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Salutare și felicitări!
 
Felicitări că ai decis să faci pasul acesta pentru tine și corpul tău. Traseul poate nu
va fi întotdeauna ușor, dar va merita. Pentru că la final nu doar că vei scăpa de
kilogramele în plus care te supără, ci vei ieși din program cu o serie de obiceiuri
sănătoase și sustenabile, care pe termen lung te vor ajuta să îți menții greutatea,
sănătatea și starea de bine.
 
Ghidul acesta este unul general, cuprinzând cele mai importante lucruri pe care ar
trebui să le știi când vrei să slăbești și nu numai. Sunt reguli de bun simț, ușor
aplicabile și recomandate pentru oricine vrea să trăiască sănătos.Iată ce vei găsi în
acest ghid:
 
CUPRINS:
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3.
4.
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6.
7.

 
 
Shall we start?
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Alege pe cât posibil produse neprocesate, care vin neambalate. Adică renunță la tot
ce înseamnă mezeluri, brânză topită, caserole cu mâncare deja pregătite, ambalaje
cu etichete de 3+ rânduri, dulciuri din comerț. Alege în schimb fructe și legume
proaspete, leguminoase de preferat făcute în casă, dar și conservele sunt ok dacă nu
au zahăr adăugat, carne slabă, adică curcan și pui, pește de cel puțin 2 ori pe
săptămână, legume crude sau gătite la aburi, cuptor, grătar sau în tigaie (nu prăjite),
cereale integrale (atenție, cerealele din comerț de obicei sunt pline de adaosuri de
zahăr, ulei și alte prostioare, așa că preferă ovăzul simplu pe care îl combini tu cu
diverse fructe sau semințe).

Încearcă să ai majoritatea meselor pregătite în casă. Dacă totuși comanzi sau
mănânci la restaurant, alege opțiuni care seamănă cu ce ai deja în meniul prestabilit
de la mine.

Atenție la grăsimi: uleiuri, brânzeturi, nuci, semințe, caju, migdale, avocado,
smântână, unt, etc: se consumă în cantitate mica, pt ca deși sănătoase unele dintre
ele, au foarte multe calorii și e ușor să consumăm prea multe. Porțiile recomandate le
vei găsi în planul alimentar, dacă ai optat pentru pachetul cu un plan personalizat.

Atenție la carbohidrați: scoate produsele de patiserie, chipsuri, covrigei, dulciurile din
comerț, pizza, paste cu sos alb. Alege carbohidrați complecși și hrănitori, adică:
cereale integrale precum ovăz, bulgur, mei, quinoa, cartof dulce sau normal, dar la
cuptor, leguminoase, adică fasole, linte, năut, ovăz.

 

 

 

 
 
 
 

 
Reguli generale de alimentație - baza unui stil de

viață sănătos.

WWW.ANDREEATEODOR.COM



Evită combinația alimentelor foarte grase cu cele cu mulți carbs: spre exemplu paste
cu sos alb, pâine cu unt și gem, piure cu unt, mămăligă și cu brânză și cu smântână,
sarmale cu smântână pe deasupra, pizza cu sos alb etc.

Un pic de organizare: dacă știi că urmează să fii plecată sau să ai un program
haotic, organizează-ți mesele astfel încât să le poți lua fie singură la masă, fără
distracții, fie ceva ce se poate mânca on the go, dacă ești pe drum; nu lăsa loc
foamei să se furișeze pe la spatele tău. Ai grijă să îți iei gustările la tine dacă ești pe
drumuri și amintește-ți să le mănânci.

Evită caloriile lichide pentru că sunt rapid asimilate în țesutul adipos: băuturi
carbogazoase, fresh-uri de fructe, băuturi alcoolice. Limitează alcoolul la maxim 2
pahare de vin / săptămână, cel puțin momentan și evita cocktailurile, pentru că de
obicei au sirop sau zahăr adăugat.
Citește cu atenție etichetele, pentru că zahărul se ascunde în te miri ce: chiar și în
bacon, somon afumat, iaurturi.

Evită lactatele grase de tip blue cheese și alte brânzeturi cu mucegai; preferă
telemeaua simplă, urda, brânza slabă de vaci, iaurturile grecești, sana și kefir.

Ține un jurnal alimentar până identifici exact care îți sunt obiceiurile alimentare.
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Mergi mereu la cumpărături cu o listă bine stabilită de acasă și încearcă să nu
cumperi nimic extra. Nu te duce la cumpărături când îți este foame.

Dacă ieși în oraș, poți să te pregătești în două moduri: fie mănânci acasă ca să nu
ajungi înfometată și să iei decizii proaste, fie dacă urmează să mănânci la
restaurant, verifică de acasă meniul și decide ce vei mânca când nu îți este foame.

Alocă-ți 1-2 indulgențe pe săptămână, guilt-free: adică momentele în care te bucuri
de ceea ce îți place fără vină, fără tendința de pedepsire a doua zi sau măsuri
extreme. Este mai sustenabil pe termen lung să te bucuri și de lucrurile care îți plac,
dar care nu sunt neapărat cele mai sănătoase, decât să ți le refuzi complet.

Ridică-te de la masă când te-ai săturat, nu când nu mai poți respira. Senzația ar
trebui să fie de ușurare, nu îngreunare și nici de foame.

Testează și vezi ce funcționează pentru tine: la nivel de rețete, combinații, ore de
masă și cantități. Dieta cea mai bună e aia care îți este la îndemână, îți place și te
poți bucura de ea.

Ai răbdare: poate procesul tău e mai simplu sau mai complicat, dar nu este despre
viteză, ci despre pași mici, dar siguri în direcția care trebuie. Cu răbdare vei reuși să
ajungi la un rezultat pe care nu l-ai mai avut până acum.

Este un maraton, nu un sprint. Nu te grăbi nicăieri. Bucură-te și de viață în timp ce
slăbești, fii blândă cu tine și nu te buciui dacă te mai abați de la plan. Pur și simplu
reîntoarce-te la ce făceai bine.

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
Reguli generale de alimentație - baza unui stil de

viață sănătos.

WWW.ANDREEATEODOR.COM



Dacă ai exagerat cu mâncarea, nu face foamea următoarele zile. După câteva mese
bogate în calorii, dar sărace în nutrienți, corpul nostru are nevoie să se refacă din
vitamine și minerale de calitate, nu să fie înfometat.

Sănătos este să slăbim aproximativ jumătate de kilogram pe săptămână, adică
maxim 2 pe lună. Orice slăbire rapidă ne va costa hormonal, dar și prin frumusețe: cu
piele lăsată, vegeturi, mușchi slăbiți și fără forță. A slăbi nu este echivalent cu a
arăta bine. Și în plus, daunele pe care le produce slăbitul rapid, te vor costa mult timp
și bani ca să le repari, așadar, respectă ritmul corpului tău.

Enjoy the ride! Găsește bucuria în a trăi mai sănătos. Pentru tine, pentru cei dragi și
pentru o viață de care să te bucuri, pentru că sănătatea ta îți permite acest lucru.
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Macronutrientii: adica carbohidratii, lipidele si proteinele. 
 
Hai să vorbim despre fiecare ca să înțelegi ce sunt!
 
CARBOHIDRAȚII
 
Carbohidrații se împart în 2 categorii: simpli și complecși.
 
Carbohidrații simpli pot fi:
-   Monosacaride (glucoză, fructoză și maltoză);
-   Discaride (maltoză, galactoză și lactoză);
 
Carbohidrații simpli se digeră rapid, însă de obicei nu țin de foame și sunt săraci în
nutrienți. De asemenea îți pot stimula apetitul, cauzează fluctuații glicemice și
declanșează pofta de dulce. În general carbohidrații simpli ar trebui să fie limitați pe
cât de mult posibil.
 
Carbohidrații complecși, pe care îi găsești în legume, leguminoase, amidonoase,
cereale integrale, nuci, semințe, fructe. Pentru că se digeră mai greu și mențin nivelul de
glucoză din sânge stabil, carbohidrații complecși oferă energie gradual în timp ce sunt
digerați și sunt de preferat în alimentație în loc de carbohidrați simpli.
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E important de știut totuși că cele mai multe alimente nu au doar carbohidrați simpli sau
complecși (cu puține excepții, cum ar fi zahărul). 
 
Fructele spre excemplu au fructoză, un tip de cabohidrat simplu, însă au și fibre și multe
vitamine și minerale; lactoza din lapte este un carbohidrat simplu, însă în lapte găsim și
proteine – motiv pentru care laptele este considerat un produs alimentar complet. 
 
Carbohidrații simpli din mâncărurile neprocesate, precum fructele și legumele, vin
împreuna cu multe alte beneficii pentru sănătate, de aceea nu ar trebui să renunțăm la
ele complet. 
 
Fibrele – un tip de carbohidrat complex, esențial în dietă. Fibrele ne mențin sațietatea
un timp îndelungat, ajută la o bună funcționare a tranzitului intenstinal și ne
îmbunătățesc sistemul imunitar deoarece hrănesc bacteriile bune din colon (cum fibrele
nu pot fi digerate de corpul nostru, bacteriile din colon le fermentează). Fibrele se
regăsesc cu precădere în cereale integrale, precum fulgi de ovăz, orez integral, quinoa,
cous-cous, verdețuri, semințe, nuci, rădăcinoase, verdețurile de culoare închisă, legume
și fructe.
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De ce avem nevoie de carbohidrați? 
 
Corpul nostru folosește carbohidrații pentru a face glicogen (glicogenul este practic o
formă de glucoză pe care corpul nostru o păstrează în mușchi – glicogenul este
”combustibilul” cu ajutorul căruia mușhii noștrii funcționează). 
 
Dacă spre exemplu ridici greutăți mari, corpul tău va folosi glicogenul stocat în brațe
pentru a face efortul posibil. De aceea atleții și persoanele care vor să depună masă
musculară au nevoie să consume cât mai mulți carbohidrați.
 
 Glucoza este folosită pentru multe celule și țesuturi din corpul tău. Glucoza este și
sursa principală de energie.  Creierul tău se hrănește cu glucoză, de aceea când urmezi
o dietă low-carb ai puțină energie, te concentrezi greu și poți avea amețeli.
 
Asigură-te că îți iei carbohidrații din:
-   Legume
-   Fructe
-   Leguminoase (fasole, linte, naut, mazare)
-   Cereale integrale (ovaz, quinoa, bulgur, mei, malai / mamaliga, amarant, orez
integral)
-   Semințe și nuci
-   Cartof dulce si ocazional alb / rosu, la cuptor
-   Paine integrală în detrimentul celei albe- alege întotdeauna varianta integrală, nu
albă
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Celulele corpului nostru sunt construite din lipide;
 Creierul nostru este în mare parte construit din lipide;
 Corpul nostru nu poate sintetiza toți acizii grași esențiali, ceea ce înseamnă că
trebuie să îi procurăm din dietă (vorbesc aici despre omega-3 și omega-6).
Vitaminele A, D, E și K pot fi absorbite doar cu ajutorul lipidelor (și după cum veți afla
săptămâna viitoare, aceste vitamine se găsesc în principal în produsele cu grăsimi). 

Ficatul nostru produce majoritatea colesterolului și tot ficatul nostru controlează
raportul dintre colesterolul preluat din mâncare și cel produs de ficat.
Avem nevoie de colesterol pentru mai multe procese în organism, deci colesterolul în
sine nu este ceva rău.

DESPRE GRĂSIMI - LIPIDE
 
LIPIDELE (sau grăsimile) - În ciuda credințelor populare că grăsimile sunt inamicii nr #2
(pentru ca nothing beats carbs, enemy #1, right?), lipidele sunt necesare din mai multe
motive:

 
Nu toate grăsimile sunt la fel de bune. Precum carbohidrații, și grăsimile se împart în mai
multe categorii.
 
Grăsimile saturate.
Precum untul, carnea de vită grasă sau mielul, laptele, brânza, iaurtul, smântâna, uleiul
de cocos, untul de cacao, ouăle. Poate ați observat că aceste grăsimi sunt solide sau
semi-solide la temperatura camerei și devin lichide când se încălzesc.Grăsimile saturate
au o reputație proastă, deoarece mult timp s-a crezut că pot ridica nivelul colesterolului
din sânge. Însă:
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Diverse grăsimi saturate sunt de fapt super sănătoase pentru că vin cu acizi grași
esențiali și mulți antioxidanți: precum uleiul de cocos, cacao sau chiar carnea de
vită.
Avem nevoie de colesterol pentru o bună funcționare hormonală (hormonii sexuali,
precum și alții depind de colesterol).

Riscul pentru anumite boli nu poate fi calculat strict în funcție de grăsimile saturate
din alimentație.
 Diferite tipuri de grăsimi saturate pot avea consecințe diferite, iar unele dintre ele
sunt chiar sănătoase (precum uleiul de cocos).
Alimentele care au grăsimi saturate și sunt asociate cu diverse boli, precum cele
cardiovasculare, sunt în principiu acele alimente procesate care conțin și un nivel
crescut de sodiu și/sau zahăr și combinația lor este nesănătoasă, nu grăsimile
saturate în sine.

 

 
Multe mâncăruri care sunt asociate cu bolile cardiovasculare sunt de obicei mâncăruri
procesate cu nivele crescute de sodiu, zahăr și combinația lor cât și nivelul de
procesare este nesănătos, nu doar grăsimile nesaturate în sine. Nu există studii care
dovedesc clar că grăsimile saturate sunt rele sau bune (de fapt există puține reguli în
nutriție sau studii care dovedesc că ceva e complet rău sau complet benefic). 
 
Majoritatea studiilor nu au dovedit concret relația dintre bolile cardiovasculare și
grăsimile nesaturate, ci au arătat că:
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Niciun aliment nu conține exclusiv un singur tip de grăsime, ci majoritatea au și
grăsimi saturate și nesaturate, dar pot avea și proteine sau carbohidrați (somonul,
uleiul de cocos, avocado, nucile).
 Dacă ne uităm la greci, francezi sau scandinavi, aceste popoare consumă o
cantitate semnificativă de uleiuri, lactate grase, pește gras și sunt perfect ok,
nicidecum nu se află în topul țărilor cu obezitate; la fel se întâmplă în emisfera sudică
unde oamenii consumă multe grăsimi saturate din uleiuri, nucă de cocos sau
avocado, cu toate acestea populațiile respective nu prezintă risc crescut de boli
cardiovasculare.

Cât de mult și cât de des consumi aceste grăsimi; evident nu e ok să mănânci bacon
sau ceafă de porc de trei ori pe zi.
Cu ce le combini: pentru că dacă mănânci o ceafă de porc cu o salată de legume nu
e dezastru, însă dacă adaugi o porție de cartofi prăjiți sau un desert este altceva.
Combinația grăsimi-carbohidrați atunci când amândouă se află într-o cantitate mare
la aceeasi masa nu este recomandată, mai ales când vreți să slăbiți.
Grăsimile saturate pot fi combinate cu alte grăsimi nesaturate, legume, salate sau
cereale integrale (orez brun, quinoa) în cantitate mică (aprox. 30g).

 
Concluzii?
Nu trebuie să fugim de grăsimile saturate, însă este necesar să fim atenți la cantitate.
Regula principală din nutriție este ”orice cu moderație” și nu degeaba. Pentru că nimeni
nu se îmbolnăvește consumând mâncăruri variate în cantitate moderată, la fel cum
nimeni nu se vindecă de boli după câteva mese sănătoase. 
 
Ceea ce contează este:
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Grăsimile nesaturate.
 
Nuci, semințe, avocado, ulei de măsline și unturi de nuci, precum unt de arahide, unt de
migdale etc.Cele mai importante grăsimi nesaturate sunt acizii grași omega-3 și
omega-6. Se numesc acizi grași esențiali pentru că nu pot fi sintetizați de corpul nostru,
ceea ce înseamnă că trebuie să îi luăm din alimentație.
 
Surse de omega-3 și omega-6: semințe de chia, semința de in, semințe de cânepă,
nuci, pește, mai ales somonul, sardine, macrou, anșoa, hering, păstrăv, ulei de pește,
alge, avocado, migdale, caju, semințe de floarea soarelui sau de dovleac, alune etc.
(evident toate nucile și semințele se consumă neprăjite și nesărate). Omega-3 este
considerat anti-inflamatoriu, în timp ce omega-6 face exact opusul: declanșează
inflamația în corp. Cu toate acestea avem nevoie de omega-6 pentru că este un acid
gras esențial pentru multe procese. Fără omega-6 nu ne-am putea reveni din accidente,
leziuni sau să ne recuperăm după o sesiune intensă de sport.
 
Cel mai important este să menținem un echilibru între omega-3 și omega-6. Raportul
corect este de 4:1 în favoarea omega-6. Însă dacă consumăm mâncăruri procesate,
prăjite și pline de grăsimi trans și uleiuri hidrogenate, ajungem cu ușurință să creștem
nivelul omega-6 mult mai mult decât ar trebui (În medie, americanii consumă un raport
12:1 până la 25:1 în favoarea omega-6, deoarece mănâncă muult prea multe mâncăruri
procesate și pline de grăsimi trans). Ca să mențineți un echilibru optim între cei doi
acizi grași esențiali, alegeți grăsimile sănătoase de sursă vegetală cât de des
posibil și consumați pește gras de cel puțin două ori pe săptămână.
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Grăsimile trans.
 
Spuneam mai devreme că despre prea puține alimente poți spune sigur sigur că sunt
rele sau bune. Grăsimile trans pot fi încadrate fără doar și poate în categoria de
”grăsimi rele”. Bineînțeles, regula ”orice cu moderație” se aplică și aici, pentru că nimeni
nu a devenit obez după o pungă de chipsuri și o sticlă de Cola, ci după multe luni sau
chiar ani de alegeri nesănătoase.Nu zic că este ok să consumăm grăsimi trans, dar
pentru că multe dintre noi deja am prins gustul ba pentru un burger, pentru o Cola rece,
o porție de cartofi prăjiți sau nachos, zic că nu trebuie să ne certăm pentru o excepție
ocazională (atâta timp când este ocazională, nu de 4-5 ori pe săptămână). Desigur, cu
cât mai puține grăsimi trans consumăm, cu atât mai repede vom slăbi.
 
Grăsimile trans sunt create în industria alimentară prin hidrogenare și aici intră aproape
orice din categoria alimente procesate, de la anumite mezeluri, chipsuri, dulciuri,
margarină, crackers (nu toți), biscuiți, popcornul care se face la microunde și absolut
orice mâncare prăjită.
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În celulele intestinale, o parte din amino acizi vor fi utilizați pentru a sintetiza proteine
noi, precum hormoni sau enzime digestive
O bună parte din amino acizi se vor duce către ficat, iar de acolo o parte vor fi
păstrați în ficat, iar restul vor fi distribuiți către alte celule din corp sau către piscina
de amino acizi (in această ”piscină” se duc proteinele care nu sunt folosite imediat și
corpul nostru le poate utiliza când are nevoie de proteine și nu le primește din dietă).

 
 
PROTEINELE
 
Proteinele sunt esențiale pentru sănătatea noastră, deoarece ele sunt practic
”cărămizile” care construiesc corpul nostru.
 
Proteinele sunt practic formate din unități mai mici, numite amino acizi.Mai mulți amino
acizi uniți formează un lanț de peptide. Deci putem spune practic că proteinele sunt
lanțuri de peptide legate între ele.
 
Proteinele sunt cele mai importante atunci când vrem să slăbim și nu degeaba
majoritatea dietelor sunt bazate pe proteine. Deși proteinele sunt esențiale pentru
sănătate, masă musculară și slăbit, nu înseamnă că putem exclude celelalte grupe de
macronutrienți.
 
De ce proteinele sunt esențiale pentru slăbit: spre deosebire de carbohidrați și
grăsimi, excesul de proteine nu se depune în țesutul adipos, ci merge către ”piscina de
aminoacizi” (e destul de greu să consumăm excesiv destul de multe proteine, la fel cum
e destul de greu să avem deficit de proteine). 
 
Odată digerate, proteinele pot urma unul din următoarele trasee în corpul nostru:
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¼ din farfurie să aibă proteină de calitate
 ½ din farfurie să fie cu legume / salate 
și maxim ¼ să aibă carbs complecși
 grăsimile se consumă în porție mică, de obicei de mărimea unui deget. 

 
 
Cum combinăm macronutrienții?
 
Dacă ai văzut pe net un tabel în care practic îți interzicea să combini orice, cu orice
(aka nu carne cu cartof etc), uită de el.
 
Teoretic, o masă complexă înseamnă să avem la o masă câte puțin din fiecare
macronutrient. 
Ideal ar fi: 

 
Pentru slăbit, eu recomand să evităm mulți carbs cu grăsimi la aceeași masă.Desigur,
este greu să măsurăm exact, mai ales că majoritatea alimentelor au mai mult de un
singur macronutrient. De aceea este bine să cunoaștem în ce categorie intră fiecare. 
 
Spre exemplu, somonul are și proteine și multe grăsimi, așa că l-aș combina cu legume
sau salate, nu cu orez, cartof sau pâine. Adițional, mai puteți adăuga încă o sursă
micuță de grăsimi, precum o linguriță de ulei de măsline în salată.
 
Oul spre exemplu are și proteine și ceva grăsimi, așa că dacă mănânc omletă cu 1-2
felii de pâine integrală, evit să adaug și brânză. Sau dacă îl combin cu brânză, evit să
adaug pâine. 
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Cum combinăm macronutrienții?
 
Leguminoasele au și proteine și carbs, aȘa că evit să le combin cu grăsimi, dar mai
adaug carne slabă alături de ele și de obicei evit altă sursă de carbs.
 
Dacă totuși combini toți cei 3 macros, cantitățile trebuie să fie mici, adică mai mici
decât porția recomandată pentru fiecare în parte. Asta desigur, este o regulă generală,
în practică depinde de: câte mese pe zi ai, ce tip de activitate etc. eu spre exemplu,
mănânc două mese pe zi, ceea ce îmi oferă o variatate mai mare la combinații și
cantități, dar pentru o persoană care ia 3 mese și 2 gustări și dorește să slăbească,
porțiile clar trebuie să fie mai mici.
 
Proteina animală:
 - carne pui / curcan (150 g / portie) 
- peste / porc / vita / fructe de mare (100 g / portie)
- organe de animale 100 g / portie
- oua 2 / portie, maxim 6 / saptamana (albusurile pot fi mai multe)
- branza telemea (as recomanda sa eviti parmezan, mozzarella si alte branzeturi grase):
30 g / portie, dar limiteaza-te daca poti la maxim una pe zi- iaurturi, sana, kefir daca iti
plac
 - o cana (250-300 ml) / portie Proteina vegetala: tofu 100 g / portie (ecomand in
omlete, in tocanite in loc de carne, in supe)
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Cum combinăm macronutrienții?
 
Carbs complecsi si sănătosi:
- cartof dulce 100 g / portie
- cartof normal, 100 g / portie (dar copt, fiert sau pe steamer, nu prajit)
- orez 50 g / portie (cantarit fiert)
- ovaz 40 g / portie
- bulgur, mei, quinoa 50 g / portie
- fasole, naut, linte, mazare 100 g / portie (sunt foarte oki conservele) (în tocanițe de
leguminoase e ok 250 g / porție)
 
Grăsimi, produse cu grăsimi:
- avocado 1 mic / porție sau 1/2 chiar la slăbit
- oleaginoase 30 g. / porție, dar combinate în salate sau la o altă masă complexă aș
zice maxim 20 g
- ulei: o linguriță
- unt de arahide: 1, maxim 2 lingurițe mici
- măsline: 10-15
- unt: un cub ca cel din restaurant
- smântână: o linguriță
- parmezan: o linguriță rasă
- telemea 35 g
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Dar înainte de a decide ce fel de organizare funcționează cel mai bine pentru tine, ai
nevoie să:
Fii conștientă de cum mănânci, unde, cu cine, la ce ore
Dacă apar constant lucruri imprevizibile în viața ta și ce variante de backup aiCare
sunt orele la care e cel mai probabil să poți sta la masă și să mănânci, dacă ai
posibilitatea să gătești acasă sau să comanzi
Dacă nu îți poți găti: care sunt top 3 opțiuni sănătoase de unde poți comanda și știi
că e ok mâncarea?
Dacă îți gătești: cât de des e realizabil să o faci? Ce fel de mâncăruri? Preferi
mâncarea gătită în avans sau vrei ca fiecare masă să fie fresh? Preferi lucrurile mai
complexe, dar care se pot băga în cuptor sau ești mai mult genul cu salate și 10
mins-meals? Îți place sau nu să gătești? Pentru cine mai gătești?Preferi să faci
cumpărăturile o dată pe săptămână și gata sau de 2-3 ori ca să fie fresh?

 
 
ORGANIZARE: 
 
Cel mai important lucru când vrei să slăbești este puțină organizare. Asta nu implică o
singură variantă, ci mai multe. 
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Am mereu în casă conserve de fasole, năut și roșii, pentru că îmi pot face rapid o

tocăniță cu ele, le pot pune în Shakshuka dimineața sau în salate.

 Fac cartofi dulci la cuptor în fiecare duminică, pentru că apoi îi pot folosi ca

garnitură la carne, la micul dejun lângă ouă sau omlete. 

Fac mai mereu legume pe frigărui la cuptor pentru că merg la orice: garnitură la

carne sau pește sau chiar în omleta de dimineață. 

Am mereu carne / pește pentru că sunt la îndemână și se pot congela. 

Am câteva lucruri în frigider din care pot face rapid o salată oricând: spanac sau

rucola, avocado, roșii și alte legume. 

Nu-mi lipsește punga de ovăz din casă sau câteva tipuri de semințe.

 

 

ORGANIZARE: 

 

Observă și vezi nevoia ta. 

 

Spre exemplu, mie îmi place să mă gândesc în weekend la ce voi mânca și să prepar

diverse chestii pe care le pot combina ulterior în timpul săptămânii. 
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Să știi mereu ce vei mânca la următoarea masă și a doua zi. Cel puțin. Indiferent că
vei găti sau comanda.

Fă-ți din weekend 2-3 idei de meniuri sau alimente care se pot combina între ele,

întocmește o listă de cumpărături și respect-o.

Alege mâncăruri cu ingrediente similare ca să nu stai să gătești 7 feluri diferite. Poți
găti 3 feluri de mâncare și să mănânci de 2 ori din fiecare.

Alege mâncăruri care se fac la cuptor sau pe steamer, astfel încât să nu stai cu grija

lor.Alege supe și salate seara, pentru că sunt hrănitoare, se fac ușor și sunt

sănătoase.

Gătește în fiecare săptămână cel puțin un preparat care rezistă mai mult: spre

exemplu, pe mine hummus-ul mă ține 3-4 zile, o tartă cu ton 4-5 zile, carnea de

obicei o congelez, brioșele cu legume sau dulci le congelez, supa de legume ține 4-5

zile fără probleme, omleta cu legume la cuptor 1-2 zile.

Nu te complica: nu începe cu 5 rețete noi deodată. Introdu maxim 2 rețete noi pe

săptămână și în rest preferă ceea ce știi deja.Alege rețete simple, cu ingrediente

care se găsesc ușor.

Joacă-te cu aromele și condimentele, nu sări acești pași din rețete, pentru că ele fac

toată diferența.

Fă din gătit ceva plăcut: ascultă muzică, un podcast sau gătește cu soțul, prietenul

sau copilul, astfel încât să devină muncă de echipă și o modalitate plăcută de a

petrece timp împreună.

Dacă este nevoie, printează-ți și lipește-ți pe frigider lista de meniuri + alimentele

recomandate și cantitățile lor

Do not get crazy around it: e importantă puțină organizare, dar viața ta nu ar trebui

să se învârtă în jurul a ceea ce mănânci, când și cum. Take it slow și învață din

proces.

 

 

Sfaturile mele pentru organizare:
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Indeparteaza toate urmele albe de grasime de pe ea inainte sa o gatesti. Puiul poate

fi gatit cu tot cu piele, dar o indepartezi inainte sa o consumi

Nu adauga niciodata ulei peste carne

Evita semi-preparatele din carne, precum mezelurile

Gatitul umed (abur, sosuri) crește digerabilitatea proteinelor, în timp ce căldura

uscată  (grătar) le face mai greu de digerat 

Cu legume de orice fel

Cu produse bogate în vitamina C, B și caroten (morcov, salată, cartof dulce),

deoarece cresc absorpția fierului din carne

Cu glucidele (în ciuda tabelelor populare de pe net care interzic această
combinație), deoarece dietele bogate în proteine și lipide au nevoie de carbs pt a

preveni hipoglicemia, dezechilibrul mineral și creșterea colesterolului 

Carne slabă: cât palma cu tot cu degete (150-200 g)

Carne roșie: cât palma, fără degete (100-150 g)

Maxim 3 porții carne roșie / săptămână
Mezeluri = deloc

5 porții carne albă / săptămână

 

 

 

Carne:

 

Asocieri corecte:  

 

Porția corectă:

 

Cât de des:
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Carnea previne anemia prin conținutul crescut de fier

Vitamina D din carnea roșie ajută la fixarea calciului în oase

Ficatul conține cantități mari de vitamina A și B12, precum și fiert, zinc, și seleniu

foarte ușor de absorbit

Când vine vorba de conserve, alege doar în saramură, suc propriu sau apă, nu ulei

Evită peștele pane sau prăjit

Gătește la cuptor, în folie de aluminiu, la vapori sau grătar

Gătește fructele de mare cu sos de roșii, fierte cu vin și arome, nu cu maioneză sau

pane

Peștele proaspăt trebuie să aibă: ochi strălucitori, carne fermă, solzi lucioși

nelipicioși  

Cu glucide lente (orez integral, cartof la cuptor, mămăligă) - evident, porții mici, doar

ca garnitură (sub 100 g) și legume de orice fel

Cu zeamă de lămâie, pentru că ajută la digestia proteinelor și crește absorpția de

fier din pește 

Pește slab (păstrăv, biban, știucă, crap) = 150-200 g

Pește gras (somn, somon, ton, macrou, hering, sardine, scrumbie) = 100-150 g

Fructe de mare sau pește afumat = 100 -120 g 

 

 

 

Bine de știut:

 

Pește:

 

Asocieri corecte: 

 

Porția corectă:

 

 

 

 

 
Sfaturi de gătit / Secrete culinare

WWW.ANDREEATEODOR.COM



Cât mai des posibil, dar cu varietate (mâncați atât pește oceanic, cât și de baltă)

Minim 2 porții de pește gras pe săptămână 

Peștele scade riscul bolilor cardiovasculare

Uleiurile esențiale din pește diminuează efectele inflamatorii

Acizii grași esențiali (omega 3 și 6) luptă cu inflamația din corp, deci crește

activitatea sistemului imunitar și ajută împotriva bolilor autoimune

Peștele gras conține vitamina D, esențială în absorpția și fixarea calciului în oase

Peștele din conservă, cu oase, precum sardinele, este super bogat în calciu

Fierul din pește este absorbit mult mai mult decât cel din legume și ajută la

prevenirea anemiei

Grăsimile sănătoase din pește reglează nivelul de colesterol bun / rău, scade

trigliceridele

Fructele de mare sunt sărace în calorii, bogate în zinc, fier, seleniu si sunt foarte bune

pentru slăbit

 

 

 

 

Cât de des:

 

Bine de știut:
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2 ouă / porție, maxim 6 ouă întregi pe săptămână
Oricâte albușuri 

Un ou furnizează 15% din aportul zilnic de fier25% din doza zilnică de fosfor

recomandată pt copii și 17% din cea recomandată adulților, 10-30% din doza zilnică
de vitamine, majoritatea din gălbenuș
O sursă excelentă de vitamina A

Un ou furnizează 10% din porția recomandată de seleniu

Oul menține sănătatea sistemului nervos prin conținutul bogat în vitaminele B6, B12 și

folați
Protejează vasele de sânge prin propietățile antioxidante conferite de seleniu și

vitamina E

Oul este una din puținele surse alimentare de vit. D necesară pentru absorpția
calciului din alimente și fixarea lui în oase

 

 

 

 

Ouă:

Cel mai usor de digerat este cel cu albusul coagulat și gălbenușul moale

Albușul nu poate fi digerat crud, dar gălbenușul da

Oul ochi poate fi făcut și fără ulei, în tigaie antiaderentă, fără capac

 

 Asocieri recomandate:

Cu legume bogate în vitamina C, deoarece ajuta la absorpția fierului 

 

Porția corectă:

 

Bine de știut:
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Cu legume

Cu cereale integrale, muesli, semințe de in, de chia

Cu fructe 

Maxim 2 porții zilnic, din care cel puțin una să fie cu produse lactate slabe, precum

brânză de vaci, iaurt, sana, kefir

Telemea și alte brânzeturi grase, maxim 35 g / porție
Unt = un cub de maxim 10 g / porțieSmântână maxim o lingură / porție 

Previne rahitismul și osteoporoza prin conținutul crescut de calciu

Calciul din produsele lactate determină metabolismul să ardă grăsime

Calciul ajută ca o bună parte din grăsime să treacă neabsorbită
Iaurtul conține germeni vii (probiotice) care ajută la sănătatea microbiomului

intestinal

Un borcan de iaurt furnizează 50% din necesarul zilnic de fosfor al unui adult și 40%

din nevoia de calciu

Urda și ricotta se fabrică din zerul de la lapte, de aceea conțin puține grăsimi și sunt

ideale în perioada de slăbit

Brânza topită reprezintă sortimentul inferior al produselor lactate, fiind fabricată din

brânzeturi de calitatea a doua amestecate cu mari cantități de grăsimi, deci ar

trebui eliminată complet din dietă, mai ales din dieta copiilor

 

Lapte și produse lactate:

 

Asocieri recomandate:

 

Porția corectă

 

Cât de des

Zilnic în porții mici, cu accent pe lactatele fermentate, precum iaurt, sana, kefir 

 

Bine de știut:
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Cerealele din comerț precum muesli și altele sunt pline de zahăr și uleiuri

hidrogenate, așa că alege fulgii de ovăz simpli sau alte cereale simple, și dacă vrei,

adaugă tu fructe normale, uscate sau diverse semințe
Orezul integral trebuie să fiarbă mult mai mult decât cel alb

Orezul basmatic este considerat ușor de digerat și are un indice glicemic mai scăzut

decât cel alb (se absoarbe mai lent)

Pastele trebuie preferate integrale și fierte al dente, pentru a păstra un indice

glicemic mic. 

De asemenea, există acum pe piață paste de linte care sunt muuult mai prietenoase

cu dieta și mai bogate în proteine, precum și paste konjac, care au 0 calorii

Preferați pâinea integrală, dar citiți eticheta să vă asigurați că este cu adevărat

integrală și nu doar colorată cu caramel

Pastele, orezul vor fi fie garnitură la carne / pește, iar dacă doriți o farfurie intreagă,

va fi felul unic la acea masă (pilaf, risotto, paste italienești etc)

Evitați să consumați pastele cu sos alb  

Aciditatea din citrice, legume și oțet scade viteza de absorpție și indicele glicemic al

carbohidraților și crește absorpția fierului, deci puteți asocia făinoasele cu sos roșu

și legume

Se pot combina bine cu pește, fructe de mare sau carne slabă
Dacă folosiți parmezan sau alte brânzeturi rase, cantitatea nu ar trebui să fie peste

30 g / porție 

 

Cereale

 

 

Asocieri corecte
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Porția corectă de cereale în asociere cu altceva, este de maxim 40 g

 Dacă sunt fel principal, ar trebui să fie singurul fel la masa respectivă și evitați
combinarea cu produse bogate în grăsimi

Crackersi, wassa, fin crisps - 3-4 / porție
Pâine integrală = 2 felii maxim / porție

Cel puțin o porție pe zi

Maxim 2 / zi dacă vreți să slăbiți și recomandat doar în ziua cu sala 2 porții, în rest o

porție 

Avem nevoie zilnic de o porție de cereale integrale, deoarece conțin glucide lente,

conferă sațietate și energie, plus fibre alimentare necesare pentru un tranzit

intestinal optim

Metabolizarea grăsimilor, activitatea musculară și creierul necesită glucoză, deci cel

puțin o porție pe zi de cereale este necesară, indiferent dacă vrei să slăbești sau nu

 

Cereale

 

Porția corectă:

 

 Cât de des:

 

Bine de știut
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Toate uleiurile au același conținut caloric indiferent de proveniența lor

Niciun ulei vegetal nu conține colesterol

Preferați uleiurile presate la rece și extravirgine

Uleiul de măsline presat la rece și extravirgin este cel mai calitativ, pentru că se

obține exclusiv prin presarea măslinelor, iar cel fără nicio specificație pe sticlă este

ulei rafinat; de asemenea, culoarea uleiului ar trebui să fie galben-verzuie

Oleaginoasele sunt bogate în acizii grași esențiali omega 3 și omega 6, ajută cu

ameliorarea poftei de dulce și conțin doze din aproape toate vitaminele și mineralele

Semințe și alte nuci = 30 g / porție
Măsline 8-15 în funcție de cât de mari suntUlei maxim o linguriță  

Untul de arahide ar trebui să conțină doar arahide și porția corectă este de 1-2

lingurițe maxim

 

Uleiurile și semințele oleaginoase

 

 

Porția corectă a oleaginoaselor este de 30 g maxim

 

 

Asocieri corecte:

Nucile și semințele cu cereale și lapte

Uleiul cu legume / salate

De evitat în paste sau peste cărnuri grase 

 

Porția corectă

 

Cât de des: Datorită conținutului de acizi grași esențiali, ar trebui consumate zilnic, cel

puțin o porție pe zi
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Oleaginoasele sunt bogate în minerale și stimulează sistemul imunitarScad nivelul
colesterolului în sânge
Nucile ameliorează simptomele sindromului pre-menstruale
Fermitatea și catifelarea pielii este dată de acidul linoleic care menține intactă
structura și asigură hidratarea corespunzătoare
Vitamina E și zincul sunt și ele implicate în calitatea pielii, iar propietatie
antioxidante ale vit. E încetinesc procesul de îmbătrânire
Migdalele sunt bogate în vit E și sunt unele din cele mai bune surse vegetale de
calciu
Fisticul conține fier și calciu
Pentru vegetarieni, oleaginoasele reprezintă cea mai bună sursă de calciu și o bună
sursă de proteine

 
Bine de știut:
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Legumele verzi cu frunze ținute la temperatura camerei pot pierde peste 20% din
conținutul de vitamina C, de aceea ar trebui păstrate la frigider
Conservele de legume / leguminoase sunt o variantă sănătoasă, dar să nu aibă zahăr
adăugat
Vitaminele hidrosolubile, precum vit. C și complexul B, se dizolvă în apă, așa că evită
gătirea legumelor prin fierbere
Vit. C se oxidează la contactul cu aerul și este stabilă în soluții acide, deci stropiți cu
oțet sau zeamă de lămâie legumele tăiate ca să nu se înnegrească
Sarea scoate apa din celule, deci nu adăugați sare peste legume decât înainte de a
le consuma, altfel se înmoaie
Sparanghelul alb sau verde trebuie consumat în ziua în care este cumpărat
Leguminoasele trebuie lăsate la înmuiat peste noapte înainte de a fi fiertePentru a
evita oxidarea vit. C la contactul cu metalul, rupeți frunzele de salată cu mâna
Nu gătiți spanacul mai mult de 2-3 minute pentru a nu distruge vitaminele B și C
Licopenul din roșii nu este distrus prin gătire
Consumați vinetele la grătar sau amestecate cu puțină zeamă de lămâie 

Legumele ar trebui asociate cu proteine (carne, pește, brânză, ouă)
Peste salate poți adăuga o linguriță de ulei de măsline
Legumele cu amidon (cartof, fasole, mazăre etc) pot fi combinate alături de carne
pentru că neutralizează  aciditatea pe care carnea o provoacă în stomac  

 
 
Legumele și leguminoasele:

 
Asocieri recomandate
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Cantități nelimitate de legumeLeguminoasele și cartofii ar trebui păstrate la maxim
100 g / porție la slăbit 
Cartoful ar trebui consumat doar în ziua cu sala la slăbit  

Legumele sunt bogate în fibre și îmbunătățesc tranzitul intestinal
Pentru a evita carențele, este bine să consumăm legume cât mai variat colorate, atât
crude, cât și gătite
Broccoli conține cel mai mult fier dintre toate legumele

 
 
Legumele și leguminoasele:

 
Porția corectă

 
Cât de des

Cel puțin 2 porții de legume / zi 
 
Bine de știut
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Vit. C este hidrosolubilă, deci fructele trebuie spălate rapid sub jetul de apă
Fructele trebuie mâncate proaspete
Fructele uscate devin mult mai calorice din cauza concentrației nutrienților
Caisele și bananele continuă să se coacă și după ce au fost culese
Enzimele din ananas sunt distruse de căldură, deci ananasul trebuie consumat
proaspăt, nu din conservă sau compot
Banana mai spre verde are mai puțin zahăr, deci este mai indicată la slăbit 

 
 
Fructele

 
Toate fructele abundă în fitonutrienți, substanțe care protejează împotriva bolilor
cardiovasculare, a cancerului și au efect benefic asupra tuturor sistemelor din organism.
 
Secrete culinare:

 
Asocieri corecte

Aciditatea din fructe scade indicele glicemic al alimentelor cu care sunt consumate, de
aceea este populară și combinația dintre fructe și cereale
Conținutul de vit. C din fructe crește absorpția fierului 
 
Porția corectă & cât de des:

- maxim 1 fruct / masă sau gustare
- 1-2 fructe pe zi maxim
- la slăbit, preferați merele, perele, portocalele, fructe de pădure, kiwi, caise, piersici,
pepene
- doar în ziua cu sala: banană, struguri, mango
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Începe de unde ești. Indiferent ce este ideal să faci, important este să ai un plan
care implică pași mici înainte. Dacă spre exemplu acum mănânci zilnic dulciuri, nu te
aștepta ca de mâine să nu mai mănânci deloc. Echilibrat și realist ar fi sa începi să
renunți la ele 2-3 zile pe săptămână. Apoi și mai mult. Apoi și mai mult. Mereu să te
întrebi: care este cea mai mică schimbare cu impact mare pe care o pot face?
In order to be good at something, you need to allow to suck at it first - sport, meal
plan, abținere, disciplină etc. E greu să fii grozavă la ceva din prima. Dar ce poți face
este să ai răbdare cu tine până vei stăpâni din ce în ce mai bine anumite obiceiuri.
Bea 2-2.5 L apă / zi. Dacă uiți să o faci, ține în permanență lângă tine un pahar plin
sau pune-ți reminder pe telefon.
Primul lucru pe care îl faci când te trezești, ar trebui să fie să bei un pahar cu apă. Nu
cafea. Apă.
Când mănânci, concentrează-te pe asta. Nu mânca pe fugă sau în picioare. Fie și 10
minute dacă ai, stai jos la masă. Mestecă încet, respiră, simte cu adevărat aromele și
textura mâncării.
Plănuiește: if you fail to plan, you plan to fail. Pune pe hârtie ideile de mese și
ingredientele, nu le ține în capul tău, pentru că te vei gândi constant la asta și
provoacă anxietate legată de mâncare.
Consumă fructele întregi, 1-2 / zi maxim și în prima parte a zilei, de preferat până în
ora 16:00.Nu sări peste mese toată ziua ca să mănânci triplu seara. Chiar dacă iei 2
mese pe zi, asigură-te că sunt nutritive.
Alege gustări doar dacă ai nevoie dintre ele și doar între mesele cu distanțe mari.
Planifică-ți gustările și nu ciuguli toată ziua ba o migdală, ba o alună, pentru că e
ușor să scapi în ele și să consumi cantități mult mai mari decât crezi tu.
Fă mișcare oricând, oricum: plimbă-te prin parc, uită de lift, mergi mai mult pe jos, în
pauza de masă de la birou ieși li plimbă-te 10 minute măcar.
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Dacă mergi la sală, pregătește-ți geanta cu o seară înainte și las-o în fața ușii.
Dacă ieși în oraș la un eveniment cu mâncare, nu te duce nemâncată, o să fie greu
să te abții și probabil vei mânca mult și nu așa grozav.
Dacă ieși în oraș, ia măcar o gustare înainte. Dacă ajungi acolo flămândă, sansele să
iei o decizie bună scad considerabil.
Consumă proteine de calitate la fiecare masă și cel puțin o sursă de grăsimi pe zi,
deoarece ajută la scăderea poftei de dulce și scade sațietatea.
Dacă te simți lipsită de energie, poți lua supliment de magneziu și complex de
vitamine B.Evită prăjelile de orice fel.
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În afara faptului că momentul în care sună alarma de dimineață e cel mai nasol
moment al zilei (asta ar fi primul indiciu) iată câteva semne fizice al faptului că nu te
odihnești corespunzător:
Te concentrezi greu în timpul zilei la ce ai de făcut, de multe ori uiți lucruri, îți e greu
să fii atentă;
Te îmbolnăveși des: ești mai vulnerabilă în fața virușilor și a bacteriilor; ți s-a spus de
către un personal medical că prezinți risc crescut de boli cardiace sau inflamatorii;

Hidratarea și somnul sunt două aspecte esențiale nu numai pentru slăbit, ci pentru
sănătate în general.
 
Gândesc mult în metafore și îmi place să mă gândesc la sănătate ca la o casă care are
nevoie de mai mulți stâlpi de rezistență ca să facă față condițiilor din mediul
înconjurător și să nu se prăbușească. Unul dintre pilonii de rezistență ai
casei (sănătatea) este nutriția. Dar nutriția singură, oricât de bună ar fi ea, nu este
suficient de puternică, ci are nevoie și de alți piloni de susținere: hidratarea, somnul,
relaxarea, mișcarea fizică, felul în care gândim și ce ne spunem despre noi înșine,
fericirea și starea generală de bine, relațiile din viața noastră, credințele noastre,
experiențele – toate acestea se adună și ne influențează sănătatea într-un fel sau altul.
Astăzi ne vom concentra pe cum apa și somnul ne ajută să ne menținem sănătoase.
 
SOMNUL

Ce ți-e și cu somnul ăsta, că deși nu am întâlnit persoană căreia să nu îi placă
să doarmă, am întâlnit o grămadă de persoane care pur și simplu nu respectă
somnul așa cum ar trebui (inclusiv eu acum ceva vreme – aka acum vreun an).
 
CUM ȘTIM DACĂ NU DORMIM SUFICIENT? (sau nu ne odihnim corespunzător)

·     
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 Ești adesea într-o dispoziție proastă în timpul zilei; iritabilitate, nervozitate;
Îți este super greu să fii activă fizic și simți pur și simplu că nu poți face față deloc
exercițiilor fizice, mai ales celor de rezistență sau forță;
Ai probleme de greutate: uneori îți este mai tot timpul foame, alteori nu reusești să
simți foamea deloc; îți este foarte greu să slăbești.
Simți oboseală cronică zilnic.
Dureri/crampe musculare.
·Ești obosită indiferent câte ore dormi.

Când suntem obosiți avem mai multe pofte și ne este mai greu să ne controlăm.
Când suntem obosiți e mai tentant să apelăm la mai multă cafea și dulciuri ca să fim
în stare să terminăm ce avem de făcut.
În timpul somnului, corpul regulează doi hormoni responsabili de foame și sațietate:
leptina și grelina. În timp ce leptina îi spune creierului tău că ai mâncat suficient,
grelina îi spune că e timpul să mănâci. 
Când nu dormi suficient, corpul tău produce mai multă grelină – ceea ce înseamnă că
îți e foame mai des.
Calitatea somnului afectează felul în care corpul tău răspunde la insulină, ceea ce
poate influența în ce măsură grăsimea va fi depusă direct în țesutul adipos sau
folosită pentru alte funcții în corp.
În timpul somnului se stimulează hormonii de creștere, care sunt responsabili de masa
musculară, de aceea în zilele cu antrenamente intense simți nevoia să dormi mai mult
ca să te poți recupera.

 

 
Cum ne poate afecta calitatea somnului slăbitul?

·     
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Somnul bun începe de dimineață. Ideal ar fi să fim treziți de lumina naturală, așa că
dacă aveți posibilitatea să vă asigurați că dimineața pătrunde cât mai multă lumină
naturală în cameră, profitați de asta.

Nu apăsa butonul de SNOOZE. Oricât de tentat ar fi, ălea 10 minute de somn în plus
nu sunt de mare folos, tot ce facem este să amânăn inevitabilul, ceea ce probabil ne
va pune pe fugă apoi ca să nu întârziem. Știu că este greu, dar încercați pe cât de
des posibil să vă sculați din pat în secunda în care alarma sună. Puteți să puneți
telefonul cât mai departe de pat ca să fiți sigure că vă ridicați. 

Fiți atente la alcool și cafeină pe timpul zilei. Multe persoane care au probeme cu
somnul nu realizează că o cafea sau un ceai cu cofeină la ora 5 pm poate fi de vină.
La fel și sucurile cu cofeină băute seara sau alcoolul. Ideal ar fi să limitați cantitatea
de cofeină după ora 2 pm – asta pentru că fiecare corp metabolizează diferit
cofeina și aparent unele persoane o folosesc și elimină imediat din corp, în timp ce
altele o elimină mai greu și sunt afectate pe termen lung de ea.

Fiți active. Exercițiile optimizează nivelul hormonilor și ne ajută să dormim mai bine.
Aveți totuși grijă la exercițiile intense prea târziu seara, de genul HIIt, interval
trainings sau circuit – pentru că vă pot afecta somnul. Ideal ar fi ca un astfel de
antrenament să fie făcut cu aproximativ 4 ore înainte de culcare.

Luați o cină ușoară care se digeră rapid, cu mâncăruri cât mai neprocesate posibil și
multe legume. Ideal este să mâncați cu 3-4 ore înainte de culcare.
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Nu beți apă multă înainte de culcare ca să nu vă treziți noaptea pentru a merge la
baie.

Găsiți-vă o activitate relaxantă înaint de culcare, precum cititul, meditația sau scrieți
în jurnal.

Evitați ecranele luminoase cu 30 de minute înainte de culcare pentru că inhibă
producția de melatonină, adică hormonul care regulează somnul în funcție de lumină.

 Când se întunecă afară, crește melatonina în corp care transmite semnale creierului
că e timpul să dormim. În mod contrar, la lumină nivelul melatoninei scade.

O baie fierbinte sau un duș înainte de a merge în pat ne ajută să ne relaxăm.

Duceți-vă la somn pe bune. Găsiți un interval de somn care să vă ofere 7-8 ore de
dormit. Idealar fi să vă culcați în jur de 11 noaptea măcar.

Fiți constanți. Dacă de luni până vineri faceți totul perfect și când vine weekendul
somnul vostru devine iar haotic, o să fie o problemă să o luați de la capăt luni. Nu e
imposibil să vă obișnuiți cu un program de somn stabil, dar este la fel de ușor să vă
dezobișnuiți de el. Nu dormiți în weekend mult mai mult decât în timpul săptămânii.

Magneziu la cină vă poate ajuta să dormiți mai bine în timpul nopții, mai ales dacă vă
simțiți corpul foarte alert.

Beți un ceai de plante: sunt multe ceaiuri în farmacii care vă pot ajuta să dormiți mai
bine. Puteți experimenta cu ele.
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Transport intercelular: apa transportă nutrienți, oxigen, hormoni etc de la o celulă la

alta;

 Dizolvă diverse substanțe ca să poată fi mutate și folosite în corp;

Curăță: apa ne ajută rinichii și ficatul să filtreze și elimine toxinele din corp;

 Acționează ca lubricant pentru diverse țesuturi cum ar fi țesuturile conective (adică

Acționează ca o umplutură între încheieturi, ca atunci când sărim sau facem mișcare

să nu ne lovim oasele unele de altele;

  Regulează temperatura corpului.

Ne hidratează
Ne dă senzația de

sațietate și mâncăm mai puțin
Ne menține

procesele corpului la nivel optim

Ne regulează
temperatura corpului în timpul exercițiilor

Dacă ne hidratăm

corespunzător, pierdem mai puțină masă musculară și mai multă grăsime

Uneori setea se manifestă asemenea senzației de foame, motiv pentru care ar trebui

să bei apă constant pentru a nu confunda setea cu foamea

Deshidratarea poate crește pofta de dulce

 

Poate ați auzit până acum că aproximativ 50-60% din corpul nostru este efectiv

apă.

Ce face apa?

încheieturile) sau sistemul digestiv

 

Ce face apa când vrem să slăbim:
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Când bei apă, îți poți crește numărul de calorii pe care corpul tău de arde în repaos

Deshidratarea afectează performanța fizică, de aceea avem nevoie de mai multă
apă când facem mișcare

Apa previne sau chiar tratează durerile de cap, pentru că foarte des acestea apar

pentru că nu am băut suficiente lichide

Apa accelerează tranzitul intestinal și previne/tratează constipația
Rinichii și ficatul au nevoie de apă pentru a filtra și elimina toxinele

Când te trezești dimineața, primul lucru pe care ar trebui să îl faci, este să bei un

pahar de apă. Dacă poți adăuga și lămâie, și mai bine.

Bea un pahar de apă cu 30 de minute înainte de mesele principale ca să îți reduci

apetitul

Ține apă în aria ta vizuală: multe persoane nu se hidratează suficient pentru că pur și

simplu uită. Dacă apa este mereu la vedere, este mai ușor să decizi că ar trebui să o

bei.

Ține mereu apă la îndemână: asigură-te că ai mereu una sau două sticle de apă în

mașină sau pe birou în timp ce lucrezi.

 

 

Ce face apa când vrem să slăbim:

 

TIPS & TRICKS
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