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1. „A zsírégetés edzés közben történik”    
 

A fenti kijelentés csak részben igaz. A közepes intenzitású –ha közben még tudsz 
beszélni- aerob edzésnél valóban csak addig tart a zsírégetés, amíg az edzés maga. 
És sajnos nem is indul be azonnal, hiszen szervezeted csak akkor nyúl féltett 
zsírtartalékaihoz, ha legkönnyebben elérhető energiaforrását, a szénhidrátot már 
„felzabálta”. Szóval nagyjából fél órát kell kocognod ahhoz, hogy egyáltalán 
elkezdjenek olvadni zsírpárnáid. És amint abbahagyod a mozgást a zsírégetés is 
leáll.  

Van azonban egy fantasztikus „találmány”, az intervall edzés, amelynek során 
alacsony és magas intenzitású elemek váltakoznak gyors egymásutániságban.  

Előnyei: 

1. A ráfordított idő arányában a legtöbb zsírt elégető edzésforma. 
2. Mozgás után is folytatódik a zsírégetés (akár 36 órán keresztül!) Ennek oka, 

hogy a fokozott edzés miatt anyagcseréd felpörög, amit aztán szervezeted 
őrült mód próbál visszaállítani az edzés előtti szintre. Ehhez a munkához 
viszont sok-sok oxigénre van szüksége. Az oxigénfogyasztás általi 
energianyeréshez pedig rendesen égeti a kalóriát. 

3. Időhatékony: ha nincs időd egy órát futni, akkor válassz helyette 20 perc 
intervall edzést.  

4. A gyakori tempóváltások miatt egyszerűen nem lehet megunni   

Így csináld: Kerékpározásnál 5 perc bemelegítés után 1 percig kényelmes 
tempóban, majd 1 percig teljes erőbedobással tekerj. Ezt csináld meg 5-ször. Ha 
futsz, akkor a lassabb kocogást és rövid sprinteket váltakoztass. 

Kismamaként és szoptatós anyukaként ne végezz intervall edzést! Ha babád már 
nem szopizik, elkezdheted ezt a rendkívül hatékony edzésformát, addig viszont 
inkább állandó és alacsonyabb intenzitású edzéseket végezz (kocogás, túrázás, 
kerékpározás...). 

 

 



2. „Ha sokat edzek hasizomra lapos hasam lesz”   

Sajnos ez nem igaz. Nem tudsz kizárólag egy-egy testrészedből lefaragni. Ha 
egyébként elégedett vagy magaddal, de van egy kis úszógumid, akkor valószínűleg 
az az alkati sajátosságod, hogy hasra hízol a legkönnyebben. Van egy rossz hírem. 
Innen is fogsz fogyni utoljára.  

A megoldás: Hogy a kívánt testrészről eltűnjön a felesleges zsír, általános zsírégető 
edzéseket kell végezned (1-es és 5-ös pont), valamint odafigyelned a táplálkozásra. 
Ha csökken testzsír százalékod, előbb-utóbb leereszt az úszógumi is.   

 

3. „Ha nőies akarok lenni, el kell hagynom a súlyzós 
edzéseket”  

 Ahhoz, hogy nő létedre férfiakat megszégyenítő izmaid legyenek, őrült sokat 
kellene edzened, temérdek fehérjét, illetve táplálék kiegészítőt szedned. Az izmos, 
fitt női test viszont vonzó. Persze ez ízlés kérdése. 

Így csináld: Ha szeretnéd, hogy szép, formás vállizmod, feszes, kerek popsid legyen, 
olyan súlyt kell választanod, amit maximum 8-szor tudsz kinyomni. Fél perces 
pihenőkkel csinálhatsz 2-3 sorozatot egy-egy testrészre. Az is fontos, hogy minden 
héten növeld picivel a súlyt, hogy a fejlődés ne álljon meg. Ha elérted azt a formát, 
ami tetszik, akkor viszont már ne növelj tovább a súlyon. 

Ha egyáltalán nem akarod, hogy dudorodjanak az izmok, akkor pedig a 
zsírégetésben, szálkásításban segíthet a súlyzós edzés. Ekkor viszont kisebb súllyal 
kell dolgoznod. Ha nem esik nehezedre a súlyt mondjuk 16-szor kinyomnod, akkor 
az nem fog látványos izmokat építeni. 

Kismamaként és szoptatós anyukaként csak kis súlyokat használj! 

 

4. „Bármit ehetek, a lényeg, hogy sokat mozogjak”   

Ez sajnos nem elég. Persze ez a célodtól is függ. Ha csak fitt akarsz lenni, akkor 
valóban a mozgáson van a hangsúly, de ha az alakod is fontos, akkor azt kell, hogy 
mondjam, a mozgás 30%-os, a táplálkozás pedig 70%-os fontossággal bír.  



Fontos tudnod, hogy nem elég a zsírégető és a súlyzós edzés ahhoz, hogy szálkás 
légy, vagy hogy kockahasad legyen.  Egyél kevesebb zsírt és szénhidrátot, növeld 
viszont a fehérjebevitelt valamint a zöldség- és gyümölcsfogyasztást. Nagyon 
hatásos, ha napjában 5-ször eszel és megiszol legalább 2 liter vizet.  

 

5. „Zsírégetésre csak az aerob edzés jó”   

Ez nem igaz. Az a fura, hogy még a fitness edzők többsége sem ajánl más 
alternatívát, hiába könyörög szemével futópadon sínylődő ügyfele.   

Az aerob edzésen kívül szuper zsírégető még az intervall edzés (1-es pont) és a 
metabolikus súlyzózás is.  

A metabolikus súlyzózás lényege, hogy az izomépítő edzésnél használt súlyoknál 
kisebb súlyokkal edzünk, így valamivel hosszabb munkát végzünk. Ez nem egyenlő a 
kis kézisúllyal végzett aerob edzéssel. A metabolikus súlyzózás ennél intenzívebb, 
de még nem anaerob súlyzós edzés.  Viszont fantasztikus zsírégető, és az intervall 
edzéseknél említett okból kifolyólag a zsírégetés az edzés után is folytatódik. 

Így csináld:  Tegyük fel, hogy vállizomra edzel és 5 kilót tudsz maximum 8-szor 
kiemelni oldalra.  Ha ezt megcsinálod akkor az izomépítő edzés, hiszen a 
maximumodat teljesíted. Ha ehelyett 3 kilós súlyt választasz, azt már ki tudod 
emelni mondjuk 16-szor. Ez nem a maximumod, jelentős izmot nem épít, viszont 
szuper zsírégető.  

Kismamaként inkább alacsony intenzitású aerob edzéseket végezz. Szoptatós 
anyukaként már a metabolikus súlyzózást is kipróbálhatod, de mellizomra ne eddz! 

 

6. „Ha sok a felesleg, már csak a kocogás segíthet”   

Lesérülni biztosan. Ha eddig nem voltál nagyon aktív és jelentős súlyfelesleget 
hordozol, akkor többet ártasz a futással, mint használsz. Ízületeid ugyanis 
nincsenek felkészülve a megterhelésre.  

Így csináld: Előszöris figyelj oda a táplálkozásra! A mozgást sétával, úszással, vízben 
végzett tornával kezdd! Ezek nem terhelik ízületeidet. Már ennyitől be fog indulni a 
súlycsökkenés, hiszen az egészséges táplálkozás és a mozgás hatására felgyorsul 



anyagcseréd. Pár hét után már áttérhetsz lassú kocogásra, majd hétről hétre 
gyorsíthatsz a tempón. Emellett beiktathatsz súlyzós edzéseket is, hiszen minél 
magasabb testedben az izom aránya a zsíréhoz képest, annál jelentősebb a 
zsírégetés. A megterhelő intervall edzésekkel várj, amíg egy általános fittségi 
szintre nem lépsz. 

 

7. „Alacsony intenzitású edzés mellett történik a 
zsírégetés”   

Ha eddig eljutottál, már tudod, hogy ez nem mindig igaz. Az 1-es pontban taglalt 
intervall edzés minden, csak nem alacsony intenzitású. És az 5-ös pontban 
jellemzett metabolikus súlyzózás is bizonyítottan hatásosabb zsírégető, mint az 
alacsony és állandó intenzitású kardio/aerob edzés. 

 

8. „A cél érdekében minden nap edzeni kell”   
 
Az attól függ, hogyan edzel. Fél óra laza tempójú aerob edzést minden napra 
beiktathatsz. Ha nagy intenzitással futsz/tornázol, vagy nagyon sokáig, akkor nem 
szabad leterhelned ízületeidet, szívedet a minden napos edzéssel.  
 
Anaerob súlyzós edzésnél, ha minden nap edzel, munkádnak kevesebb eredménye 
lesz, mintha csak minden másnap tennéd. Ennek oka, hogy nem edzés, hanem 
pihenés közben épül az izom. Az edzés során az izomban keletkező mikrosérülések 
pihenés közben gyógyulnak. És a gyógyulási folyamat maga az izomnövekedés, 
hiszen ilyenkor szervezeted túlkompenzál, vagyis megerősíti az izomszöveteket, 
hogy a legközelebbi terhelést már jobban bírja. Minden másnap viszont kéne 
edzened, hiszen a gyakoriság elvének érvényesülnie kell ahhoz, hogy szépen 
fejlődjön az izom. 
 
 
 
 



9. „2 hét nyaralás után kezdhetek mindent előről” 

Ez nem igaz. Sőt! Épp az imént említettem a gyakoriság elvét. Ahhoz, hogy az izom 
ne épüljön le, elég gyakran (de nem minden nap) ki kell tenni terhelésnek. A 
legjobb, ha heti 3-szor edzel. Időnként viszont ki kell hagyni hosszabb, egy-két 
hetes pihenőket is, hogy az izmod ne szokja meg a rendszeres terhelést. Ilyenkor 
kicsit megtréfálod szervezeted. Azt hiszi, hogy mostantól lehet lustizni. Aztán a 
következő edzésre ijedtében még erőteljesebb túlkompenzációval reagál. Mivel 
nem tudja, hogy a jövőben mire számítson, inkább bespájzol izomból.  

 

10. „A legtutibb a szénhidrátmentes diéta”   

Arra, hogy kikészülj, biztosan a legjobb. Hihetetlen, hogy súlyos egészségkárosító 
hatásuk ellenére mégis milyen népszerűek az egyoldalú diéták (pl. Atkins diéta). Az 
energiát nagyjából 60 %-ban szénhidrátból, 25%-ban zsírból, 15%-ban pedig 
fehérjéből kellene fedeznünk. Ez az arány módosulhat, ha komolyabb súlyzós 
edzéseket végzel (például 40 – 30 – 30-ra). De ha teljesen kiiktatod a szénhidrátot, 
mint a legjelentősebb energiaforrást, annak nem csak hangulatod, erőnléted látja 
kárát, de egészséged is. 

Az egyoldalú diétában a szénhidrátot helyettesítő zsír és fehérje túlzott bevitele 
miatt egy idő után keringési- és szívproblémák, esetleg vesebetegségek is 
jelentkezhetnek. Hiányoznak a szénhidráttartalmú élelmiszerekkel bevitt rostok, így 
vitaminhiány, székrekedés alakulhat ki. Súlyos anyagcserezavart is okozhat az 
egyoldalú táplálkozás. Egyébként pedig igaz, hogy a szénhidrátmentes diéta 
általában gyors fogyáshoz vezet, de amint abbahagyod, a kilók borravalóstól jönnek 
vissza.  

 

11.  „A fogyáshoz fogyókúra kell”  

Hosszútávon ez nem igaz. Ha egy jeles esemény miatt gyorsan le szeretnél adni pár 
kilót, jól jöhet a fogyókúra, de amint azt neve is jelzi, ez egy röpke életű, kúraszerű 
módszer, így az eredmény sem lesz tartós. Amint abbahagyod a diétát, a kilók 



csapatostól jönnek vissza, és még makacsabban ragaszkodnak majd hozzád. 
Szervezeted így készül fel a következő ínséges időszakra. 

Ahhoz, hogy tartósan lefogyjál, életmódodat kell megreformálnod. El kell 
fogadnod, hogy a szép test érdekében le kell mondanod dolgokról, be kell tartanod 
néhány szabályt és az ésszerű táplálkozás mellett mozognod is kell. Nem ámítalak, 
ez egy nagyon nehéz és hosszú folyamat. De ha sikerül –akár kisebb kilengésekkel- 
új életmódod szerint élned, akkor hosszútávon elkerülnek a felesleges kilók, 
energikusabb, fittebb, magabiztosabb leszel, és nem utolsó sorban sokkal 
egészségesebb is. 


