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Este dieta TA, pe care ți-o vei crea singură. Vei face alegeri
înțelepte pentru TINE, în fiecare zi, la fiecare masă. Este
dieta care te va ajuta să ai un stil de viață sănătos, să nu
suferi de foame niciodată și să uiți de balonare și alte
senzații neplăcute asociate cu mâncarea nesănătoasă sau
combinațiile nefericite de diferite alimente.

Tot ce trebuie să faci este să alegi un mic dejun, un prânz și o
cină din lista de mai jos. Poți alege același mic dejun în fiecare
zi sau poți încerca ceva diferit, depinde doar de tine cum te
organizezi. Am pregătit mesele să aibă aproximativ același
număr de calorii și să fie echilibrate din punct de vedere al
macronutrienților – proteine, grăsimi, carbohidrați.

Dacă îți mai e foame sau poftă de ceva dulce între mese
(ceea ce nu va fi cazul, dar pentru orice eventualitate!),
alege din lista de gustări – migdale, nuci, caju, alune, fructe
de pădure, humus cu crochete de legume (morcov,
castravete), etc. Reține – gustările trebuie să fie mici
cantitativ – 5-10 migdale sunt suficiente pentru a-ți potoli
foamea sau pofta de dulce, asigură-te că le mesteci bine și
aștepți să treacă puțin timp pentru a se instala senzația de
sațietate.

Știu că ești aici pentru că ești pregătită de o schimbare.
Schimbarea dietei și a modului în care te raportezi la
mâncarea va aduce schimbări pe mai multe planuri. Încă din
prima săptămână te vei simți mai în formă, vei avea mai multă
energie și vei fi încântată de perspectivele pe care ți le aduce
noul stil de alimentație.
Rezultatele se văd după prima săptămână, dar după prima lună
vei fi impresionată de progresul tău. Și tot ce trebuie să faci
este să urmezi exercițiile din program și să faci alegeri
înțelepte din meniul pregătit special pentru tine.
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Știu că poți să ajungi acolo unde îți dorești! Primul pas a fost deja făcut! Acum
uite și câteva sfaturi care să facă tranziția la noul stil de viață mai ușoară:
Carnea și peștele se gătesc la cuptor, în tigaie, steamer sau la grill, fără
ulei. Folosește condimente pentru a da mai multă savoare mâncării
pregătite;
Legumele se fierb doar câteva minute, până se înmoaie puțin, culoarea
trebuie să rămână verde;
Spanacul se va consuma proaspăt de preferat, sau tras în puțin unt;
A nu se folosi sarea în exces;
Se pot consuma băuturi precum cafea fără lapte (laptele de vacă se poate
înlocui cu lapte vegetal neîndulcit) și zahăr, ceai verde, infuzii de plante,
apă (caldă sau rece) cu lămâie;
Se poate servi o gustare pe zi, între mese - nuci, semințe sau fructe de
pădure. Cantitățile sunt de 10-15 grame pentru nuci și 50-100 grame
pentru fructele de pădure.

•

•
•
•
•

•

Rețete pentru mic dejun pentru DIETA TA personalizată:
La mic dejun vrem un amestec de proteine cu carbohidrați de calitate care să
ne țină de foame până după amiază. Și, da, vrem și un gust care să ne delecteze
papilele gustative!
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Mix de iaurt cu fulgi de ovăz, semințe și fructe de pădure
Mix de iaurt grecesc cu ovăz și unt de arahide
Toast cu ou și avocado
Wrap omletă cu somon
Cartof dulce cu guacamole
Brioșe de ou cu spanac și ardei capia
Toast cu unt, somon fume și ou poșat

O dată ce ai învățat care sunt cantitățile din diferite alimente pe care le poți servi la
micul dejun, mai poți încerca și aceste rețete pentru mic dejun:
•
•
•
•
•
•
•

Salată de spanac cu ouă fierte
Iaurt grecesc cu semințe, nuci și scorțișoară
Toast cu cremă de brânză, somon fume și avocado
Iaurt grecesc cu banană și unt de arahide
Kefir cu semințe de cânepă și in
Lapte de migdale cu ovăz și semințe de chia
Ou ochi cu sparanghel înfășurat în bacon la cuptor
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Rețete pentru prânz pentru DIETA TA personalizată:
La prânz vom opta pentru proteine de calitate pe care le vom servi cu legume
și frunze verzi – spanac, broccoli, dar și cu carbohidrați în cantități mici (cartof
dulce, orez):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Salată de ton cu porumb și morcov
Curcan la grătar cu broccoli și cartof dulce
Vită la cuptor cu salată de spanac
Pulpe de pui cu cartof dulce și salată de varză
Paste integrale cu ton
Salata de baby spanac cu ouă și nuci
Somon la grătar cu orez brun și broccoli

Dacă te simți inspirată și vrei să încerci și alte rețete pentru prânz, ai de unde alege:
•
•
•
•
•
•
•

Supă cremă de linte
Supă cremă de spanac cu usturoi
File de cod cu salată de crudități (morcov, măr, țelină)
Mușchi de porc cu ciuperci la grătar și salată verde
Pui în cinci culori (piept de pui tăiat felii, cu legume – morcov, ardei capia,
ceapă verde, țelină)
Mușchi de vită cu piureu de păstărnac cu salata verde
Burger de vită (doar chifteaua de carne de vită) cu mazăre în sos alb de
smântână

Rețete pentru cină pentru DIETA TA personalizată:
La cină alegem din nou proteine de calitate, fie de origine animală sau vegetală
și legume. Acestea sunt câteva opțiuni potrivite pentru ultima masă a zilei:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Păstrăv cu broccoli
Creveți trași în unt cu sparanghel
Creveți cu paste din dovlecel și sos alb
Somon cu morcov și conopidă
Somon cu salată de andive, spanac, roșii cherry și semințe
Ciuperci la grătar cu sparanghel, pătrunjel și usturoi
Curcan la cuptor cu fasole verde
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Și pentru că știu că vei dori să experimentezi mai mult de atât, ți-am pregătit mai
multe idei de cină sănătoasă și sățioasă, le găsești mai jos:
•
•
•
•
•
•
•

Humus cu crochete de legume – morcov și castravete proaspăt
Supă cremă de broccoli
Dorada în crustă de sare cu piureu de spanac
Salată verde cu brânză feta, semințe și măsline
Pulpe de pui la grătar cu salată de varză
Chifteluțe din conopidă cu fasole verde
Brioșe cu legume (ardei, măsline, dovlecel) cu ou și feta

La gustările dintre mese poți alege între:
10-15 grame migdale
10-15 grame nuci
10-15 grame caju
10-15 grame alune
1 linguriță de unt de arahide (fără zahăr)
1 linguriță de unt migdale (fără zahăr)
20 grame chipsuri de cartof dulce (cartof dulce tăiat subțire, cu sare și piper, la
cuptor)
Humus cu rondele de morcov proaspăt
50-100 grame mure/ zmeură/ afine/ coacăze/ afine
1 felie de ardei capia cu cremă de brânză
1 ou fiert
1 iaurt grecesc
30 grame nucă de cocos
1 banană
Ești atât de aproape de forma și stilul pe care ți le
dorești! Îți țin pumnii să-ți atingi obiectivele și să fii cea
mai bună variantă a ta!
Ai răbdare cu tine și ai încredere în proces!
Îți stau la dispoziție dacă ai întrebări sau nevoie de puțină
încurajare!

Cu drag,
Anne
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Rețete
pentru
mic
dejun
1. Mix de iaurt cu fulgi de ovăz, semințe
și fructe de pădure
2. Mix de iaurt grecesc cu ovăz și unt
de arahide
3. Toast cu ou și avocado
4. Wrap omletă cu somon
5. Cartof dulce cu guacamole
6. Brioșe de ou cu spanac și ardei
capia
7. Toast cu unt, somon fume și ou
poșat
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Mix de iaurt cu fulgi de ovăz,
semințe și fructe de pădure

METODĂ DE PREPARARE

INGREDIENTE
•
•
•
•
•

100 grame iaurt grecesc 10%
30 grame fulgi ovăz
8 grame semințe de chia
8 grame semințe de in
50 grame mure/ afine/
merișoare/ zmeură

Țărâțele de ovăz sunt o opțiune mai
bună dacă nu vrei să lași fulgii de ovăz
peste noapte la înmuiat în iaurt. Se
adaugă în iaurt, apoi semințele de in și
chiar și la final fructele de pădure,
proaspete sau congelate.
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Mix de iaurt grecesc cu ovăz și
unt de arahide

INGREDIENTE
•
•
•
•
•

100 grame iaurt grecesc
30 grame ovăz
15 grame unt de arahide
8 grame semințe chia
2 grame scorțișoară

METODĂ DE PREPARARE

Ovăzul se poate lăsa peste
noapte în iaurt, să se înmoaie. Se
adaugă untul de arahide și
scorțișoara, apoi semințele de
chia. Se servește rece.
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Toast cu ou și avocado

INGREDIENTE
•
•
•
•

METODĂ DE PREPARARE

2 ouă fierte sau poșate,
pregătite fără ulei
70 grame avocado tăiat felii
1 felie toast pâine integrală
1 roșie tăiată rondele

Pe felia de toast punem cu grijă
feliile de avocado, alternativ cu
cele de roșie. Peste punem ouăle
fierte sau poșate. Asezonăm cu
sare, piper și alte condimente la
alegere.
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Wrap omletă cu somon

INGREDIENTE
•
•
•
•
•

2 ouă
40 grame somon
afumat
60 grame spanac
15 grame unt
1 ardei capia

METODĂ DE PREPARARE

Omleta din două ouă va servi drept bază pentru wrap, așa că e important să
nu se rupă atunci când o pregătim. Omletă se gătește cu 15 grame unt pentru
o savoare deosebită, se scoate și se lasă la răcit puțin. Se adaugă baby
spanacul și somonul și se rulează. Se servește cu ardei capia.
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Cartof dulce cu guacamole

INGREDIENTE
•
•

200 grame cartof
dulce
100 grame
guacamole

METODĂ DE PREPARARE

Cartoful dulce se taie în jumătate și se coace în cuptor (10-15 min sau până
intră furculița ușor în el). Se scoate din cuptor și se pune peste câteva linguri
de guacamole (avocado zdrobit cu furculița și amestecat cu puțină ceapă,
roșie, zeamă de lime, sare și piper).
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Brioșe de ou cu spanac și ardei
capia

INGREDIENTE
•
•
•
•

2 ouă
60 grame spanac
1 ardei capia
20 grame unt topit

METODĂ DE PREPARARE

Ouăle se bat într-un castron, apoi se adaugă untul topit, ardeiul capia tăiat
bucățele și frunzele de baby spanac. Se amestecă cu grijă, se condimentează
cu sare, piper și paprika dulce și se toarnă în forme de brioșe. Se coc în
cuptorul preîncălzit la 180 grade 10-15 minute sau până când oul este făcut.
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Toast cu unt, somon fume și ou
poșat

INGREDIENTE
•
•
•
•
•

2 ouă
40 grame somon
fume
30 grame spanac
1 felie toast integral
14 grame unt

METODĂ DE PREPARARE

Ouăle se pot face în tigaie, fără ulei, sau poșate. Se scurg bine de apă (pe un
prosop de hârtie), apoi se poate asambla toastul. Felia de pâine prăjită se
unge cu untul, apoi se pune somonul fume și ouăle, pe un pat de baby spanac.
Spanacul se poate servi și separat, asezonat cu puțină zeamă de lămâie, sare
și piper.
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Rețete
pentru
prânz
1. Salată de ton cu porumb și morcov
2. Curcan la grătar cu broccoli și cartof
dulce
3. Vită la cuptor cu salată de spanac
4. Pulpe de pui cu cartof dulce și salată
de varză
5. Paste integrale cu ton
6. Salata de baby spanac cu ouă și nuci
7. Somon la grătar cu orez brun și
broccoli
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Salată de ton cu porumb și
morcov

METODĂ DE PREPARARE

INGREDIENTE
•
•
•
•

120 grame ton din conservă
150 grame porumb dulce
150 grame morcov proaspăt
ras
zeamă de lămâie după gust

Tonul se scurge de ulei și se pune într-un
castron sau bol. Se adaugă porumbul
dulce (tot din conservă) și morcovul
proaspăt ras pe răzătoarea mică.
Opțional se poate adăuga ceapă tăiată
mărunt, sare, piper și zeamă de lămâie.
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Curcan la grătar cu broccoli și
cartof dulce

INGREDIENTE

METODĂ DE PREPARARE

- 120 grame curcan

Curcanul se poate pregăti la grătar, dar și
în cuptor, tigaie sau grill până e bine
pătruns. Broccoli se aruncă în apă fiartă
unde se lasă câteva minute, până devine
mai moale. Cartoful dulce se dă la cuptor,
pe hârtie de copt, fie întreg, fie tăiat în
jumătăți sau chiar felii mai mici. Se
servesc cu sare și piper și o lingură de
ulei de măsline.

- 150 grame broccoli
- 1 lingură ulei de măsline
- 100 grame cartof dulce copt in
cuptor
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Vită la cuptor cu salată de
spanac

INGREDIENTE
•
•
•

120 grame vită la cuptor
60 grame baby spanac
1 lingură ulei de măsline

METODĂ DE PREPARARE

Vita se pregătește în modul preferat, la
cuptor, pe grătar sau în tigaie. Frunzele
de spanac se spală, apoi se storc de apă
și se pun într-un bol. Se poate adăuga
puțină ceapă, sau usturoi, sare, piper, o
lingură de ulei de măsline și chiar zeamă
de lămâie, în funcție de preferințe.
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Pulpe de pui cu cartof dulce și
salată de varză

METODĂ DE PREPARARE

INGREDIENTE
•
•
•
•

120 grame pulpe de pui la
cuptor sau la grătar
100 grame cartof dulce copt
în cuptor
150 grame varză
1 lingură ulei de măsline

Pulpele de pui se pot pregăti la cuptor, la
foc mediu cu puțină apă și stropite cu
ulei. Poți condimenta cu sare, piper,
cimbru pentru un plus de gust. Cartoful
dulce se bagă tot la cuptor, pe hârtie de
copt, întreg sau tăiat în bucăți mai mici.
Varza se taie mărunt și se freacă cu
puțină sare. Peste salata de varză se
adaugă și piper și o lingură de ulei de
măsline.
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Paste integrale cu ton

METODĂ DE PREPARARE

INGREDIENTE
•
•

70 grame paste integrale
1 cutie ton în ulei (se scurge
uleiul)

Pastele se fierb în apă cu sare până se fac,
se lasă puțin la răcit și peste ele se pune
tonul bucăți sau mărunțit. Opțional, se
poate pune și o lingură de sos pesto sau
sos de roșii, usturoi sau alte condimente.
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Salata de baby spanac cu ouă și
nuci

INGREDIENTE
•
•
•
•
•

2 ouă fierte
60 grame baby spanac
10 grame nuci
8 grame semințe chia
1 lingură ulei de măsline

METODĂ DE PREPARARE

Spanacul se pune într-un bol, peste el se
adauga ouăle fierte taiate bucăți, nucile
și semințele de chia. Se adaugă 1 lingură
de ulei de măsline și se amestecă.
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Somon la grătar cu orez brun și
broccoli

INGREDIENTE
•
•
•
•

120 grame somon
50 grame orez integral
100 grame broccoli
1 lingură ulei de masline

METODĂ DE PREPARARE

Somonul se poate pregăti la cuptor sau
în tigaie, fără ulei sau doar cu un spray de
ulei, să nu se lipească. Orezul se fierbe,
broccoli se fierbe separat, dar numai
până se înmoaie. Uleiul de măsline se
adaugă peste broccoli.
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Rețete
pentru
cină
1. Păstrăv cu broccoli
2. Creveți trași în unt cu sparanghel
3. Creveți cu paste din dovlecel și sos
alb
4. Somon cu morcov și conopidă
5. Somon cu salată de andive, spanac,
roșii cherry și semințe
6. Ciuperci la grătar cu sparanghel,
pătrunjel și usturoi
7. Curcan la cuptor cu fasole verde
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Păstrăv cu broccoli

INGREDIENTE
•
•
•

150 grame păstrăv
150 grame broccoli
1 lingură ulei de măsline

METODĂ DE PREPARARE

Un păstrăv mediu/ mic se pregătește pe grătar, grill sau chiar la cuptor.
Peștele curățat se stropește cu puțin ulei și zeamă de lămâie și se poate
pregăti chiar și pe aragaz, într-o tigaie anti-aderentă, la foc mic, tigaia
acoperită cu capac.
Broccoli proaspăt sau congelat se aruncă într-o oală cu apă fiartă și sărată
și se lasă la foc mediu până se înmoaie puțin, 4-5 minute. Broccoli trebuie
scos din apă și stors înainte să-și schimbe culoarea. Se poate găti și la
cuptor, buchețelele de broccoli se stropesc cu 1 lingură ulei de măsline, se
condimentează cu sare, piper și opționar turmeric și se bagă în cuptorul
preîncălzit la 180 grade pentru 10-20 min, până se înmoaie.
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Creveți trași în unt cu
sparanghel

INGREDIENTE
•
•
•
•
•

200 grame creveți
proaspeți sau congelați
5 fire sparanghel
un cub unt (10-15 grame)
mărar
opțional usturoi

METODĂ DE PREPARARE

Creveți se curăță sub jet de apă și se pun întro tigaie cu fund neaderent la foc mic. După
ce încep să-și lase zeamă, se adaugă cubul de
unt, sare și piper, și se dă focul puțin mai
tare. La final, se adaugă mărar proaspăt și
usturoi după gust.
Sparanghelul se poate servi pregătit pe
grătar, grill, în tigaie sau fiert. Dacă optezi
pentru fiert, aruncă-l direct într-o oală cu apă
fiartă și lasă-l doar câteva minute să nu-și
piardă culoarea.
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Creveți cu paste din dovlecel și
sos alb

INGREDIENTE
•
•
•
•

150 grame creveți
200 grame dovlecel
30 grame smântână de gătit
opțional mărar

METODĂ DE PREPARARE

Dovlecelul se spală, se curăță de coajă și se taie pe din două. Dacă are
semințe mari, se scoate miezul. Apoi se taie cu cuțitul în felii foarte subțiri
sau se face spaghete cu răzătoarea sau cu instrumentul special. Dacă ți se
pare dificil, poți tăia dovlecelul în rondele subțiri.
Într-o tigaie se pregătesc creveții peste care ai pus sare și piper. Când
creveții sunt aproape gata, adaugi pastele sau rondelele din dovlecel și
amesteci cu grijă. Dai focul mediu spre mare și torni și cele 2 linguri de
smântână de gătit. Asezonezi cu condimente după gust, mărar și usturoi, și
servești cald.
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Somon cu morcov și conopidă

INGREDIENTE
•
•
•
•

120 grame somon
100 grame morcov
100 grame conopidă
opțional condimente

METODĂ DE PREPARARE

Morcovul și conopida proaspete se pot pregăti
la abur, fierte sau la cuptor. Morcovul se taie
rondele și conopida se desface în buchețele.
Cuptorul se încălzește la 180 grade, după care
se pun legumele într-o tavă. În prealabil,
legumele se asezonează cu sare, piper și puțin
ulei de măsline. Se coc pe hârtie de copt, să nu
se lipească.
Somonul se poate găti în tigaie, pe grill sau la
cuptor cu puțin ulei (sau deloc) la foc mic. Se
servește cu lămâie sau usturoi, în funcție de
preferințe.
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Somon cu salată de andive,
spanac, roșii cherry și semințe

INGREDIENTE
•
•
•
•
•
•
•

120 grame somon
50 grame andive
60 grame spanac
50 grame roșii cherry
1 linguriță semințe de
chia
1 linguriță semințe de in
1 lingură ulei de măsline

METODĂ DE PREPARARE

Somonul se prepară la grătar, cuptor, în tigaie
sau pe grill. În timpul acesta, pregătești salata –
speli andivele și spanacul și le tai sau lași
frunzele întregi, după preferințe. Adaugi roșiile
cherry și semințele, asezonezi cu sare și piper
și amesteci cu uleiul de măsline.
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Ciuperci la grătar cu
sparanghel, pătrunjel și usturoi

INGREDIENTE
•
•
•
•

150-250 grame ciuperci
proaspete
5 fire sparanghel
2 linguri ulei de măsline
pătrunjel și usturoi după
gust

METODĂ DE PREPARARE

Ciupercile se pot pregăti fie în tigaie, la foc mic
și acoperite cu capac, fie la cuptor sau chiar pe
grătar. Se asezonează cu sare, piper și alte
condimente, după gust. Sparanghelul se
pregătește fiert sau la cuptor, cum e mai
convenabil, stropit cu puțin ulei de măsline. La
final, când se pun pe farfurie se adaugă și
pătrunjelul tăiat fin și usturoiul.
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Curcan la cuptor cu fasole
verde

INGREDIENTE
•
•
•

150 grame curcan
200 grame fasole verde
1 lingură ulei de măsline

METODĂ DE PREPARARE

Fasolea verde poate fi proaspătă sau prefiartă
și congelată. Dacă e proaspătă se aruncă în apă
fiartă câteva minute până se înmoaie, dar fără
să-și piardă culoarea. Cea prefiartă se poate
trage în tigaie cu o lingură de ulei de măsline.
Opțional se adaugă, sare, piper și alte
condimente, chiar și usturoi.
Curcanul se pregătește la grătar, în tigaie sau
pe în cuptor, la foc mic, eventual stropit cu
puțină apă sau ulei.
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Este suficient să faci exerciții 20-30 de minute pe zi, 4 zile pe săptămână,
pentru a pierde în greutate? Aceasta este o întrebare pe care o aud
aproape săptămânal, de la elevii mei care sunt la începutul programului.
Pare de neconceput să poți pierde în greutate și să ai un corp tonifiat
fără să mergi zilnic la sală. Și, totuși, este foarte posibil. Secretul stă întrun program de exerciții bine gândit pentru nevoile tale, într-o dietă
bogată în nutrienți și săracă în calorii, dar și în dorința de a nu renunta
dupa prima saptamana.
Dorința TA de a face o schimbare în viața ta ACUM. De a alege
sănătatea, o stare de bine și un plus de energie. De AZI.
Uită de exercițiile obositoare care te fac să îți dorești să renunți la tot.
Am creat pentru tine un program care are toate elementele necesare să
te ajute să-ți atingi obiectivele. Sute de clienți mulțumiți stau mărturie
că programul funcționează.
Tot ce trebuie să faci este să ai răbdare și să te ții de antrenamente. În
mai puțin de o lună de zile, fără să-ți dai seama, corpul tău va arăta altfel
și tu te vei simți minunat!
Îți mulțumesc pentru încrederea acordată. Îți urez succes și spor la
antrenament!
Cu drag,
Bogdan Popescu
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https://www.youtube.com/watch?v=bql6sIU2A7k&t=51s
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