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TEGU L MANO DI ETA TAMPA  
J ŪSŲ DI ETA

Atiduodamas leidėjui knygos Diukano dieta rankraštį, žinojau, 
kad tai visą gyvenimą trukusio darbo baigiamasis akcentas. 
Mano tikslas buvo pirmiausia sau, paskui savo pacientams, o 
galiausiai ir savo skaitytojams pateikti metodą, kaip kovoti su 
antsvoriu. Tam metodui sukurti man prireikė trisdešimt kas-
dienio darbo metų.

Į mitybos sritį įžengiau siūlydamas naujovę. Ji smarkiai su-
pykdė tuometinius mano kolegas, smarkiai gynusius nekalorin-
gą dietą, kai maistas turi būti sveriamas, o porcijos – labai ma-
žos. O aš sukūriau maistinių baltymų dietą. Buvau labai jaunas 
ir man galėjo lengvai nusvirti rankos. Bet ši dieta buvo veiks-
minga, paprasta ir puikiai atitiko antsvorio kamuojamų žmo-
nių psichologiją, todėl tai paskatino mane toliau žengti savo 
keliu ir tvirtai laikytis, kol mano laivelį blaško smarkūs vėjai.

Būdamas iš prigimties išradingas, smalsus ir kūrybingas, 
šias savybes panaudojau srityje, kurią geriausiai išmanau. Ta 
sritis – tai žmogaus santykis su savo svoriu. Daugybę metų kū-
riau, o paskui kantriai tobulinau savo dietą, kasdien bendrau-
damas su pacientais ir vis mėgindamas naujas priemones. Iš 
jų atrinkau tik pačias veiksmingiausias, kurios leido kuo ilgiau 
išlaikyti pasiektus rezultatus.

Taip gimė metodas, šiandien žinomas kaip Diukano dieta. 
Jo sukeltas atgarsis, išpopuliarėjimas ir skaitytojų reiškiamas 
dėkingumas daro mano gyvenimą prasmingą. Kad ir kokių 
vilčių ir ambicijų turėjau rašydamas knygą Diukano dieta, nė 
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įsivaizduoti negalėjau, kad ją taip šiltai priims neįtikėtinai daug 
skaitytojų, ji bus išversta į kitas kalbas ir išleista tokiose toli-
mose šalyse kaip Korėja, Tailandas ir Bulgarija. Mano knyga iš-
populiarėjo, nors ir nebuvo reklamuojama, o informacijos apie 
ją buvo labai nedaug. Keista, bet viskas vyko savaime: knygos 
egzemplioriai keliavo iš rankų į rankas, žinia apie ją sklido iš 
forumo į forumą, o neseniai ja susidomėjo ir gydytojai. Pa-
dariau išvadą, kad tam tikra vykusi sudedamoji knygos dalis 
pranoksta mane patį: skaitytojai ne tik sužino, kaip pakeisti 
savo mitybą, bet ir jaučia mano, kaip gydytojo, patirtį, atjautą, 
energiją ir supratimą.

Išėjus knygai gavau labai daug laiškų, kuriuose žmonės pa-
sakojo, kokių rezultatų pasiekė, reiškė man simpatiją ir dėkin-
gumą. Būta ir kritiškų atsiliepimų, ir vertingų pasiūlymų. Kai 
kurie skaitytojai prašė į dietą įtraukti fizinių pratimų ir patie-
kalų receptų. Šią knygą parašiau atsižvelgdamas į antrą prašy-
mą, o netrukus imsiuosi ir pirmojo.

Knygoje rasite mano metodą ir rekomendacijas atitinkančių 
patiekalų receptų. Ją rašydamas naudojausi patarimais išradin-
gų pacientų, kurie laikosi mano dietos ir nepaprastai sumaniai 
pagerino mano receptus, bet neturiu galimybės paminėti juos 
patobulinusių autorių. Kur tik įmanoma, išsaugojau pavadini-
mą tokį, kokį sukūrė paskutinis receptą koregavęs žmogus.

Tiems, kas nežino nei mano dietos, nei jos etapų, pasakysiu, 
kad mano metodo pagrindas – dvi didelės maisto produktų 
grupės:

– maisto produktai, turintys daug gyvūninės kilmės baltymų;
– daržovės.



9

Manau, šios dvi grupės – natūralus žmogaus mitybos pa-
matas. Juk būtent tokiu maistu mito pirmieji mūsų rūšies at-
stovai prieš maždaug 50 000 metų.

Naujos rūšies formavimasis  – ilgas procesas, per kurį iš 
ankstesniosios kilusi nauja rūšis bando prisitaikyti prie aplin-
kos, o aplinka savo ruožtu – prie jos: kintantis genetinis kodas 
susiduria su jį priimti pasirengusia aplinka. Vargu ar rūšis galė-
tų išsivystyti vietovėje, kurioje nebūtų to, ko jai reikia. Žemėje 
atsiradome kaip tik tuo mūsų rūšies istorijos metu, kai gamtos 
teikiamas maistas tobulai tiko mūsų virškinimo sistemai.

Šis faktas – anaiptol ne bereikšmė smulkmena. Tai ir yra 
mano metodo esmė: nustatyti, kuo pagrįsta žmonių mity-
ba. Vyrauja įsitikinimas, kad mūsų galimybės prisitaikyti prie 
naujų sąlygų neribotos ir galime valgyti viską. Nieko pana-
šaus – ne visi produktai žmonėms tinka vienodai ir yra tokie 
pat svarbūs. Taip sakydamas neskatinu grįžti į praeitį, į kažin 
kokį aukso amžių. Mano požiūris ne ideologinis, o pragma-
tiškas: aš tiesiog pripažįstu, kad mūsų prigimtiniai polinkiai 
labai svarbūs.

Pirmykščiai vyrai, turint omeny jų kūno sudėjimą ir ins-
tinktyvius pomėgius, buvo sukurti medžioti ir žvejoti, kitaip 
tariant, gaudyti laimikį žemėje ir vandenyje. O moterys buvo 
rinkėjos: daugiausia rinko įvairius augalus.

Visa, ką valgė pirmykščiai žmonės, labai greitai tapo mity-
bos pagrindu – geriausiu, sočiausiu ir žmonėms tinkamiausiu 
maistu. Be to, tai, kas buvo dedama į burną, siejosi ne tik su 
mityba, bet ir su afektyvumu, emociškumu. O tai, kalbant apie 
svorio reguliavimą, daug aktualiau, juolab kad per 50 000 metų 
maistas gerokai pasikeitė, o žmonių ryšys su maistu sustiprėjo.
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Akivaizdu, kad žmonės nebėra medžiotojai ir rinkėjai kaip 
anksčiau. Jie pradėjo gyventi sėsliai, dirbti žemę ir auginti gy-
vulius, sukūrė daug civilizacijų, pajungė sau aplinką ir ima iš jos 
tai, ko nori, įskaitant ir maistą – jį dabar įprasta sieti labiau su 
malonumu nei su maitinimusi. Taip išsirutuliojo naujo pobū-
džio mityba, visiškai kitokia nei ta, kuri tinkamiausia žmogui. 
Žmonės nesivaržydami mėgaujasi naujoviškais valgiais, nes jie 
vilioja, yra maistingi, sotūs, žadina jusles, kelia pasitenkinimą, 
turi afektinę ir emocinę reikšmę, žinoma, ir storina. O tai šian-
dien jums ir rūpi: kaip liautis storėjus ir sulieknėti.

Per pastaruosius penkiasdešimt metų į mūsų mitybą veržte 
įsiveržė dvi į maisto produktų sudėtį įeinančios medžiagos – 
riebalai ir cukrus, anksčiau laikyti retenybe ir prabanga. Itin 
riebūs ar saldūs produktai, kuriais šiandien užverstos prekybos 
centrų lentynos, nepaprastai patrauklūs. Tuo metu, kai vystėsi 
mūsų kūnas ir, svarbiausia, smegenys, nebuvo nieko panašaus. 
Mūsų protėviai nevalgė riebiai, nes medžiojami gyvūnai buvo 
liesi. Nesimaitino saldžiai, nes sacharozė dar nebuvo atrasta. 
Pats Liudvikas XIV, Karalius Saulė, viešpatavęs neregėtai pra-
bangiuose Versalio rūmuose, gardžiavosi tik tokiais saldumy-
nais kaip medus ir vaisiai.

Tikrai neraginu grįžti prie kuklaus urvinių žmonių mais-
to, tik noriu pasakyti, kad mesti svorį valgant tai, kuo mito 
mūsų protėviai, nėra kažin kas baisaus, jeigu jūs išties norite 
sulieknėti. Žinau, kad dauguma mitybos specialistų pabrėžia 
krakmolingų produktų ir grūdinių kultūrų, angliavandenių ir 
gerųjų riebalų svarbą. Aš irgi neabejoju kuo įvairesnio raciono 
nauda, bet tik ne tuomet, kai stengiatės sulieknėti. Jau trisde-
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šimt metų padedu savo pacientams kovoti su antsvoriu ir per 
tą laiką įsitikinau, kad subalansuota mityba visiškai netinka 
žmonėms, norintiems numesti svorio. Tie, kas siūlo lieknėti 
valgant subalansuotą maistą ir optimaliomis porcijomis, neiš-
mano antsvorio bei nutukimo kamuojamų žmonių psicholo-
gijos ir nežino, kokių jie patiria sunkumų.

Lieknėjimo laikotarpis – tai karas, kurį galima laimėti tik pa-
siekus ilgalaikę taiką. Neįmanoma įsivaizduoti mūšio, kuriam 
nereikėtų jokių pastangų ir strategijos. Jei apkūnūs žmonės ga-
lėtų numesti svorio valgydami visko po truputį, nebūtų apkū-
nūs. Žmogaus mitybos įpročių nedera grįsti vien termodina-
mikos dėsniais. Aiškinti antsvorio problemą remiantis energija 
(storėjama dėl to, kad per daug valgoma ir per mažai judama) 
yra teisinga, tačiau atskleidžiama tik tai, kaip viskas vyksta, o 
ne kodėl.

Jeigu jūs, mano skaitytojai, priaugote svorio tiek, kad ėmė-
te dėl to nerimauti,  vadinasi, valgote ne vien tam, kad pasi-
sotintumėte. Net ir jūsų nepažinodamas galiu patikinti, kad 
sustorėjote ne dėl to, ką suvalgėte malšindami alkį, o dėl tų 
papildomų kąsnelių, kuriuos įsimetėte į burną, norėdami save 
pamaloninti ir sumažinti įtampą. Kaip tik tas malonumo sie-
kimas, tas poreikis – toks stiprus, kad negalite jam atsispirti ir 
vis labiau storėjate, nors patys dėl to sau priekaištaujate, jau-
čiatės kalti ir kankinatės, – yra visa ko pagrindas ir tikroji jūsų 
antsvorio priežastis.

Kasdien bendraudamas su pacientais, jų klausydamas, ati-
džiai žymėdamasis jų išgyvenimus ir patirtį, ilgainiui įsitikinau, 
kad toks nesąmoningas malonumo troškimas, ta stipri vara, 
aptemdanti protą ir užgožianti kaltės jausmą, ima reikštis 
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tuomet, kai žmogui – kurį laiką arba nuolatos – niekas nebe-
teikia malonumo ar džiaugsmo. O persilaužimas, kai žmogus 
randa pakankamai jėgų stoti į kovą su antsvoriu ir atsisakyti jį 
sukėlusio kompensacinio malonumo, paprastai įvyksta suvo-
kus, kad esama ir kitų džiaugsmo teikiančių gyvenimo sričių 
ir kad ateityje laukia geresni laikai.

Tokiomis išskirtinėmis akimirkomis antsvorio kamuojami 
žmonės, nors dar jaučiasi netvirtai ir dvejoja, trokšta veiks-
mingai kovoti ir gauti apčiuopiamų, matomų rezultatų, kurie 
sustiprintų jų viltį bei motyvaciją,  – mat jei sulieknėti ne-
pavyksta arba svoris nustoja kritęs, ryžtas gali greitai išblės-
ti. Jie nori veiksmingos dietos, duodančios greitų rezultatų. 
Turėdamas tai omenyje, stengiausi sukurti efektyvią dietą, 
neprieštaraujančią mano kaip gydytojo etikai, kurios esmė – 
rūpintis pacientų sveikata, siekti ilgalaikių rezultatų ir išlaikyti 
pasiektą svorį.

Ilgai maniau, kad dėl sėkmės reikia trumpam atsisaky-
ti įmantrių valgių ir gastronominių malonumų. Tuomet dar 
nenutuokiau, kokie išradingi bei kūrybingi gali būti ryžtin-
gai nusiteikę pacientai ir skaitytojai, turintys išsiversti tik su 
mano nurodytais baltymingais produktais bei daržovėmis, 
tačiau galintys jų vartoti kiek nori. Per penkerius metus gavau 
tūkstančius receptų, pagal kuriuos gaminant šių dviejų rūšių 
produktai tinkamai ruošiami, maišomi ir derinami. Negalėjau 
atsistebėti matydamas, kaip noriai kokį vykusį receptą sukūrę 
žmonės juo dalijosi su kitais.

Vieną 2005 metų rytą man paskambinęs skaitytojas pa-
pasakojo, kad stotyje atsitiktinai nusipirkęs mano knygą ėmė 
laikytis ten pateiktų nurodymų ir per šešis septynis mėnesius 
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numetė daugiau nei trisdešimt kilogramų. „Visą gyvenimą 
dirbau restoranuose. Gardžiuotis savo patiekalais mėgstu ne 
mažiau nei gaminti. Todėl ilgainiui priaugau labai daug svo-
rio. Jūsų metodas mane sužavėjo, nes labai mėgstu mėsą ir 
žuvį, be to, valgau daug, o jūsų knyga prasideda žodžiais „iki 
valiai“. Pasitelkęs visą savo talentą ir žinias, jūsų leidžiamiems 
produktams ir gausiems receptams iš jūsų knygos suteikiau 
aukštosios kulinarijos dvelksmo ir spindesio. Mėgavausi mais-
tu pusę metų ir sulieknėjau nė kiek nesikamuodamas. Norė-
damas jums atsidėkoti, siunčiu savo receptus – juos sudariau 
pagal jūsų dietą, bet patobulinau pagal savo skonį. Tegul jais 
naudojasi jūsų pacientai ar skaitytojai, kuriems stinga laiko ar 
vaizduotės kurti naujus patiekalus.“

Taip jau susiklostė, kad šis skambutis neįkainojamai paveikė 
ne tik mano dietinių patiekalų receptus, bet ir mano asmeninį 
bei šeiminį gyvenimą. Susipažinęs su šiais receptais, dietolo-
giją studijavęs mano sūnus Saša drauge su patyrusiu virtuvės 
šefu įsteigė laboratoriją ir sukūrė liekninamųjų patiekalų liniją. 
Kiek man žinoma, Europoje tai vienintelė patiekalų, kuriems 
nenaudojami riebalai, cukrus ir miltai, linija.

Šioje knygoje rasite ne tik minėtus receptus. Pateikiu ir ne 
tokių profesionalių, bet ne mažiau kūrybingų receptų – juos 
sukūrė forumuose bendraujančios moterys, drauge siekian-
čios sulieknėti pagal mano dietą. Naudodamasis proga, iš visos 
širdies dėkoju savo receptų atsiuntusioms forumų dalyvėms. 
Jų pernelyg daug, kad galėčiau jas visas išvardyti, bet jos save 
atpažins pagal savo forumo pavadinimą: aufeminin, supertoi-
nette, mesregimes, dukanons, seniorplanet, doctissimo, zero-
complexe, atoute, cuisinedukan, vivelesrondes, commeunefleur, 
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nouslesfemmes, club-regimes, e-sante, regimefacile, meilleurdu-
chef, volcreole, forumliker, yabiladi, formemedecine, actiforum, 
easyforum, dudufamily...

Šioje knygoje pateiktus receptus sugrupavau pagal savo 
metodo etapus. Mano dieta sudaryta iš keturių dalių. Pirmieji 
du etapai – „ataka“ ir „kaita“ – skirti lieknėti, o kiti du – „įtvir-
tinimas“ ir „galutinė stabilizacija“ – padeda išlaikyti pasiektą 
norimą svorį. Per pirmuosius du etapus receptai labai svarbūs: 
patiekalai turi teikti malonumo, būti skanūs, gausūs, sotūs ir 
įvairūs. Vėliau įvairovė darosi tokia didelė, kad visų receptų 
nesudėtum net ir į storiausią knygą. Vis dėlto aš dar turiu ką 
pasakyti ir tikrai išleisiu įtvirtinimo etapui skirtą receptų kny-
gą – laukite jos!

Taigi čia rasite dviejų pagrindinių rūšių receptų: vienuose, 
vadinamuosiuose grynųjų baltymų receptuose, naudojami 
vien baltymingi produktai, o kituose jie derinami su daržo-
vėmis. Receptai sukurti iš mano dietą sudarančių produktų – 
juos galima visaip derinti ir valgyti jų, kiek nori ir kada nori. 
Šiuo atžvilgiu esate visiškai laisvi – su sąlyga, kad per pirmuo-
sius du šios dietos, leisiančios pasiekti norimą svorį, etapus ne-
ragausite jokio kito produkto.

Maisto produktai, kuriuos leidžiama vartoti per 
pirmuosius du mano dietos etapus

(Kiekvieno jų maistinės savybės ir geriausi paruošimo būdai iš-
samiai aprašyti interneto svetainėje www.regimedukan.com)



Baltymingi produktai

• Mėsa: jautienos muštinis, jautienos filė, jautienos liemeni-
nė, liežuvis, vytinta jautiena, pjausnys, šonkauliai, veršiu-
kų kepenys ir inkstai, kiaulienos kumpis, vištų ar kalakutų 
kumpeliai (be riebalų ir odos), triušiena.

• Žuvys: menkės (šviežios ir rūkytos), jūrinės lydekos, dorados, 
beriksai, kardžuvės, rūkyti atlantiniai paltusai, polakai, gels-
vapelekės plekšnės, vėgėlės, vilkžuvės, vilkešeriai, skumbrės, 
merlangai, kefalės, rajos, barzdotės, sardinės, lašišos (šviežios 
ir rūkytos), plekšnės, tunai (švieži ir konservuoti), otai.

• Jūrų gėrybės: jūrinės sraigės, kalmarai, geldutės, širdutės, di-
džiosios jūrų šukutės, krabai, rausvosios, pilkosios ir tigrinės 
krevetės, omarai, austrės, langustai, norveginiai omarai, mi-
dijos, jūrų ežiai, aštuonkojai, sepijos, krabų lazdelės.

• Paukštiena: strutiena, vištiena, paukščių kepenėlės, kalaku-
tiena, balandžių, putpelių, patarškų mėsa.

• Kiaušiniai: vištų ir putpelių.
• Liesi pieno produktai: becukris arba aspartamu saldintas 

jogurtas, varškės kremas, varškė, tepamasis varškės sūrelis, 
varškės sūris, pienas.

Daržovės

Artišokai, smidrai, baklažanai, burokėliai, lapiniai burokėliai, 
brokoliai, morkos, salierai, pievagrybiai, visų rūšių kopūstai 
(Briuselio, žiediniai, gūžiniai), kaliaropės, palmių šerdys, agurkai, 
cukinijos, salotinės trūkažolės, špinatai, pankoliai, šparaginės 
pupelės, ropės, svogūnai, rūgštynės, porai, saldžiosios paprikos, 
moliūgai, ridikėliai, visų rūšių žalios salotos, sojos, pomidorai.


