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 Mulți, când îmi spun că s-au apucat de slăbire, îmi spun că nu mai mănânca aia, aia și 
aia și că au nu știu câte mese pe zi și merg la sală… dar nu reușesc să dea jos mai nimic.

 Zero. 

 Parcă acul sau display-ul de la cântar face mișto de ei.

 Iar cand îi întreb câte calorii mănâncă pe zi, îmi spun că habar n-au… contează asta?

 Nu doar contează, ci stă la baza slăbirii. 

 De aici se pleacă. 

 Nu mă interesează cât de sănătos mănânci sau câte zeci de minute de cardio faci pe 
zi. Dacă aceste calorii nu sunt stabilite corect, poti să faci orice în rest că n-o să slăbești.

 Eric Helms — coach, bodybuilder natural și  doctor în nutriție — a creat o piramidă a 
nutriției care ilustrează extrem de bine importanța fiecărei piese în tot contextul alimentației.

 Și arată așa:

  Ca să-ți amintesc, Regula de Aur a Caloriilor se referă la faptul că greutatea noastră 
corporală e determinată de câte calorii mâncăm într-o anumită perioadă de timp. 

  Acea perioadă de timp poate să fie o zi, o săptămână, o lună, sau oricât.  
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 Pentru că noi oamenii suntem obsinuiti să facem toate activitățile într-un ciclu de 24h, 
ne vom raporta la o zi ca fiind perioada de timp la care ne referim. 

 Așa că în fiecare zi ai ocazia să fii în deficit caloric și să slăbești.

 Oricâte kilograme ai avea acum și în orice formă ai fi, ai ocazia ca de acum înainte să 
schimbi macazul și să te îndrepți cu pași rapizi spre corpul tău ideal.

 Nu uita, timpul va trece oricum, indiferent de ce alegi să faci. Așa că alege drumul 
care, puțin câte puțin, în viitor te va duce unde chiar îți dorești. 

 Dacă acum ești într-o formă pe care nu ți-o dorești e pentru că în timp, puțin câte 
puțin, ai luat decizii care te-au adus aici. 

 Azi ai fost în surplus caloric, mâine la fel, și tot așa zilele s-au adunat, surplusul s-a 
adunat și ai ajuns cu niște kilograme de grăsime pe care nu le vrei. 
 
 Dar toate astea urmează să se îndrepte. 

 Pentru că de acum vei avea grijă ca în fiecare zi să fii în deficit caloric și  să tot arzi din 
grăsime. 

 Uite cum faci asta: 

PASUL 1. DETERMINI CÂTE CALORII TREBUIE 
SĂ MĂNÂNCI CA SĂ FII ÎN DEFICIT CALORIC

  

  Ca să își mențină greutatea pe care o ai acum, corpul are nevoie de un anumit număr 
de calorii în fiecare zi. Acele calorii se numesc calorii de menținere. 

 Și ăsta e punctul de plecare. 

 Dacă la caloriile de menținere adăugăm un surplus caloric, vom crește în greutate. 

 Dacă din acele calorii scădem și mâncăm mai puțin, vom slăbi. 

 Dacă într-o anumită perioadă de timp mănânci mai multe calorii decât arzi 
(surplus caloric), în acea perioadă vei pune masă. 

 Dacă într-o anumită perioadă de timp mănânci mai puține calorii decât arzi 
(deficit caloric), în acea perioadă vei slăbi. 
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 Așadar primul pas e să aflăm la câte calorii ne menținem greutatea. 

 Apoi, din acel număr urmează să scădem ca să ne punem în deficit caloric. 

 Cât scădem? 

 Un deficit caloric care produce o slăbire rapidă și nu afectează masa musculară este 
de 25% din caloriile de menținere. 

 Haide să aflăm acum caloriile de menținere.

 În urma cercetărilor și experimentelor științifice s-au descoperit mai multe formule care 
ne ajută să determinăm de câte calorii avem nevoie ca să ne menținem greutatea actuală. 

 Îți arăt una simplă pe care o poți folosi imediat (metoda lui Lyle Mcdonald): 

 Greutatea (kg) x 30-35 = numărul aproximativ de calorii pentru menținere 

 Ai nevoie între 30-35kcal pe kilogram ca să îți menții greutatea. 

 Folosești numărul mai mic dacă ai un job sedentar, sau numărul mai mare dacă ești 
mai activ de-a lungul zilei. Subliniez că asta e o aproximare și în funcție de cum evoluează 
greuta tea după prima săptămână, vei regla pe parcurs numărul de calorii. 

 Și ca să luăm un exemplu, dacă ai 80kg, caloriile de menținere sunt undeva între 
2400-2800kcal. 

 Putem folosi pentru plecare un număr de mijloc. În exemplul ăsta ar fi 2600kcal. 

 Ca să ajungem în deficit, spuneam că din caloriile de menținere trebuie să scădem 
25%. 

 2600-(2600*25%) = 1950kcal: ăsta ar fi numărul de calorii pe care trebuie să îl  mă-
nânci în fiecare zi ca să slăbești, dacă ai avea 80kg ca în exemplu. 

 Indiferent de numărul de mese sau de orele la care mănânci. 

 La sfârșitul fiecărei zi trebuie să te asiguri că ai ajuns la acest număr și nu l-ai depășit. 

 Și munca asta o vom ușura la pasul următor. 

 Acum îți mai spun o chestie… aceste calorii provin din cei trei macronutrienti pe care îi 
găsim în mâncare: 
✦ proteine 
✦ grăsimi
✦ carbohidrați 
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 Și aceștia trebuie setați în mod corespunzător. 

 Nu intru acum în detalii, doar vreau să-ți  spun despre proteine, care sunt foarte 
importante pentru noi cei care ridicăm greutăți. 

 Numărul optim de proteine pentru masă musculară pe care trebuie să-l mănânci în 
fiecare zi este 2g/kg. 

 În exemplul de mai sus, ar trebui să mănânci 160g de proteine zilnic. Pentru că 1g de 
proteine are 4kcal, asta ar însemna că 640kcal (din cele 1950kcal)  provin din proteine, iar 
restul vor proveni din carbohidrați și grăsimi. 

 Dar pentru moment nu te complica. Doar ai grijă să mănânci în fiecare zi caloriile pe 
care ți le-ai calculat mai sus și să ajungi cu proteinele la 2g/kg. 

 Ok. 

 Să trecem la următorul pas. 

PASUL 2. ÎȚI FACI O STRUCTURĂ DE ALIMENTAȚIE 
PE CARE SĂ O URMEZI ÎN FIECARE ZI

  

  Majoritatea celor care se apucă de slăbit greșesc pentru că fac totul haotic. Noi o să 
fim foarte organizați  și  eficienți și o să stabilim o structură de alimentație în care să mâncăm 
acele calorii de la Pasul 1. 

 Prin structură de alimentație mă refer acum la câte mese ai și ce/cât mănânci la fiecare 
masă. 

 Deja știi că pentru slăbire (sau pentru creștere în greutate) nu contează câte mese 
mănânci într-o zi. Poți să mănânci 2 mese sau poți să mănânci 6 mese. Ce contează e cât 
anume ai mâncat până la sfârșitul zilei. Câte calorii. Asta o să dicteze dacă te îngrași sau 
slăbești. 

 Pentru simplitate și pentru o bătaie cât mai mică de cap, eu îți recomand cu tărie să ai 
doar trei mese.  

 Atât.  

 Fără nicio gustare între ele. Fără să mai treci prin bucătărie și  să mai guști ceva. Fără 
să te duci la colegul de birou și să te mai servești cu câteva alune. 
 Trei mese pe zi e tot ce ai nevoie.  
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 În felul ăsta poți să-ți urmărești caloriile ușor, și e totul clar. Plus că dacă ai doar trei 
mese pe zi, ajungi să mănânci mai mult la o singură masă și să te ridici sătul. 

 Structura pe care ți-o recomand și  pe care o poți completa cu caloriile de la Pasul 1 
este următoarea: 

 MASĂ 1: _ _ _ _ _ _ kcal, _ _ _ _ _ _ g proteine 
 (medium-carb, medium-protein, low-fat)

 MASĂ 2: _ _ _ _ _ _ kcal, _ _ _ _ _ _ g proteine
 (medium-carb, medium-protein, low-fat)

 MASĂ 3: _ _ _ _ _ _ kcal, _ _ _ _ _ _ g proteine
 (restul de calorii și proteine)
  
 Ca să te poți inspira, vreau să îți dau ca exemplu structura mea. 
 EXEMPLU Structură de alimentație 1950kcal: 

 MASĂ 1 (masă mică):  500 kcal, 40g proteine 
✦ exemplu meniu: omletă cu șuncă din 2 ouă și 4 albușuri (fără ulei) + salată de legume, un 
fruct 
 MASĂ 2 (masă mică):  600 kcal, 50g proteine 
✦ exemplu meniu: 150g cotlet de porc la grătar/cuptor + 200g cartofi copți/pireu + salată de 
legume 
 MASĂ 3 (masă mare): 850 kcal, 70g proteine 
✦ exemplu meniu: 200g pulpe/piept de pui la grătar/cuptor + 200g orez (cântărit fiert) + 
salată de legume, 50g  Milka 

 După cum vezi, la sfârșitul zilei sunt atinse punctele cheie: numărul de calorii și 
numărul de proteine. Și  încerc ca în fiecare zi să respect această structură. De ce? Pentru că 
eu mi-am făcut-o și îmi place. 
 Tu dacă vrei, poți să ți-o faci cu 4 mese. Sau în unele cazuri, dacă ai orarul mai 
aglomerat, cu 2 mese. 

 Important e să-ți placă și să o poți ține în fiecare zi.

 Ca să nu te gândești de fiecare dată ce și cât să mănânci la fiecare masă, poți să-ți 
faci 2-3 meniuri pentru fiecare masă, care să se încadreze în caloriile respective. Apoi doar îți 
alegi un meniu pentru masă la care ești, fără să stai prea mult pe gânduri. Știi cantitățile, știi 
alimentele, știi tot. 

 Câteva alimente care te ajută când vrei să slăbești: carne slabă (piept de pui, curcan, 
ton — sau alt pește slab —, carne slabă de vită), legume (roșii, castraveți, ardei, broccoli, 
salată verde, ridichi, spanac), iaurturi degresate, cottage cheese, albușuri de ou. 
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CONCLUZIE

  Cam asta ai de făcut ca să începi slăbirea pe bune și să o poți susține până când 
ajungi în forma pe care ți-o dorești. Doi pași: 
✦ determini câte calorii îți trebuie zilnic că să fii în deficit caloric 
✦ îți aranjezi acele calorii într-o structură plăcută de alimentație 

 După cum ziceam la Pasul 1, caloriile determinate sunt aproximative. Dacă vezi că 
după o săptămâna n-ai slăbit cam 1kg, va trebui să mai reduci ușor din ele. 

 Apoi, după două-trei-patru săptămâni în care slăbești, va trebui din nou să ajustezi 
caloriile pentru că vei stagna. Motivul e simplu. Cum tot slăbești vei ajunge în echilibru caloric 
(calorii mâncate = calorii  arse)  și slăbirea se va opri. Treaba ta e să te pui din nou în deficit 
caloric. 
  
 Regula de Aur a Caloriilor stă la bază piramidei, e cea care îți  dictează dacă te îngrași 
sau slăbești. Funcționează pe mine, pe clienții  cu care lucrez și pe orice o folosește. Și cu 
siguranță funcționează și pentru tine!

 Pe lângă numărul efectiv de calorii pe care îl mănânci zilnic, mai sunt și restul pieselor 
din piramidă care influențează felul în care corpul tău se modifică. E important și din ce surse 
îți iei acele calorii și în ce proporții. Asta va afecta masa musculară și performanțele la sală. 

 Însă mai multe despre asta o să dezvălui în Metoda Pofticios cu Pătrățele despre 
care vei afla detalii în curând. 

 Până atunci pune în aplicare acești doi pași și începe să faci schimbări în alimentație. 
Aceste schimbări o să se vadă imediat pe corpul tău. 

 Ținem legătura, 

 Bogdan 
  

 Ia acum o foaie și scrie-ți structura meselor în funcție de 
preferințe și de orarul tău. Ține-te zilnic de această structură. Pe 
parcurs o poți modifica în funcție de cum ți se potrivește mai bine. 
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