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12 endometriózis
diétába illeszthető

recept



Kedves Olvasóm!

12 endometriózis diétába illeszthető recept2

Amikor elkezdtem az endometriózis diétámat, akkor az
egyik legnehezebb az volt számomra, hogy mit is egyek.
Milyen olyan egészséges ételek férnek bele az
endometriózis diétába, amelyeket könnyen el tudok
készíteni, és finomak.

Ezzel az ajándék receptkönyvvel szeretnék számodra 
ötleteket adni, és egyben megkönnyíteni a kezdeteket
vagy - ha az endometriózis diétát már régebb óra 
folytatod – segíteni az étrended színesítésében.

Figyelmedbe ajánlom továbbá az endometriózis diétáról 
szóló posztomat, melyet ITT találsz az Endosegítő 
blogon.

Akkor következzenek a receptek!
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Levesek

Zellerkrémleves
Hozzávalók (kb. 4 adagra):

• 1 nagy gumó zeller
• 3-4 evőkanál zsíros kókusztej (általában konzerves 

változatban kapható)
• fél kávéskanál szerecsendió frissen reszelve
• tisztított víz
• Himalája vagy tengeri só

Elkészítése:

1. A zellert megmossuk, megpucoljuk, felvágjuk kis kockákra. 

2. Beletesszük a zellerkockákat egy lábosba, és felöntjük annyi vízzel, ami egy ujjnyival több annál, 
mint ami ellepi. Teszünk a vízbe sót, és belekanalazzuk a kókusztejet is. 

3. Forrástól számítva kb. 10 percig alacsony lángon főzzük, és főzés közben még ráreszelünk egy 
kevés szerecsendiót is. 

4. Ezután az egészet összeturmixoljuk egy botmixerrel.

Tálalás előtt megszórjuk brokkoli- vagy más csírával.

Miért egészséges?

A zeller jó rostforrás, továbbá számos értékes tápanyagot tartalmaz, mint például B6 vitamin, magnézium, kálium, 
mangán, C-vitamin és foszfor. A zellernek alacsony a glikémiás terhelése, így krémlevesnek elkészítve sem emeli 

hirtelen a vércukrot. 

A kókusztej egészséges zsírforrás, ami táplálja a bélflórát, gyulladáscsökkentő, antimikrobiális hatású, támogatja 
az immunrendszert és könnyen hasznosítható energiát ad.
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Levesek

Sütőtökkrémleves

Hozzávalók (kb. 4 adagra):

- egy kisebb sütőtök háromnegyede vagy egy nagyobb 
sütőtök fele

- 4-5 evőkanál zsíros kókusztej
- fél édesburgonya
- 1 mokkáskanál őrölt gyömbér
- 1 mokkáskanál őrölt fahéj
- Himalája vagy tengeri só

Elkészítése:

1. Meghámozzuk a sütőtököt, és kockákra vágjuk, majd ugyanígy teszünk az édesburgonyával is.

2. Ezt követően feltesszük főzni a sütőtököt és az édesburgonyát kicsit kevesebb annyi vízzel, mint 
amennyi éppen ellepi és hozzáadjuk a kókusztejet. Teszünk bele őrölt gyömbért és fahéjat, kevés 
sót, ízlés szerint. 

3. Addig kell főzni a sütőtököt, amíg megpuhul. Ez kb. 10 perc.

4. Ezt követően botmixerrel összeturmixoljuk, amíg sima állagú nem lesz.

Díszítésként tehetünk rá egy kis brokkolicsírát vagy díszíthetjük tökmaggal is.

Miért egészséges?

A sütőtök olyan egészséges tápanyagokat tartalmaz, mint a A, C és E vitamin, különböző B vitaminok, kalcium, 
magnézium, kalium és mangán. 

Az édesburgonya is rendkívül értékes zöldség, ami tartalmaz értékes rostokat, B6 vitamint, mangánt, A és C 
vitamint. 

A kókusztej egészséges zsírforrás, ami táplálja a bélflórát, gyulladáscsökkentő, antimikrobiális hatású, támogatja 
az immunrendszert és könnyen hasznosítható energiát ad.
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Levesek

Borscs leves
Hozzávalók (kb. 5 adag):

• 4 db kis cékla
• 1 szem közepes krumpli
• fél zeller
• 2 szál sárgarépa
• negyed fej káposzta
• 1 pasztinák
• 1 fej vöröshagyma
• só
• bors

Elkészítése:

1. A cékla felét lereszeljük a reszelő nagy lyukú oldalán, majd a másik felét apró kockákra 
vágjuk. 

2. A céklának hosszabb a főzési ideje, ezért előre feltesszük főni vízzel, kevés sóval kb. 8-10 
percre.

3. Ezután hozzáadjuk a többi megmosott, megpucolt, darabokra felvágott zöldséget is. 

4. Megborsozzuk, majd együtt főzzük tovább további 10 percig (vagy ameddig meg nem puhul a 
többi zöldség is).

Miért egészséges?

A leves rendkívül értékes zöldségeket tartalmaz, amelyek sok-sok vitamint és ásványi anyagot adnak 
szervezetünk számára. 

A központban levő cékla például jó magnézium-, vas-, kálium-, mangán- C-vitamin- és folátforrás. 

Egy esti vacsorának is tökéletes téli hideg estékre. 
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Főételek
Kókusztejszínes lazac

Hozzávalók (1 adag):

• 1 lazacfilé
• 2-3 evőkanál cukormentes zsíros kókusztej
• 2-3 szál újhagyma
• negyed citrom leve
• egy kiskanál hámozott gyömbérdarab vagy fél kiskanál 

őrölt gyömbér
• só
• bors

Elkészítése:

1. A halat megmossuk. Veszünk egy kis lábost, amibe beletesszük a lazacot. 
2. Belekanalazzuk a lábosba a kókusztejet, majd hozzáadunk még további 3 evőkanál tisztított 

vizet. Belefacsarjuk a citrom levét, beletesszük a megmosott és karikákra vágott újhagymát, 
a gyömbért, és ízlés szerint sót és borsot. 

3. A halakat a forrástól számítva körülbelül 6-7 percig főzzük lefedve, alacsony hőmérsékleten.

Tálalhatjuk főtt barnarizzsel és párolt zöldségekkel vagy nyers salátával.

Miért egészséges?

A lazac rendkívül egészséges omega-3 zsírforrás, és megfelelő mennyiségű bevitele segítheti a gyulladás és a 
fájdalom csökkentését. Ezen kívül nagyobb mennyiségben tartalmaz B vitaminokat, foszfort és szelént is, valamint 

nagyon értékes fehérjeforrás. 

A gyömbér gyulladáscsökkentő hatású, segíti az emésztést és a gyomor működését, valamint tele van 
antioxidánsokkal. Az újhagyma is tartalmaz B vitaminokat, magnéziumot, foszfort, rezet, A, C, K vitamin, kalciumot, 

vasat, mangánt és káliumot. 
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Főételek
Vöröslencsefőzelék

Hozzávalók (2 adag):

• 80 dkg vöröslencse 
• 2-3 szál újhagyma
• 1-2 szál sárgarépa 
• 3-4 db babérlevél 
• 1 kk kurkuma 
• 1 kk koriandermag 

• 1 kk egész mustármag 
• 1 kk római kömény 
• Himalája vagy tengeri só 
• 1 evőkanál kókuszzsír

Elkészítése:

1. Főzés előtt 12 órára beáztatjuk a vöröslencsét. 
2. Ha az áztatási idő letelt, leöntjük róla a vizet, és megmossuk. 
3. Az újhagymát vagy a vöröshagymát megpucoljuk, felaprítjuk, majd kevés kókuszzsír és víz 

keverékén megpároljuk. 
4. A hagymához pár perc múlva hozzáadjuk a megpucolt és kisebb darabokra felvágott 

sárgarépát, valamint a vöröslencsét, és felöntjük az egészet annyi vízzel amennyi ellepi. 
5. Ezután hozzáadjuk az ételhez a fűszereket, majd megsózzuk. 
6. Forrástól számítva körülbelül 15 percig főzzük a vöröslencsét, ugyanis ez idő alatt szépen 

megpuhul. 

Ehetjük párolt vagy nyers zöldségekkel, illetve savanyúságokkal, mint például kovászos uborka.

Miért egészséges?

A lencse nagyon értékes rostforrás, jó forrása a B vitaminoknak, a foszfornak, a vasnak, a cinknek, réznek, a C-
vitaminnak és a mangánnak. 

A puffadás megelőzésében segít, ha beáztatjuk a lencsét előre 12-24 órára, majd főzésnél az első főzővizet leöntjük 
(vagyis amikor először forr a lencse, leöntjük a főzővizet, és új vízzel töltjük meg a lábost).
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Savanyúság
Kovászos uborka

Hozzávalók (kb. 6-7 befőttes üvegre való): 

• 2,5 kg kovászolni való uborka 
• egy csokor kapor
• fokhagyma
• 3 l víz
• 13 g Himalája vagy tengeri só

Elkészítése:

1. Felforraljuk a vizet a sóval egy nagy lábosban. 
2. A kovászolni való uborkát megmossuk, majd a végeit levágjuk, és hosszában belevágunk 

háromnegyed részig (tehát nem teljesen vágjuk ketté az uborkát). 
3. Az előkészített befőttes üvegek aljára teszünk egy szál kaprot és egy fokhagymát, majd az 

uborkákat beletesszük az üvegbe úgy, hogy azok szorosan egymáshoz tapadjanak. Figyeljünk 
arra, hogy az uborkák világos része legyen alul. A tetejére teszünk még egy szál kaprot és 
még egy fokhagymát. 

4. A felforrt vízből először csak egy keveset öntünk az üvegek aljára, hogy azok el ne repedjenek, 
majd egy kis idő múlva teletöltjük az üvegeket forró vízzel úgy, hogy teljesen ellepje az 
uborkákat. 

5. Lezárjuk az üvegeket, majd szobahőmérsékleten tároljuk 5-6 napig (lehetőleg napos helyen). 
6. Ezt követően eltesszük az üvegeket egy hűvösebb helyre pl. pincébe vagy tárolóba. 2-3 hét 

múlva van lesz kész a kovászos uborkánk.

Miért egészséges?

A fermentált élelmiszerek mint például a kovászos uborka nagyon jót tesznek az egészséges bélflórának, hiszen 
probiotikus hatásúak, valamint segítik az emésztést is.
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Szendvics helyett
Nori wrap
Hozzávalók :

• Nori algalap
• Főtt barnarizs
• Humusz – recept ITT
• Nyers zöldségek, mint például uborka, salátalevél, paprika

Elkészítése:

1. Fogunk egy nori algalapot, rátesszük egy fadeszkára.
2. Meleg vizes kézzel teszünk egy réteg barnarizst az algalapra, azonban egy csíkot az egyik 

végén szabadon hagyunk, ugyanis ennek segítségével fogjuk összeragasztani a nori wrapet.
3. A barnarizsre teszünk egy evőkanálnyi humuszt, majd elkenjük.
4. A humuszos rizsre teszünk ízlés szerint zöldségeket: pl. pár kis levél salátát, pár szelet retket, 

néhány szelet paprikát, uborkát, kevés csírát. Ne tegyünk rá túl sokat, mert különben szétesik 
a végén. 

5. Ezt követően feltekerjük a nori algalapot. A nori wrapet tehát a szabadon hagyott algalap 
szélének meleg vízzel való benedvesítésével tudjuk lezárni.

A nori algalap kiváló útravaló szendvics helyett, ha egy lezárható műanyag dobozba tesszük, és így 
visszük magunkkal.

Miért egészséges?

A nori algalap nagyon gazdag tápanyagokban, így többek között jó forrása az A, C és B vitaminoknak, a jódnak, a 
mangánnak, a foszfornak és a vasnak. Egy algalap csupán 7 kalória, jó fehérjeforrás, és még omega-3-at is 
tartalmaz. 

A szendvicsek helyett érdemes inkább ezt a változatot használni, ami tele van értékes rostokkal, vitaminokkal és 
ásványi anyagokkal.
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Egészséges nasik
Sült sütőtök

Hozzávalók :

• Egy fej sütőtök

Elkészítése:

1. A sütőtököt megmosom, és felvágom darabokra.

2. A sütőtök darabokat beleteszem egy nagy jénaiba. Az aljára teszek egy kevés vizet, hogy ebbe 
párolódjon a sütőtök, és ne égjen oda. 

3. Beteszem a sütőtököt 30-40 percre a 180 fokra előmelegített sütőbe (vagy ameddig 
megpuhul).

Miért egészséges?

A sütőtök nagy tápanyagtartalmú, narancssárga színe elárulja, hogy gazdag bétakarotinban, ami a 
szervezetünkben A-vitaminná szintetizálódik. Ezen kívül jó forrása a C-vitaminnak, E-vitaminnak, különböző B-
vitaminoknak, kalciumnak, magnéziumnak, káliumnak és mangánnak.

A sütőtök elsősorban szénhidrátforrás, azonban nagyon alacsony a glikémiás terhelése, vagyis nem emeli gyorsan 
a vércukorszintünket.

Ehetjük kisetkézesekre például magokkal, diófélékkel is.
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Egészséges nasik
Céklachips

Hozzávalók :

• Egy fej cékla
• egy-két evőkanál kókuszzsír

Elkészítése:

1. A céklát megmossuk, meghámozzuk, és nagyon vékony szeletekre vágjuk. 

2. Egy-két evőkanál kókuszzsíron kisütjük, félidőben megfordítjuk. Csak annyit tegyünk a tepsibe, 
amennyi elfér kényelmesen egymás mellett. 

3. Egy környi adag kb. 15 perc alatt kész. 

Kiváló kisétkezésre diófélékkel kombinálva, így például dióval vagy akár humusszal is nagyon
ízletes.

Miért egészséges?

A cékla jó magnézium-, vas-, kálium-, mangán- C-vitamin- és folátforrás, így érdemes ezt a zöldséget is beépíteni 
az étrendbe. 

Értékes rostokat tartalmaz, viszont arra érdemes odafigyelni, hogy az egyéb zöldségekhez képest nagyobb 
mértékben tartalmaz természetes cukrokat. Ennek is köszönheti az édes ízét. 

A glikémiás terhelése alacsony, így kis mértékben emeli csak a vércukrot.
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Desszertek
Chia puding
Hozzávalók :

• 3 evőkanál chia mag
• 1 dl kókusztej
• Fél kávéskanál fahéj
• Fél kávéskanál gyömbér

Elkészítése:

1. A chia magot beáztatjuk a kókusztejbe, majd hozzáadunk fahéjat.

2. Az első 5-10 percben néha megkavarjuk a chia mag pudingot, hogy egyenletesen duzzadjanak 
meg majd a chia magocskák.

3. Betesszük a hűtőbe néhány órára. A legjobb, ha akár egy éjszakát is áll, így elkészíthetjük 
előző nap is.

4. Fogyasztás előtt rászórunk banánkarikákat vagy egy bogyós gyümölcsöket (pl. málna, eper).

Miért egészséges?

A chia mag omega-3 zsírforrás, aminek rendszeres beépítése az étrendbe támogathatja a gyulladás- és 
fájdalomcsökkentést. A chia mag ezen kívül egészséges rostforrás, és jó forrása a kalciumnak, foszfornak és 
mangánnak. 

A kókusztej egészséges zsírforrás, ami táplálja a bélflórát, gyulladáscsökkentő, antimikrobiális hatású, támogatja 
az immunrendszert és könnyen hasznosítható energiát ad. 

A fahéj vércukorkiegyenlítő hatású, míg a gyömbér serkenti az emésztést.
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Desszertek
Csoki mousse eperrel
Hozzávalók :

• fél érett avokádó (kb. 50 gramm)
• 1 érett banán (kb. 100 gramm)
• 1 rúd vanília kikapargatott belseje (elhagyható)
• két és fél evőkanál karobpor
• 1-2 szem datolya még további édesítésnek (ízlés 

szerint elhagyható)
• 5-6 szem eper 
• őrölt fahéj

Elkészítése:

1. Összeturmixoljuk a fenti összetevőket, és máris kész a csoki mousse krémünk. 

2. Belekanalazzuk a csoki mousse-t két kis tálkába. 

3. Ráhelyezzük az eperdarabokat a csoki mousse tetejére, majd meghintjük egy kevés fahéjjal.

Miért egészséges?

Mert egy teljes értékű édességet eszünk finomított cukor nélkül. Ez már önmagában egy nagy nyereség. És ha nem 
áruljuk el vendégeinknek, hogy mi van a csoki mousse-unkban rá sem jönnek, azt garantálom 😉. Az avokádó 
rendkívül értékes omega-6 és omega-9 zsírforrás,valamint tartalmaz C, E vitamint és rezet, és nagyon jól 
helyettesíti a tejszínt ebben a nyers desszertben. 

A karobpor a kakóportól eltérően nem tartalmaz teobromint, így semmilyen élénkítő hatással nincs a szervezetre 
nézve, és ásványi anyagokat sem vezet ki a szervezetből. A banán jó kalium, B6, C-vitamin és mangán forrás, a 
fahéj pedig vércukorkiegyenlítő hatású.   A desszert ebben a mennyiségben még mindig alacsony glikémiás
terhelésű, vagyis nem emeli meg hirtelen a vércukrot.
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Az egészséged a Te kezedben van!

Amennyiben többet szeretnél tudni az endometriózis esetén javasolt 

étrendről, és szeretnél és szeretnél egy segítő kezet és egy támogató 

csoportot az elinduláshoz, akkor csatlakozz a következő 

Endosegítő Endometriózis Diéta Kurzushoz 

vagy 

az Endosegítő Étrend+Életmód Programhoz!

Ha személyre szabottabb segítséget szeretnél, keress meg egy 

egyéni konzultációra!

További információ: endosegito.hu


