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Gyermekkorától kezdve kézilabdázik az énekesnõ
Tóth Gabi: Házi tojás, nevelt csirke húsával
Az egyik budapesti edzõteremben találkoztunk Tóth Gabival és kedvesével, Nagy 
Rolanddal, akik szeptemberben közösen készülnek a maratoni táv lefutására. Az 
énekesnõ a közelmúltban több mint 10 kilót fogyott, ami elmondása szerint a 
kiegyensúlyozott szerelmi életnek és az egészséges életmódjának köszönhetõ. 
– Mindig is sportos voltam, 
gyerekkoromtól kézilabdáztam 
– árulta el Gabi lapunknak. – 
Azokat a sportokat kedvelem, 
amikben igazán aktívnak kell 
lenni. Ezenkívül igyekszem 
egészségesen élni, zöldsége-
ket és házi húsokat fogyaszta-
ni. Roli és az én nagyszüleim 
is vidéken élnek, õk küldenek 
nekünk mindig saját maguk 
termelte zöldségeket, gyümöl-
csöket, házi tojást és csirkét. 
Nekem régebben sok ciszta 
volt a szervezetemben, amik 
szerencsére jóindulatúak vol-
tak, de úgy gondolom, a lelki 
okok mellett a korábbi étkezési 
szokásaim is felelősek ebben. 
Mostanra meggyógyultam, de 
nem vagyok teljesen nyugodt. 
Rendszeresen járok kontroll-
ra, és ellenõriztetem magam. 
Azt gondolom, ezt mindenki-
nek meg kéne tenni, nemre és 
életkorra való tekintet nélkül. 
Sajnos a betegségek senkit sem 
kímélnek. Király Viktor iker-
testvérénél, Bennél nemrég egy 
rutinvizsgálat alkalmával daga-
natot észleltek. Szerencsére 
még nem volt túl késõ a bevat-
kozáshoz!  Udvardi
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Tóth Gabi: A barátom szüleitõl kapjuk a házi kosztot

Frédi 45 kilót fogyott 
John Goodman mindig is mackós karaktereivel hódított. Frédi, a kõkorszaki szaki 
szerepét mintha direkt neki találták volna ki. Mostanra a sztár életmódváltásának 
köszönhetõen 45 kilótól szabadult meg, és fittebb, mint valaha. 
Goodman saját beval-
lása szerint eddig 
önpusztító életmódot 
folytatott. Nem vetette 
meg az alkoholt, és az 
egészségtelen, zsíros 
ételeket sem. Az 58 éves 
színész mostanra drasz-
tikus életmódváltáson 
ment keresztül, ami azt 
jelenti, hogy három éve 
nem fogyasztott alko-
holt, sem cukrot, és heti 
hat alkalommal eljárt 
sportolni. Ez három év 
alatt 45 kiló mínuszt 
jelentett számára. 
A hollywoodi pletykák 
szerint Goodman csodá-
latos fogyásában Serena 
Williams személyi 
fitneszedzõje, Mackie 
Shilstone is kivette a 
részét. John Goodman a drasztikus életmódváltás elõtt és után: 45 kiló a különbség

Veszélyes gyógymódok
A házi gyógymódok mindig is nagy sikernek örvendtek, mondván, ha 
nagyszüleinknél mûködtek, nekünk miért ne válnának be? Vannak 
azonban olyan praktikák, amikkel nagyobb kárt okozunk, mint hasz-
not. Szabóné Bánky Petra életmód-tanácsadó lapunknak elmondta, 
mik azok az otthoni fortélyok, amelyek veszélyesek lehetnek. 

– Most idõszerû probléma például a leégés kezelése. Nagyanyáink 
receptje szerint vajat kell tenni az égett felületre – magyarázta lapunk-
nak Bánky. – Lehet, hogy elsõre hûsítõ hatása van, de a vajat semmi-
képpen ne használjuk erre, mert fertõzéseket okozhat, hiszen nem 
steril. Ami egészen meghökkentõ házi gyógymód, a kisbabák fogzá-
sát elõsegítõ praktika. A népszerû hiedelemmel ellentétben ugyanis 
a pálinkás kenyér nem megoldás a problémára. A sírást csillapítja, de 
az újszülött szervezetére nagyon rossz hatással van még a minimális 
mennyiségû alkohol is. Vannak olyan fortélyok is, amik inkább meg-
mosolyogtatóak, mint veszélyesek. A szúnyogcsípésre X-et rajzolni 
a körmünkkel például nem túl hatékony, de legalább nem is ártunk 
vele – tette hozzá a szakértõ. � UJNe adjunk pálinkát a babának!

Madonna új mániája

Bár Madonna felett is jócskán 
eljárt az idõ, azt el kell ismer-
ni, hogy kondíciója, akár egy 
huszonévesé, alakja tökéle-

tes, mozgása harmonikus. Az 
énekesnõrõl közismert, hogy 
naponta több órát edz, de most 
azt is elárulta, hogyan.

Madonna az év minden nap-
ján keményen sportol és diétázik, 
hogy formában maradjon. Hogy 
ne váljon unalmassá az edzés, 
mindig újabb és újabb módszere-
ket keres. A legújabb mániája az 
úgynevezett Barre 3, ami a balett, 
a pilates és a jóga keveréke. Ez 
a mozgásforma az egész testet 
megdolgoztatja, erõsíti az állóké-
pességet, és hosszú, szálkás és 
erõs izmokat fejleszt. 

Madonna annyira beleszere-
tett az új edzésbe, hogy saját 
edzõt fogadott, akit minden 
alkalommal a saját költségén 
Portlandbõl New Yorkba repít. 
Az énekesnõ alkalmanként egy 
órát tölt a Barréval, 8 percen-
ként más testrészre koncentrál-
va. A pletykák szerint legtöbbet 
a fenekével foglalkozik.� szd

Madonna látványos koncertjeihez fontosak az edzett lábak

Banánhiány van Japánban
Banánhiány van Japánban, 
méghozzá egy új diétának 
köszönhetõen, ami a reggeli 
banánfogyasztásra épül. Sumiko 
Watanabe oszakai gyógyszerész 
találta ki a fogyókúrás módszert, 
amikor férjét szerette volna meg-
szabadítani néhány felesleges 
kilótól. Az eredménnyel annyira 
elégedett volt, hogy azonnal fel-
tette az egyik legnagyobb japán 
internetes oldalra a diétát és az 
elért eredményeket, ami azután 
futótûzként terjedt az egész 
országban. Az állami tévécsa-
tornán egy népszerû színésznõ 
is beszélt a banándiétával elért 
fogyásáról. A polcokról és a 
zöldségesstandokról hamarosan 
elfogytak a banánok, az embe-
rek elkapkodták a déligyümöl-
csöt. A hírek szerint Japánban 
délután 2 órára általában már 

sehol sem kapható banán. És 
hogy mi is ez a diéta? Nem 
bonyolult: reggelire csak banánt 
lehet enni és langyos vizet inni. 

Ez után este 8 óráig édesség 
kivételével bármi fogyasztható. 
A diéta részeként kötelezõ éjfél 
elõtt lefeküdni.� szd

Japánban délutánra az összes banán elfogy a piaci standokról


