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Bevezető
Hiszem, hogy az esszenciális aminosavak lesznek az elkövetkező 

években a legfontosabb táplálék-kiegészítők. Jelentős hatással 
lesznek az emberek egészségére, és megoldanak számos krónikus 
betegséggel kapcsolatos problémát. 

Ahogy a 90-es évek a vitaminok használatának előretörését 
hozták az orvoslásban, úgy fognak az esszenciális aminosavak is 
bekerülni az emberek mindennapjaiba. 

Linus Pauling (1901-1994) amerikai Nobel-díjas vegyész- 
professzor használta elsőként az ortomolekuláris gyógyászat fogal-
mát. Felismerte, hogy az emberi szervezetben a vitaminok, ásványi 
anyagok és nyomelemek optimális koncentrációja szükséges ahhoz, 
hogy jó testi, szellemi közérzettel rendelkezzünk. Nincs ez másképp 
az aminosavak esetében sem, sőt, ha lehet, még fokozottabban érvé-
nyes az az állítás, miszerint a mennyiségeken és az arányokon múlik, 
hogy haszontalan lesz a fogyasztásuk vagy csodaszerré válnak.

Az orvoslás mai technikai színvonalán sokkal könnyebb igazolni 
vagy cáfolni egy-egy feltevést, mint Linus Pauling életében volt alig 
40 évvel ezelőtt. Ma már széles körben nagyon sok dokumentált 
és lektorált kutatás érhető el, amelyek a hatásmechanizmusokat 
leíró molekuláris vizsgálatoktól a gyakorlati eredményeket bemu-
tató klinikai publikációkig terjednek. Ez utóbbiak rövid és érthető 
összegzésére vállalkoztam ebben a könyvben.

Az esszenciális aminosavak páratlan élettani előnyökkel járhatnak 
szinte mindenki számára, miközben nincsen káros mellékhatásuk. 
Kérem, hogy a következő fejezetekben olvasott dolgokat jegyezze 
meg, próbálja ki és alkalmazza őket okosan.
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01.
Miért van szükségünk 
esszenciális 
aminosavakra

Ez a könyv mindössze nyolc aminosavról szól. És mint a legtöbb 
ebben a témában megírt könyvben ezen a ponton arról kellene 
szólni, hogy ismerünk vagy 500 aminosavat, ebből hány található 
meg az emberi testben, és melyiknek mi az ismert funkciója. És talán 
még azzal is untatnám Önt, hogy melyiknek mi a kémiai képlete, 
hogyan kapcsolódnak egymáshoz és hogyan alkotnak vegyületeket, 
fehérjéket, és hogy „balkezesek“ meg „jobbkezesek“ és így tovább.

De ilyen témájú könyvet tucatszám talál a boltokban, és az amino- 
savakról szóló húsz Youtube videóból a fele ezeket többé-kevésbé 
érthetően elmagyarázza. Azt tanácsolom, hogy akit ez érdekel, 
járjon utána és tanulja meg ezekből. Én is ezekből tanultam.

És persze azt is fel fogja fedezni, miközben ezeket a videókat nézi, 
hogy a fent említett húsz Youtube videó 80%-át alaposan kigyúrt 
body builder srácok adják elő, és a témájuk az izomépítés. Ezekben 
nagyon részletesen elmondják, hogy mikor együk őket és hogyan, 
és hány perccel az első konditermi guggolást követően. Akit ez a 
része érdekel, őt bőven ellátják ismeretekkel a hitelesnek látszó 
előadók. Hitelesnek tűnnek, mert hatalmas izmaik vannak. 

 Minket most ez a terület nem érdekel. Annak ellenére sem, 
hogy van némi átfedés a sportolók, és azon belül a testépítők és 
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a könyvünk fő célpontjai, az egy vagy több krónikus betegséggel 
küzdők között. Ugyanis az élsport és az erősportok követői általában 
hamarabb szereznek krónikus mozgásszervi bajokat, mint akik 
azt sem tudják, hogy milyen szaga van egy fekvenyomó padnak, 
vagy azt sem, hogy mi a különbség a lökés és a szakítás között a 
súlyemelésben. 

Azért merem figyelmen kívül hagyni a sportolók tápanyag- 
hiányokból származó mozgásszervi bajait, mert ők általában oko-
sabbak és tapasztaltabbak ezen a területen, mint az utca embere. 
Egy kőműves vagy egy informatikus, aki nem sportol heti többször, 
semmit nem tud a táplálkozás és a mozgásszervi panaszok összefüg-
géseiről. Egy sportoló általában sokkal többet tud erről még akkor 
is, ha figyelmen kívül hagyja valami miatt azt, amit tanult erről.

Az utca embere úgy sétál el egy Biotech vagy Scitec üzlet előtt, 
hogy meg sem fordul a fejében, hogy ott számára bármi hasznosat 
árulnának. A kirakatban látható hibátlan testű izmos nők és férfiak 
eléggé elrettentik azokat a vevőket, akiknek „csak“ a mindennapi 
egészségük érdekében kellene venni pár nélkülözhetetlen (idegen 
szóval esszenciális) tápanyagot.

“nem tagadom, hogy a 
mindennapi táplálkozás 
változatos. Egyszer ez 
hiányzik belőle, máskor az.”
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Lassan két évtizede foglalkozom a tápanyaghiány okozta krónikus 
betegségekkel. Ezen a területen szerzett tapasztalataim termékei 
nem csak több „Érték és Minőség Nagydíjas“ multivitamin étrend- 
kiegészítők, hanem az Amino Primo nevű, esszenciális aminosavakat 
ideális arányban tartalmazó termékek is. Ez utóbbi ismertetését 
célozza meg ez a könyv.

Semmi felesleges technikai adatot nem akarok itt leírni. 
Nyugodtan kombinálja össze az itt tanultakat az aminosavakról 
általában fellelhető egyéb tudásanyaggal. A kettő jól ki fogja egészí-
teni egymást. Ugyanis amit itt leírok, azt alapos keresést követően 
sem találtam meg ebben a formában sehol. Olyan, mintha eddig 
senkinek nem jutott volna eszébe egy nyilvánvaló tápanyaghiányt 
tápanyaggal kezelni. Legalábbis amikor az aminosavakról van szó.

A pellagra, a skorbut, az anémia (sápkór), köszvény mind olyan 
betegségek voltak, amelyek százezrek életét követelték, mialatt a 
tudósok vírusok és baktériumok, vagy éppen démonok után kutat-
tak a megoldásukért.

Miközben mára elég elfogadott dolog a szomjúságot vízzel 
„kezelni“, vagy a skorbutot C-vitaminnal, addig számos hasonlóan 
kézenfekvő ok-okozati összefüggés rejtve maradt eddig. Legalábbis 
ma még forradalmi kijelentésnek tűnhet az, hogy a gluténérzékeny-
séget esszenciális aminosavak fogyasztásával kezeljük, mivel ezek-
nek az étrendünkből való hiánya okozza a testünk képtelenségét 
arra, hogy ezt maga kezelje. A könyv későbbi részében részletesen 
kitérek erre és számos más tartós tápanyaghiányból származó 
krónikus betegségre.

Szakemberekkel folytatott beszélgetéseim során egyikük sem 
tudott megnevezni egyetlen olyan, mára már megoldottnak tekint-
hető krónikus betegséget sem, amelynek a megoldása nem egy 
táplálkozási hiányállapot megszüntetése lett volna. Én sem láttam 
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ilyet az elmúlt 20 évben, és ebből bátran következtethetek arra, 
hogy nem fogok a jövőben sem.

Tegyük ehhez hozzá azt a szomorú tényt, amit a közelmúlt 
eseményeinek megfigyelése eléggé nyilvánvalóvá tett. Gondolok 
itt az elmúlt két év alatt elhunyt kisvárosnyi polgártársunkra, akik 
megfertőződtek a SARS-CoV-2 vírussal (a koronavírusok 2019-ben 
felfedezett változata) és rövid kórházi szenvedést követően idő 
előtt távoztak. Amikor másnap reggel a hírekben vagy a címlapo-
kon olvastunk róluk, minden esetben azzal a felütéssel kezdődött 
a cikk, hogy meghalt naponta közel 300 ember, akiknek mellesleg 
egy vagy több krónikus betegségük is volt.

Ha az orvos barátaim nem tudtak megnevezni egyetlen olyan 
krónikus betegséget sem, amelynek a megoldása végül nem egy 
táplálkozási hiányállapot kezelése lett volna, akkor az előző bekez-
désben említett áldozatok tulajdonképpen minek is az áldozatai? 

Bemutatom mindjárt, hogy a nyolc esszenciális aminosav bár-
melyikének hiánya hogyan borítja fel a szervezet képességét a saját 
megújulására. És azt is, hogyha kellő mennyiségben fogyasztana 
valaki belőlük, akkor hogyan tudna egészséges és fiatalos maradni, 
mentesen minden manapság „divatos“ betegségtől. Csak egyszerűen 
az esszenciális aminosavak fogyasztásával.

A megelőzés stratégiája mindig okosabb, mint a kezelésé, ameny-
nyiben egy kónikus betegségről beszélünk. Nagyon nehéz, nagyon 
drága és néha esélytelen egy már kialakult betegséget pusztán azzal 
kezelni, hogy az évekig hiányosan fogyasztott tápanyagot nagy 
mennyiségben kezdi el szedni valaki. Ahogy Szent-Györgyi Albert 
fogalmazott korábban: „Lehetetlen erős falat építeni malter nélkül, 
majd ezt később azzal pótolni, hogy az egészet leöntjük malterral.“
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Miért nem a kolbászos babfőzelék?

Joggal merülhet fel a kérdés, hogy miért tanácsolom a tiszta 
esszenciális aminosavak fogyasztását ahelyett, hogy inkább a ter-
mészetesebb étrend felé terelném az embereket. Miért ne a fehér-
jékben gazdag ételek fogyasztásából jutna hozzá mindenki ahhoz 
a nyolc nélkülözhetetlen aminosavhoz, amelyek nélkül képtelen a 
szervezete előállítani bármilyen saját fehérjét.

Egy történettel kezdeném, ami a közelmúltban esett meg egy 
páciensemmel, és talán ez meg is válaszolja a címben feltett kérdést. 
A fertőzést és a kórházi kezelést követően fél tucat poszt-Covid 
szindrómával járt orvostól orvosig. Rövid három hónap alatt átesett 
pár életmentő beavatkozáson, és mire találkoztunk, már hét külön-
böző gyógyszert szedett minden egyes nap.

A hétből az egyik egy savcsökkentő gyógyszer volt, amiről 
persze neki fogalma nem volt, hogy miért kapta, de mint jó beteg 
szedte minden étkezéshez. Miért kerekedett ki a szemem, amikor 
ezt megtudtam?

Beszéljünk egy kicsit a fehérjeemésztésről. Ugye az elején azt 
írtam, hogy nem fogok belemenni nagyon abba, hogy hogyan épül 
fel egy fehérje és miből áll, de egy picit muszáj ezt részletezni. 
Legalább annyira, hogy a fehérjék aminosavakból épülnek fel. Ez 
elég közismert dolog. A testünkben található közel 50 000 ismert 
különféle fehérje mindössze 20 aminosav változatos kapcsolódásá-
ból áll. Káprázatos, hogy mindössze húszféle építőelemünk van, de 
ebből akár lehet egy immunsejt, ha arra van szükség, akár haj vagy 
köröm, ha éppen arra, és bármi, ami a szervezet számára szükséges 

– például enzimek, ingerületátvivő anyagok és így tovább. Olyan 
ez, mintha lenne 20 különféle legó kockánk, és a bolygón létező 
összes dolgot abból kellene felépíteni. A parlament épületét is és 
a villanyborotvát is. Ennyire fontos ez a húsz aminosav. Nincs a 



TOVÁBBOLVASÁSHOZ TÖLTSE LE A TELJES KÖNYVET INGYENESEN 
AZ AMINO PRIMO WEBOLDALÁRÓL!

www.aminoprimo.hu

http://www.aminoprimo.hu
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