 
táplálnak, sőt! 

Az enzimek nagyon fontos szerepet töltenek be szervezetünk mű-
ködésében. A biokémiai folyamatok állandó résztvevői, ők felelősek 
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testünk felépítéséért, tisztán tartásáért és gyógyításáért. Szerveze-
tünk egy bizonyos mennyiségű enzimet képes csak előállítani, és ez 
a képességünk az évek múlásával sajnos csökken. Amikor fiatalok 
vagyunk, és bőségesen áll rendelkezésünkre a saját magunk által 
termelt enzimkészlet, erősek vagyunk, energikusak, és a betegsé-
geket gyorsan le tudjuk küzdeni. Életünk során enzimjeinkkel nem 
bánunk takarékosan, meggondolatlanul elpazaroljuk őket azzal, 
hogy főtt és feldolgozott ételeket, alkoholt és kábítószert fogyasz-
tunk, dohányzunk, túlesszük magunkat, aggodalmaskodunk, hara-
got őrzünk a szívünkben. Idővel csökken az enzimtermelésünk, így 
gyengül sejtmegújító és betegségelhárító képességünk is. Enzim-
hiány alakul ki, ami egészségügyi panaszokhoz, elhízáshoz, króni-
kus betegségek kialakulásához vezet. 

Hogyan segíthetünk ezen? Egyrészt úgy, ha kíméljük saját enzim-
készletünket, és megpróbálunk egyensúlyban élni a természettel: 
kiegyensúlyozott táplálkozással, megfelelő mennyiségű mozgás-
sal és stresszkezeléssel. Másrészt pedig nyers és természetes ételek 
fogyasztásával, amelyek tartalmazzák a saját megemésztésükhöz 


