
Legyen �nom, ami egészséges!

— Finom és könnyű!

1. kiadás



Ebben a könyvben a legjobb recepteket találja a Colo-Vada programhoz: 
könnyűeket, finomakat, ínycsiklandozókat. A varázslatos ízek, a színek és az 

aromák örökre az Ön és szerettei kedvencévé válnak.

Kezdjen egy új, ragyogó fejezetet élete szakácskönyvében – 
főzzön Colo-Vada stílusban!



COLO-VADA 2 Plus program
– a szervezet hatékony megtisztítását*  

segítő komplex program.

*Mielőtt elkezdené a programot, feltétlenül konzultáljon orvosával, különösen akkor, ha krónikus betegségben szenved.

Javul szervezete emésztő-, húgyúti, 

légzőszervi és nyirokrendszereinek 

működése

Megnő a munkabírása,  

jobbá válik általános közérzete  

Javul bőre állapota

Végezze el ezt a programot, aminek befejeztével  
a következőket fogja megtapasztalni:



A program megkezdése előtt fontos tisztázni, hogy milyen élelmiszereket fogyaszthat,  
és melyeket célszerű kihagynia az étrendjéből a következő 14 napban.

Fogyasztható Tilos fogyasztani

Zöldségek

Avokádó, brokkoli, alga, 
bazsalikom, petrezselyem, 
vizitorma, saláta, cukkini,  
hagyma, sárgarépa, paprika, 
uborka, cékla, zeller, spárga, 
sütőtök, fokhagyma, gyömbér.

Teák

Hibiszkusz, gyömbér, levendula, 
hárs, menta, kamilla,  
kakukkfűfélék, csipkerózsa.

Gyümölcsök és bogyók

Birsalma, ananász, narancs, 
görögdinnye, gránátalma, 
grapefruit, kiwi, lime, citrom, 
mangó, mandarin, nektarin, 
barack, pomelo, szilva, 
datolyaszilva, áfonya, cseresznye, 
vörös áfonya, eper, szeder, 
homoktövis, ribizli, egres.

Szárított gyümölcsök, 
diófélék, magvak (nem 
sózott és pirított) és 
fűszerek

Szárított kajszibarack,  
sárgabarack, szilva, mandula, 
tökmag, fenyőmag, kurkuma,  
fahéj.

Gabonafélék

Hajdina, zab, párolt rizs.

Növényi olajok

Cédrusolaj, szezámolaj,  
olívaolaj, tökmagolaj.

Tejtermékek

Natúr joghurt, kefir, aludttej, 
erjesztett tejes italok, túró.

Mellőzzük az alkoholt, a szénsavas italokat, a sült 
ételeket, a konzervet és tartósított ételeket. Tilos 
mindenféle hús (beleértve a baromfi is), szalonna, 
belsőségek (nyelv, szív, máj stb.), húskészítmények és 
félkész hústermékek, a tej, a tejtermékek (vaj, sajt, 

10%-nál magasabb zsírtartalmú tejföl, 5%-nál magasabb 

zsírtartalmú túró), pékárú, édesség, gyors fogyasztásra 
szánt gabonafélék, búzadara, kakaó, kávé, fekete tea 
fogyasztása.

Korlátozzuk a só, a cukor, valamint az erjedést és 
a gázképződést fokozó termékek bevitelét, mint 
például bab, friss káposzta, burgonya, kukorica, fekete retek, 

retek, spenót, sóska, banán, dinnye, szőlő, kajszibarack, körte, 

alma.



Saláták, 
snackek



Hozzávalók  
Sárgarépa, narancs,  

tökmag, egy teáskanál 
olívaolaj, két teáskanál  
mustár, egy teáskanál 

balzsamecet, kevés  
szójaszósz.

Narancsos hangulat

Hozzávalók  
Rukkola, főtt cékla, dió, 

natúr joghurt, szójaszósz, 
fokhagyma, citromlé.

Elkészítés   
Tegyük a rukkolát a tányérra, öntsük 

rá joghurtot és keverjük el egy teáskanál 
szójamártással. Tegyük rá a feldarabolt főtt 

céklát, az apróra vágott fokhagymát, öntsünk rá 
citromlevet és szórjuk meg dióval.

Céklasaláta rukkolával

Elkészítése  
Vágjuk vékony szeletekre a 
sárgarépát és kockázzuk fel a 
narancsot. Az ízesítéshez keverjük 
össze az olívaolajat, a szójaszószt, 
a mustárt és a balzsamecetet, adjuk 
hozzá a répához és a narancshoz,  
majd szórjuk meg napraforgómaggal. 



Elkészítés   
A csíkokra vágott zöldségeket 
tegyük sütőpapíron tepsibe, 
spricceljük le az az olívaolajjal és a 
szójaszósszal, szórjuk rá az apróra 
vágott fokhagymát, majd süssük meg 
180°C-on. A dresszinghez keverjük össze 
a maradék olívaolajat, a szójaszószt, a 
mézet és az olasz fűszereket. Tegyük a 
salátakeveréket egy salátástálba,  
adjuk hozzá a megsült zöldségeket és a 
dresszinget. Díszítsük negyedbe vágott 
koktélparadicsomokkal.

Hozzávalók  
Kaliforniai paprika, 
közepes sárgarépa, 
cukkini, padlizsán, egy 
gerezd fokhagyma, 
koktélparadicsom a 
díszítéshez, fél csomag 
salátakeverék,  
2-3 teáskanál olívaolaj,  
1 teáskanál méz,  
1 teáskanál olasz 
fűszerkeverék. 

Meleg zöldségsaláta

Hozzávalók  
Koktélparadicsom, 
salátalevelek vagy 

rukkola, uborka, brinza 
sajt, szezám- és  

lenmag, olívaolaj, 
citromlé.

Zöldséges saláta sajttal

Elkészítés  
Szeleteljük fel az uborkát és a 

paradicsomot, tegyük egy mély 
tálba, majd adjuk hozzá a felvágott 
brinza sajtot és a csíkokra vágott 

salátaleveleket. Ízesítsük egy kevés 
citromlével, öntsünk rá olívaolajat  

és díszítsük len- és  
szezámmagokkal.



Saláta túróval és zöldségekkelOlasz saláta

Hozzávalók  
Garnélarák,  

koktélparadicsom, rukkola, 
fokhagyma, olívaolaj, 

provanszi fűszerkeverék 
(szárított kakukkfű, 

majoránna, turbolya, oregánó, 
rozmaring, bazsalikom, 
tárkony, lestyán, borsfű, 

zsálya, babérlevél keveréke), 
tofu és balzsamecet.

Elkészítés   
Főzzük meg a garnélarákokat enyhén  
sózott vízben, tisztítsuk meg és hűtsük le.  
Keverjünk össze két adag olívaolajat, egy  
adag balzsamecetet, adjuk hozzá a zúzott 
fokhagymát és egy teáskanálnyi provanszi 
fűszerkeveréket, és alapos összekeverés után 
pihentessük 15 percig hűtőszekrényben. Egy 
tálba tegyük bele a rukkolaleveleket, a felvágott 
koktélparadicsomokat, adjuk hozzá a főtt 
garnélarákot, és a kockára vágott tofut. Öntsük  
meg a mártással és óvatosan keverjük össze.

Hozzávalók  
Kaliforniai paprika, 

uborka, paradicsom, 
zsírszegény túró, 

natúr joghurt, vágott 
zöldfűszer.

Elkészítés   
A csíkokra vagy kockákra vágott 

zöldségeket helyezzük egy salátás 
tálba. Adjunk hozzá a túrót és két 

kanál joghurtot. Ízlés szerint sózzuk, 
keverjük össze. Díszítsük finomra 

vágott friss zölddel. 

Célszerű ezt a salátát közvetlenül a 
fogyasztás előtt elkészíteni, hogy a 
saláta ne engedjen levet és minél 
jobban érvényesüljenek az ízek.



Hozzávalók  
Főtt cékla,  

aszalt szilva,  
dió- vagy tökmag,  

natúr joghurt,  
só, bors.

Elkészítés   
Áztassuk az aszalt szilvát tíz percig 

meleg vízben.  A főtt céklát tisztítsuk 
meg és reszeljük le konyhai reszelővel. 

Az aszalt szilvát daraboljuk fel. Tegyük az 
összetevőket egy salátástálba, dresszingként 

adjuk hozzá a joghurtot, ízlés szerint 
sózzuk, borsozzuk. Keverjük jól el, tálalás 

előtt díszítsük vágott zölddel. 

Céklasaláta aszalt szilvával



Levesek



Zöldségleves

Hozzávalók  
Lila hagyma, zellerszár, 

cukkini, sárgarépa, olívaolaj, 
paradicsom, zöldségleves-
alap, egy kakukkfűág, őrölt 

bors, só ízlés szerint.

Hozzávalók  
Cékla, sárgarépa, brokkoli, 
paradicsom, hagyma, só, 
tejföl, friss zöldfűszerek. 

Forró céklaleves

Elkészítés   
Daraboljuk fel a hagymát, a zellert, a  

cukkinit és a sárgarépát legfeljebb 1,5 cm-es  
darabokra. Egy vastag falú lábasban közepes 

hőmérsékleten forrósítsuk fel az olívaolajat. Tegyük 
bele az edénybe a felvágott zöldségeket és állandó 

keverés mellett főzzük félig puhára (kb. 5 perc). Adjuk 
hozzá a paradicsomot és a kakukkfüvet, valamint 
a zöldségalaplevet (1,25 l), forraljuk fel, fedjük le és 

mérsékelt hőmérsékleten főzzük 1-12 percig, amíg a 
zöldségek teljesen meg nem puhulnak. Vegyük ki a 

kakukkfüvet és ízlés szerint sózzuk, borsozzuk.

Elkészítés  
A sárgarépát és a céklát  
csíkokra vágjuk, a hagymát  
felaprózzuk, a brokkolit pedig  
rózsáira szedjük. Forraljunk fel  
másfél liter vizet, adjuk hozzá a répa,  
a hagyma, a brokkoli és a cékla felét,  
fedő alatt nem túl magas hőmérsékleten 
főzzük meg. Forrósítsunk fel olajat egy 
serpenyőben és pirítsuk meg kissé a  
maradék répát és céklát. A paradicsomot 
leforrázzuk, megtisztítjuk a héjától, felaprítjuk, 
hozzáadjuk a megpirított zöldségekhez, 
összekeverjük és további 5-7 percig pirítjuk. 
A megpirított zöldségeket adjuk hozzá a 
forrásban lévő leveshez, ízlés szerint sózzuk, 
és fedő alatt további öt percig főzzük, majd 
hagyjuk állni. Még markánsabb ízhatást 
érhetünk el egy kis citromlé hozzáadásával. 
Tejföllel és friss zölddel tálaljuk. 



Zöldségkrémleves

Hozzávalók  
Cukkini, karfiol, 

sárgarépa, olívaolaj,  
só, zöldsaláta,  

fenyőmag  
díszítéshez.

Hozzávalók  
Rizs, brokkoli, 

zöldségleves-alap (fél 
liter), citromlé, hagyma, 
fokhagyma, kakukkfű, 
só és bors ízlés szerint, 
alacsony zsírtartalmú 

tejföl, olívaolaj.

Rizses-brokkolis krémleves

Elkészítés   
Szeleteljük fel a zöldségeket. Egy 
serpenyőben előmelegített olajon 

süssük meg kissé a zöldségeket, majd 
öntsünk hozzá másfél liter vizet. Főzzük 

felforrástól számított 5-7 percig. A megfőtt 
zöldségeket turmixoljuk teljesen homogén 
állagúra és további fél percig tegyük vissza 
forrni. Ízlés szerint sózzuk és adjunk hozzá 

citromlevet. Tálaláskor vágott zölddel és 
fenyőmaggal díszítsük.

Elkészítés  
Főzzük teljesen készre a rizst, ha kicsit  

túlfőzzük, az sem baj. Főzzük meg a brokkolit  
is. A vöröshagymát és a fokhagymát olívaolajon  

pirítsuk aranybarna színűre. Tegyünk minden  
hozzávalót egy lábasba és öntsük fel vízzel vagy 

zöldségleves-alappal, majd állandó keverés mellett  
főzzük öt percig. Főzés közben sózzuk, borsozzuk, 

tegyünk bele egy kakukkfűágat és két teáskanál 
citromlevet. A kész levest félrehúzzuk és homogén 
állagúra mixeljük. Ízlés szerint adhatunk még hozzá 

citromlevet vagy más fűszereket, és kevergetés mellett 
újra felforraljuk. A főzés befejeztével hagyjuk kicsit állni. 
A leves sűrűségét igény szerint levesalap hozzáadásával 

állíthatjuk be.



A „lélek” krémlevese

Hozzávalók  
Sütőtök, zeller, kaliforniai 
paprika, vöröshagyma, 

fokhagyma, zöldségleves, 
só, fekete bors, őrölt 
paprika, kókusztej, 

olívaolaj.

Hozzávalók  
Kefir, friss 

gyümölcsbogyók, 
zsírszegény tejföl, 

méz.

Hideg gyümölcsleves

Elkészítés   
Melegítsük elő a sütőt 200 °C-ra.  

A zöldségeket mossuk le és tisztítsuk meg.  
A zeller kivételével vágjuk fel az összes zöldséget 

nagyobb darabokra, sütőpapírra helyezve olívaolajjal, 
sóval és borssal megszórva és sütőpapírral lefedve 

süssük 30-35 percig. A megsült zöldségeket a fokhagyma 
és a zeller hozzáadásával turmixgépben pépesítsük, 

majd lábasba töltve forró zöldségleves-alap folyamatos 
hozzáadásával hígítsuk a kívánt sűrűségűre. Forraljuk 
fel. Tálaljuk tányérban, finomra vágott zöldsalátával és 

kókusztejjel ízesítve.

Elkészítés  
Hűtsük le az összetevőket, a  
gyümölcsbogyókat válogassuk ki,  
alaposan öblítsük le, ha szükséges  
távolítsuk el a szárrészeket. Tegyünk  
turmixgépbe 100 g bogyót, 50 g tejfölt,  
250 ml kefirt és mézet ízlés szerint.  
Turmixoljuk homogén állagúra, majd  
szűrjük át szitán. A levest tányérban tálaljuk  
fel gyümölcsbogyóval, mentalevéllel és egy  
kis tejföllel díszítve. 



Zellerkrémleves

Hozzávalók  
Zeller,  

vöröshagyma, 
sárgarépa, só, 

olívaolaj,  
babérlevél.

Elkészítés   
Tisztítsuk meg és mossuk  
le a sárgarépát és a hagymát.  
A sárgarépát vágjuk szeletekre,  
a hagymát apró kockákra.  
Melegítsük meg az olívaolajat egy 
serpenyőben és pároljuk a zöldségeket 
5 percig. Tisztítsuk meg és mossuk le 
a zellert (350-400 g), majd vágjuk kis 
kockákra. Adjuk hozzá a hagymához és 
a sárgarépához, öntsük fel vízzel, adjunk 
hozzá egy babérlevelet és sót. Felforrás 
után vegyük minimálisra a főzés erősségét, 
és főzzük a zöldségeket a zeller teljesen 
megpuhulásáig (kb. 25-30 perc). Húzzuk félre 
az edényt, hagyjuk kihűlni a levest, távolítsuk 
el a babérlevelet. Turmixgép segítségével 
pépesítsük a levest. Szükség esetén hígítsuk 
forralt vízzel vagy zöldséglevessel. Adjunk 
hozzá fűszereket vagy vágott friss zöldet.



Főételek



Zöldséges hajdinarizottó 

Hozzávalók  
Hajdina, zöldségek 

ízlés szerint - 
cukkini, paradicsom, 
padlizsán, bors, só, 
fűszerek, olívaolaj.

Elkészítés   
Tegyük a hajdinát a forrásban lévő  

sós vízbe. Közepes hőmérsékleten főzzük  
5-7 percig, majd öblítsük át forró vízzel.  

A zöldségeket vágjuk kockákra. Melegítsünk 
serpenyőben olajat, tegyük bele a zöldségeket, 

fűszerezzük ízlés szerint, és folyamatosan 
kevergetve, közepes lángon pároljuk, amíg a 

zöldségek meg nem főnek (kb. 5-7 perc).  
A kész zöldségeket keverjük össze a 

hajdinával, tálaláskor díszítsük apróra vágott 
friss zölddel.  

Sült zöldségek

Hozzávalók  
Tök, cukkini, padlizsán, 

karfiol, sárgarépa, paprika, 
paradicsom, olívaolaj, só ízlés 

szerint, provanszi fűszerkeverék 
(szárított kakukkfű, majoránna, 
turbolya, oregánó, rozmaring, 
bazsalikom, tárkony, lestyán, 

borsfű, zsálya, babérlevél 
keveréke).

Elkészítés   
Vágjuk vagy karikázzuk fel  

a zöldségeket. Tegyünk sütőpapírt 
sütőtálcára, spricceljük be olívaolajjal,  

majd rakjuk bele a felvágott zöldségeket, 
sózzuk, ízesítsük a provanszi 

fűszerkeverékkel és süssük 180 ˚С-on 
harminc percig az előmelegített sütőben. 
Tálaláskor meglocsolhatjuk saját levével  

és citromlével.



Hozzávalók  
Rizs, mazsola, 

sütőtök, szárított 
alma, tökmagolaj, 
kömény, só ízlés 

szerint.

Sütőtökös piláf

Elkészítés  
Mossuk meg a szárított almát  
és vágjuk apró darabokra, keverjük  
össze a megmosott mazsolával.  
Öntsünk serpenyőbe némi tökmagolajat,  
és szórjunk az edény aljára megtisztított 
tökmagokat. Pirítsuk három percig. Adjunk  
hozzá 10 dkg megmosott rizst, tegyünk rá  
egy réteg gyümölcskeveréket, majd ismét 10 
dkg rizst és egy újabb réteg gyümölcskeveréket. 
Ismételje meg még egyszer ezt a műveletet. 
Locsoljuk meg a tetejét tökmagolajjal. Ízlés szerint 
sózzuk és ízesítsük köménymaggal. Öntsük rá 
annyi vizet, hogy az éppen elfedje a legfelső 
rizsréteget. Fedjük le az edényt és alacsony 
hőmérsékleten főzzük kb. egy órán át.  
Tálalás előtt keverjük meg. Forrón tálaljuk. 

Hozzávalók  
Hal (ideálisan lazac  

filé), citromlé, 
fokhagyma, olívaolaj, 

só, bors.

Gyors elkészítésű sült hal

Elkészítés  
Daraboljuk fel a halat egységnyi adagokra,  
sózzuk, borsozzuk ízlés szerint és tegyük  

sütőpapíron tepsibe.  A marinád elkészítéséhez  
keverjük össze az olívaolajat és a citromlevet 1: 1 

arányban és adjunk hozzá tört fokhagymát ízlés szerint. 
Kenjük be a halakat a marináddal és pihentessük 

hűtőszekrényben 15 percig.  
Előmelegített sütőben 180 ° C-on 15 percig süssük. 

Köretnek adhatunk hozzá sült zöldséget.



Garnélás rizottó

Hozzávalók  
Rizs, garnélarák, fehér 

hagyma, 2 gerezd 
fokhagyma, borecet 1: 1 
arányban vízzel hígítva 

(50 ml), reszelt parmezán, 
egy csokor friss zöldfűszer 
(petrezselyem, bazsalikom, 
kapor), olívaolaj, só, fekete 

bors.

Elkészítés   
Tisztítsuk meg a garnélarákot, a fejét és  

a páncélját serpenyőben süssük vörösre, majd  
főzzük kb. 20 percig 1,5 liter sós vízben. Szűrjük le  

a levet és tartsuk forrón. Aprítsuk fel a hagymát és a 
fokhagymát. A garnélarákot marináljuk kb. 20 percig 

olívaolajjal elkevert fokhagymában. A zöldfűszer szárrészeit 
távolítsuk el, a leveleket tépjük apróra. Serpenyőben 

forrósítsunk olívaolajat és addig pirítsuk benne a 
vöröshagymát, amíg az aranybarna színű nem lesz. 

Hozzáadjuk a rizst, pár percig tovább pirítjuk folyamatos 
kevergetés mellett. Hozzáöntjük a vízzel hígított borecetet. 
Egy perc elteltével folyamatos keverés mellett fokozatosan 

hozzáadjuk az erőlevest és tovább főzzük kb. 20 percig. 
Adjuk hozzá a garnélarákokat, az zöldfűszereket, sózzuk, 

borsozzuk és főzzük még jó 5 percig. Adjunk hozzá reszelt 
parmezánt, keverjük össze és hagyjuk állni 2-3 percig. 

Bazsalikommal díszítve tálaljuk.



Hozzávalók  
Hajdina, halfilé  

(pl. tilápia vagy pangasius), 
natúr joghurt, alacsony 

zsírtartalmú sajt, egy 
negyedpohár őrölt 
zabpehely, só, bors, 

olívaolaj.

Elkészítés   
Főzzük meg a hajdinát sós vízben.  
Öntsük egy tálba az őrölt zabpelyhet,  
adjunk hozzá egy kis sót és borsot,  
a haldarabokat forgassuk meg ebben  
a keverékben, és tegyük félre. A megmaradt 
panírt egy serpenyőben pirítsuk világosbarnára, 
adjuk hozzá a joghurtot és alaposan forraljuk át. 
Vegyünk elő egy sütőedényt, kenjük be az alját 
olívaolajjal, tegyük bele a hajdinát, majd a tetejére 
a halat, öntsük rá az elkészített joghurtos mártást. 
Süssük sütőben 25 percig 250°C-on. Ezután 
szórjuk meg zsírszegény reszelt sajttal (100 gr)  
és tegyük vissza a sütőbe további 2 percig.

Hajdinás rakott hal

Hozzávalók  
Makréla, hagyma, 
paradicsom, natúr 

joghurt, ízlés 
szerint bors.

Zöldséges makréla

Elkészítés  
A makrélát (ha fagyasztott,  

engedjük fel) tisztítsuk meg, mossuk le,  
vágjuk nagyobb darabokra. Sózzuk, 

borsozzuk ízlés szerint, és hagyjuk saját 
levében pácolódni 10-15 percig. A hagymát 
és a paradicsomot karikázzuk fel. A halat, a 

paradicsomot és a hagymát egy serpenyőben 
kevés olaj hozzáadásával süssük meg és 

öntsük fel a joghurttal.  Sütőben 200°C-on  
30 percig süssük. Tálalás előtt finomra metélt 

friss zölddel díszítsük.



Desszertek



Eperturmix (smoothie) 

Hozzávalók  
Natúr joghurt, friss 

vagy fagyasztott eper, 
méz, citromlé.

Hozzávalók  
Túró, zsírszegény 

tejföl, szárított 
gyümölcsök, dió, 

narancs, kiwi, 
mentalevél.

Túrós reggeli

Elkészítés   
Turmixoljuk el az epret 
mézzel és a joghurttal,  

adjunk hozzá ízlés szerint 
citromlevet. Öntsük ki 
poharakba és díszítsük 

mentalevéllel.

Elkészítés  
Egy csészébe rétegenként 

tegyünk szárított 
gyümölcsöket, tejfölt, 

túrót, a rétegeket locsoljuk 
meg narancslével. Tetejét 
mentalevéllel díszítsük.



Gyümölcssaláta mézzel

Turmixoljuk össze a 
homoktövisbogyókat (200 g), 
szűrjük át egy finom szitán, 

adjunk hozzá mézet ízlés szerint, 
és finoman keverjük össze. A 
kefirt (250 ml) külön verjük fel 

mixerrel, adjuk hozzá az elturmixolt 
homoktövislevet, újból verjük 

fel mixerrel és poharakba öntve 
tálaljuk. Mentalevéllel, fahéjjal vagy 

bogyókkal díszíthetjük.

Homoktövis koktél

A program során 
fogyasztható 

gyümölcsöket vágjuk 
kockákra tegyük egy 

koktélpohárba, engedjük 
fel natúr joghurttal, 
ízesítsük mézzel, 

fogyasszuk lehűtve.



A zöldségek és a gyümölcsök könnyű, ízletes és változatos étrenddel 
szolgálják egészségünket. Élvezze az ízek és aromák széles skáláját, 

amely elfeledteti Önnel a diéták egyhangúságát.

Varázslatos kulináris felfedezéseket és jó étvágyat kívánunk  
Önnek a Colo-Vada kúrára történő felkészüléskor és annak 

alkalmazása során!



Jó étvágyat!
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