
 

Exemple meniuri 
 

Câteva sfaturi: 
 
O să observi că toate meniurile conțin o sursă de proteină animală cu puține grăsimi. Pentru 
slăbit, proteinele sunt baza alimentației din cauză că sunt sățioase și previn pierderile 
musculare. E important să alegi surse de proteine fără grăsime pentru că altfel nu-ți poți atinge 
numărul de grame pe ziua respectivă fără să depășești serios gramele de grăsimi și numărul de 
calorii.  
 
La fel, ai să observi că sursele de carbohidrați sunt și ele fără grăsimi sau gătite fără grăsimi. 
Orezul, cartofii, pastele, pâinea sunt în opinia mea cele mai potrivite surse de carbohidrați din 
cauză că sunt voluminoase, sățioase și le poți găti și combina în diferite feluri ca să nu te 
plictisești.  
 
Fiecare masă poate include ceva legume pentru că adaugă mult volum la o masă cu puține 
calorii. În plus, recomand să mănânci fibre că altfel o să mă urăști când mergi la baie după 
atâtea proteine. Dacă le consumi în cantități mici, nu trebuie să le pui la socoteală. Spre 
exemplu, dacă mănânci un bol mic/mediu de salată fără ulei, poți să nu le incluzi la total. Dacă 
consumi mai multe legume, o regulă de bază e că 500g de legume conțin cam 30g carbohidrați 
și 120 de calorii.  
 
Mesele sunt destul de mari pentru că eu cred că e mult mai sățios, comod și plăcut să mănânci 
2-3 mese mai mari pe zi în stil Intermittent Fasting, decât 3-4 mese mai mici. Dacă vrei să 
mănânci mese mici poți să împarți una din mesele de mai jos în două. Modifică-le cum vrei tu. 
Schimbă alimentele între ele, schimbă gramajul, elimină carbohidrații de la una și fă-ți porție 
dublă la următoarea, adaugă mai multe proteine, fă ce vrei cu ele atâta timp cât îți nimerești 
numerele într-un mod cât mai plăcut pentru tine.  
 
Recomand ca cel puțin una din mesele de zi să conțină puțini carbohidrați (preferabil prima). Îți 
garantez că o să fie mult mai plăcut așa să respecți deficitul caloric. Spre exemplu la prima masă 
din zi poți mânca oricare din meniurile de mai jos dar să nu incluzi carbohidrații. Pentru meniul 
numărul 1 de mai jos ai mânca doar pieptul de pui gătit la grătar și o salată mare de legume 
(vreo 500 de grame).  
 
Când ți se face poftă de ceva, recomand să-l mănânci. Fii flexibil și așa o să ai succes pe termen 
lung. Spre exemplu dacă ți se face poftă de pizza, poți mânca o pizza mică (300g) în loc de una 
dintre mese. Sau dacă ți se face poftă de înghețată, include și înghețata la una din mese dar 
scade altceva (preferabil carbohidrații). Poți mânca ce vrei când ți se face poftă dacă ești dispus 
să numeri caloriile și să grijă să nu le depășești.  

 
 

http://www.thinkeatlift.com/7-beneficii-super-tari-ale-intermittent-fasting-ului/


1. 250g de piept de pui cantarit crud = 50g proteine, 260 calorii 

250g orez/ 250g paste fierte = 75g carbs, 330 calorii 

20g ulei = 18 g grasimi, 160 calorii 

Varza, castraveti, broccoli, arderi, etc. = cateva calorii in plus 

Total aprox = 750 calorii 

 

2. 250g carne macra de porc cantarita cruda = 50g proteine, 5g grasimi, 300 calorii 

375g cartofi fierti/copti = 75g carbohidrati, 300 calorii 

10g ulei = 10g grasimi, 90 calorii 

Conopida, varza, castraveti, salata, etc. = cateva calorii in plus 

Total aprox = 690 calorii 

 

3. 250g pulpe de pui cantarite crude = 50g proteine, 10g grasimi, 310 calorii 

250g orez/ 250g paste fierte = 75g carbs, 330 calorii 

10g unt 65% = 6.5 g grasimi, 55 calorii 

Legume fibroase (Cruciferous veggies), ketchup/mustar in moderatie etc. 

Total aprox= 695 calorii 

 

4. Omleta din 2 oua intregi si 200g albus = 37g proteine, 11g grasimi, 275 calorii 

100g urda de vaca = 15 g proteine, 10g grasimi, 150 calorii 

4 felii medii de paine = 75g carbs, 360 calorii 

Legume fibroase, sosuri fara grasimi, etc. 

Total aprox= 780 calorii 

 

5. 100g piept de pui crud= 21g proteine, 120 calorii 

100g branza de vaci = 18g proteine, 14g grasimi, 210 calorii 

250g mamaliga = 80g carbs, 360 calorii 

Legume fibroase, sosuri fara grasimi, etc. 

Total aprox= 690 calorii 

 

 

 

6. 100g soia cantarita cruda = 50g proteine, 30g carbohidrati, 300 calorii 

125g orez fiert = 40g carbohidrati, 180 calorii 



30g unt 65% = 19g grasimi, 165 calorii 

Legume fibroase, sosuri fara grasimi, etc. 

Total aprox= 645 calorii 

 

7. Omleta din 2 oua intregi si 200g albus = 37g proteine, 11g grasimi, 275 calorii 

250ml Lapte = 9g proteine, 100 calorii 

4 felii medii de paine = 75g carbohidrati, 360 calorii 

10g unt 65% = 6.5g grasime, 55 calorii  

Legume fibroase, sosuri, etc. 

Total aprox.= 790 calorii 

 

8. 340g pastrama de pui = 50g proteine, ceva grasimi, 418 calorii 

250g orez/ 250g paste fierte = 75 carbs, 300 calorii 

10g unt = 6.5g grasimi, 60 calorii 

Legume fibroase, sosuri, etc. 

Total aprox= 790 calorii 

 

9. Omleta din 3 oua = 18g proteine, 15g grasimi, 220 calorii 

200g sunca de praga slaba = 30g proteine, 11g grasimi, 245 calorii 

3 felii de paine = 50g carbs, 270 calorii 

Legume fibroase, sosuri, etc. 

Total aprox. = 735 calorii 

 

10. 100g soia cantarita cruda = 50g proteine, 30g carbohidrati, 300 calorii 

200g cartofi fierti/copti = 40g carbs, 180 calorii 

30g unt 65% = 18g grasimi, 165 calorii 

Legume fibroase, sosuri, etc. 

Total aprox= 645 calorii  

 

11. 250g de piept de pui cantarit crud = 50g proteine, 260 calorii 

325g cartofi fierti/copti = 75g carbs, 300 calorii 

30g unt 65% = 18g grasimi, 165 calorii 

Legume fibroase, sosuri, etc.  

Total aprox= 725 calorii 

 



12. 350g fasole alba fiarta = 30g proteine, 75g carbs, 440 calorii 

100g ceafa de porc cantarita cruda = 17g proteine, 15g grasimi, 200 calorii 

Legume fibroase, sosuri, etc. 

Total aprox.= 675 calorii 

 

13. 200g muschi file de porc presat = 32g proteine, 10g grasimi, 240 calorii 

200g spanac fiert = 6g proteine, 8g carbs, 50 calorii 

4 felii de paine = 70 carbs, 360 calorii 

15g unt 65% = 10g grasimi, 80 calorii 

Legume fibroase, sosuri, etc. 

Total aprox.= 730 calorii 

 

14. 250g sunca de pui presata = 38g proteine, 8g grasimi, 250 calorii 

50g telemea de vaca = 8g proteine, 9g grasimi, 120 calorii 

 4 felii de paine = 70 carbs, 360 calorii 

Legume fibroase, sosuri, etc.  

Total aprox.= 730 calorii 

 

15. 200g banane = 50 carbs, 180 calorii 

200ml Sana 0.1% = 6g proteine, 60 calorii 

Omleta din 2 oua intregi si 200g albus = 37g proteine, 11g grasimi, 275 calorii 

2 felii de paine = 35g carbs, 180 calorii 

Legume fibroase, sosuri, etc. 

Total aprx. = 700 calorii 

 

16. 250g pulpe de pui crude = 50g proteine, 10g grasimi, 310 calorii 

325g cartofi fierti = 75g carbs, 300 calorii 

9-10g ulei de masline = 8g grasimi, 70 calorii 

Legume fibroase, sosuri, etc. 

Total aprox.= 680 calorii 

 

17. 180g carne de porc semi-grasa cruda = 52g proteine, 18 grame grasimi, 380 calorii 

250g orez/ 250g paste = 75 carbs, 300 calorii 

Legume fibroase, sosuri, etc.  

Total aprx.= 680 calorii 



 

18. 90g carne de porc semi-grasa cruda = 27g proteine, 9g grasimi, 190 calorii 

300g fasole alba fiarta = 28g proteine, 70g carbs, 400 calorii 

9-10g ulei de masline = 8g grasimi, 70 calorii 

Legume fibroase, sosuri, etc. 

Total aprox.= 660 calorii 

 

19. 250g pastrav cantarit crud = 50g proteine, 17g grasimi, 370 calorii 

325g cartofi fierti = 75g carbs, 300 calorii 

5g ulei de masline = 5 g grasimi, 45 calorii 

Legume fibroase, sosuri, suc de lamaie, etc. 

Total aprox. = 715 calorii 

 

20. 250g Salau crud = 47g proteine, 3g grasimi, 215 calorii 

250g orez/ 250g paste = 75 carbs, 300 calorii 

20 ml ulei de masline = 18 g grasimi, 160 calorii 

Legume fibroase, sosuri, suc de lamaie, etc. 

Total aprox.= 675 calorii 

 

21. 300g ficatei de pui cantariti cruzi = 50g proteine, 15g grasimi, 350 calorii 

325g cartofi fierti = 75g carbs, 300 calorii 

5g unt 65% = 3g grasimi, 27 calorii 

Legume fibroase, sosuri, etc. 

Total aprox.= 675 calorii 

 

 


