
 
 

 

 

Acest jurnal de fitness este ghidul tău spre un stil 

de viață sănătos.  

Informațiile sunt structurate pentru a te ajuta să 

înțelegi importanța schimbărilor treptate pe care 

sperăm că le vei face pe durata celor 90 zile. În fiecare 

zi, vei descoperi cel puțin o informație prețioasă sau o 

mică provocare alimentară și de antrenament. 

Acest ghid implică efort fizic moderat, dar 

constant. Urmează ghidul și vei observa schimbări 

majore ale corpului tău, ale modului în care te simți, ale 

nivelului de energie și ale stării de sănătate. Folosește 

jurnalul conform instrucțiunilor și notează cât mai 

multe informații, acolo unde este necesar. 

 

 

Acest jurnal a fost creat de specialiști în domeniul fitness-ului și nutriției, care fac parte 

din echipa Fantastic Fit, coordonați de Daniel Doroftea, antrenor și nutriționist. 

  



 
 

Jurnalul cuprinde: 

 

- 90 zile în care să îți notezi ce ai mâncat; 

- 3 provocări lunare de mișcare; 

- 3 provocări lunare de alimentație; 

- 12 provocări săptămânale de mișcare; 

- 3 planuri alimentare de câte o zi; 

- 24 sfaturi cu privire la antrenamente; 

- 23 sfaturi cu privire la alimentație; 

- 22 citate motivaționale împărțite periodic pe durata celor 

90 zile care să te țină concentrat pe ceea ce ți-ai propus; 

- 21 de curiozități despre funcționarea corpului uman, 

numărul de calorii consumate în activitățile fizice, cât și cele din 

conținutul unor alimente; 

- 3 rețete de mâncare sănătoasă; 

- Fișe de măsurători pentru monitorizarea evoluției tale pe 

durata celor 90 zile și detalierea normelor standard; 

- Spații pentru monitorizarea activității fizice zilnice;  

- Design specific pentru monitorizarea zilnică a provocărilor 

de nutriție și antrenament; 

- Informații pe care le vei descoperi pe parcurs, în legătură 

cu provocarea alimentară. 



 
 

 



 
 

  



 
 

Valori detaliate ale evaluării corporale: 

• Procentul de grăsime  

% grăsime bărbati Apreciere % grăsime femei 

< 5 - 6% Grăsime esențială (subponderal-anormal) < 13% 

6 - 13% Atleți, sportivi, subponderali 13 - 15% 

10 - 14% Ușor subponderal 16 - 19% 

14 - 17% Tonifiat  20 - 24% 

15 - 20% Sănătos  20 - 25% 

21 - 30% Supraponderal  26 - 35% 

> 30% Obezitate > 35% 

 

• Indicele de masă corporală (IMC) 

Indicele de masă corporală (Kg/m2) Categoria  

< 18,5  Subponderal 

18,5 – 24,9  Normoponderal 

25 – 29,9  Supraponderal 

30 – 34,9  Obezitate gradul I 

35 – 39,9  Obezitate gradul II 

> 40  Obezitate morbidă 

 

• Procentul de lichide 

Acesta scade o dată cu vârsta din cauza scăderii masei musculare și creșterea procentului de grăsime 

din corp. 

• Vârsta metabolică 

Aceasta trebuie să fie mai mică decât vârsta ta actuală; reprezintă, de fapt, vârsta corpului tău. 



 
 

 

 

Cum se folosește Jurnalul de fitness? 

 

Pentru fiecare zi am pregătit un loc pentru jurnalul alimentar. În 

spațiile goale trebuie să treci ora la care ai mâncat, ce ai mâncat 

și cantitatea.  

 

În spațiul destinat antrenamentului trebuie să treci activitatea la 

care ai fost la sală, iar, dacă nu ai fost, poți trece ce exercițiu ai 

făcut (poate fi exercițiul zilei din recomandările noastre). 

 

În fiecare lună ți-am pregătit câteva provocări și, pe parcursul 

jurnalului, vei primi informații despre cum se completează diferite 

porțiuni, în funcție de provocarea lansată. 

 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

                                                                                                                                               



 
 

  



 
 

Despre zahăr 

Zahărul este unul dintre cele mai periculoase alimente pentru 

sănătatea noastră. Studiile arată că românii consumă în medie câte 30 kg 

pe an. Media europeană este de este 16 kg, în timp ce în unele zone din 

Statele Unite consumul ajunge și la 60 kg.  

Probabil te gândești că nu este cazul tău pentru că folosești zahăr 

doar în cafea și ceai. Cea mai mare cantitate de zahăr pe care o consumi 

se găsește în diverse alimente sau băuturi. Pe parcursul acestei luni vei găsi 

pe anumite pagini cantitatea de zahăr din diverse alimente. 

American Heart Association recomandă un consum zilnic de zahăr 

adăugat de maxim 37 g pentru bărbați și maxim 25 g pentru femei. Raportat 

la un an, avem un maxim de 13 kg la bărbați și 9 kg la femei.  

Ce face zahărul? 

- Una din principalele cauze de diabet de tip 2; 

- Favorizează stocarea grăsimii în jurul abdomenului; 

- Te ”ajută” să devii obez; 

- Favorizează apariția bolilor de inimă; 

- Hrănește celulele canceroase; 

- Te îmbătrânește; 

- Cauzează deficiențe minerale importante în organism (crom, 

magneziu, zinc); 

- Creează dependență; 

- Favorizează apariția cariilor. 

Lista poate continua. O întrebare des întâlnită – cum scap de pofta de 

dulce? Pofta de dulce apare în urma carenței de crom, dată de consumul de 



 
 

zahăr și, astfel, se creează un cerc vicios. Consum de zahăr – nivel scăzut de 

crom – poftă de dulce – consum de zahăr. Trebuie să vedem care este 

cauza. Dacă vom consuma suplimente de crom nu rezolvăm problema. Dacă 

mergem la cauză și scădem cantitatea de zahăr, scădem și pofta de dulce. 

Recomandarea noastră de înlocuire a zahărului este extractul de 

ștevie. 

În provocarea cu zahărul din această lună ne vom raporta la 

numărul de cuburi de zahăr “consumate”.  

1 cub = 6 g zahăr.  Pe fiecare pagină din această lună sunt desenate 

14 cubulețe de zahăr. Calculează adaosul de zahăr cumulat cu cel 

din alimente și încercuiește cantitatea aproximativă consumată și taie 

cubulețele ramase libere. Consumul maxim ar trebui să fie de 6 

cubulețe în cazul femeilor sau de 8 în cazul bărbaților.   

  



 
 

 



 
 

  



 
 

 



 
 

 


