Povestea slăbitului
la 40 de ani
Andra Velicu
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M-am gândit să scriu despre cum am parcurs singură drumul slăbitului atunci când
am aflat că la vârsta de 51 ani și jumătate aveam o vârstă metabolică de 36, măsurată
la 2 centre de slăbire și nutriţie diferite.
Până atunci, mai bine de zece ani, am fost nutriţionistul celor dragi din jurul meu:
rude, prieteni, colegi...oameni care păreau să aibă încredere în ce spun, după cum
arătam.
Peste un an, când fiul meu a transformat casa în studio foto și mi-a făcut pozele pe
care le găsești aici, m-am hotărât să-mi scriu povestea. Pentru că poate fi și povestea
ta.
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Fusta grena cu dungi gri. Am început să
probez S și mi-a venit doar L
Era prin septembrie 2007, când am primit
o invitaţie tentantă la un eveniment și era
nevoie să-mi achiziţionez o fustă mai
elegantă decât tot ce aveam în
garderobă. Peste o lună urma să
împlinesc 40 ani, așa încât cheful de a-mi
face un cadou m-a încântat foarte tare.
Știi cum e când suni o prietenă bucuroasă
că vei merge la shopping, activitatea
aceea care ne inundă de fericire? Așa am
plecat eu însoţită de o prietenă care
cunoștea magazine cu ţinute elegante.
Mi-a atras atenţia imediat o fustă grena
cu dungi foarte subţiri de culoare gri, ce
abia se vedeau, fină, dreaptă, de
lungimea perfectă, adică exact ce-mi
puteam dori. O am și acum ca dovadă că
ce scriu e total adevărat. Dar îmi e foarte
largă.
Am ales din stativ mărimea S și în cabină am decis că nu o încerc, pentru că am
așezat-o pe ea lângă mine, adică eu și ea cu faţa la oglindă. Vă imaginaţi tabloul? Nici
nu mi-a trecut prin cap altceva decât să încerc mărimea M și atunci am început să
plâng. Șocant a fost să realizez cât de multe lucruri mi se întâmplaseră. Și parcă a
rulat un film dramatic. Atunci, în cabină, am conștientizat instantaneu că:
• purtam de mult timp doar ţinute lejere, fără definirea mărimii
• nu mai fusesem la cumpărături de haine de peste 2 ani
• nu mă mai uitasem în oglindă în ultima vreme
Doar aceste trei gânduri mi-au trecut prin cap și am trecut la mărimea L, care îmi era
strâmtă și am optat să o cumpăr doar pentru că aveam un sacou mai lung care-mi
acoperea șoldurile.
Am fost la eveniment, a trecut și ziua mea, m-am băgat în dulciuri, cârnaţi, piftie,
salată boef și toate bunătăţile de Crăciun, iar în ianuarie anul următor fusta grena cu
dungi gri nu-mi mai intra.
Am făcut un calcul simplu și dramatic având imaginea din cabina de probă. Erau
șanse ca într-un timp foarte scurt să trec la mărimea următoare și asta m-a îndreptat
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către mine. Ce am văzut nu mi-a plăcut deloc. Pardon, chiar m-a dezgustat.

Ce fusesem?
De la vârsta de 20 ani, mă știam cu înălţimea de 173 cm și cu o greutate aproape
constantă de 58 kg. Îl născusem pe fiul meu Adrian când aveam 23 ani și luasem în
greutate pe perioada sarcinii un număr de kg care fusese de neglijat, pentru că la cel
mult 6 luni de la naștere aveam aceeași greutate cu care mă obișnuisem din
adolescenţă. Parcă fusesem înaltă, subţire, cu masa musculară importantă rămasă
după 8 ani de atletism, obișnuită să port ţinute strâmte, să merg pe tocuri, să ies în
pantaloni scurţi vara sau să port colanţi cu pulovere scurte…Doar așa îmi aminteam
de mine. Asta era într-un trecut...

Ce eram atunci?
Nu mi-am dat seama de cât timp eu trăiam doar în colanţi și pulovere lungi, jeanși
largi cu talie înaltă cu tricouri lejere, ţinute sport cu pantaloni largi și bluzoane
oversize...etc.
Nici acum nu știu de cât timp se întâmpla asta în vremea aceea. Asta era în prezentul
acela, aflat în ceaţă și respingere.
Eram mama unui copil minunat în vârstă de 16 ani, pe care-l dusesem la tot felul de
activităţi sportive pentru că așa crescusem eu, mândra că făcusem atletism de mică
și eram convinsă că sportul m-a ajutat pe toate planurile vieţii mele. Deși o mamă
tânără, am înţeles că sportul m-a disciplinat, ambiţionat, înfrumuseţat, mi-a dat
încredere în mine și mi-a dezvoltat pofta de a mă iubi așa cum sunt. Toate astea
dispăruseră. Erau doar niște amintiri.
Am recunoscut că sunt blocată. Și am cerut ajutor. M-am cântărit. Aveam 73 kg,
adică 15 kg în plus peste greutatea mea normală, ceea ce ca procent m-a năucit. 25%.

Ce am schimbat pentru a mă aduce în forma din
amintiri?
Scrie în toate capitolele ce urmează.
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Curățenia din frigider
Nu mă consideram eu vinovată pentru ce mâncam. Culmea, chiar așa am gândit. Mi
se părea că sarcina pe care mi-am dat-o de a slăbi era prea grea pentru a mă acuza și
de altceva. Primul vinovat identificat a fost frigiderul, de fapt ce era în el. Le-am luat
pe rând la “judecată” cu multă răbdare, căci pentru a acuza pe cineva, primul lucru
pe care trebuie să-l faci e să știi cât mai multe despre acuzat.
Cel mai simplu de abordat a fost alimentul pe care-l aveam tot timpul în frigider, pe
masă, la pachet, în coșul de cumpărături, pe lista de cumpărături...etc, adică tot
timpul în corpul meu. Bună la gust, foarte potrivită cu orice pe ea, în multe arome pe
care producătorii au avut grijă să le realizeze, asigurându-se că ne oferă plăceri
multiple, relativ ieftină și găsită în orice magazin “de la colţul străzii”. Brânza topită!

Ce am aflat?
Că brânza topită se obţine prin încălzirea uneia sau mai multor varietăţi de
brânzeturi, în oale de topire, cărora li se adaugă săruri de topire – polifosfaţi și citraţi.
Sunt sute de E-uri și încă se mai descoperă unele care să ajute la asigurarea hranei
planetei noastre din ce în ce mai sărăcită de resurse.
Așa am luat eu contact cu E-urile. Și m-am întrebat dacă organismul meu știe ce sunt.
A fost simplu să aflu că nu. Am înţeles destul de repede că în afara listei scurte de
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E-uri din brânza topită este una lungă, pe care o pot regăsi și în alte “minuni” din
frigiderul meu.
Următoarea descoperire uluitoare a fost margarina. Ţin minte că apăruseră deja
sortimente cu vitamine, cu minerale, cu toate bunătăţile pe care ni le doream pentru
noi și o viaţă lungă. Acum, cu un umor trist mă întreb dacă nu cumva era și o
margarină care ne producea fericire…Așa am citit prima oară cuvintele GRĂSIMI
HIDROGENATE. De fapt, margarina asta e, o grăsime sintetică, ce o face să reziste
mult, să se întindă ușor, să aibă un aspect frumos, să aibă aromă și gust pe placul
tuturor (atenţie, de parcă am fi toţi cu aceleași gusturi).

Ce am făcut?
Mi-am făcut timp dar mai ales curaj pentru a citi despre toate alimentele din
frigiderul meu. Am plecat spre supermarket, le-am identificat și am găsit în frigider
toate E-urile descoperite, unele mai periculoase decât altele, dar admise în procesele
de fabricaţie. Coșul de gunoi s-a umplut imediat cu toate preparatele din carne, adică
salamuri, șuncă, cârnaţi de toate felurile...lista e îngrozitor de lungă. Am continuat
cu cașcaval feliat, cremă de brânză, pate de ficat, salate de pește, salate de icre și
multe, multe altele.

Ce am schimbat pentru a le înlocui?
Scrie la capitolul “Alt coș de cumpărături”.
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Curățenia din debara
Zahărul.
Dacă se citește simplu ar însemna că am adunat
pungile de zahăr, care erau două (pentru că aveam
și brun în afara celui alb, frumos și strălucitor) și
pentru că le-am aruncat la gunoi, credeam că am
eliminat această nenorocire.

Ce am aflat?
Zaharuri este cuvântul pe care l-am descoperit. Și era
aproape în orice pungă, cutie sau recipient din
debara, adică în așa numitele “cereale”, conserve de
orice fel (pește, pate, carne, legume...etc), pâine,
dulciuri, maioneze, gemuri și tot ce nu-ţi trece prin
cap. Am trecut repede la nivelul următor și am aflat
cuvântul CARBOHIDRAŢI.

Ce am făcut?
Chiar regret că nu am făcut o poză debaralei mele înainte și după curăţenie. Nu a mai
rămas decât o pungă cu orez, care a dispărut destul de repede și ea, niște paste care
nu au avut prea mult de stat fiindcă au intrat pe lista neagră curând, o pungă de
făină, una de fasole, una de mălai și mierea. În prima etapă a curăţeniei, pentru că
eram confuză în ceea ce privește cantitatea de carbohidraţi din produse și zaharurile
conţinute, am decis să încep cu eliminarea produselor cu zaharuri. Nu a fost ușor,
pentru că am avut repede sentimentul că nu voi mai avea ce mânca.
Am studiat conștiincioasă istoria carbohidraţilor și a acestei categorii de otrăvuri,
numite zaharuri. După ce mi s-a clarificat că omul are nevoie de carbohidraţi, căci
cereale a mâncat alături de carne de când e el, am revenit asupra alimentelor de
aruncat și am plecat din nou la supermarket cu un singur gând: să aflu despre
produsele de bază din debara, din punctul de vedere al conţinutului de carbohidraţi.
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Alt coș de cumpărături
Mi-am împărţit coșul în 2 coșuleţe: unul cu proteine și lipide, altul cu carbohidraţi. Nu
că s-ar găsi aceste 3 categorii de macronutrienţi sub formă de pungi sau casolete.
Nici că s-ar vinde nu știu câte grame de proteine, lipide sau glucide. Dar mi-am
structurat coșul în mai multe coșuleţe în minte, astfel încât să revin de fiecare dată
la primul principiu pe care mi l-am definit:
Principiul nr. 1: Alege răul cel mai mic din ce găsești la raft.
Coșuleţul cu carbohidraţi, foarte pe scurt:
Înainte de curăţenie

După curăţenie

pâine albă din făină de grâu

pâine cu procent cât mai mare de făină integrală și de
secară

paste din grâu, paste cu ou

paste din grâu dur, de hrișcă, quinoa, secară, porumb

orez alb

hrișcă

făină albă

făină integrală

cereale expandate cu fructe și arome

fulgi de ovăz, porumb, hrișcă, orz

fasole boabe

fasole boabe, linte, năut, soia

zahăr alb/brun

sirop de agave

covrigei, sărăţele, “ronţăiele” de toate felurile, seminţe
prăjite

migdale, nuci, arahide, seminţe de dovleac, seminţe
floarea soarelui, seminţe de in, seminţe susan

dropsuri, ciocolată, biscuiţi, napolitane

caise, merișoare, goji, fructe deshidratate

sucuri acidulate și neacidulate, sucuri naturale

apă
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Coșuleţul cu proteine și lipide, foarte pe scurt:
Înainte de curăţenie

După curăţenie

margarină, brânză topită, crema de brânză

unt

salamuri, cârnaţi, șuncă presată, pate de ficat

piept de curcan

ouă

ouă

carne de porc

carne de porc slabă

carne de pui

carne de pui curte

carne de vită

carne de vită slabă

pește

pește, mai ales gras

cașcaval

cașcaval cu maxim 55% grăsime, tofu, cașcaval de capră

conserve de pește

conserve de pește, mai ales sardine și macrou

lapte

băutură de soia, migdale, cocos, ovăz

iaurt, smântână

kefir cu maxim 2% grăsime

telemea de vacă

telemea de capră și oaie

măsline

măsline naturale și verzi

ulei floarea soarelui

ulei floarea soarelui presat la rece, ulei de măsline, ulei
rapiţă

În completare la aceste 2 coșuleţe, a fost menţinut ca și conţinut aproape ca cel de
dinainte de curăţenie, cel de legume și fructe. Nu le-am găsit deficienţe imediate
pentru că eram o mare consumatoare de legume și fructe. Mi se părea că e nevoie
ca cel puţin pe acestea să le las în cea mai mare parte din alimentaţie.
Am eliminat totuși cartofii albi și am adăugat cartofii dulci. Schimbarea importantă la
acest coșuleţ a fost cantitatea consumată de legume și fructe, care a început să fie
de 3 ori mai mare decât înainte de curăţenie.

Cum am combinat conținuturile celor 3 coșulețe?
Scrie la capitolul “Schimbarea meniurilor”.
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Mișcarea
A fost foarte scurt intervalul de timp (maxim o săptămână) în care am înţeles că doar
conţinuturile frigiderului și a debaralei schimbate nu sunt suficiente. Nu știam de la
început cât contează sportul și cât contează alimentaţia. Am știut cu certitudine că
am de făcut un drum greu, dar obligatoriu, la sala de sport. Memoria celor 8 ani de
atletism nu m-a înșelat.
Conștientizam o inerţie în a mă mișca. Mă simţeam greoaie și dornică să zac. Evitam
să mă expun fizic cu dezinvoltură și curaj. A rezultat că trebuie să mă ajut cu câteva
trucuri. Așa le denumesc acum, atunci erau impulsuri. De fapt, au fost adevăraţi
stimuli, care m-au ridicat.
• Îmi plăcea (și acum simt același lucru) cum arăta Tina Turner, care atunci avea 67
ani. Mă uitam la videoclipuri sau concerte cu ea, când avea vârsta mea de atunci,
40 ani și-mi spuneam: incredibil! Am aflat că are o genetică bună dar făcea și mult
sport. Când am început să aflu cât sport fac femeile care are arată bine “la
televizor”, m-am gândit că aș putea să am și eu o șansă.
• Eram o persoană agitată, ușor hiperkinetică, astfel încât alegerea să merg la clase
de aerobic mi-a fost foarte potrivită. Am încercat diverse tipuri de clase și am ţinut
cont de tot ce nu mi-a plăcut de la prima oră. În cazul meu, au fost clare lucrurile:
nu am agreat să sar, căci îmi forţam genunchii oricât de bine învăţam să amortizez
mișcarea, nu mă simţeam bine să mă învârt și asta din cauza senzaţiei de ameţeală
pe care o am în astfel de situaţii, nu mă simţeam confortabil să simulez lovituri în
clase de kombat. De asemenea, nu mă simţeam bine în clase de pilates, yoga,
stretching, pe care le numeam eu atunci prea lente, potrivite pentru persoane mai
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domoale.
• M-am gândit să modific în primul rând ce mă deranja cel mai mult la aspectul meu
fizic. Nu puteam să port maiou sau rochie cu spatele gol pentru ca nu era
musculatura evidentă în zona superioară a corpului. Și asta pe lângă faptul ca
numărul de kilograme în plus faţă de cel ideal era atât de mare. Mi-am redus
obiectivele la unul singur pentru a-mi fi mai ușor. Am întrebat antrenori, am citit pe
internet și m-am apropiat de gantere cu greutăţi mici și aparate pentru lucrat
braţe, piept și spate.
• Am început să merg la sală împreună cu o prietenă care voia, la fel ca și mine, să
slăbească. Eu aveam vreo 15 kg peste greutatea normală, ea puţin mai mult. Ni se
păreau enorm de multe, dar împreună le percepeam ca fiind mai ușor de dat jos
decât separat. E ca-n proverbul “Unde-s doi puterea crește”, deși procesele chiar
erau separate. Programul pe care-l făceam împreună de mers la sală părea ceva ce
ne aparţinea numai nouă și ne consideram norocoase că la 40 ani ne apucam de
ceva nou și despre care ne tot spuneam una alteia că ne va face bine. Și așa a fost.
Am intrat în sala de sport în ianuarie 2008 și nu m-am oprit niciodată până acum cu
excepţia vacanţelor și a unor perioade scurte cu afecţiuni de sănătate.

Ce m-a ajutat să merg constant la sală?
La început gândul că pot mânca fiindcă am nevoie de resurse pentru asta. Ulterior a
contat ce vedeam în oglindă.

Ce a însemnat sala pentru mine?
Prietenul de nădejde pentru parcurgerea etapelor din capitolele ce urmează.
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Schimbarea meniurilor
Am privit lung la conţinutul frigiderului și a debaralei. Oricât de firești erau noile
ingrediente apărute în bucătăria mea, nu intuiam nimic despre ce să fac cu ele astfel
încât ce voi pune în farfurie să îndeplinească măcar 5 condiţii:
• să aibă gust bun
Papilele noastre gustative ne cam influenţează când alegem ce mâncăm. Ale mele
erau obișnuite cu niște gusturi înainte de marea curăţenie, așa încât intram într-un
proces de reeducare a lor. Primele schimbări făcute au fost eliminarea gustului de
prăjeală și asta s-a întâmplat foarte simplu: prin adăugarea de apă alături de ulei în
orice mâncare și înlocuirea cărnii gătite pe aragaz cu cea preparată în cuptor.
Diminuarea cantităţii de sare la cel mult un sfert din cât puneam înainte și învăţarea
de folosire a condimentelor au fost și ele printre primele schimbări în “folosul
gustului”.
• să se gătească repede
Așa am gătit tot timpul, fără răbdarea de a sta mult în bucătărie, recunoscând că nu
sunt o pasionată de această activitate. Mi-am ușurat începutul schimbării meniurilor
prin alegerea de reţete simple cu cel mult 3 ingrediente. Și a funcţionat strălucit doar
pentru că am ţinut cont de prima condiţie și anume să-mi placă gustul mâncării.
Nu am făcut niciodată rabat de la această condiţie, a timpului scurt pentru gătit,
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pentru că în felul ăsta mi-a rămas același timp pentru celelalte activităţi cotidiene de
job, familie, pasiuni și mai ales sport.
• să fie săţios
Despre saţietate am început să studiez pentru că nu era nimic intuitiv. Odată cu asta
am luat contact cu modul în care proteinele (atât vegetale cât și animale),
carbohidraţii și lipidele (grăsimile, de care eram tare speriată la început) dau
saţietate.
Tot atunci am înţeles că poţi mânca mult și prost, adică o cantitate mare de mâncare
și care să nu te sature decât pentru puţin timp. Așa am definit al doilea principiu:
Principiul 2: Masa trebuie să fie atât de săţioasă încât să fie nevoie să mănânci la
interval de 5 ore.
Modul în care l-am aplicat este descris la capitolul “Ceasul alimentar”.
• să fie sănătos
În acea etapă a schimbării mele și a modului de alimentaţie m-am bazat pe faptul că
ingredientele sunt sănătoase astfel încât cum le combin nu poate fi decât sănătos.
Nu era așa. Hrana sănătoasă este un cumul între ingrediente sănătoase, combinaţii
agreate de corpul nostru, mod de a găti care să ţină cont de protejarea macro și
micronutrienţilor din ingrediente și care este compoziţia perfectă pentru fiecare
dintre mesele principale, respectiv mic dejun, prânz, cină și gustări.
• să fie pentru slăbit
Intenţionat am lăsat la sfârșit condiţia de a fi pentru slăbit, fiindcă mă simţeam
provocată să trăiesc într-un mod despre care nu știam nimic și slăbitul mi se părea
tare greu.
Nu am calculat nimic, nici număr de kilograme pe care sa le dau jos, nici un timp în
care să fac asta și nici kcalorii în ce urma să mănânc. La început am aplicat toate
principiile de mai sus și doar m-am ridicat 75% sătulă de la masă. Incredibil mi s-a
părut atunci ce simplu e. Acum știu exact că este logic faptul că pe măsură ce trecea
timpul, porţiile de care aveam nevoie pentru a mă ridica de la masă erau din ce în ce
mai mici. Primul pas făcut a fost scăderea cantităţii de mâncare.
A mai contat să scad cantitatea de mâncare, despre care am scris la capitolul “De
ronţăit/ciugulit ceva bun...există minuni”.
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Ecuațiile hranei
Cuvântul ecuaţii nu e întâmplător pentru că sunt câteva cifre și legături între ele care
sunt esenţiale pentru a te hrăni corect. Etapa în care mă aflam era, în mod cert, de
slăbit și a durat până în 2 ani. Ulterior am ajuns în etapa inteligentă a alimentaţiei,
care e mai greu de pus în practică decât prima, aceea în care îţi menţii greutatea
optimă.
Startul ecuaţiilor este dat de Indicele de Masa Corporala, care ne indică unde ne
situăm cu greutatea pe scara definită de Organizaţia Mondială a Sănătăţii, care are
ca limite subponderalitatea și obezitatea morbidă. Eu m-am definit supraponderală
și asta nu m-a speriat.
• Prima ecuaţie: raportul cantităţilor de macronutrienţi consumaţi, adică proteine/
lipide/carbohidraţi, să fie în jur de 1/1/3-5.
• A doua ecuaţie: numărul de kcalorii necesare în hrana zilnică să fie potrivit nevoii
fiecăruia dintre noi. Acesta se calculează în funcţie de mulţi factori: caracteristici
corporale (înălţime, greutate, talie), activitate fizică și intelectuală, sex, ocupaţie,
afecţiuni de sănătate și multe altele.
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• A treia ecuaţie: necesarul de fibre și micronutrienţi (vitamine și minerale)
recomandate de Organizaţia Mondială a Sănătăţii, exprimat în grame, potrivit
fiecăruia dintre noi.
• A patra ecuaţie: Împărţirea hranei calculată în primele 3 ecuaţii se face, în general,
în 3 mese principale și 2 gustări.
• A cincea ecuaţie: Fiecare dintre noi are alte ecuaţii decât toţi ceilalţi. Din nou, cu
bucurie, ești unic!
Eu am pus în practică aceste ecuaţii atât știinţific dar și intuitiv pentru a ţine cont de
metabolismul propriu, adică prin încercări. Dacă aș lua-o acum de la capăt, sigur
încercările ar fi mult mai puţine, recunosc.
Pentru că am avut succes, acum pot particulariza aceste ecuaţii pentru fiecare. Și tot
nu sunt sigură decât de faptul ca ele asigură doar baza unui mod de alimentaţie
potrivit. La orice schimbare importantă din viaţă, metabolismul reacţionează și el
prin emoţii. Iar ele ne schimbă nevoile.
De aici a apărut al treilea principiu:
Principiul 3: Slăbești hrănindu-te cu ce are organismul tău nevoie. Dar nu cu cât îţi
cere creierul și nici în combinaţiile cerute de papilele gustative.
Odată definit acest principiu, am început să aprofundez mâncarea.

16

Carnea comercializată - căutarea de ogradă
Credeam că e mai complicat să înţeleg ce departe suntem de a putea să digerăm
natural carnea comercializată. Dar am început să compar câteva informaţii despre
durata de creștere a unei găini într-o fermă industrială cu cât dura aceeași creștere
la bunica. Durata de viaţă în fermă este aproximativ o treime din durata de viaţa din
ogradă. Nu are sens să scriu numele hormonilor și nici a medicamentelor
administrate pentru ca rentabilitatea economică a activităţii să fie cea mai
importantă pentru business. Doar contează că animalele din fermă parcurg un drum
nenatural de creștere, ajutate de substanţe sintetice. Iar organismul nostru nu știe
ce e asta. Aș putea nuanţa indulgent că nu a învăţat încă totul.
Toate animalele crescute în fermă sunt bogate în substanţe chimice pe care ni le
“oferă” în oală sau în farfurie. Și asta e valabil pentru orice carne, fie că este pui,
porc, miel sau vită. Nu știm dacă suntem pregătiţi metabolic să le prelucrăm.

Ce am făcut?
Am pornit în căutarea de ogradă unde găina să umble, porcul să aibă loc să crească,
oaia să pască iarbă sau fân și vita să rumege în ritmul ei. A fost cea mai grea treabă
de care m-am apucat pe drumul slăbitului. Dar am insistat pe la prieteni, cunoștinţe
și rude, am mers mulţi kilometri până la curţile recomandate, am înţeles că trebuie
să plătesc mai mult pe un kilogram de carne și mai ales am acceptat că gospodăriile
care mi-au devenit furnizori sunt la mare preţ.

Ce mi-am propus?
Să nu mai consum deloc carne din ferme industriale. Asta a însemnat să mă limitez
la a mă alimenta cu ce puteam procura de la gospodari. Doar că în cea mai mare
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parte a timpului, era insuficient ce puteam avea la dispoziţie.
În acel moment, când nu aveam carne sănătoasa în frigider, am căutat altă variantă
cu care să completez cantitatea de proteină din alimentaţie și am găsit proteina
vegetală.
Mare descoperire! Revelaţia e descrisă la capitolul “Există proteină vegetală”.
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Alimente procesate
Pentru mine a fost potrivit să gătesc ceva rapid, care să se poată consuma pe o
perioadă de măcar 3 zile și care să poată fi baza pentru o cină sau prânz cu salată sau
altă garnitură dar și la mic dejun, poate într-un sandwich cald sau rece…Știu, pare
imposibil!
Am concluzionat eu că un piept de curcan gătit la cuptor poate îndeplini aceste
condiţii cumulate. Și l-am gătit.

Ce am aflat?
Că se gătește “aproape singur” dar nu e la fel de fraged ca cel cumpărat, fie
comercializat în vid, fie fără ambalaj.
Că se poate consuma pe perioada a 3 zile dar că-și schimbă gustul.
Că poate fi consumat în toate variantele propuse dar prin reîncălzire aroma se
pierde.

Ce am făcut?
Am căutat să-mi explic ce are pieptul de curcan cumpărat gata procesat din
supermarket (acela frumos colorat și lucios) faţă de al meu. Pe lângă acest produs,
mi-am făcut o listă lungă a celor pe care le consumam. Și am înţeles că în interiorul
lor se află atât substanţe chimice care sunt necesare pentru o conservare
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îndelungată cât și potenţiatori de gust, culoare, aromă și ironic sau nu, potenţiatori
de fericire. E vorba de fericirea papilelor gustative.
Am mai făcut câteva încercări cu cârnaţi de casă versus cabanoși, pulpe de găină (din
ogradă) la cuptor versus ruladă din pulpă de pui în vid, pate “de ficat” versus drob
de organe de găină sau miel, pastramă de vită în vid versus pulpă de vita la tavă și
multe altele…
Singura preocupare rămasă pentru a alege fără regret doar ce găteam în casă a fost
să mă adresez papilelor mele gustative cu răbdare, tact și îndemânare.
Am scris despre asta la capitolele “Reguli noi de gătit” și “Ingrediente noi”.
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Piure de fasole și hamburger de soia

Există proteină vegetală
S-a întâmplat de multe ori în viaţă să-mi spun “ Regret că n-am știut până acum!”. De
aici și bucuria faptului că i-am transmis cu succes copilului meu “Nu înceta să fii
curios!”
Învăţasem cât de cât ecuaţiile mâncării, acceptasem că am nevoie de proteină, nu
aveam surse de carne și lactate suficiente din ogradă. Atunci mi-a sărit în ajutor
proteina vegetală.
În debaraua mea se aflau până la marea curăţenie doar fasole boabe și în frigider
ciuperci, dar nu făceau parte din alimentaţia mea permanentă. Am făcut această
precizare pentru că doar acestea erau pentru mine forme de proteină vegetală.

Ce am aflat?
Că lista de alimente cu un conţinut ridicat de proteină vegetală, apropiat de proteina
din carne, pește, lactate și ouă este foarte lungă.

Ce am făcut?
Iată lista care se află acum la mine în debara: cartof dulce, linte, năut, soia, seminţe
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chia, cânepă decorticată, quinoa, in, dovleac, floarea soarelui, susan, hrișcă, nuci,
alune, caju, fulgi de ovăz, mălai de porumb.
Mai e una cu cele din frigider: ciuperci, spanac, broccoli, mazăre, fasole verde,
avocado, băutură de soia, cocos, ovăz.
Aceste alimente au rămas permanent pe lista mea de cumpărături și se află aproape
tot timpul în ce gătesc.
Nu știam să gătesc decât ciuperci la cuptor, tocăniţă de mazăre sau de fasole verde
și mămăliga.
Despre noile meniuri cu noi ingrediente și noi reţete am scris în capitolele “Reguli noi
de gătit”, “Ingrediente noi” și “Cum se înţeleg alimentele între ele”.
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Urdă tăvălită în turmeric, boia dulce, oregano, chia și condimente arăbești

Ingrediente noi
Când mai nimic din fostele tale cumpărături nu se mai află în bucătărie și când toate
pungile, cutiile și sacoșele cu noi ingrediente sunt aproape total necunoscute ai
sentimentul că nu știi nimic despre ce va trebui să gătești. În astfel de situaţii toţi
facem la fel, ne punem întrebări:
Și am început:
• Prima întrebare: Cum se consumă fiecare aliment: crud, fiert, copt, hidratat, fript?
• A doua întrebare: Care este reţeta ideală de gătit pentru a putea să rămână cât mai
mult din conţinutul de macro și micronutrienţi din farfurie?
• A treia întrebare: Ce să adaugi în reţeta de gătit sau consum a fiecărui aliment în
așa fel încât să-i dai gustul plăcut ţie?
• A patra întrebare: În ce combinaţie se ajută între ele alimentele pentru a fi în
sprijinul meu pe drumul slăbitului?
• A cincea întrebare: Care sunt cantităţile ideale din ingrediente în combinaţiile care
compun o masă pentru mic dejun, prânz, gustare sau cină?
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Toate aceste întrebări m-au trimis la studiu. Răspunsurile se găsesc in conţinutul
capitolelor următoare dar voi scrie aici, pe scurt, ce am făcut în prima etapă a
“împrietenirii” mele cu noile alimente.
• le-am gătit după cum am simţit că se potrivește gustului meu și am aplicat cu
răbdare regulile de gătit recomandate de cei mai pricepuţi, adică bucătarii,
experţii în domeniu
• mi-am propus să pierd cât mai puţin din ce au alimentele hrănitor în conţinut,
aplicând de la început regulile privind timpul de gătit, temperatura de gătit și
pregătirea alimentelor pentru gătit
• am învăţat ceva absolut nou pentru mine și anume că există condimente. Am aflat
tot de la experţi care sunt condimentele potrivite, când se adaugă ele, cu ce se
combină și...că pot diminua considerabil adaosul de sare în mâncare, dacă pun
condimentul potrivit
• am acceptat o axiomă: combinaţiile dintre alimente formează o adevărată știinţă.
Nu am făcut încercări ci doar am asimilat cuminte că există rezultate ale știinţei
nutriţiei care au stabilit exact cum se combină între ele alimentele pentru a fi
digerate corect. Ce am înţeles atunci? Să nu rezulte depunerea de surplus în
greutate, adică ceea ce ignorasem complet până la acea vreme
• am început un drum greu de calcul al porţiilor atât în ansamblu cât și pe părţi
componente ale unui meniu. Pe drumul acesta am făcut și calcule bazate pe
ecuaţiile hranei dar și pe autocontrolul meu de a mă opri din mâncat când sunt mai
puţin de 75% sătulă.
Toate aceste răspunsuri au fost completate mult timp și cu multe studii. În prezent
fac meniuri cu multe adaptări și corecţii faţă de variantele iniţiale. Am înţeles că noi
suntem în stare să digeram alimentele doar în care acestea se înţeleg între ele, ceea
ce compune capitolul următor.
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Cum se înțeleg alimentele între ele
Răspunsul simplu e că se înţeleg prost, acceptabil sau nu se înţeleg deloc.
Răspunsul valabil pentru slăbit e că se înţeleg perfect doar în anumite combinaţii, în
anumite proporţii și servite la anumite mese.
Ce urmează e foarte pe scurt ce am învăţat despre asta și mai ales am experimentat
cu mine, din perspectiva combinării alimentelor. Cel mai important este că proporţia
din farfurie este rezultatul aplicării ecuaţiilor hranei și face obiectul stabilirii exacte a
porţiilor în cadrul unei diete bine calculate.
Scrie peste tot despre combinaţii excelente: unele legume cu carne/lactate/ouă/
pește, leguminoase cu unele legume, grăsimi cu unele legume și despre combinaţii
incompatibile: grăsimi cu carbohidraţi, proteine cu alimente bogate în amidon,
proteine cu carbohidraţi din categoria paste/orez/făinuri.
Aceste combinaţii stau la baza reţetelor generale pe care le-am învăţat și au putut
deveni obiceiuri alimentare atât pentru mine cât și pentru cei care îmi cer sfatul.
Pentru a rezulta alimente aproape sănătoase nu a fost de ajuns să aleg combinaţiile
găsite în tabele și recomandări de peste tot ci și să pun în practică metode noi de
gătit, pe care le-am scris pe scurt în capitolul “Reguli noi de gătit”.
Pentru a rezulta alimente și mai sănătoase am învăţat în ce combinaţii se servește o
masă de mic dejun, prânz, cină sau gustare, despre care am scris în capitolele
destinate fiecărei mese.
Pentru a rezulta alimentele perfecte pentru corpul meu am înţeles cel de-al patrulea
principiu.
Principiul 4: Alimentele, aparatul digestiv și procesul de transformare a hranei în
energie sunt chimie.
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Reguli noi de gătit
Prima categorie de noi reguli de gătit, ceva mai puţin solicitantă, a rezultat din însăși
lista nouă de alimente apărute în bucătărie. Iar pentru asta am studiat, am comparat
și am ales cum am simţit pe corpul meu că se potrivește ca digestie. Câteva dintre
aceste reguli sunt:
• am hidratat leguminoasele timp de peste 10 ore înainte de a le pune pe foc
• am gătit preparate din proteină vegetală pe reţete identice cu preparate din
proteină animală (chiftele, musaca, perișoare, sarmale, ardei umpluţi...etc)
• am preparat “al dente” noile legume introduse în alimentaţie folosite ca
garnitură, pentru a facilita păstrarea cât mai completă a macro și micronutrienţilor
• am preparat deserturi fără tratament termic prin amestecarea de cereale, fructe
uscate, esenţe aromate, cacao...etc cu unt de cocos pentru legarea ingredientelor
A doua categorie de reguli noi de gătit a fost cea compusa din renunţarea la
obiceiuri vechi (solicitantă și chiar frustrantă) care s-a bazat pe educarea papilelor
gustative, despre care am constatat ca “au memorie scurtă”. Principalele sunt:
• am adăugat uleiul în apă înainte de a pune vasul pe aragaz
• am gătit în casă produse pe care le achiziţionam gata preparate/conservate/
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ambalate din magazine alimentare (pate de ficat, cremă de brânză, salată de icre,
cârnaţi...etc)
• am hidratat fulgii din cereale peste noapte în băuturile de cocos, soia, ovăz în
scopul eliminării unui acid (fitic) care prezent în aparatul digestiv, diminuează
asimilarea vitaminelor și mineralelor din alimente
• am preparat oul cleios, adică cu gălbenușul parţial fiert, aceasta fiind forma cea
mai ușoară de digerat a acestui aliment aproape perfect
A treia categorie de reguli noi de gătit a rezultat din experimentarea primelor doua
categorii și a însemnat eliminarea de substanţe nocive doar prin felul în care
pregătim mâncarea. Cele mai importante sunt:
• folosirea de sare brută și nu rafinată/albă, pentru care în procesul de fabricare se
adaugă un antiaglomerant care la temperaturi înalte poate fi transformat într-o
cianură, toxică pentru organism
• adăugarea de sare doar când vasul de gătit a fost luat de pe foc
• reducerea timpului de ţinere a legumelor în apă înainte de a fi puse pe foc, pentru
păstrarea proprietăţilor și a nutrienţilor din acestea
• gătirea legumelor (de exemplu spanac) care conţin oxalaţi, acestea fiind
substanţe nocive pentru aparatul urinar și care prin fierbere se elimină aproape în
totalitate
• folosirea la gătit doar de vase de inox sau sticla rezistentă termic pentru a diminua
riscul de transfer a metalelor grele din compoziţia acestora în mâncare
Multe reguli de gătit sunt de respectat pentru a mânca curat. Ce am scris e doar o
mică parte. În capitolele următoare sunt scrise informaţiile care te conduc spre a-ţi
stabili propriile reguli pe care să le pui în practică în oală, în cuptor sau pe blatul de
gătit.
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Apa, nu doar când ți-e sete
Cine sunt eu să scriu despre ceva așa de complicat?
Despre apă nu e nimic nou faţă de tot ce scrie pe afișe, stradă, reţele socializare,
diete, TV...etc. Doar că nu mă pot abţine să-ţi scriu ce fac:
• la birou îmi pun sticla de jumătate de litru lângă laptop și beau minim una pe oră
• nu plec dimineaţa nicăieri (job, plimbare, vizită, cumpărături, întâlnire...etc) fără o
sticlă de apă la mine în rucsac sau poșetă
• nu plec de la sală, unde stau cca o oră, până nu termin o sticlă de un litru indiferent
de tipul de antrenament
• dimineaţa, cu ochii mijiţi, îmi pun un pahar cu apă de minim 500 ml în care storc o
jumătate de lămâie, pe care-l beau pe stomacul gol
• lângă cafea beau totdeauna o cantitate de 5 ori mai mare de apă, pentru a
neutraliza aciditatea cafelei
• am lângă canapea acasă bidonul de apă la îndemână și căni ușor de luat lângă
lectura unei cărţi sau statul la TV
Ce mai, sunt obsedată să beau apă. Dacă într-o zi beau sub 3 litri am conștiinţa
încărcată că nu am ţinut cont de faptul că, deși nu știu cu exactitate, dar corpul meu
are între 55 și 70% apă.
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Există niște mituri despre modul în care consumi apa, pe care eu le-am cam desfiinţat
și le scriu cu mult curaj:
• să nu bei apă după masă. E chiar indicat pentru că alimentele au în ce să se dizolve
mai bine.
• să nu bei apă în timpul mesei. Singurul efect al acestui obicei este că “ţi se umflă
burta” ceea ce înseamnă că mănânci mai puţin.
• să nu bei apă pentru că te balonează. Balonarea înseamnă aerul rezultat din
transformarea defectuoasă a alimentelor cu timpi de digerare diferiţi sau
incompatibile a se consuma împreună. Balonul e din aer nu din apă.
• să nu bei apă după nu știu ce aliment, de exemplu mămăligă. Dacă alimentul e
gătit complet apa pe care o introduci peste el nu are ce să mai facă. El se digeră în
sucurile gastrice și apa nu face decât să ajute acest proces.
• să nu bei apă pentru că forţezi rinichii. Asta e funcţia lor și au nevoie de apă cât mai
multă.
• să nu bei apă pentru că transpiri și dacă ai transpiraţie abundentă să reduci
consumul. Dacă e chiar abundentă și deranjează, mai bine cauţi să vezi de ce, dar
nu reduci consumul de apă.
S-ar putea să mai fie mituri. Dacă dai de ele, caută să vezi dacă apa chiar e de vina.
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Chimia din aparatul digestiv
Am absolvit și Facultatea de Tehnologie Chimică. Scriu asta doar pentru că termenul
chimie e unul de care m-am săturat în școală. Până la slăbit.
Când vorbim despre alimentaţie, eu cred că aparatul digestiv al fiecăruia nu e nici
anatomie și nici medicină ci un recipient de laborator în care există niște reactivi,
peste care se adaugă niște substanţe din alimente.
Pornind de la simpla afirmaţie că nu suntem doua persoane identice conform ADN,
rezultă că nici “recipientul” nu e la fel cu al altuia. Și atunci nu rezultă, simplu, că
reacţiile care se petrec în acest laborator complex al fiecăruia dintre noi sunt diferite
și unice?
Cum nu ne vedem aparatul digestiv din perspectiva recipientului, contează măcar să
știm la ce să ne gândim atunci când producem reacţiile chimice, adică atunci când
mâncăm:
• Ce se află în “recipientul” fiecăruia dintre noi? Un mediu “personalizat” în care se
află sucuri gastrice și enzime cu rolul de a prelucra alimentele, proces din care
rezultă nutrienţii care ne dau energie. Aceștia sunt reactivii și catalizatorii.
• Cum se schimbă compoziţia “recipientului” fiecăruia dintre noi? Simplu, prin
alimentaţie, căci orice mâncăm e acid sau bazic. Ph-ul mediu al stomacului este
între 1,3 și 3,5 deci este acid și așa trebuie să fie pentru că în acest mediu sunt
transformate alimentele.
Ca orice reacţie chimică, substanţele se amestecă dar au nevoie de reactivi și
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catalizatori, adică de acele elemente care facilitează reacţiile și aici vorbim de reacţii
care au ca rezultat nutrienţii cu care ne hrănim, adică proteine, lipide/grăsimi și
carbohidraţi. Înseamnă că ceea ce introducem în recipient/stomac modifică
permanent Ph-ul acestuia. Cea mai întâlnită situaţie este cea în care PH-ul devine și
mai acid, de unde și cele mai des întâlnite afecţiuni ale aparatului digestiv: gastrită,
hiperaciditate gastrică, ulcer...etc.
Rezultă, așadar, că alimentele aflate pe scara acidităţii între acide și bazice modifică
Ph-ul stomacului atât prin conţinutul lor dar și prin combinaţiile în care alegem să le
consumăm, ceea ce este descris în capitolul “Chimia din alimente”.
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Chimia din alimente
Există liste cu alimente încadrate în stadii diferite atât de aciditate cât și de
alcalinitate. Pentru că sunt multe și mai ales recunoscând în cifre nivelul Ph-ului
fiecărui aliment nu putem calcula exact la fiecare combinaţie ce cantitate de aliment
alcalin să combinăm cu ce cantitate de aliment acid. Din toate listele pe care le găsiţi
rezulta, după părerea mea, următoarele mari categorii:
Acide: cafea, bere, alcool, carne, lactate, ouă și unele dintre cereale, fructe, seminţe,
leguminoase, legume, dulciuri.
Alcaline: cele mai multe legume și unele dintre cereale, fructe, seminţe, ceaiuri,
dulciuri
Din această destul de inexactă, ar spune unii, împărţire rezulta măcar câteva
concluzii cu privire la consumul alimentelor din punct de vedere al chimiei din ele:
• combină alimente alcaline cu alimente acide la aceeași masă: carne cu legume,
lactate cu legume, nu și carne cu lactate. Lista în detaliu contează când vrei să alegi
o cereală alcalină lângă carne, despre care știi sigur că e acidă
• nu amesteca la aceeași masă fructe de acidităţi diferite. Și nu amesteca fructele cu
nimic altceva, asta pentru că ele se digeră în mod unic și nu pot fi combinate
• consumă cafeaua cu apă care reușește să neutralizeze aciditatea cafelei
• mănâncă fructele pe stomacul gol sau după o pauză suficientă a aparatului
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digestiv de la ultima masă
• dacă ai totuși o alimentaţie acidă, fă efortul să nu consumi alimente acide la ultima
masă din zi, pentru a te culca cu o aciditate scăzută a aparatului digestiv, ceea ce
îţi creează condiţiile unei digestii ușoare în somn
• dacă ai probleme digestive de arsuri, aciditate, balonare, constipaţie...etc,
consultă lista alimentelor acide și alcaline în detaliu pentru a putea avea o dietă
alcalină
• bea apă cât de multă. Poţi verifica etichetele și alege o apă cât mai alcalină.
Aceasta te va ajuta sa neutralizezi alimentaţia zilnică
Din chimia proprie mi-a mai rezultat următorul principiu:
Principiul 5: Fii atent la cum sunt primite alimentele în aparatul tău digestiv și află ce
ţi se potrivește și ce nu.
Eu sunt sigură de doi mari adversari ai oricăruia dintre noi și am scris despre lupta
mea cu ei în capitolele “Războiul cu zahărul” și “Războiul cu caloriile goale”.
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Războiul cu zahărul
Ca în orice război în care ești atacat există 3 aspecte pe care le ai de pregătit ce-ţi
oferă șanse să învingi:
• cunoașterea adversarului pentru a ști ce puncte slabe/vulnerabile are. Asta e chiar
simplu pentru că la un click distanţă se află nutriţioniști, diabetologi, psihologi,
homeopaţi, antrenori sportivi, terapeuţi naturiști, mame și taţi preocupaţi de
sănătatea copiilor...etc, care iţi spun în toate modurile posibile cum te atacă și ce-ţi
poate provoca
• strategia de luptă pentru a ști în etape ce trebuie să faci și care sunt acţiunile pe
care le poţi întreprinde pentru a nu deveni tu vulnerabil
• armele cu care te lupţi. Pare imposibil să ai arme de puterea pe care o au
producătorii și comercianţii care se folosesc de zahăr pentru conservare și gust în
aproape orice produs de care ești sau poţi deveni dependent. La fel de imposibil
pare să ai arme împotriva celor din jurul tău care încă nu au declarat război
zahărului, adică copiii și părinţii tăi, colegii copiilor tăi, colegii de serviciu, musafirii,
șaormeriile, patiseriile, cofetăriile, tarabele, târgurile, evenimentele de orice fel,
reclamele de la TV… Aș spune că tot ce e în jurul tău, de când te trezești până te
culci are zahăr.
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Pentru că nu am identificat arme de acest calibru, dar am dat click la cât mai multe
tipuri de informaţii despre zahăr, la mine funcţionează o strategie proprie cu
următoarele acţiuni de luptă:
• nu am niciun gram de zahăr în casă
• am permanent în debara miere și sirop de agave
• am învăţat reţete rapide de dulciuri fără zahăr, în care folosesc fructe deshidratate
pentru a îndulci
• am tot timpul la îndemână cel puţin merișoare, goji sau caise deshidratate, care
sunt cele mai dulci variante de fructe uscate, după gustul meu
• am în poșetă, geantă de sală, mașină, birou și pe unde îmi mai petrec timp suficient
de lung, batoane proteice dulci fără zahăr
• citesc etichetele la orice produs pe care-l achiziţionez și urmăresc să identific
conţinutul cel mai scăzut de zaharuri. Câteva exemple sunt: untul de arahide,
turtiţele de ovăz pe care le mănânc în loc de pâine, îngheţata la care nu rezist din
când în când...etc.
• nu fac conserve cu zahăr adăugat ci folosesc doar sare și oţet
• am experimentat cu succes reducerea conţinutului de zahăr în dulceţuri și gemuri
făcute în casă
• nu cumpăr niciun desert în ambalaj din supermarket și nici produse de patiserie,
cofetărie sau covrigărie
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Războiul cu caloriile goale
Îmi place nespus expresia asta pentru că, dacă te gândești doar puţin să ai grijă de
greutatea ta, pare o aberaţie. E ca și cum ai spune că mănânci ceva gol.
Uite cum e:
Calorii - definiţie 1 - energia de care avem nevoie zilnic pentru a ne desfășura orice
activitate. Consumăm de când ne trezim toată ziua, mai mult sau mai puţin, în
funcţie de efortul intelectual, fizic, vârstă, sex, ocupaţie...etc. Absolut orice
influenţează acest consum de calorii.
Calorii - definiţie 2 - energie pe care o au alimentele și pe care o transferă corpului
nostru pentru a o transforma în cea de care avem nevoie în definiţia 1.
• 1 gram proteine = 4,1 kcalorii
• 1 gram lipide (grăsimi) = 4,1 kcalorii
• 1 gram carbohidraţi = 9 kcalorii
• 1 gram alcool = 7,3 kcalorii
Și cu toate aceste definiţii exacte există așa numitele calorii goale, care nu ne
hrănesc deși sunt aducătoare de calorii. De fapt nu ne hrănesc alimentele din care au
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fost scoși nutrienţii și sunt acelea fabricate din cereale rafinate (făină albă, orez
alb,...etc), dulciurile ambalate frumos și colorat în care cel mai important ingredient
este cel cu care, aţi aflat deja, mă aflu în războiul descris la capitolul anterior, adică
zahărul, produsele de patiserie și cofetărie, băuturile carbogazoase, preparatele din
carne procesată cu un procent extrem de mic de carne adică mai toate alimentele
ieftine.
Dau 3 exemple pe care le întâlnești la tot pasul:
• 1 covrig are 250-300 kcalorii și iţi ţine de foame cel mult o oră
• 1 plăcintă de 100 grame are 300 kcalorii și iţi ţine de foame o oră
• 1 cremwurst cu pâine albă are 350 kcalorii și iţi ţine de foame o ora și jumătate
Gândește-te câte calorii ai consuma într-o zi dacă din oră în oră ai mânca doar acest
tip de alimente. La un calcul simplu 250 kcalorii înmulţit cu 14 (presupunând o pauză
de odihnă de 10 ore) rezulta 3500 kcalorii.
Dar le consumi degeaba pentru că aceste alimente nu au niciun fel de nutrienţi. Și în
plus nu poţi mânca din oră în oră. Mesele, în varianta clasică de diete sunt 3
principale și 2 gustări care se întind pe durata a 12 ore. După o zi întreagă de mâncat
iţi e necesar un interval de măcar 12 ore de pauză în care organismul să digere toată
hrana. Acesta este format din intervalul dintre cină și culcare (de măcar 3 ore) la care
adunăm 8 ore de somn și încă 1 oră între trezire și mic dejun. Foarte exact pare de
făcut. Dar e simplu.
Cum împărţim aceste 12 ore în care mâncăm? Am povestit la capitolul “Ceasul
alimentar” cum se desfășoară pentru mine o zi de hrănire adevărată cu calorii utile,
nu goale.
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Ceasul alimentar
Și în acest capitol e vorba de puţină matematică pentru că e musai să împarţi un
interval de 12 ore la 3 mese principale și 2 gustări. Rezultă, da, că e nevoie de
disciplină. Dar asta se poate numi așa doar la începutul noii tale vieţi pe drumul
slăbitului. Ai un corp așa de deștept, că o să te surprindă. În mai puţin de 1 an eu am
reușit să nu mai simt niciun efort în a respecta programul de mese. Acesta este:
• Tic tac trezire: nu e greu să bei un pahar mare de apă. Dacă poţi stoarce și niște
lămâie e și mai bine. Și aparatul digestiv simte să fie curăţat precum corpul pe carel duci la duș sau dantura pe care deja o cureţi instinctual
• Tic tac fructe pe stomacul gol: Am scris un capitol special, “Fructe pe stomacul
gol” cu trucurile pe care le-am practicat eu în a mă obișnui să fac așa. Că așa e
ideal, nu mai e de contestat. Se digeră perfect și îţi iei porţii importante de
vitamine, minerale dar și mulţi carbohidraţi, care sunt recomandaţi dimineaţa. Nu
mai zic de efectul asupra tranzitului intestinal, la care te ajută incredibil de mult
• Tic tac mic dejun: Rezultă că-l servești la interval de cca 1 oră de la trezire și
durează măcar o jumătate de oră. Am povestit câte ceva într-un capitol destinat
acestei mese cu trucuri care m-au ajutat pe mine să nu plec de acasă fără mic dejun
• Tic tac prânz: La maxim 5 ore de la mic dejun e timpul să te așezi la masa cea mai
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importantă, atât ca rol în alimentaţia zilnică cât și din perspectiva conţinutului
acesteia. Ar trebui să dureze măcar o jumătate de ora și i-am dedicat un capitol
special
• Tic tac cina: La maxim 5 ore de la terminarea prânzului te apropii de finalul zilei. Știi
deja ca cina nu poate fi din orice și nu e bine să fie în orice cantitate. Doar în câteva
ore dormi și e musai să fie ceva ușor de digerat.
Dacă faci adunarea, iţi rezultă că au trecut cele 12 ore de alimentaţie pe o zi. Între mic
dejun și prânz poţi lua gustarea 1 și între prânz și cină există variante de gustarea 2.
Le-am dedicat capitole speciale pentru că la mine în program există și le acord
aceeași importanţă ca și meselor principale.
În toate aceste 12 ore, adică într-o zi de hrănire, alimentaţia ta trebuie să
îndeplinească măcar condiţiile din ecuaţiile hranei, care pe scurt, sunt:
• raportul proteine/grăsimi/carbohidraţi să fie 1/1/3-5
• numărul de kcalorii să fie corespunzător energiei de care ai nevoie, care se
calculează cu niște formule ce ţin cont de parametrii tai corporali (înălţime,
greutate, vârstă, sex) dar și de mulţi alţi parametri din activitatea ta zilnică
(ocupaţie, efort fizic, efort intelectual, solicitare la concentrare...etc).
• numărul de kcalorii când vrei să slăbești este mai mic decât cel anterior definit,
acesta fiind modul în care prin energia consumată reușești să dai jos din surplusul
în greutate
• în afara macronutrienţilor (proteine, lipide și carbohidraţi) mai trebuie să ai grijă ca
în alimentaţie să fie vitamine, minerale și fibre.
În afară de aceste condiţii, mai e una pe care eu o consider ca fiind cea mai
importantă. Să ai un mod de alimentaţie potrivit ţie, pentru că ești unic. Iar pentru
asta, alimentaţia ta trebuie să ţină cont măcar de:
• timpul pe care-l ai disponibil pentru gătit
• plăcerea/disponibilitatea ta de a găti
• componenţa familiei tale și obiceiurile alimentare ale membrilor acesteia
• posibilitatea de a face cumpărături așa cum sunt ele necesare unei diete variate
• locul unde muncești și variantele de a mânca la locul de muncă (din pachet luat de
acasă, la comandă, gătit la birou...etc)
• gusturile tale alimentare pentru oricare dintre cele 3 mese și gustări
• activitatea ta sportiva în sală, mersul pe jos...etc
Principiul 6: Stilul tău de alimentaţie respectă regulile de nutriţie dar care devin doar
ale tale, nu sunt general valabile.
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Fructe pe stomacul gol
Pare imposibil dar începe să-ţi propui să faci asta cu fructele tale preferate, oricare
ar fi ele. Eu am început cu cireșe.
Și mai experimentează ce a funcţionat la mine:
• Să-ţi prepare cineva farfuria cu fructe. Așa poţi percepe asta ca pe un ritual și
implicit o să-i acorzi o altă însemnătate. Nu e nevoie decât de o perioada scurtă de
timp, maxim 2 săptămâni.
• Să începi cu masa de fructe când ai zi liberă, să te poţi “întinde“ în timp cu servirea
mesei. Vacanţa e perfectă pentru acest demers.
• Să ai ca bază în farfurie fructul preferat și să alături treptat și alte fructe, poate nu
la fel de plăcute gustului tău. Papilele gustative care identifică gusturi nu foarte
plăcute lor pot fi “păcălite” de prezenţa în farfurie a gustului pe care și-l doresc.
Dar potrivirea fructelor trebuie să ţină cont de aciditatea acestora pentru o
digestie bună.
• Să alegi începerea acestui demers în anotimpul tău preferat. E important să te
simţi bine și e recomandat ca efortul de la prima oră a zilei să fie pe fondul unei
stări plăcute.
Îţi mai recomand, ca pe măsură ce încerci diverse combinaţii:
• să alegi fructe de sezon în toată perioada când sunt pe tarabe, pentru ca asta ai
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mâncat de mic și corpul tău ţine minte
• dacă după o masă de fructe combinate simţi balonare, aciditate, arsuri...etc, în
zilele următoare mănânci doar unul dintre fructe și observi la care ai acestă
reacţie. Îl elimini un timp rezonabil și revii la el mai târziu
• să nu amesteci fructele cu nimic altceva, oricât ar fi de tentante seminţele, fulgii,
sâmburii...etc
• să nu pui fructele în kefir, iaurt, lapte sau băutură de soia, cocos, ovăz,
migdale..etc
• sa nu uiţi că ce contează e cantitatea, ca în orice altă porţie de mâncare de peste
zi.
Exemplu meu preferat iarna: un sfert de rodie cu 2 felii de ananas și 1 kiwi
Exemplele mele preferate vara și toamna: 8 prune sau 2 piersici sau 4 caise sau 4
mâini de cireșe sau 4 mâini de vișine.
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Mic dejun
Eu cred că micul dejun diferă în funcţie de:
• timpul pe care-l ai la dispoziţie pentru pregătire
• timpul pe care-l poţi acorda servirii acestuia acasă
• preferinţele alimentare de hrană uscată
• timpul pe care-l poţi acorda cumpărăturilor necesare pentru a avea ingredientele
necesare în orice variantă ţi se potrivește
Aș împărţi micul dejun în următoarele categorii, pentru a-ţi fi mai ușor să alegi ce ţi
se potrivește:
• platou de ingrediente negătite compatibile ca digestie: brânzeturi cu legume,
carne cu legume, ouă cu legume, pește cu legume, salate
• smoothie-uri, dar care trebuie să respecte combinaţiile recomandate: dacă baza e
un produs lactat (kefir, iaurt, lapte) se adaugă fulgi și seminţe de orice fel, dacă
baza e o băutură de soia/cocos/ovăz...etc, se pot adăuga fulgi de cereale, seminţe
și în mod excepţional fructe alcaline
• sandwich-uri, în care combinaţiile recomandate sunt aceleași ca la platouri, cu
precizarea că pâinea să fie din cereale cât mai puţin rafinate. Și ideal ar fi să conţină
doar proteine vegetale cu legume.
• preparate reci care pot fi mâncate și calde: budinci, sufleuri, omlete, legume
gratinate, cu respectarea combinaţiilor de alimente compatibile
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La deprinderea cu mic dejun am folosit niște trucuri, scriu măcar câteva:
• începe să servești micul dejun din mâncarea ta preferată. Poate fi pizza, cașcaval
pane, șniţel, chiftele, salată boef...etc. Toate astea nu sunt alimente cu ingrediente
compatibile și nu sunt în nicio dietă de slăbit. Dar în acest fel, succesul demersului
tău de a servi mic dejun este un pic ajutat. Le vei schimba în scurt timp când știi ce
e recomandat să mănânci.
• Colorează farfuria pe gustul tău. Cromatica îţi poate face poftă de mâncare. Și te
ţine alături de ea.
• În orice fel de mic dejun alegi, pune aroma plăcută gustului tău. Poate fi vorba de
un condiment preferat sau de o verdeaţă care-ţi place mult sau poate niște
seminţe pe care le alegi la o salată sau un preparat cald.
După cum vezi ai multe variante din care să alegi și este imposibil să nu poţi aplica
măcar câteva din aceste idei.

Sunt însă 2 condiţii pentru ca micul dejun să fie potrivit pe drumul slăbitului:
• Să respecţi ecuaţiile hranei de la capitolul 7
• Să nu uiţi de combinaţiile recomandate de la capitolul 12
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Gustare 1 și gustare 2
Au numere pentru că nu sunt la fel. Să vezi de ce.
Gustarea are rolul de a fi cu tine și de a te ajuta să păstrezi intervalul de 5 ore până la
următoarea masă. Este salvarea ta în caz că ţi-e foame și ești tentat să te arunci în
primul covrig, plăcinta sau ecler. Variantele de tentaţii din acestă categorie sunt
nenumărate și greu de evitat.
Dacă nu ai mâncat fructele pe stomacul gol, pentru gustarea 1 sunt potrivite nu și
pentru gustarea 2, adică după prânz.
Alte variante de gustare sunt orice fel de aliment care iţi necesită ronţăială. Nu
glumesc, este însușirea pe care dacă o are o gustare, e ideal. Și mai trebuie să fie
măsurată cantitativ, astfel încât saţietatea lui să nu te îndepărteze mai mult de 5 ore
până la următoarea masă.
Când ești în perioada în care vrei să scazi în greutate gustările ideale sunt seminţele
și sâmburii de orice fel sau fructele deshidratate. Măsura e simplă, pumnul tău
strâns.
O să vezi că asta înseamnă cca: 10 bucăţi miez de nucă, 20 migdale, 20 caju, 10 caise,
10 prune, 30 stafide, 20 arahide...etc. În pumni mai pot măsura seminţe de dovleac
sau floarea soarelui, mieji de caise, goji.
Nu uita să nu combini fructele cu seminţe, astfel e cel mai simplu să-ţi asiguri cele 2
gustări, una formată din seminţe, una cu fructe deshidratate.
Ultimul lucru și cel mai important pe care trebuie să-l faci: nu uita să iei cu tine
casoleta cu gustarea 1 și/sau 2 în caz că programul te ţine departe de casă până
aproape de următoarea masă.
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Morcovi, cartofi, ţelină și gogoșari muraţi lângă legume crude

Prânz și cină
Un prânz sau o cină servite pe drumul slăbitului au succes pornind de la îndemnul:
Mesteci încet, mănânci mai puţin, digeri mai bine!
Te uiţi în telefon când mănânci? Răsfoiești niște documente cu porţia de prânz lângă
tine? Îţi iei farfuria cu cină pe canapea, la televizor? Sigur ai auzit că ideal este să
mănânci în minim 20 minute, fără să faci nimic altceva. Dar cum reușești asta?
În timpul vitezei cu care se schimbă tehnologia și ne trăim viaţa, ni se pare imposibil
să ne acordăm timpul recomandat pentru masă, fără să facem și altceva. Și pentru
că tentaţiile sunt mai puternice decât propriul control, poţi încerca trucuri de
“păcălire” a acţiunilor tale.
Cel mai la îndemână este, după părerea și experienţa mea, modul în care
dimensionezi și așezi bucăţile în farfurie. Chiar și în situaţia în care servești un meniu
livrat, poţi alege o variantă care să îndeplinească această condiţie.
Ce faci?
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• tai legumele fierte sau crude suficient de mari, astfel încât să “te invite” la un
mestecat suficient de îndelungat. Același lucru îl poţi face și cu carnea existentă în
meniu
• pui minim 4 feluri de legume, astfel încât să “iţi ofere libertatea” de a simţi gusturi
individuale în combinaţii alese de tine
• le așezi separat în farfurie unele de altele, nu în amestec, astfel încât să “iţi solicite
atenţia vizuală” pentru încărcarea furculiţei
• pui sau alegi ingrediente în culori contrastante, ceea ce “iţi va atrage atenţia” pe
farfurie
• porţia să fie suficient de întinsă, astfel încât să “te oblige” să stai la masă, fără loc
pentru altceva lângă ea și fără s-o poţi lua pe canapea.
Dacă te tentează să fii păcălit de tine însuţi, e de bine. În felul acesta vei mânca mai
puţin, vei digera mai bine și mai ales vei fi conștient de servirea mesei. Și toate astea
te ajută să slăbești.
După 2 mese și/sau 2 gustări, cu câteva ore (măcar 3) înainte de somn, cina trebuie
să fie, așa cum deja probabil știi, ușoară.
Ce cred eu că înseamnă ușoară:
• cantitatea de mâncare trebuie să fie astfel încât după servire să te simţi 50% sătul
• ingredientele din porţie să fie ușor digerabile, adică să aibă un conţinut scăzut de
grăsimi
• să fie adaptată ca și ingrediente în raport cu ce ai mâncat la mic dejun și prânz.
Exemplu: dacă ai mâncat la prânz paste, seara ai grijă la carbohidraţi. Sau dacă ai
mâncat la prânz doar o supă de legume, seara alegi pește sau carne cu legume/
salată
• să aibă un conţinut redus de sare, astfel încât corpul tău să nu ceară o cantitate
mare de apă înainte de culcare

Sunt 2 condiţii pentru ca prânzul și cina să fie potrivite pe drumul slăbitului:
• Să respecţi ecuaţiile hranei de la capitolul 7
• Să nu uiţi de combinaţiile de la capitolul 12
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Când întâlnești motive să renunți la
disciplina alimentară
Sunt la tot pasul și în toate momentele zilei întâmplări care te pot devia de pe drumul
slăbitului și a menţinerii unui stil de viaţă (și mai ales de alimentaţie) care să nu-ţi mai
aducă kilograme în plus.
Exemplele pe care le dau aici sunt cele care m-au provocat să descopăr în mine
abilităţi pe care nu știam că le am. Odată cu acestea am început să sedimentez
informaţii și tehnici despre nutriţie, care au stat la baza acestui material. Când am
văzut că oamenii mă consideră un exemplu, mi-am obţinut și calificarea de
consultant în nutriţie.
După aproape 5 ani de la începerea drumului meu pe calea slăbitului, am intrat întrun colectiv de 14 persoane foarte agreabile. Aproape toate aveau ca obiceiuri
alimentare zilnice o gustare pe la ora 10-11 care consta în cel puţin un covrig și un
prânz la comandă din oraș.
Pentru a putea înţelege ce se întâmpla cu mine atunci, e important să-ţi imaginezi
mirosul din biroul nostru în care se despachetau cca 20 covrigi calzi cu mac, seminţe,
susan, fructe uscate…
Ce-am făcut:
• mi-am adus cu mine una dintre casoletele pe care le-am prezentat la capitolul “De
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ronţăit/ciugulit ceva...există minuni”
• îmi deschideam casoleta și începeam să ronţăi până să vină covrigăria peste mine
• mi-am calculat încă de la început câte kcalorii sunt într-un covrig și a fost
convingător numărul de 400
• îmi serveam micul dejun foarte târziu acasă înainte de plecare, astfel încât să
treacă puţin timp până la ora deschiderii covrigăriei în birou
• îmi planificam minim 3 zile pe săptămână în care veneam cu micul dejun la birou
sub orice formă de servire: sandwich, salată, kefir cu cereale, fulgi de porumb cu
băutură de soia/ovăz/cocos
• în alte 2 zile pe săptămână aveam cu mine 2 fructe pe care le serveam imediat ce
ajungeam la birou, cu respectarea celor 2 ore de la micul dejun.
În concluzie eram un roboţel pe care-l programam cu scopul de a ignora covrigăria
din birou.
Prânzul era servit într-o sală de mese și atmosfera era foarte plăcută. Conducerea
firmei încuraja o pauză de minim o oră în care colectivul socializa și crea o echipa
unită.
Dar socializarea însemna și mâncat prost, fără niciun fel de alegeri care să ţină cont
de ingrediente sau combinaţii între ele, fără preocupări de mâncat sănătos și în plus
fără a lua în calcul calitatea ingredientelor. Erau porţii livrate cu servicii catering.
La prânz a fost mult mai simplu. Casoleta mea de prânz era deosebită de toate
meniurile de la masă și asta i-a tentat pe colegi să mă întrebe despre nutriţie. Cât de
mult mi-a folosit acea experienţă...Atunci am învăţat să vorbesc despre asta, am
reţinut întrebările la care nu știam răspuns și le-am luat ca pe teme de studiu. Prânzul
lor haotic fără nutrienţi, bogat în calorii servit în atmosfera plăcută au contribuit
mult la ce știu azi. S-a născut cu ușurinţă următorul principiu:
Principiul 7: Când cei de lângă tine mănâncă greșit, fii tu nutriţionistul lor și asta te va
face rezistent la tentaţii.
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De ronțăit/ciugulit ceva bun...există minuni
Gustarea de pe drum, casoleta cu ronţăieli, punga cu bunătăţi...le-am denumit în
multe feluri, fiindcă eu chiar le-am inventat pentru mine. Acesta este capitolul pe
care-l consider cel mai important pentru mine pe acest drum. Ce am băgat în pungă
sau casoletă nu au fost invenţiile mele pentru că toate existau pe rafturi dar au
însemnat cel mai mult în formarea modului meu de a mă alimenta. Și dacă tot a fost
cu succes, iată cum am făcut:
Ce-am căutat să aibă:
• gustul preferat. El, gustul, a luptat cu mirosurile, aromele și culorile tentaţiilor din
jur. Am evitat cu succes să fie nevoie să mă abţin de la orice se afla lângă mine.
• saţietate. Ea, saţietatea, a făcut ca gustărica să aibă acest efect și să nu-mi fie
foame până la următoarea masa.
• consistenţă. Ea, consistenţa, a necesitat timp îndelungat de mestecat. Aceasta a
făcut ca gustarea mea să fie consumată în tot timpul de servire a gustărilor celor
din jur.
• să nu-și schimbe gustul în timpul până la servire.
• să nu necesite operaţiuni de spălare/preparare/porţionare, adică să fie simplu de
servit.
Casoleta cu gustare s-a schimbat de multe ori până acum și a trecut prin multe
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încercări de a fi o gustare perfectă. Pentru mine cele mai des consumate variante de
gustare sunt:
• 20 bucăţi miez de nucă
• 30 bucăţi sâmburi de migdale
• 20 bucăţi caju
• 30 bucăţi arahide
• 1 pungă de pufuleţi
• 4-5 turtiţe de ovăz cu seminţe
• 1 baton proteic de minim 100 grame
• 25 grame de ciocolată cu 70% cacao
• 20 caise deshidratate
• 20 prune deshidratate
Nu sunt sugestii pentru tine. Eu le-am scris pentru că toate ţin cont să aibă un
conţinut minim de carbohidraţi, suficiente lipide și proteine astfel încât să fie o
gustare care să ţină de foame. Adică, îmi place mie să spun: să-și facă treaba. De fapt
descoperirea acestui fel de gustare m-a învăţat că saţietatea poate fi servită și în
cantităţi mici, dacă e aleasă corect. Ea chiar poate să învingă foamea care te
tentează să te abaţi de pe drumul pe care ai pornit.
Dar despre saţietate versus foame în capitolul imediat următor.
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Sațietate versus foame = ceasul alimentar
Foame = senzaţia ca iţi trebuie să mănânci CEVA
Saţietate = calitatea unei CEVA de a ţine de FOAME
Ceasul alimentar = intervalul de timp între servirea unei mese cu SAŢIETATE și
apariţia senzaţiei de FOAME
Am înţeles aceste definiţii după mult timp de la începerea drumului pe calea
slăbitului. Doar când am finalizat procesul de definire a acestor termeni, am înţeles
că:
• trebuie să-mi creez un ceas alimentar cu intervale de 5 ore între mesele principale
• mesele trebuie să aibă o componenţă de ingrediente astfel încât senzaţia de
foame să nu apară mai devreme de 5 ore
• dacă senzaţia de foame apare mai devreme de 5 ore și mesele au consistenţa
corespunzătoare, trebuie să am gustări între mic dejun și prânz și/sau între dejun
și cină
• pentru a respecta ceasul alimentar trebuie să introduc permanent în bagajul meu
casoleta/punga cu gustare pe care s-o am tot timpul cu mine, să fie.
• pentru ca digestia să fie bună trebuie să beau apă, minim 3 litri pe zi
• în afara macronutrienţilor (proteine, grăsimi, carbohidraţi) mesele trebuie să
conţină fibre care să ajute digestia
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• conţinutul cinei trebuie să respecte condiţiile definite la capitolul 23 pentru ca
postul (pauza dintre cină și mic dejun) să fie de minim 12 ore
• combinaţiile dintre ingredientele dintr-o zi să fie astfel încât tranzitul intestinal să
funcţioneze perfect
• dacă am activitate sportivă trebuie să-mi adaptez mesele astfel încât energia
adusă din ele să fie suficientă pentru efortul depus
• în ziua în care am programat un antrenament să-mi servesc masa înainte cu minim
2 ore și să pot avea o masă consistentă la 2 ore după încheierea antrenamentului
• pe durata antrenamentului să consum minim 1 litru de apă
• să nu uit că la îndemână sunt “calorii goale” și acestea nu îmi ţin de foame ci doar
mă îngrașă
• am nevoie în alimentaţie de vitamine și minerale aflate în alimente și doar dacă nu
îmi ajung să apelez la suplimente care să le conţină.
Pentru că e greu să calculam zilnic și la orice masă câte grame de vitamine și minerale
mâncăm, le-am acordat un capitol distinct.
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Înlocuirea parțială a pastilelor cu vitamine
și minerale
Despre orice aliment poţi găsi să afli ce vitamine și minerale
conţine. Exista și informaţii care iţi calculează cât din doza
zilnica recomandată de Organizaţia Mondială a Sănătăţii
conţine fiecare aliment pe unitatea de cantitate exprimată
în grame sau 100 grame. Astfel poţi alege informat ce
alimente să reprezinte ingredientele tale de bază în
alimentaţie. Și calculezi, ca la școală, prin adunare. Dar chiar
e foarte complicat să-ţi calculezi cât din dozele
recomandate zilnic sunt acoperite din alimente și cu ce
suplimente trebuie să îţi completezi necesarul. Dacă o să
faci asta, iţi recomand și să ţii cont măcar de următoarele:
• alegerea unui proces de gătire astfel încât să diminuezi pierderea de vitamine și
minerale. Un exemplu de măsură ar fi să ţii cont de temperatura la care se
întâmplă asta.
• modalitatea de conservare a alimentelor astfel încât să diminuezi pierderea de
vitamine și minerale. Cea mai recomandată formă de conservare este validată a fi
congelarea.
• pregătirea ingredientelor, adică etapa preliminară de gătit astfel încât să
diminuezi pierderea de vitamine și minerale. Un exemplu de măsură e să nu ţii
mult timp în apă legumele înainte de a le găti.
• alegerea modului de consum a alimentelor în funcţie de modul în care se
desfășoară procesul de digestie. Exemplu: spanacul consumat crud conţine
oxalaţi care blochează procesul de asimilare a mineralelor precum calciu și fier.
• respectarea unor minime reguli de gătit în scopul diminuării riscului de încărcare a
organismului cu metale grele. Exemplu: folosirea doar a vaselor de inox sau din
sticlă termorezistentă.
• respectarea unor minime reguli de gătit care să diminueze riscul de acumulare a
substanţelor toxice în organism. Exemplu: sarea se adaugă atunci când oala nu
mai este pe foc, ceea ce elimină riscul de formare a cianurilor la temperaturi mai
mari de 100 grade Celsius prin transformarea antiaglomeranţilor folosiţi la
fabricarea sării.
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Ce am în casă permanent
Am curat. Doar de la asta am pornit.
Rezultă, sper, că după parcurgerea tuturor capitolelor de până acum mi-am umplut
la loc frigiderul, debaraua și congelatorul, golite în etapa de curăţenie de la început.
Pentru că suntem unici și am definit asta din punct de vedere alimentar, cu siguranţă
că debaraua, frigiderul și congelatorul fiecăruia dintre noi sunt diferite. Pe ale mele
le scriu doar ca sursă de inspiraţie și pentru a observa cât de simplu e. M-am limitat
la o listă scurtă de alimente din fiecare categorie pe care eu le consider ca soluţii
pentru a mânca sănătos. Dar cea mai importantă caracteristică a acestor liste e că
din aceste ingrediente pot mânca diversificat.
Debara: cereale, conserve ton, paste din grâu dur, hrișcă, băuturi de soia/ovăz/
migdale, seminţe și sâmburi, fructe deshidratate, ulei de măsline și alte feluri de ulei
presat la rece pentru gătit, mălai și făină integrală.
Frigider: ciuperci, tofu, măsline, ouă, kefir, unt, orice fel de salată, pătrunjel frunze,
mărar, ardei, castraveţi, ceapă și usturoi verde, avocado, morcovi.
Congelator: pește gras, găini de curte, bame, fasole verde, ardei copţi, vinete, ardei
cruzi tocaţi, mazăre, spanac, carne de miel.
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Debaraua și frigiderul meu sunt “sezoniere”. Sunt puţine alimente pe care le
consum tot timpul anului. În sezonul cald, când tarabele sunt pline de legume și
fructe proaspete din grădini și livezi, baza o reprezintă aceste alimente. Timp de 6-8
luni uit de sectorul de legume/fructe din supermarket. În felul acesta, după atâta
timp în care nu mănânc fructe importate (exotice), când dispar și ultimele fructe de
sezon de la noi (strugurii), grepfruit-ul, mi se pare desăvârșit. De fapt, chiar mi-e dor
de el.
Confidenţă! Când e rece consum mai multe grăsimi, chiar unt sau slănină, dar cu
măsură.
Nu aveam congelator înainte de această curăţenie. Nu eram deloc conștientă că e
simplu să fii gospodină toamna, să-ţi aloci ceva timp (uneori mult, e adevărat) pentru
conserve și în timpul anotimpului rece să continui să mănânci sănătos din ce te-ai
gospodărit.
Am ales să congelez alimentele care-și păstrează gustul și cât mai multe beneficii
nutriţionale. Coc ardei capia și vinete, toc ardei gras în porţii pentru ciorbe, opăresc
spanac, urzici și ștevie, pun în pungi fasole păstăi și dovlecei, opăresc bame cu puţin
oţet și pun tocat mult pătrunjel și mărar.
Nu uit de sucul de roșii, sosul de ardei, castraveţi și gogoșari în amestec cu oţet,
multă varză murată și gogonele cu pepeni în saramură.
Că varza murată e cel mai sănătos probiotic natural, știi deja, sper.
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Modelul meu e tot Tina Turner dar mă
raportez la Charlize Theron
Glumesc, dar puţin. La 52 ani...
Tot ce am scris în această cărticică e povestea mea. Informaţiile sunt culese din surse
ale unora mai deștepţi și mai informaţi decât mine, dar absolut orice am scris este
experimentat/trăit de mine.
Tina Turner este o fiinţă cu caracteristici
corporale și mentale de excepţie și miam impus să mă consider la fel.
Mulţumesc pentru că m-ai trimis la sală!
Am oasele lungi și subţiri, un metabolism
foarte bun, ţin la mine fizic și mental, nu
pot să mă bucur complet de o zi fără să
fac sport, îmi place să gătesc repede și să
pot mânca mult timp din acea mâncare,
îmi acord timp pentru citit și vorbit cu cei
dragi, ador să merg la teatru și să ascult
Bryan Adams, savurez cât de multă
îngheţată artizanală pot, scriu ce mă
trezește noaptea și iese din mine
dimineaţa organic, visez să fiu o bunică
mai bună decât am fosta mamă, sunt
privilegiată de infinit răsfăţ din partea
soţului iubit...ca și tine.
Charlize Theron mă năucește și fac efort
permanent când o privesc să nu-mi mai
doresc să fiu ca ea.
Dar trăind cum am scris în această
cărticică sigur se va întâmpla. Ceea ce-ţi
doresc și ţie.
Modelul tău e altul și reţeta pentru a fi ca
el e doar a ta.
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În loc de spor la slăbit
Viaţa e trăită cu principii. Și slăbitul e la fel. După ce vei fi citit această cărticică, reia
principiile pe care le-am scris. Și adaptează-le după ce simţi, dacă vei porni pe drumul
slăbitului.
Principiul 1: Alege răul cel mai mic din ce găsești la raft.
Principiul 2: Masa trebuie să fie atât de săţioasă încât să fie nevoie să mănânci la
interval de 5 ore.
Principiul 3: Slăbești hrănindu-te cu ce are organismul tău nevoie. Dar nu cu cât îţi
cere creierul și nici în combinaţiile cerute de papilele gustative.
Principiul 4: Alimentele, aparatul digestiv și procesul de transformare a hranei în
energie sunt chimie.
Principiul 5: Fii atent la cum sunt primite alimentele în aparatul tău digestiv și află ce
ţi se potrivește și ce nu.
Principiul 6: Stilul tău de alimentaţie respectă regulile de nutriţie dar care devin doar
ale tale, nu sunt general valabile.
Principiul 7: Când cei de lângă tine mănâncă greșit, fii tu nutriţionistul lor și asta te va
face rezistent la tentaţii.
Ce ai citit este un prieten de care ai nevoie și pe care să-l ţii cu tine când ai pornit pe
acest drum. Când o să ai întrebări la care nu găsești răspunsuri aici, mai poţi căuta și
în alte locuri unde am scris multe articole despre reguli de gătit, trucuri pentru a te
apuca de slăbit, reţete și porţii exact cât e potrivit să mănânci, calcule de kcalorii și
ce proteine, carbohidraţi sau lipide conţin alimentele, care sunt cele mai bogate în
diferite vitamine sau minerale.
Am mai scris și multe povești despre mine și ce am mai făcut eu cu emoţiile pe care
nu le las să mă influenţeze decât pozitiv. Despre acest principiu nu am scris nimic,
dar este cel care conduce totul pe acest drum:
Principiul 8. Emoţiile te îngrașă, emoţiile te slăbesc. Ia-le din altă parte decât din
mâncare, pentru că trebuie doar să le găsești.
Mă găsești unde iţi e mai confortabil.
• pe blog: www.poftadeslabit.ro
• pe Facebook: Pofta de slabit, Bucătărim la fel dar cu poftă de slăbit
• pe Instagram: poftadeslabit
• pe grupurile: Mutat la ţară - sfaturi pentru sănătate și Mutat la ţară - ce gătim
astăzi, unde sunt administrator.
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Dacă nici aici nu găsești ce ai nevoie, scrie-mi. Pregătesc o carte cu meniuri de slăbit
și orice solicitare a ta va completa perfect ce cred doar eu că ar trebui să conţină.
Nu uita! Modul în care slăbești este unic pentru că depinde de:
• chimia din aparatul tău digestiv în funcţie de care alegi alimentele și combinaţiile
dintre ele
• timpul pe care-l poţi acorda gătitului în funcţie de care alegi reţetele care să te
ajute sa respecţi programul de masă
• timpul pe care-l poţi acorda activităţii de cumpărături în funcţie de care alegi
meniurile pe perioade fixe de timp
• job sau ocupaţie profesională în funcţie de care alegi cum iţi asiguri mesele
propuse și servirea lor la intervalele stabilite
• familie și obiceiurile alimentare ale acesteia în funcţie de care alegi ce meniuri
comune poţi stabili și ce meniuri doar ale tale sunt obligatorii
• gusturile tale alimentare în funcţie de care alegi ingredientele și modul în care poţi
să iţi educi papilele gustative
• vârsta și sex în funcţie de care ecuaţiile hranei se aplica diferit
• activitate sportivă sau orice activitate care presupune efort fizic în funcţie de care
componenţa meniurilor este adaptată
Și!!!!!!!
• pofta ta de slăbit. Cu cât ea este mai mare, cu atât mai bine. Cu cât ea este mai
mică, este la fel de bine. Pentru că te vei cunoaște mai atent și asta îţi va plăcea.
Dar poftă ţi-am făcut deja dacă ai avut răbdare să citești aceste rânduri.
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Continuarea cărții e pe...
Pe grupul Bucătărim la fel dar cu poftă de slăbit ne
întâlnim de parcă am fi în aceeași bucătărie. Facem o
listă de cumpărături o dată pe săptămână necesară
pentru ce ne propunem să gătim ca feluri principale
pentru prânzurile și cinele de săptămâna următoare.
Rămâne la latitudinea fiecăruia să decidă ce conţine
micul dejun și/sau gustările dar fiecare membru poate
cere sfaturi nutriţionale despre ingrediente,
combinaţii, cantitate, calorii...etc, astfel încât orice
masă fie ea principală sau gustare să ajute în procesul
comun de pe grup și anume slăbitul doar din
alimentaţie și stil de viaţă.
Odată meniurile stabilite, membrii care aleg să
gătească și să se alimenteze din bucătăria comună
imaginară pot posta fotografii cu ce au gătit și
mâncat, dacă vor. Astfel, ne putem exprima opinia cu
privire la cantitate. Căci și asta contează la fel de mult
ca și ingredientele și combinaţiile dintre acestea.
Nu ne propunem de la început un număr de kg de slăbit raportat la o perioadă de
timp. Aspectul pe care am pus cel mai mult accentul în cărticica mea Povestea
slăbitului la 40 de ani este cel de unicitate a modului în care organismul fiecăruia
dintre noi răspunde la alimentaţie. Acceptăm cu toţii că sunt câteva reguli de bază în
nutriţie dar fineţea cu care le potrivim pe fiecare organism e cheia succesului.
Dacă ai citit această cărticică, simţi că te afli pe un drum asemănător și ţi-ar fi mai
bine, mai sigur și mai ușor pe drumul slăbitului împreuna cu mine și ceilalţi membri,
te aștept pe grup.
Abia aștept să văd prima propunere de meniuri. Rolul meu la început este să aleg 2
feluri de supă/ciorbă, 4 feluri de prânz și cină, după care voi întocmi lista de
ingrediente.
Căci vom găti doar de 2 ori pe săptămâna, adică vom mânca aceleași feluri de
mâncare timp de 3 zile. Doar avem o grămadă de alte lucruri de făcut atât pentru noi
cât și pentru cei dragi și pentru astea ne trebuie timp în afara bucătăriei.
Când vei începe să slăbești fără alt efort, sper că ne vei scrie că ai chef de sport, că
vrei să vorbim despre ce cărţi citim, la ce seriale ne mai uităm...Câte și mai câte avem
noi de vorbit…
Cum cine? Noi, femeile din bucătăria cu poftă de slăbit.
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