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CELE MAI CUNOSCUTE DIETE: 

Dieta Atkins: Dieta Atkins este alcătuită dintr-o cantitate redusă de 

carbohidrați, o cantitate mare de grăsimi și proteine. Este alcătuită din 4 etape: 

a) Introducere: În primele 2 săptămâni, zilnic, sunt consumate mai puțini 

carbohidrați și mai multe alimente pe bază de grăsimi și proteine.  

b) Echilibrare: Cantitatea de nuci este sporită, destul de puține fructe, cu 

adăugarea legumelor, în timp ce sunt adăugați inclusiv carbohidrați. 

c) Slăbire: Sunt adăugați carbohidrați până la momentul realizării greutății țintă. 

d) Protecție: Atunci când greutatea ajunge la cea dorită, alimentația continuă cu 

cantitatea de carbohidrați consumată. 

Alimente care se pot mânca liber: =Toate tipurile de carne, pește gras și 

fructe de mare, produse lactate, legume, iaurt, nuci crude, toate tipurile de uleiuri 

sănătoase. 

Dezavantajele dietei Atkins: Deoarece se aplică un program de nutriție 

unilateral, vitaminele și mineralele din anumite alimente, care sunt aduse ca aport 

în organism, sunt reduse și pot apărea epuizarea, amețeala și lipsa de vitamine. 

Luni Mic dejun Ou în ulei, salată de legume cu ulei de 

măsline  

 Prânz Pui cu ulei de măsline, nuci crude  

 Cină  Masă de carne și salată 

 

Marți Mic dejun Ou cu cârnat 
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 Prânz Pui cu legume 

 Cină  Chiftea de pui, unt și legume 

 

Miercuri Mic dejun Omletă cu legume sotate cu unt  

 

 Prânz Măsline, salată, creveți 

 Cină  Chiftea de pui, unt și legume 

 

Joi Mic dejun Ou cu mult ulei, roșii, castravete  

 Prânz Carne grasă 

 Cină  Somon, salată 

 

Vineri Mic dejun Pastramă, ou 

 Prânz Carne de pui fiartă, nuci crude 

 Cină  Chiftea, legume verzi 

 

Sâmbătă Mic dejun Omletă cu mult ulei 

 Prânz Chiftea 

 Cină  Masă de carne, salată 
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Duminică Mic dejun Ouă, fazatramă 

 Prânz Masă de carne 

 Cină  Pui la grătar 

 

Dietă Dukan: 

Dieta Dukan este bazată pe proteine, îndepărtând carbohidrații din 

alimentație. Cel mai cunoscut avantaj este lipsa cuantificării caloriilor. Proteinele 

sunt nelimitate. 

Mic dejun Ceai de plante, 

Brânză 

Piept de pui 

Prânz Carne la grătar, 

Iaurt 

Gustare Clătite cu cereale integrale 

Cină Pui la cuptor, 

Carne la grătar 

Iaurt 

 

Dieta Karatay: 

Elementul special al dietei Karatay este de a abandona complet alimentele 

cu carbohidrați și făinoasele. Nucile crude pot fi consumate oricând. Este 

obligatorie consumarea a 2 litri de apă pe zi. Se recomandă o plimbare de minim 1 

oră. De fapt, nu este o dietă, ci este, per total, un stil sănătos de alimentație. 
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08.00- 

09.00  

Micul dejun Ou-măsline-brânză-caise uscate-ceai-nuci  

10.00 Gustare  1 fruct-iaurt 

13.00-14.00 Prânz 1 porție masă de carne-salată-masă de legume-

ayran 

15.00 Gustare 1 mână de nuci crude 

18.00-19.00 Cină Pește-salată-iaurt 

 

Nutriție Alkali: 

În cadrul acestei diete, este posibilă consumarea nelimitată a alimentelor 

listate. Dietele alcaline se referă la consumarea alimentelor prin luarea în 

considerare a valorii pH-ului acestora. Fructele și legumele pot fi consumate crude. 

Micul dejun iaurt 

ovăz 

nuci 

prune 

scorțișoară 

Gustare  1 fruct-apă minerală 

Prânz pâine de secară, 

supă de broccoli 

salată 
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Gustare fruct 

nuci crude 

ceai 

Cină pește 

salată cu mult suc de lămâie 

 

 

 

Nutriție vegană: 

Nutriția vegană respinge toate tipurile de alimente de origine animală. 

Nutrienții și vitaminele  specifice alimentelor de origine animală sunt extrase din 

legume și fructe. 

Micul dejun Ceai verde 

Brânză-măsline 

Ouă 

Pâine neagră 

Gustare  Salată 

Prânz Masă de varză 

Iaurt 

Salată 

Gustare Iaurt 

Salată, 
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Masă de legume verzi 

Cină Ceai verde 

 

Dieta mediteraneeană: 

Consumarea uleiului de măsline și a peștelui sunt vitale pentru dieta 

mediteraneeană. Omega 3, extras din pește și uleiul de măsline, în cadrul acestei 

diete, este foarte important mai ales pentru sănătatea sistemului cardiovascular. 

Omega 3 împiedică blocarea vaselor de sânge din corpul uman. 

Mic dejun Pâine albă integrală 

Brânză nesărată 

Măsline nesărate 

Salată cu mult ulei de măsline 

Prânz Ton 

Salată cu mult ulei, 

Pâine de tărâțe 

Cină Legume  

Iaurt 

Salată 

Gustare Fruct-lapte-nuci crude 

 

Dieta suedeză 
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Această dietă are în vedere pierderea rapidă în greutate. Este vital un 

consum redus de calorii și un consum sporit de cafea. 

Mic dejun Cafea cu zahăr 

Prânz Ouă-brânză Feta-pește-salată  

Cină Care fiartă-salată-iaurt 

 

Exemplu de programe de dietă pentru o alimentație sănătoasă 

Dieta 1      

Mic dejun  Gustare Prânz Gustare Cină 

Ou 

Brânză Feta 

Măsline 

Roșii 

Castravete 

Legume 

Ceai 

1-2 felii pâine albă 

integrală  

1 măr 

sau 

1 mână de nuci 

crude  

Masă de 

carne 

Salată 

1 felie pâine 

albă integrală  

1 măr 

sau 

1 mână de 

nuci crude 

Masă de 

legume 

Salată 

Iaurt 

 

Dieta 2     

Mic dejun  Gustare Prânz Gustare Cină 
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Ou 

Brânză Feta 

Măsline 

Roșii 

Castravete 

Legume 

Ceai 

1-2 felii pâine albă 

integrală 

1 măr 

sau 

1 mână de nuci 

crude 

Masă de 

legume 

Legume 

Iaurt 

Salată 

1 măr 

sau 

1 mână de 

nuci crude 

Pește  

Salată 

 

Aceste diete sunt sprijinite de programe adecvate de exerciții fizice. Putem 

duce o viață sănătoasă prin implementarea programelor similare de nutriție, în 

mod regulat, în viața cotidiană. Suplimentar la programele de alimentație 

sănătoasă, nu trebuie uitate exercițiile fizice regulate.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


