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Tabel cu substitute 

Categorii principale de alimentare 
 

I. CARNE & PEȘTE 

1. Hering ➢   Sardină 

2. Conservă de ton ➢   Conservă de sardine / hering 

3. Dorada ➢   Păstrăv, alt pește gras la alegere păstrând cantitate 

4. 100 grame de piept de pui / 

de curcan sau   ton (la conservă în 

suc propriu) 

➢   100 gr de creveți 

➢   70 gr de carne roșie 

➢   100 gr de mușchi de porc 

➢   3 Ouă 

➢   50 gr nuci 

➢   1 Ceașcă de brânză proaspătă 

➢   1 Ceașcă de fasole 

5. 100 gr pește gras (inclusiv somon 

proaspăt/ conservă / afumat) 

➢   150 gr de ton / curcan / creveți 

➢   100 gr carne roșie 

➢   1 Ceașcă de brânză proaspătă 

➢   3 Ouă 

6. 100 gr pește cu carnea albă 

(inclusiv creveți) 

➢   100 gr ton / curcan / piept de pui 

➢   75 gr carne roșie 

➢   100 gr mușchi de porc (slab) 

➢   3 Ouă 

➢   50 gr nuci 

➢   1 Ceașcă de fasole 
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7. 100 gr carne roșie (carne de vită) ➢   150 gr ton / curcan / creveți 

➢   100 gr somon sau alt pește gras 

➢   150 gr mușchi de porc slab 

➢   1 Ceașcă de brânză proaspătă 

➢   3 Ouă 

➢   1/3 Ceașcă de fasole 

8. Somon ➢   Ton / hering / macrou / sardine 

9. Păstrăv (pește carne albă) ➢   Cod / halibut / egrefin / merlan / pește –pescar / somn / 

barbun de mare / cambula / calcan sau limbă – de – cal / 

știucă / biban / crapul / șalăul / merluciu 

10. Ficat de cod ➢   Somon sălbatic / ficat de vițel sau de oaie (porție de 150 gr) 

11. Ficat de vițel ➢   Ficat de oaie / porc / pui 

12. Piept de pui  ➢   Copan de pui / piept de curcan 

13. Carne / organe de miel ➢   Carne / organe de vițel 

 

LACTATE 

1. 1 ceașcă de iaurt ➢ 1 ceașcă de brânză proaspătă 

➢ 2 ouă 

➢ 2 linguri rase de unt de arahide 

2. 30 gr brânză maturată / aprox. 

două degete 

➢ 1 ceașcă de lapte vegetal 

➢ ½ ceașcă de iaurt 

➢ 1 ou 

➢ 45 gr nuci 

3. 1 ceașcă de lapte vegetal ➢ ½ ceașcă de brânză proaspătă (de casă / urdă / ricotta / 

mozzarella) 

➢ ½ ceașcă de iaurt 

➢ 30 gr de brânză maturată 

➢ 50 gr urdă 
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4. Cremă de brânză ➢ 1 ceașcă de brânză proaspătă amestecată cu o lingură 

mare de iaurt 3.5- 5% grăsime 

5. Brânză de capră ➢ Brânză de oaie / bivoliță / vacă 

6. 1 lingură de Parmezan ras ➢ 1 lingură de altă brânză maturată rasă 

7. 1 ceașcă de lapte de cocos ➢ 1 ceașcă de lapte vegetal (migdale / quinoa / orez) 

8. 1 ceașcă de brânză ricotta ➢ 1 ceașcă de urdă/ brânză proaspătă 

9. Kefir ➢ Iaurt natural simplu / lapte bătut (aceeași cantitate) 

 

II. FRUCTE 

1. ½ Banană ➢ 1 Măr 

2. 2 Prune mici ➢ 15 – 20 Boabe de struguri* 

3. 1 Piersică ➢ 1 Portocală 

4. 1 Ceașcă de fructe de pădure ➢ 1 ceașcă de pepene galben sau roșu 

5. 2 Rondele de ananas ➢ ½ Mango 

6. 1 Papaya ➢ 1 Mango / 2 kiwi 

7. 2 Kiwi ➢ 1 Pară 

8. 1 Avocado ➢ Un pumn mic de nuci 

9. 1 Grapefruit ➢ 1/3 Pomelo / 1 portocală 

10. 1 Mango ➢ 1 Papaya / 1 piersică sau nectarină 

11. ¼ Ananas ➢ 1 Papaya / 1 mango 

12. 1 Lime ➢ ½ Lămâie 

13. Gutuie ➢ Măr verde acrișor 

14. Rodie ➢ 3-4 Felii de ananas / 1 mango copt 

 

III. LEGUME 

1. Brocoli  ➢ Conopidă 

2. Andive ➢ Ruccola / radicchio / varză roșie / varză albă 

3. Zucchini ➢ Dovlecel românesc 

4. Vinete  ➢ Dovlecel / ciuperci în aceeași cantitate ca cea înscriasă 

în meniu 
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5. Sparanghel ➢ Praz / broccoli 

6. ½ Sfeclă roșie ➢ 1 Morcov 

7. Varză de bruxelles ➢ Broccoli / varză albă 

8. Măsline verzi ➢ Capere  

9. Țelină căpățână ➢ Rădăcină de pătrunjel / frunce de țelină tocate 

10. Frunze de spanac ➢ Salată kale / lobodă / untișor / verdețuri de sezon 

11. 1 Ceașcă de ardei ➢ 1  Ceașcă de muguri de varză de Bruxelles 

12. O mână de inflorescențe de 

broccoli 

➢ 2 Mâini de salată verde (frunze verzi) 

13. 1 Ceașcă de ciuperci gătire (sau 

2 cești de ciuperci crude) 

➢ ¾ Ceașcă de mazăre gătită 

14. Cartof dulce ➢ Dovleac  

15. 1/3 Ceașcă de mazăre gătită ➢ 1 Ceașcă de fasole verde 

16. Salată de vinete ➢ Guacamole 

17. Ardei gras ➢ Gogoșar / ardei capia 

18. Salată verde ➢ Orice alt fel de legumă cu frunze verzi – baby spinach / 

rucola / kale 

 

IV. OLEAGINOASE & PSEUDOCEREALE 

1. Nuci macadamia ➢ Nuci românești / nuci braziliene / nuci pecan / caju / 

migdale / fistic crud 

2. Migdale ➢ Fistic / alune de pădure 

3. Nuci braziliene ➢ Nuci macadamia / migdale / pulpă de cocos crud 

4. Quinoa ➢ Mei / amaranth / couscous / hrișcă 

5. Semințe de chia ➢ Semințe de in / cânepă / dovleac 

6. 1/3 Ceașcă de orez* ➢ ½ Ceașcă de paste integrale sau couscous* 

➢ 1 Cartof dulce mic 

➢ 1/3 Ceașcă de orz fiert 
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V. LEGUMINOASE & ALTE INGREDIENTE 

1. Năut ➢ Fasole roșie / fasole neagră / mazăre / linte 

2. Ierburi mediteraneene ➢ Mix busuioc, pătrunjel și oregano (uscate sau proaspete) 

3. Șofran ➢ Turmeric 

4. Oțet balsamic ➢ Zeamă de lămâie 

5. 1 Ou de găină ➢ 45 gr Ton / curcan / creveți 

➢ 30 gr Somon sau alt pește gras 

➢ 45 gr Mușchi de porc (slab) 

➢ ½ Ceașcă de brânză prospătă 

➢ 3 Ouă de prepeliță 

6. 1 Lingură de unt de arahide ➢ 1 Linguriță altă variantă vegetală de unt (de alune, de 

migdale, pastă de susan) cu condiția ca ambele variante să 

nu aibă zahăr adăugat 

7. Sare ➢ Plante aromatice 

8. Ulei de cocos pentru gătit ➢ Ulei de măsline / ulei din sâmburi de struguri 

9. Cracker Wassa ➢ Craker Finn Crisp 

 

 

VI. OBSERVAȚII 

➢ Substituirile sunt valabile în ambele sensuri. 

➢ Substituirile se fac respectând cantitatea prescrisă inițial. 

➢ ½ ceașcă = 113 gr ; 1 ceașcă= 226 gr sunt valabile pentru alimentele pentru care se 

specifică această unitate de măsură 

Precizări suplimentare –  

➢ Este esențială hidratarea (minim 2 litri de apă zilnic). Pentru a respecta cu ușurință regula, 

la fiecare masă principală se pot bea 2 pahare de apă plată și în plus o altă sticlă de 0.5 l de 

apă plată pentru restul zilei. 

➢ Puteți consuma ceaiuri din plante sau orice alt ceai (ceai verde, ceai negru, ceai alb, ceai 

din ghimbir, ceai din piper roșu) vă doriți, cu condiția de a nu folosi zahăr sau miere la 

îndulcirea lor. Dacă nu este posibil acest lucru, le puteți îndulci cu 1 linguriță rasă de Green 
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Sugar. Achiziționați ceaiuri vărsate de la Plafar sau din surse cât mai aproape de natură cu 

putință.  

➢ De principiu lichidele permise sunt - apă, limonadă neîndulcită și ceaiurile neîndulcite, 

cafea neîndulcită sau îndulcită cu extract de ștevie (Green Sugar). Atât. 

➢  În zilele în care se bea cafea sau ceaiuri diuretice (nu faceți exces), se suplimentează 

cantitatea de apă pentru a preveni deshidratarea. 

➢ La cafea putem adăuga lapte vegetal nu și lapte de origine animală. În caz contrar blocăm 

procesul de arderi a grăsimilor chiar și 24 de ore de la cafeaua cu lapte. De asemenea, cafea 

nu se consumă niciodată pe stomacul gol, înainte de hidratarea corespunzătoare de la trezirea 

și luarea micului dejun, pentru a nu susține creșterea nivelului de stres al organismului după 

noapte. 

➢ La supele cremă de legume se pot folosi orice legume cu excepția cartofilor (de asemeni, 

făina, tăițeii și crutoanele sunt excluse la această masă). 

➢ Puteți acri ciorbele cu borș natural, făcut în casă sau cumpărat din surse sigure. 

➢ În privința orarului de mese - prima masă o luăm în maxim 1oră de când ne-am trezit, iar 

apoi luăm o masă la 2 – 4,5 ore. Ultima masă a zilei trebuie să fie cu 90 minute înainte de 

culcare astfel încât procesul de digestie să nu tulbure somnul.  

➢ Ori de câte ori intervine senzația de foame pe parcursul zilei puteți introduce o gustare 

dintr-un măr verde acrișor, un pahar de iaurt sau kefir sau 15 – 20 bucăți oleaginoase. 

Oleaginoasele nu le introducem ca gustare suplimentară mai des de 2 ori pe săptămână.  

➢ Fasolea verde, mazărea, ciupercile, broccoli, morcovi, varza de bruxelles, conopida, fructele 

de pădure, pot proveni din sursă congelată, mai ales pe perioada iernii. 

➢ Se poate consuma, o dată pe săptămână, 1 pahar de vin roșu 

➢ Pentru substituirea gustărilor din oleaginoase aveți la dispoziție următoarele variante: 

sticksuri din legume crude cu 2 linguri rase de unt de arahide, un pahar de kefir/ iaurt natur/ 

lapte bătut, o felie de caș și 2 crudități la alegere, pasta dintr-un avocado pe 2 crackerși Wassa. 

 

➢ Tărâțatele și fulgii de hrișcă sunt echivalent. De preferat ar fi să fie hidratate înainte de 

utilizare. 

➢ Semințele de in se consumă măcinate sau hidratate în prealabil într-un pahar cu apă pentru 

15-20 minute minim. Dacă sunt măcinate, acestea trebuiesc consumate imediat. 

➢ Dacă aveți dificultăți în a digera carnea de vită, puteți consuma la gustarea de după masă 

cu carne de vită 2-3 feliuțe de ananas pentru a ajuta corpul cu ceva enzime.  
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➢ La gătit se folosește uleiul din sâmburi de struguri sau untul de cocos. In salate folosim 

ulei de măsline.  Când tragem legumele la wok folosim foarte puțin ulei/ unt de cocos (maxim 

o lingura); 

➢ În cazul în care aveți poftă exagerată de gustul dulce, luați suplimente cu crom, glutamină 

și eventual un complex de vitamina B (respectând indicațiile medicului). 

➢ Usturoiul e permis în orice mâncare doriți, atât vreme cât nu se folosește la mujdeiuri în 

combinație cu mult ulei. Modul hipocaloric de preparare este tocat și amestecat cu puțină apă 

caldă și cimbru. 

➢ La restaurant, salatele se vor cere întotdeauna nepreparate. Ca și în cazul preparării de 

acasă a salatelor, acestea se vor prepara cu 1 linguriță ulei măsline și lămâie după gust. Vă 

încurajăm să folosiți o gamă diversificată de verdețuri și condimente pentru gust. 

Recomandăm, de asemenea folosirea unui pulverizator, pentru ulei  ce se va folosi de 4-5 ori 

pentru o salată. 

➢ Pentru legumele sau carnea trase la tigaie : nu se va folosi ulei; putem folosi, la nevoie 1-

2 linguri de apă. Pe parcursul preparării se vor adăuga condimentele (cât mai diverisificate, 

după gust). La finele preparării, după stingerea focului, se va adăuga un cub de unt cât buricul 

degetului mare de la mână și se amestecă cu legumele sau carnea. 

➢ Legumele congelate: se pun într-o cratiță acoperită cu un capac cu gaură sau puțin pe 

marginea cratiței, la foc mic. Pe parcursul preparării se adaugă condimente după gust. La 

sfârșitul preparării, după stingerea focului, se adaugă un cub de unt. 

➢ Creveții congelați: se pun în tigaie fără ulei; se acoperă cu un capac pentru circa 2 min 

după care se amestecă, se adaugă condimente după gust (recomand neapărat folosirea 

busuiocului și a firelor de cimbru în acest caz); la nevoie se folosesc 2-3 linguri apă. Aproape 

de finalul preparării se adaugă zeama de la o lămâie, se mai lasă pe foc 2 min. După finalizarea 

preparării și stingerea focului se adaugă un cub de unt. 

➢ Mâncarea gătită (mazăre, fasole verde cu usturoi, mâncare de praz, etc): călirea cepei, 

legumelor nu se face în ulei, de preferat. Dacă totuși abordăm aceasta soluție, folosim cele 

menționate mai sus. Călirea se va face cu 1-2 linguri apă. Singurul moment în care se va adăuga 

1 lingură de ulei măsline pentru câteva porții de mâncare gătită este la sfârșitul preparării, 

după circa 5 min de la stingerea focului. 

➢ Carnea de vită și de porc recomandăm să fie mâncată doar la prânz, nu și seara. 

➢ Orezul, pastele recomandăm să fie integrale. 

➢ Dacă se consumă orez, paste sau cartof, recomandăm să țineți cont de dimensiunile din 

planurile alimentare și să fie neaparat însoțite de legume și/sau salate. 
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