
 

 
ПЪРВИ ДЕН 
 
ЗАКУСКА: # яйчни белтъка + # жълтък , #  гр обезмаслена извара, 
 # бр домат, # бр  маслини 
ПРЕДИ ОБЕД:  #  гр киви 
ОБЕД:  # гр пилешко филе,  # гр броколи на пара  
ВЕЧЕРЯ: # гр  риба пъстърва,  # гр зелена салата, # краставица,  # с.л. зехтин, # бр  маслини 
ПРЕДИ ЛЯГАНЕ:   # гр фъстъчено масло 
 
Общо за деня: 

Прот. Мазн. Въгл. ккал 

100 40 70 1100 

 
 
ВТОРИ ДЕН 
 
ЗАКУСКА:   # яйчни белтъка +  # жълтък,  # гр обезмаслена извара, # препечена филия ръжен 
хляб, # краставица 
ПРЕДИ ОБЕД:  # грейпфурт 
ОБЕД: #  гр пилешко месо, #  гр салата домати с краставици, #  с. л. зехтин + #  бр маслини 
ВЕЧЕРЯ: # гр риба -скумрия, пъстърва, # гр зелена салат , # краставица, # с.л. зехтин 
ПРЕДИ ЛЯГАНЕ: 30 гр фъстъчено масло 
 
Общо за деня: 

Прот. Мазн. Въгл. ккал 

    

 
ТРЕТИ ДЕН 
 
ЗАКУСКА: ***************************** 
ПРЕДИ ОБЕД: ************************** 
ОБЕД : ******************************** 
ВЕЧЕРЯ: ******************************* 
ПРЕДИ ЛЯГАНЕ:  ************************ 
 
Общо за деня: 

Прот. Мазн. Въгл. ккал 

    

 
ЧЕТВЪРТИ ДЕН 
 



ЗАКУСКА: **************************** 
ПРЕДИ ОБЕД:  ************************ 
ОБЕД: ******************************* 
ВЕЧЕРЯ: ***************************** 
ПРЕДИ ЛЯГАНЕ: *********************** 
 
Общо за деня: 

Прот. Мазн. Въгл. ккал 

    

 
ПЕТИ ДЕН 
 
ЗАКУСКА: **************************** 
ПРЕДИ ОБЕД:  ************************ 
ОБЕД: ******************************* 
ВЕЧЕРЯ: ***************************** 
ПРЕДИ ЛЯГАНЕ: *********************** 
 
Общо за деня: 

Прот. Мазн. Въгл. ккал 

    

 
 
ШЕСТИ ДЕН 
 
ЗАКУСКА: **************************** 
ПРЕДИ ОБЕД:  ************************ 
ОБЕД: ******************************* 
ВЕЧЕРЯ: ***************************** 
ПРЕДИ ЛЯГАНЕ: *********************** 
 
 
Общо за деня: 

Прот. Мазн. Въгл. ккал 

    

 
 
СЕДМИ ДЕН 
 
ЗАКУСКА: **************************** 
ПРЕДИ ОБЕД:  ************************ 
ОБЕД: ******************************* 
ВЕЧЕРЯ: ***************************** 
ПРЕДИ ЛЯГАНЕ: *********************** 
 
 
Общо за деня: 

Прот. Мазн. Въгл. ккал 

    

 
 



Забележка: 
Грамажите на продуктите се теглят в сурово състояние преди термична обработка. 
3 часа интервал между храненията, около 3 литра вода, кафетата и чаят са без захар, 
осоляването на вкус. 
 
ВАЖНО: 
След получаване  на хранителния режим разгледай и ако има въпроси ги задай. Измери и 
напиши зададените параметри. След 10 дена се свържете с мен за да се прецени дали 
режима работи за вас и евентуална корекция! 
 

Параметри ДЕН 1 ДЕН 10 ДЕН 20 ДЕН 30 

Тегло в кг     

Талия в см     

Бедра в см     

Гърди в см     

Мишници в см     

 
 
 

 
ФЕЙСБУК СТРАНИЦА: https://www.facebook.com/krasimirpetrovTREC/ 
 
УЕБ САЙТ: 

https://www.facebook.com/krasimirpetrovTREC/


https://dietazateb.com/ 
 
МОБИЛЕН НОМЕР : 
+359 899 19 19 00 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://dietazateb.com/

