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Mások irigysége i 
Nem állóképességére, 

hanem alkalmazkodni 

tudására a legbüszkébb 

Schobert Norbert. Aki 

állítja: 110 százalékig 

aszerint él, amit hirdet. 

|gaz az a hír, miszerint 

Csányi Sándor OTP-ve-

zér m illiárdos összeggel 

I szállt be az Update-biz-

I niszbe? 

- Erről nem akarok be-
szélni. Ami ebben a pillanat-
ban publikus, az annyi, hogy ta-
nácsadóként dolgozom Csányi 
Sándor élelmiszer-ipari érde-
keltségeivel közösen néhány új 
Update-termékcsalád kifejlesz-
tésén. Meggyőződésem: ahhoz, 
hogy az ember komoly célokat 
érjen el, komoly emberekkel 
kell szövetkeznie. Az OTP el-
ső embere számomra az üzleti 
életből vett legjobb példakép. 

I Közös dolgainkról egyébként 
annyit még hadd mondjak el, 
hogy Csányi úr minden nap a 
Norbi Egészségkonyhából kap-
ja az ebédet. 

- Hirtelen nem t u djuk eldön -

teni, hogy ez jó-e vagy sem. Mi-

ben különbözik cége a hagyo-

mányos ebédszállítóktól? 

- Száműztük a konyhából egye-
bek között a cukrokat, a cukro-
zott alapanyagokat, az étkezési 
sertészsírt, a napraforgót és rep-
ceolajt. Helyettük természetes 
cikóriagyökér-kivonatból készült 
cukormentes cukrot, hidegen saj-
tolt, szűz olívaolajat, friss gyümölcsöt, zöldséget, cukormentes 
biolekvárokat és hasonló alapanyagokat használunk. 

- Érdekes ízű ez a rudi, amelyet az imént kínált. A cukor 

kivonása miatt, érezzük ezt? 

• 35 éves, rendőrtiszti főiskolát végzett, de papírjai között köny-

velői és a Testnevelési Főiskolán szerzett aerobic-oktatói okle-

vél is szerepel; az ELTE jogi karát három év után elégelte meg. 

• Az egykor kövér, majd kilóitól megszabadult fiú dolgozott 

rendőr századosként kiképzői munkakörben, majd átnyergelt a 

fitnesziparba, hogy később életmódszakember és menedzser 

váljon belőle. • Azt mondja, ma 10 emberből 9 ismeri, 4-nek 

pedig biztosan lefogyasztotta az ismerősét. Felvevőpiacának a 

18-49 éves, jobbára értelmiségi réteget tartja. • Sikerének tit-

kát abban látja, hogy személyével, küzdelmeivel és elért céljai-

val hétköznapi, könnyen elérhető példát kínál az embereknek. 

- Az édesítésre egy cukoralko-
hol-félét, maltitot használunk, így 
gyerekek, de akár cukorbetegek is 
bátran fogyaszthatják. 

- Erre vonatkozóan hihetőbb az 

ámen egy dietetikus szájából... 

- Itt ül Tihanyi András kollégám 
a szomszédban. Ő volt az első és 
legkeményebb bírálója az Update 
módszemek, ezért is kértem fel, 
hogy dolgozzon velem. 

- Sok kritikusát hallgattatta 

már így el? 

- Őt sem hallgattattam el, csu- I 
pán hasznosnak gondoltam, hogy : 
azt megelőzően formáljon véle- 2 
ményt egy-egy Update-termékről, 
hogy az piacra kerülne. Amúgy pe- f 

dig jobban szeretem magam szó- _] 
kimondó munkatársakkal körül-
venni. Nincsenek olyan embere-
im, mint Ceausescunak, akik a lö-
vés idejére akár a medvét is lelán-
colták. Megfelelő végzettség híján 
szakmai kérdésekben dietetikus, 
élelmiszermérnök, sportorvos ta-
nácsaira támaszkodom. 

- Az Update módszer egyébként 

a saját ötlete? 

- Igen, bár azt nem titkolom, hogy 
a földkerekség valamirevaló diétá-
it kielemeztem, a GI (Glycemic In-
dex) programtól kezdve az Atkins-
módszeren át a Weight Watchers 
rendszerig. 

- Ezekből gyúrta össze az j j 
Update-et? 

- Részben igen, ám több kiegé- II 
szítéssel is éltem. Egyfelől annak 
az alapigazságnak az érvényesíté- j 
sével, miszerint az energiadús táp- I 
lálkozás élettanilag reggel kedve-
zőbb, mint este. Másfelől annak fel-
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ismerésével, hogy adott terméket 
különböző országokban más és más módon, napszakban és meny-
nyiségben fogyasztanak. Azzal is tisztában voltam az Update meg-
alkotásánál, hogy csak egyszerűen közölt, egyszerű módszerrel le-
het célt érni a kívánt testsúly elérésében és megtartásában. 



- És vastag pénztárcával... 

- Ez tévedés, az Update legfeljebb 10-20 százalékkal drágább 
a hagyományos táplálkozásnál, miközben 10-20 kilóval keveseb-
bet, 10-20 évvel pedig hosszabb életet adhat. Mégsem azonos a 
költséges biotermékek fogyasztásával, aminek széles körű elter-
jedése - tekintve az idehaza uralkodó állapotokat - egyelőre saj-
nos utópisztikus. 

-Az árak miatt gondolja? 

- Részben, másrészt amiatt, hogy valami kizárólag akkor lehet 
sikeres, ha üzleti érdekké lehet tenni. Én pont erre törekszem az 
egészséges életmód esetében. 

- Úgy látjuk, van egy pár irigye. 

- Mind a fitnesz, mind a táplálkozási szakma fúj rám, de erre 
Lagzi Lajcsit hozom fel példának: őt szintén kitagadták a Dáridó 
miatt, miközben remek nézettséget produkált. Az ok egyrészt az, 
hogy nem értik, vagy nem akarják érteni a módszerem lényegét, 
másrészt pedig az irigység. Azt azonban mindkét oldalról elisme-
rik, hogy ahhoz jól értek, miként lehet könnyen alkalmazhatóvá 
tenni bizonyos dolgokat. 

- Ezzel ráadásul nem is kei'es rosszul. 

- Nincs okom panaszra. Eladtam csaknem egymillió VHS-kazet-
tát és DVD-t, az első könyveimből 320 ezer példány fogyott. Nem a 
pénz érdekel, hanem a játék, hogy új dolgokat építsek fel az embe-
rek egészségéért. És minek is tagadnám, mások irigysége is hajt. 

-Ha nem érdekli a pénz, miért kér mégis 50 ezer forintot, az 

átlagár tízszeresét, egyetlen aerobic-óráért? 

- Rosszul tudják, 100 ezer forint a tarifa vendégoktatóként egy 
teremben. Az igazsághoz viszont hozzátartozik, hogy egy éve nem 
tartottam edzést ilyen helyen. 

- Igaz, mikor is lenne rá ideje. Elég sok új feladatba vágott be-

le mostanában. 

- Rengeteg dologgal foglalkozom. A környező országokban -
Csehországban, Szlovákiában, Horvátországban, Romániában, Bosz-
nia-Hercegovinában - hamarosan megjelenik az Update módszer, 
ennek első lépéseként a könyv. Elkészült a német fordítása is, és 
az Egyesült Államokban is tárgyalunk négy kiadóval. Egy hónapja 
indult a Norbi Egészségkonyha házhozszállítás, hamarosan meg-
nyílik az első Update szerinti gyorsétterem is, s mindezt jövőre új 
magazinnal szeretném megfejelni. Közben a tornák helyett számos 
céges megrendelést is kapok, ahol vezetőknek adok életviteli taná-
csokat. Üzleti bevételek nélkül az igét sem lehet terjeszteni, a fej-
lődéshez, a fejlesztéshez tőke kell. 

- Ön egyébként úgy él, ahogyan hirdeti? 

- Száztíz százalékig. Egyetlen káros szenvedélyem van: minden 
este elszívok egy Cohiba szivarkát. 

- Ehhez képest állítólag látták Önt és a feleségét egy jó hím fő-

városi étteremben dőzsölni. 

- Csak nem a Velvet feljelentő rovatából származik az értesülés? 
A fiam születését követően valóban ünnepeltünk a feleségemmel, 
de az összes menüpont megfelelt az Update elveknek. Konyakot 
pedig nem is ittunk. 
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