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2.1 Calculul necesarului caloric



Informații generale

Dieta este elementul cel mai constant și indispensabil 

menținerii stării de sănătate

Alimentația persoanelor cu diabet nu trebuie să fie diferită de cea a 

celorlalte persoane, ci doar adaptată necesităților individuale

Dieta trebuie să fie echilibrată din punct de vedere calitativ și 

cantitativ

Alimentaţia sănătoasă = 3 mese principale + 2-3 gustări

Consum moderat, dar variat de alimente

Asigură un echilibru caloric şi nutritiv



Calorii și echilibru caloric

Echilibrul caloric reprezintă asigurarea unei cantităţi de 

energie necesară şi suficientă organismului în decursul 

unei zile prin aportul corespunzător de calorii

Energia este exprimată în kilocalorii (kcal) sau în 

kilojoule (KJ) însă, în general, se utilizează termenul de 

calorie (cal).

1 kcal= 4 KJ

Sursele de calorii sunt: proteinele, glucidele, lipidele, la 

care se adaugă şi alcoolul

Alcoolul nu are valoare nutritivă, dar consumul se 

asociază cu un aport caloric considerabil



Necesarul caloric

Se stabilește de către medic pe baza

Greutății corporale

Vârstei şi sexului

Efortului fizic

Stărilor speciale (de exemplu, în sarcină, lactaţie)

Este important de știut că:

1 gram de proteine eliberează 4 kcal

1 gram de glucide eliberează 4 kcal

1 gram de lipide eliberează 9 kcal

1 gram de alcool eliberează 7 kcal



Necesarul caloric- metode de calcul

Există mai multe metode de calcul a necesarului caloric

Stabilirea necesarului caloric se face de obicei în cadrul 

consultaţiei medicale iniţiale, ulterior se poate modifica în 

funcţie de evoluţia curbei ponderale



Rationament de calcul al necesarului 

caloric

Anexa ghid nutritie Ministerul Sănătăţii

http://www.ms.gov.ro/documente/6%20Anexe%20ghid%20populatie_8319_6031.pdf

http://www.ms.gov.ro/documente/6 Anexe ghid populatie_8319_6031.pdf


Rationament de calcul al necesarului 

caloric

A. Dacă IMC este cuprins intre 22-25 kg/m2 (greutate 

normală, se doreşte menţinerea ei), necesarul caloric este:

-subiect activ: 31-35 kcal/kg greutate ideală;

-subiect moderat activ: 26-31 kcal/kg greutate ideală;

-subiect sedentar: 22-26 kcal/kg greutate ideală.

Metoda rapidă- 30 kcal/kg greutate ideala

B. Dacă IMC>25kg/m2 (se doreşte reducerea greutăţii) 

necesarul caloric este <22kcal/kg greutate ideală.

C. Dacă IMC <22kg/m2 (se doreşte creşterea greutăţii)

necesarul caloric este >35kcal/kg greutate ideală.



Calculul greutăţii ideale

Formula de calcul pentru greutatea ideala este diferentiata pe 

sexe:

V -20

G i = 50 + 0,75 x (I - 150) + ------------ (pentu bărbaţi)                                                              

4

V -20

G i = [50 + 0,75 x (I - 150) + ------------ ] x 0,90 (pentru femei)                                                             

4

În care: G i = greutate ideală

I = înaltimea în cm

V = vârsta

Metoda rapidă

Gideală=25 x I (m)²



Exemple

Bărbat, 70 kg, 1,70 m- IMC=24

NC=30kcalx70kg= 2100 kcal

Femeie, 70 kg, 1,55 m- IMC=29

NC=22 kcalxGreut ideală

Greut ideală=25x1,55²=60kg

NC=22x60= 1320 kcal



Piramida alimentară
Exprimare grafică a recomandărilor nutriţionale, a cantităţilor 

şi a tipurilor de alimente ce trebuie să fie consumate zilnic 

pentru a menţine starea de sănătate şi pentru a reduce riscul 

de dezvoltare a diverselor boli legate de alimentaţie
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Piramida alimentară: număr de 

porții
• Recomandările sunt exprimate în porţii de alimente al căror 

consum zilnic furnizează toţi nutrienţii esenţiali.

1. Pâine, cereale, orez şi paste (6-11 porţii pe zi)

2. Legume şi vegetale (3-5 porţii pe zi)

3. Fructe (2-4 porţii pe zi)

4. Lapte şi produse din lapte (2-3 porţii pe zi)

5. Carne, peşte, ouă (2-3 porţii pe zi).

6. Grăsimi, uleiuri, dulciuri, sare – consum limitat
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Numărul de porții care pot fi consumate depinde de 

necesarul caloric global! 

Respectarea cantității per porție este importantă pentru 

scăderea în greutate și/sau menținerea greutății! 



Numărul de porţii în funcţie de 

necesarul caloric

1200 kcal 1500 kcal 1800 kcal

Pâine, cereale, 

orez şi paste 

5 6 8

Legume şi 

vegetale 

3 3 5

Fructe 2 3 4

Lapte şi 

produse din 

lapte 

2 2 2

Carne, peşte, 

ouă 

2 2 3

Grăsimi, uleiuri, 

dulciuri, sare

consum limitat consum limitat consum limitat



Ce înseamnă o porţie?

Pâine şi cereale

1 felie pâine (de aprox. 40 grame)

2 linguri mămăligă moale (pripită)

1 bol mic de cereale (aprox. 3 linguri)

1/2 cană de orez sau paste gata fierte

2 biscuiţi

1/2 de covrig, corn

Legume şi vegetale

1 bol mare (de 250-300 ml) de legume crude

1 cană (de 200 ml) de legume fierte

1/2 de cană de fasole boabe uscate, linte, mei, mazăre uscată -

fierte

1 cartof mediu sau 2 linguri de piure



Ce înseamnă o porţie?

Fructe

1 fruct de mărime medie (citrice - portocală, grapefruit, măr, 

pară, piersică, nectarină, banană, banană nu foarte coaptă - dacă 

banana este foarte coaptă se consumă doar jumătate)

2 fructe mici (kiwi, caise, prune, minole, mandarine, etc)

1/2 cană de: cireşe, vişine, zmeură, mure, căpşuni, fructe de 

pădure, struguri, coacăze, agrişe etc

1 felie de pepene galben sau verde (aproximativ 300 grame)

1/4 pomelo, 1 felie ananas

1/2 de ciorchine de strugure de mărime medie (sau 20 de boabe)

1 pumn mic de seminţe uscate (migdale, fistic, nuci, alune de

pădure, seminţe de floarea soarelui)

1 pumn mic de fructe uscate (smochine, caise, prune, stafide, 

curmale) - cu prudenţă la pacienţii cu diabet, au conţinut mare 

în glucide (aprox. 60-70g lucide pe 100g produs)

1/2 pahar de suc de fructe (fructe proaspăt stoarse)



Ce înseamnă o porţie?

Lapte şi derivate din lapte
o cană de lapte degresat/semidegresat (200-250ml)

1 iaurt, sana, lapte bătut, kefir fără adaos de zahăr (150-200ml)

1 felie cât podul palmei de brânză, telemea de vacă, mozarella, 

urdă

2 linguri de brânză de vaci slabă

Carne, peşte sau ouă
o bucată de carne slabă de orice fel (pui, curcan fără piele) de 

mărimea podului palmei

2 felii subţiri de şuncă slabă (pui, curcan)

carne roşie de vită sau porc: se recomandă a se consuma 

de 1-2 ori/lună

o porţie de peşte slab (păstrăv, somon, cod, ton etc) de mărimea 

unei palme

1 ou (de 2-3 ori pe săptămână)



Ce înseamnă o porţie?

Dulciuri şi grăsimi

1 linguriţă de ulei, unt sau margarină tartinabilă

1 lingură de smântână

1 linguriţă de zahăr

1 linguriţă de gem, miere de albine sau cremă de ciocolată

4 pătrăţele de ciocolată neagră

2-3 linguriţă de tort sau prăjitură



2.2 Calculul hidraţilor de carbon (HC) –

surse și conţinutul în HC al alimentelor



Glucidele (hidrați de carbon, HC)

Cea mai importantă sursă de energie pentru 

organism

Furnizează 50-55% din aportul energetic total

Glucide simple
(se absorb rapid şi cresc cel mai mult glicemia)

Glucoza – în cantităţi mici în fructe şi 

vegetale şi în cantităţi mari în miere

Fructoza – în fructe, legume, miere

Zaharoza – zahăr   

Lactoza – în lapte şi produse lactate

Glucide complexe: 
în cereale, produse pe 

bază de cereale, 

cartofi, legume, fructe



Consumul de HC în diabet

În alimentaţia persoanelor cu diabet trebuie 

să predomine glucidele complexe din 

cereale, fructe, legume şi lactoza din 

lapte şi produse lactate

Pacienţii cu echilibru glicemic foarte bun 

pot să consume ocazional şi în cantităţi 

mici produse ce conţin zahăr



Calculul HC

Cantitatea totală de HC permisă se va 

calcula pornind de la necesarul energetic 

stabilit, din care 50-55% provine din HC

Ex. La o dietă de 1600 kcal corespund 880 kcal 

din HC, adică  220g HC

Pasul următor este împărţirea glucidelor 

pe mese şi gustări

Ultimul pas este stabilirea cantităţilor de 

alimente, în funcţie de conţinutul în HC



Conţinutul de HC din alimente

Alimente Conținut de 

HC/glucide la 100 g 

aliment

Pâine 50 g

Cartofi, orez, paste (fierte) 20 g

Mămăligă moale 12 g

Lapte, brânzeturi, iaurt 5 g

Mazăre și fasole uscată, pastă de roșii 20 g

Morcovi, mazăre, fasole verde, sfeclă roșie, bulion 10 g

Ardei, roșii, castraveți, vinete, conopidă, dovlecel, 

gulii, varză, spanac, salată

Maxim 5 g

Prune, struguri 20 g

Pere, gutui, banane, cireșe 15 g

Mere, căpşuni, portocale, mandarine, ananas, 

piersici, caise, vişine, zmeură, mure

10 g

Dulciuri 50 – 100 g
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Model de dietă: 1600 kcal/220 g HC

Masa Conținut 

în HC

Alimente

Mic dejun 60 g • 2 felii (80 g) pâine integrală - 40 g HC

• Margarină 10 g- 0 g HC

• 2 felii șuncă slabă sau 1 ou- 0 g HC

• 1 roşie sau 1⁄2 ardei - 10 g HC

• 1 iaurt sau un pahar lapte (200 ml) - 10 g HC

Gustare 15 g 1 porţie fructe

Prânz 75 g • Salată mare de crudităţi, fără sos/maioneză SAU 

• 1 porţie de supă de legume (fără smântână, paste, 

cartofi, orez) – 15 g HC

• 1 felie pâine – 20 g HC

• O porţie carne slabă (pui, curcan) sau peşte- 0 g HC

• 200 g cartofi, orez, paste fierte – 40 g HC

Gustare 15 g 1 porţie fructe sau 200 ml iaurt

Cină 50 – 60 g • O salată mare de crudităţi, fără sos/ maioneză, cu 1 

porţie de brânză - 20 g HC PLUS 2 felii pâine – 40 g HC

SAU 

• 300 grame mămăligă cu 2 porţii brânză – aprox. 50 g HC



Indexul glicemic
• Indexul glicemic este o caracteristică a diferitelor alimente 

care arată capacitatea lor de a creşte glicemia. 

La aceeaşi cantitate de glucide, vor fi preferate alimentele cu 

index glicemic mic sau mediu (de exemplu pâine neagră în 

loc de pâine albă).

Index glicemic 

mare

Pâinea albă, produsele de patiserie, cartofii, bananele, 

orezul alb, pizza, îngheţată, smochinele, strugurii, 

ananasul, pepenele galben, morcovii, sucul de 

portocale, fructele în sirop, dulceaţa, ciocolata albă şi 

cea cu lapte, cartofii prăjiţi, chipsurile, pepenele verde

Index glicemic 

mediu

Portocalele, cerealele integrale, pâinea neagră, cartofii 

dulci, orezul brun, iaurtul, ciocolata neagră cu un 

conţinut de cacao mai mare de 70%, fructele roşii, soia

Index glicemic 

mic

Majoritatea fructelor şi legumelor, cu excepţia cartofilor 

şi a pepenelui galben

Laptele



Îndulcitorii artificiali

Nu au calităţi nutritive deoarece nu furnizează energie 

(sau este în cantitate neglijabilă), dar au putere mare de 

îndulcire

Exemple:

- zaharina

- aspartamul conţine fenilalanină şi este metabolizat 

similar proteinelor,furnizând 4kcal/gram.

- Sucraloza (Splenda)

- Ciclamatul

Se recomandă utilizarea acestora în cantităţi 

moderate (nu mai mult de 6-8 tablete / zi sau 

echivalent). 



Înlocuitorii de zahăr (Poliolii)

Exemple: manitol, sorbitol, xilitol, isomalt, maltitol, 

lactitol, eritritol 

Se găsesc în natură în fructe şi legume şi sunt utilizaţi ca 

îndulcitori în industria alimentară; 

Nu sunt lipsiţi de calorii, dar aportul energetic este mai 

mic decât în cazul glucidelor. Răspunsul glicemic după 

ingestia acestor îndulcitori este redus.

Stevia
Este considerată cea mai dulce plantă din lume

Extractul său alb-cristalin, steviosidul, este un 

îndulcitor natural fără calorii, cu putere de îndulcire 

de 100-300 ori mai mare decât a zahărului. 



2.3 Aportul de lipide



Lipidele

Principala formă de depozit energetic a organismului

Consumul crescut de grăsimi duce la plus caloric

Lipidele trebuie consumate cu moderaţie – maxim 30% 

din totalul caloriilor consumate

Lipide saturate
Provin din grăsimi animale, care se 

găsesc în carnea grasă, unt, untură, 

slănină, mezeluri, unele produse 

lactate (mai ales brânzeturi 

fermentate)

Provin din uleiuri vegetale, fructe 

oleaginoase (nuci, arahide, 

alune), peşte, fructe de mare. 

Ele au rol protector împotriva 

apariţiei bolilor cardiovasculare

Consumul acestor lipide 

trebuie să reprezinte 2/3 din 

cantitatea totală de lipide 

consumată zilnic.

Lipide nesaturate

Consumul crescut de lipide saturate 

contribuie la apariţia aterosclerozei 

şi a dislipidemiilor!



• Grăsimile de tip trans- sunt cele mai nocive 

pentru organism. Ele se găsesc în alimentele de 

origine animală şi în grăsimile hidrogenate 

folosite în industria alimentară, mai ales în 

produsele de patiserie. 

Lipidele



Lipidele- sfaturi practice

• Alegeţi uleiurile vegetale în locul grăsimilor solide

• Evitaţi grăsimile saturate şi trans

• Îndepărtaţi grăsimea vizibilă din carnea şi înlăturaţi 

pielea de pe pui

• Limitaţi consumul de ficat şi alte organe

• Consumaţi lapte şi derivate din lapte degresate; Acestea 

vor limita aportul de grăsimi saturate, menţinând 

neschimbat aportul celorlalţi nutrienţi

• Alegeţi peştele sau carnea albă în locul celei roşii



2.4 Aportul de proteine



Proteinele

PROTEINELE sunt substanţe complexe cu rol:

structural, 

în desfăşurarea diferitelor funcţii ale organismului 

și rol enegetic

Proteine de 

origine animală

carne

produse din carne 

peşte 

lapte și produse lactate 

ouă

Proteine de 

origine vegetală
cereale şi legume 

un conţinut mai mare de 

proteine au: fasolea uscată, 

soia, mazărea uscată, lintea, 

cerealele integrale, seminţele 

de floarea soarelui, nucile, 

arahidele



Necesarul proteic

Necesarul de proteine depinde de necesităţile de 

dezvoltare ale organismului

Jumătate din proteinele consumate zilnic trebuie să 

fie de origine animală, iar cealaltă jumătate de 

origine vegetală

Necesarul de proteine pentru un adult sănătos este de 

aproximativ 1 g proteine/kgcorp/zi

Exemplu: pentru o persoană cu greutatea de 70 kg, 

necesarul este de 70 g proteine pe zi

La pacienţii cu complicaţii renale, medicul va 

recomanda o restricţie de proteine



Hidratarea

Apa este esenţială pentru supravieţuire şi se 

recomandă a fi consumată zilnic în cantitate de minim 

1,5-2 litri (aproximativ 8 pahare). 

Se poate consuma apă potabilă, apa minerală plată 

sau carbogazoasă, în funcţie de preferinţe. 

O cantitate prea mare de apă carbogazoasă poate 

produce intoleranţă gastrică.

Se pot consuma ceai sau infuzii de plante neîndulcite

şi/sau 1-2 căni de cafea naturală pe zi.

Sucurile de fructe nu trebuie folosite pentru hidratare, 

consumul lor va fi limitat

Se va evita/interzice consumul de băuturi cu adaos de 

zahăr; băuturile de tip light (cu îndulcitori) pot fi folosite 

dar cu moderaţie



Concluzii

• Alimentația persoanelor cu diabet nu trebuie să fie diferită 

de cea a celorlalte persoane, ci doar adaptată necesităților 

individuale

• Alimentaţia sănătoasă = 3 mese principale + 2 gustări

Consum moderat, dar variat de alimente

Asigură un echilibru caloric şi nutritiv

• Sursele de calorii sunt: proteinele, glucidele, lipidele la 

care se adaugă şi alcoolul, care nu are valoare nutritivă, 

dar consumul său se asociază cu un aport caloric 

considerabil 

• Glucidele sunt cea mai importantă sursă de energie 

pentru organism, furnizând 50-55% din aportul energetic 

total



Vă mulțumim!

cu sprijinul 


