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Menţineţi-vă greutatea în limitele normale. 

Alimentaţia este unul din cei mai importanţi 
stâlpi pentru sănătatea noastră. Este important ca prin 
regimul alimentar respectat să fie efectuat un aport 
echilibrat de produse alimentare din toate grupele (le-
gume, fructe, cereale, carne, peşte, produse lactate, 
ou, uleiuri vegetale, dulciuri). Consumul dezechilibrat 
al acestor produse poate provoca diferite boli (surplu-
sul în greutate sau chiar obezitatea, diabetul zaharat, 
infarctul miocardic, accident vascular cerebral şi al-
tele). Menţinerea echilibrului caloric în organism se 
păstrează nu numai prin aportul necesar de nutrienţi 

(proteine, hidraţi de carbon, lipide), dar şi prin consu-
mul fiziologic de apă şi activitatea fizică. 

Pentru a-ţi alcătui raţia alimentară este nece-
sar să cunoşti principiile alimentaţiei sănătoase, să-ţi 
construieşti piramida ta alimentară şi să respecţi ce-
rinţele în dieta ta zilnică. Ea nu va include exagerat 
bucatele grase, cu conţinut mare de zahăr rafinat şi 
sare de bucătărie. Hrana va fi preparată folosind teh-
nologii culinare sănătoase (fierbere, înăbuşire, coa-
cere). Se consideră sănătoase bucatele preparate din 
produse alimentare bio: fără aditivi alimentari (E-uri), 
antibiotice, hormoni, pesticide, erbicide, îngrăşăminte 
minerale, fără produse alimentare genetic modificate. 
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Reţine! 
•  Respectă cele trei mese de bază şi două gus-

tări între ele. 
• Nu sări peste micul dejun. 
•  Pe perioada afl ării la şcoală, ia-ţi mâncare 

la pachet. 
• Fă mişcare minimum 30-60 min în zi. 

Alegeţi un regim alimentar redus în grăsimi 
ani male şi în colesterol. 

COMPETENŢE 

• Formarea atitudinii serioase faţă de alimen-
taţie, cunoaşterea rolului ei în păstrarea sănătăţii. 

• Posedarea cunoştinţelor elementare despre 
(hrană), bucate, produsele alimentare, etc. 

• Familiarizarea cu principalele grupuri de 
produse alimentare, necesare organismului în 
creştere, pentru dezvoltare şi menţinerea sănătăţii: 
fructele, legumele, produsele din carne, peşte şi 
lactate, cerealele, leguminoasele. 

• Popularizarea bucatelor (feluri de mâncare): 
– ciorbă, zeamă, borş, supă etc. 
–  din cereale (terci din diferite crupe, 

mămăligă, fidea etc.); 
– din carne de pui (şniţele şi altele); 
–  din peşte (zeamă de peşte, peşte 

înăbuşit etc.); 
– din lactate (brânză, chişleag etc.); 
– din leguminoase (salate, piure). 

•  Cunoaşterea băuturilor favorabile sănătăţii 
(fără conservanţi şi coloranţi, fără îndulci-
tori): 

–  apa de la apeduct, izvor sau de la 
fântână supuse autorizării; 

– lapte, chişleag şi altele; 
– apă plată îmbuteliată; 
– sucuri naturale. 

•  Conştientizarea necesităţii respec-tării unui 
regim alimentar favorabil pentru sănătate. 
Posedarea cunoştinţelor elementare despre 
un regim alimentar corect. 

Alegeţi un regim alimentar cu multe legume, 
fructe, leguminoase şi produse cerealiere. 
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NUTRIENŢII ŞI SĂNĂTATEA 

Proteinele 
Alimente de origine animală, bogate în prote-

ine, sunt: carnea, peştele, ouăle, caşcavalul, brânza, 
laptele; cele vegetale – soia, fasolea, mazărea, nucile, 
pastele făinoase, pâinea. 

La arderea proteinelor animale în organism se 
produc multe substanţe nocive. 

Cantitatea de proteine în 100 g de aliment 
consumabil 

Denumirea alimentului g 
Carne (de vită, porc, pasăre, peşte) 15-22 
Salamuri, cârnaţi, şuncă 10-20 
Brânzeturi 15-30 
Lapte de vacă 3,5 
Ou de găină 14 
Pâine 7-8 
Paste făinoase, griş, orez, mălai 9-12 
Fasole, mazăre (boabe uscate) 20-25 
Soia 30-33 
Nuci 17 

Glucidele (carbohidraţi) 

Ca surse de glucide este bine să consumăm 
alimente bogate în amidon, precum sunt cerealele şi 
produsele cerealiere, leguminoasele şi cele cu conţi-
nut mare de glucoză şi fructoză – mierea de albini şi 
fructele. 

Evită în consum zahărul rafinat şi produsele 
îndulcite. 

Folosiţi produsele zaharoase şi sarea de bucă-
tărie în cantităţi moderate. 

Cantitatea de glucide în 100 g aliment 
consumabil 

Denumirea alimentului g 
Făină, arpacaş, orez, paste făinoase, mălai, biscuiţi 70-75 
Pâine, cornuri, chifle 40-45 
Fasole, mazăre uscată 50-55 
Cartofi 18-20 
Struguri, prune, cireşe, mere, pere 12 -18 
Miere de albine 70-80 
Zahăr 100 
Bomboane, caramele 80 -90 
Dulceţuri, gemuri, marmelade, jeleuri 55-75 
Prăjituri 20 -40 
Ciocolată 50-60 
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Grăsimile (lipidele) 

Grăsimile de origine vegetală sunt: uleiurile ve-
getale (de floarea-soarelui, porumb, soia, olive etc.), 
nuci, seminţe, dovleac. 

Alimentele grase, de origine animală, sunt: un-
tul, untura, caşcavalul, smântâna, brânza, carnea roşie 
(de porcine, bovine, oaie) şi produsele din carne roşie. 

E de preferat consumul de grăsimi vegetale în 
defavoarea celor animale. 

Consumul exagerat de grăsimi poate duce la 
obezitate. 

Cantitatea de lipide în 100 g de aliment 
consumabil 

Ulei, untură, unt topit, seu topit 100 
Unt, margarină 65-82 
Slănină 90-92 
Smântână 10-30 
Brânzeturi grase (telemea, burduf, caşcaval) 20-30 
Carne de porc, de vită, de oaie, de raţă, de gâscă 10-30 
Peşte gras (somn, morun, nisetru, scrumbie) 15-20 
Mezeluri, cârnaţi 20-40 
Nuci, arahide 40-55 
Ciocolată, halva, prăjituri cu creme 20-35 

Apa 

Apa transportă elementele nutritive şi alte sub-
stanţe necesare organismului, curăţă ţesuturile de 
toxinele formate. Sursa principală de apă este apa 
potabilă, bucatele şi produsele alimentare cu conţi-
nut mare de apă (supele, ciorbele, laptele, legumele, 
fructele etc.). 

Consumaţi apă numai din surse autorizate 
(apeduct, fântâni, izvor). 

Consumaţi apă plată. Evitaţi băuturile îndul-
cite, cu conservanţi şi coloranţi. 

Nu procuraţi produse alimentare din stradă. 

Vitaminele 

Ca sursă importantă de vitamine pentru orga-
nism sunt legumele şi fructele proaspete, cerealele, 
uleiurile vegetale, peştele, carnea, laptele şi produsele 
lactate etc. 

Vitamina C – este un antioxidant puternic, 
evită apariţia scorbutului etc. Surse: măceşe, cătină 
albă, coacăză neagră şi roşie, varză murată etc. 

Vitamina A – vitamina de creştere, întreţine ve-
derea. Organismul din beta-caroten sintetizează vita-
mina A. Surse de beta-caroten sunt: morcovul, roşiile, 
dovleacul, ardeiul dulce, caisele, pepenele galben etc. 

Vitaminele din produsele alimentare în timpul 
prelucrării termice şi a păstrării îndelungate se distrug. 
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Mineralele 

Ca sursă importantă de minerale este apa po-
tabilă, cerealele, produsele lactate, leguminoasele, 
ouăle, fructele, legumele, carnea, peştele etc. 

Ca (calciul) participă la construirea oaselor şi a 
dinţilor. Sursa principală de Ca pentru organism sunt 
laptele şi produsele lactate. 

Fe (fierul) este necesar pentru formarea glo-
bulelor roşii ale sângelui. Sunt bogate în Fe cerealele 
(crupele de hrişcă, orz, ovăz, mei şi altele), legumi-
noasele (lintea, fasolea, soia, mazărea), fructele olea-
ginoase (migdala, nuca, alunele), fructele, în deosebi 
piersicul, coarnele, gutuiul, carnea şi derivatele ei. 

Fibrele vegetale 

Ele se găsesc numai în alimentele vegetale – 
bace, cereale, leguminoase, legume, fructe etc. Fibrele 
sunt importante în alimentaţie pentru că îţi potolesc 
foamea, îţi stabilizează glicemia, te ajută să slăbeşti 
sau să te menţii în greutate, asigură tranzitul intesti-
nal, reduc valoarea colesterolului în sânge, previn bo-
lile cardiovasculare. 

Fibrele vegetale absorb toxinele şi duc la elimi-
narea lor, previn constipaţia şi prin asta joacă un rol 
anticancerigen. 

Fibrele vegetale e necesar să fie incluse zilnic 
în raţia alimentară. 

Serviţi masa de 4-5 ori în zi.
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PRINCIPALELE GRUPURI 
DE PRODUSE ALIMENTARE 

Legumele, zarzavaturile şi fructele 

Sunt principala sursă de substanţe minerale, vi-
tamine, apă şi fibre vegetale pentru organism. 

Se vor consuma zilnic. 

Carnea este o sursă foarte importantă de prote-
ine şi unele minerale pentru organismul uman. 

Consumaţi carne de pui, curcan, miel, iepure, 
care este săracă în colesterol. 

Se va consuma de către copii zilnic. 

Dezavantajele consumului de carne şi a pro-
duselor de origine animală 

•  Excesul de proteine, cu eliminarea unor 
substanţe toxice produse în timpul digestiei, 
poate provoca artrite şi îmbolnăvi rinichii. 

•  Aduc corpului multe grăsimi cu conţinut 
mare de colesterol, care cauzează majorita-
tea bolilor cardiovasculare şi de obezitate. 

•  Lipsesc corpul de fi bre vegetale care au 
efect anticancerigen. 

Colesterolul şi sănătatea 

Produsele alimentare, bogate în colesterol, 
sunt: gălbenuşul de ou, untul, smântâna, carnea de 
vită şi de porc, ficatul, rinichii etc. Consumul exage-
rat al acestor produse poate provoca ateroscleroza – 
infiltrarea colesterolului în pereţii vaselor sangvine şi 
formarea plăcilor ateroscle-rotice pe peretele intern al 
vaselor. Urmările nefaste ale aterosclerozei sunt: in-
farctul miocardic, accidentul vascular cerebral, fiind 
cauza numărul unu a mortalităţii populaţiei. 

Peştele este o sursă foarte importantă de prote-
ine şi unele minerale pentru organismul uman. 

Trebuie consumat de 2-3 ori în săptămână. 
Consumaţi peşte oceanic fără oase ascuţite. 

Hrana să fie preponderent de origine vegetală 
(legume, fructe, bace, cereale, leguminoase, nuci, 
seminţe). 
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OUĂLE ŞI SĂNĂTATEA 

Albuşul de ou este o sursă bogată de proteine 
pentru organism, însă gălbenuşul lor este bogat în co-
lesterol şi trebuie limitat în consum. 

Consumaţi nu mai mult de 2-3 ouă în 
săptămână. 

Consumaţi ouă de găină şi nu de gâscă sau 
raţă. 

Procuraţi ouă ştampilate şi consumaţi-le bine 
fierte şi, nici într-un caz, nu beţi ouă crude. 

PRODUSELE LACTATE 

Laptele degresat, chişleagul, iaurtul, chefirul şi 
laptele acru sunt o sursă importantă de substanţe mi-
nerale, mai ales de calciu, pentru organism. 

Se vor consuma de către copii zilnic. 

Probioticele. Virtuţile principale ale produ-
selor acidolactice (lapte acru, chefir, lapte 
bătut, iaurt) 

• Distrug microbii patogeni. 
•  Împiedică putrefacţia intestinală şi produce-

rea de toxine care otrăvesc organismul. 
•  Combat fermentaţia, gazele intestinale, iri-

taţiile, infl amaţiile şi infecţiile intestinale. 
•  Favorizează asimilarea de calciu şi fosfor şi 

a altor minerale importante. 
•  Dacă nu sunt foarte acide (acre), au acţiune 

notabilă şi benefi că asupra ulcerelor de sto-
mac şi de duoden; asupra colitei, enteritei, 
gastritei şi constipaţiei. 

•  Aduc vitamina C şi vitaminele din grupul 
B, care de multe ori sunt distruse în tubul 
digestiv; sintetizează în tubul intestinal vita-
mine din grupul B. 

Leguminoasele 

Leguminoasele (fasole, mazăre, soia, năut, bob, 
linte etc.) sunt surse extrem de importante de proteine, 
glucide, lipide vegetale (soia) şi fibre vegetale pentru 
organism. O cană de leguminoase gătite ne aduce un 
aport de 12-15 g proteine valo-roase la norma zilnică 
de cca 50 g. Leguminoasele se păstrează în borcane 
mari sau vase de sticlă bine etanşate cu capac. Se păs-
trează la loc uscat şi rece. 

•  În funcţie de importanţa lor nutritivă şi ca-
lorică, păstăioasele (soia, mazărea, faso-

lea, bobul etc. sunt aproape similare (atunci 
când sunt asociate adecvat în cadrul meniu-
lui) cu produsele de carne, pasăre, peşte. 

•  Leguminoasele vor fi  incluse în raţia ali-
mentară săptămânal. 

Ca sursă principală de proteine în hrană se 
recomandă: leguminoasele (fasolea, mazărea, soia, 
năutul, lintea, bobul), cerealele (pâinea, pastele făi-
noase, crupele etc.). 
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Cerealele 
În această categorie intră grâul, secara, orzul, 

ovăzul, porumbul, orezul, hrişca, meiul etc. Cerealele 
sunt bogate în hidraţi de carbon (amidon), substanţe 
proteice, fibre vegetale, grăsimi, substanţe minerale 
etc., care le fac de neînlocuit în hrana omului. Cere-
alele se folosesc pentru prepararea crupelor, pâinii, 
pastelor făinoase etc. Cerealele se păstrează în bor-
cane mari de sticlă bine etanşate cu capac sau pungi 
din textil natural. Se păstrează la loc uscat şi rece. 

Este bine să consumăm cereale integrale 

Crupele sunt bogate în glucide (amidon) fi-
ind o sursă importantă de energie pentru organismul 
uman, conţin proteine care asigură o mare parte din 
necesităţile organismului, aprovizionează organismul 
cu fibre vegetale, unele vitamine şi săruri minerale. 
Cele mai valoroase sunt crupele nedecorticate: grâu, 
mei, orz, ovăz, porumb, secară, hrişcă etc. Cele de-
corticate ca orezul, grişul au un conţinut mai mic de 
vitamine, minerale şi fibre vegetale. 

Consumaţi terciuri din cereale nedecorticate. 
Se vor consuma săptămânal. 

Pâinea este bogată în glucide (amidon) fiind o 
sursă importantă de energie pentru organismul uman, 
conţine proteine care asigură o mare parte din ne-
cesităţile organismului, aprovizionează organismul 
cu fibre vegetale, unele vitamine şi săruri minerale. 
Cea mai valoroasă este pâinea din făină integrală prin 
conţinutul mai mare de minerale, vitamine şi fibre 
vegetale. 

Consumaţi pâine din făină integrală. 

Porumbul. Conţine proteine, glucide, gră-simi 
vegetale, săruri minerale şi vitaminele B,... Mămă-
liguţa preparată din făină de porumb este hrănitoare 
şi uşor de digerat (e important ca să fie bine fiartă). 
Porumbul fiert, de asemenea, este un aliment bun şi 
recomandat. Bogat în acizi graşi polinesaturaţi, uleiul 
de porumb previne creşterea colesterolului în sânge. 

Mămăliga sau terciul din crupe de porumb se 
vor consuma săptămânal. 

Ca sursă principală de proteine în hrană se 
recomandă: carnea (de pui, curcan, iepure, viţel, vâ-
nat), peştele, albuşul de ou de găină, produsele lac-
tate degresate. 
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CEREALELE INTEGRALE 

Cerealele integrale au toate părţile bobului şi 
sunt o sursă bogată de carbohidraţi (glucide), proteine 
şi fibre (crupele de grâu, porumb, mei, hrişcă, ovăz şi 
altele). Din ele se prepară terciuri care, de regulă, se 
servesc cu sosuri (alb, roşu), iar pentru a da un gust 
mai savuros sunt servite cu ingrediente, precum sta-
fidele, nucile, cioco-lata şi altele. Pâinea albă, pastele 
făinoase, produsele de patiserie sunt preparate din fă-
ină rafinată. În procesul de rafinare a cerealelor sunt 
scoase din boabe membrana exterioară (tărâţea), ger-
menul (crupa de griş), ceea ce face să scadă cantitatea 
de fibre şi proteine în cerealele procesate: crupele de 
orez, arpacaş, griş şi altele. 

Făina integrală este cea din morărit fără înlătu-
rarea din bob a unor părţi (făina de grâu împreună cu 
tărâţea, cea de porumb). Din aşa făină se coace pâine 
integrală, se face mămăliga. 

Atenţie! 
•  Alege cerealele integrale, în locul celor ra-
fi nate. 

•  Consumă pâine coaptă din făină integrală. 
•  Mămăliga este un produs valoros pentru 

noi. 
Ca sursă principală de grăsimi (lipide) în hrană 

se recomandă uleiurile vegetale (de floarea-soarelui, 
porumb, soia, olive etc.), nucile, seminţele de floa-
rea-soarelui şi dovleac. 
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Pastele făinoase 

Din făina de grâu se produc macaroane, fidea 
etc. care sunt o sursă importantă de energie pentru or-
ganism prin conţinutul mare de glucide (amidon) şi 
asigură o mare parte din necesităţile organismului în 
proteine şi fibre vegetale. Comparativ cu crupele, pas-
tele făinoase sunt mai sărace în vitamine, minerale şi 
fibre vegetale. 

Pastele făinoase se vor consuma săptămânal. 

Grâul este cu conţinut mare în hidraţi de car-
bon (amidon), substanţe proteice şi fibre vegetale. 
Pâinea şi produsele de panificaţie, care au la bază 
grâul, constituie hrana de bază pentru populaţie. 

• Consumaţi pâine din făină integrală. 
•  Introduceţi săptămânal în alimentaţia voas-

tră terciul din crupe de grâu. 

Grâul încolţit 

Germenii de grâu reprezintă cea mai bogată 
sursă naturală de vitamina E care este esenţială vie-
ţii umane, fiindcă exercită o funcţie de neînlocuit în 
reproducere. 

Reţetă de grâu încolţit: 

Se iau 100 g boabe de grâu, se aleg, se spală 
bine şi se pun într-o farfurie. Peste boabele de grâu se 
aşează un tifon împăturit în două, umezit, peste care 
se toarnă apă la temperatura camerei, care să acopere 
grâul cu 0,5 cm. Farfuria se aşază într-un loc călduţ. 
Grâul şi tifonul se spală în fiecare zi. Când colţişorii 
au 1 mm, se pune grâul într-un borcan cu capac, care 
se păstrează la frigider şi se consumă în 1-2 zile, di-
mineaţa, câte 2 linguri, bine mestecate. Se poate face 
o cură de 3-4 săptămâni. După o pauză de 2 luni, se 
poate relua cura. 

Pentru o viaţă sănătoasă respectă principiile 
alimentaţiei sănătoase: 

• Alimentaţia cu alimente variate. 
• Menţinerea greutăţii în limitele sănătoase. 
•  Alegerea unui regim alimentar redus în gră-

simi şi în colesterol. 
Ca sursă principală de carbohidraţi (glu-

cide) se recomandă produsele alimentare bogate în 
amidon: cerealele, păstăioasele, cartofii. 
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ULEIURILE VEGETALE 

Uleiurile vegetale (de floarea-soarelui, po-
rumb, rapiţă, măsline, soia etc.) sunt grăsimi lichide, 
în comparaţie cu cele animale care sunt solide. Im-
portant pentru sănătate este că uleiurile vegetale nu 
conţin colesterol, dar totuşi se recomandă de a fi con-
sumate limitat. 

Ca surse de grăsimi pentru organism utilizaţi 
uleiurile vegetale în defavoarea grăsimilor animaliere. 

FRUCTELE OLEAGINOASE 

Nuca, migdalul şi aluna reprezintă fructele, 
miezul cărora este bogat în proteine (practic la nive-
lul cărnii) şi cu conţinut mare de grăsimi (uleiuri ve-
getale), vitamine şi săruri minerale. Ele se păstrează 
timp îndelungat, sunt uşor de transportat, iar din mie-
zul lor se prepară diferite bucate şi produse culinare 
cu gust plăcut şi valoroase însușirii nutritive. 

Dimineaţa, înainte de prânz, consumaţi miezul 
a 2 nuci. 

MIEREA DE ALBINE este o sursă extrem de 
valoroasă de glucide pentru organism: conţine îndul-
citorii naturali (fructoza, glucoza, zaharoza), mine-
rale, enzime şi vitamine. 

Medicina naturistă. I s-a conferit titlul de me-
dicament natural absolut. Combate insomnia, ajută la 
afecţiunile ficatului, cele renale, digestive şi ale sân-
gelui. Este un bun imunostimulator. Se recomandă a 
utiliza mierea în caz de iritaţii locale, muşcături de 
ţânţari şi alte insecte, precum şi în diferite afecţiuni 
ale pielii. 

Se recomandă 1-2 linguriţe pe zi înainte de masă. 
Nu se recomandă procurarea mierii fără a cu-

noaşte producătorul. 
Prelucrarea termică a mierii duce la pierderea 

proprietăţilor ei. 

Pentru o viaţă sănătoasă respectă principiile 
alimentaţiei sănătoase: 

•  Alegerea unui regim alimentar cu multe le-
gume, fructe şi produse cerealiere. 

•  Folosirea moderată a produselor zaharoase 
şi a sării de bucătărie. 

•  Excluderea consumului de băuturi alcoolice 
pentru copii (adulţilor se recomandă consu-
mul moderat). 

Ca sursă principală de vitamine se recomandă 
legumele, fructele şi bacele crude. 
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BĂUTURILE FAVORABILE SĂNĂTĂŢII 

•  Pentru a potoli setea, se consumă apă din 
surse autorizate (apeduct, fântână, izvor), 
sucuri naturale (neîndulcite şi fără conser-
vanţi şi coloranţi), apă plată îmbuteliată, 
chişleag, lapte. 

•  Înainte de a pleca de acasă, în deosebi pe 
timp de caniculă, se ia o sticluţă cu apă în 
ghiozdan. Este strict de utilizare personală! 

Reţine! 
E bine să nu bei prea multe lichide cu 2-3 ore 

înainte de culcare, dacă nu vrei să mergi la toaletă 
de câteva ori pe noapte. Ai grijă să bei majoritatea 
lichidelor în prima parte a zilei. 

APA POTABILĂ TREBUIE SĂ ÎNDEPLI-
NEASCĂ URMĂTOARELE CERINŢE: 

•  Să nu aibă nici un miros perceptibil de către 
consumator. 

•  Să aibă un gust plăcut (să nu fi e prea sărată 
sau cu gust suspect) şi răcoritor (mai bine 
potoleşte setea apa cu temperatura de 7 – 
15oC). 

•  Trebuie să fi e transparentă, incoloră (să nu 
fi e tulbure). 

•  Să nu conţină substanţe toxice (diferite de-
şeuri de la întreprinderi, pesticide sau îngră-
şăminte minerale etc.) sau radioactive. 

•  Să nu conţină microorganisme patogene, 
care pot provoca diferite boli (dizenteria, 
holera, hepatita infecţioasă, parazitoze in-
testinale etc.). 

Reţine! 
Dacă nu este filtrată, apa potabilă de la ape-

duct se supune mai întâi decantării timp de câteva ore 
pentru eliminarea clorului şi sedimentării particule-
lor solide şi apoi se utilizează. 

E bine să nu bei prea multe lichide cu 2-3 ore 
înainte de culcare, dacă nu vrei să mergi la toaletă de 
câteva ori pe noapte. 
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SUCURILE NATURALE – FRESH 

Băutura aceasta energizează, hidratează şi reface 
nivelul de electroliţi din corp. Sunt un pachet concentrat 
de vitamine, minerale și antioxidanţi şi are puţine calorii. 

Foloseşte fructe şi legume crude şi proaspete 
fără pesticide sau erbicide. Încearcă să cumperi, pe 
cât e posibil, fructe şi legume despre care ştii că sunt 
produse de ţărani, drept urmare sunt mai naturale. 

Spală fructele şi legumele sub un jet puter-
nic de apa, fără să foloseşti vreun detergent. Este im-
portant să cureţi şi părțile pe care nu le foloseşti. 

Combinaţi mai multe ingrediente pentru a ob-
ţine adevărate cocteiluri savuroase (exemplu: lămâia 
are capacitatea de a prelua din gustul amar al unor le-
gume; pătrunjelul, busuiocul le dă o aromă delicioasă). 

Bea sucul imediat ce îl faci. Sucurile fresh tre-
buie să le consumaţi maximum peste 15 minute după 
preparare. 

Pentru a prepara un suc proaspăt ai nevoie 
de un blender obişnuit. 

Reţine: 
•  Atunci când alegem sucurile naturale 100%, 

putem fi  siguri că nu conţin aditivi artifi ciali, 
zahăr, sirop sau alţi îndulcitori, conservanţi, 
coloranţi sau alte ingrediente care îmbună-
tăţesc gustul, culoarea sau consistenţa. 

•  Sucurile proaspăt stoarse sunt cu siguranță 
o alternativă mult mai sănătoasă la sucu-
rile conservate, dar au şi unele dezavan-
taje: conţin mult zahăr, pot fi  peri-culoase 
pentru fi cat, conţin puţine fi bre, pot aduce 
kilograme nedorite. 

•  Nu uitaţi că sucul nu este atât de bun pre-
cum fructele şi legumele integrale. Coaja și 
pulpa fructelor şi legumelor conține majori-
tatea nutrienților din fruct. 

•  Mai bine să mănânci un fruct, decât să bei 
un pahar de suc natural de fructe. Bogat în 
fi bre, fructul are un impact benefi c asupra 
sănătăţii, nu conţine multe glucide şi dă 
senzaţia de saţietate. 

•  Sunt recomandate, în total, zilnic, nu mai 
mult de două pahare de suc natural, câte 
unul la fi ecare gustare, aproximativ 400 ml. 

Ai grijă să bei majoritatea lichidelor în prima 
parte a zilei. 
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Pentru a potoli setea, consumați apă din sur-
sele autorizate (apeduct, fântână), sucuri naturale 
(neîndulcite, fără conservanţi şi coloranţi), apă plată 
îmbuteliată, chefir, lapte. 

ETICHETAREA PRODUSELOR 
ALIMENTARE 

Eticheta reprezintă orice material scris, impri-
mat, litografiat sau ilustrat, care conţine informaţiile 
despre produs şi care însoţeşte produsul la vânzare. 
Învaţă să citeşti eticheta cu lista de ingrediente, cu 
valorile nutriţionale şi termenul de valabilitate de pe 
produsele ambalate pentru a face alegerile cele mai 
sănătoase. 

Elementele obligatorii a etichetei: 
• Denumirea produsului. 
• Lista ingredientelor. 
•  Substanţele care provoacă alergii sau into-

leranţă (precum laptele, muştarul, cerealele 
care conţin gluten, ouăle, etc.). 

• Valoarea energetică. 
•  Cantitatea anumitor ingrediente sau catego-

rii de ingrediente. 
• Cantitatea netă de produs alimentar. 
• Data valabilităţii. 
•  Condiţiile speciale de păstrare şi/sau condi-

ţiile de utilizare. 
•  Numele sau denumirea comercială şi adresa 

operatorului sau importatorului. 
•  Ţara de origine sau locul de provenienţă 

pentru anumite tipuri de carne. 

•  Instrucţiuni de utilizare în cazul în care omi-
terea lor ar îngreuna utilizarea corectă a pro-
dusului alimentar. 

• O declaraţie nutriţională. 

Eticheta nutriţională este folosită la pro-du-
sele destinate copiilor. Ea se referă la valoarea ener-
getică a produselor exprimată în kcal/kj, la cantitatea 
de proteine, glucide, lipide exprimate în % la 100 g 
produs; valoarea biologică a produselor raportată la 
100 g produs. 

Pe etichetă se găseşte şi codul de bare, sub cod 
sunt 13 cifre: 

•  primele două cifre reprezintă ţara de prove-
nienţă (exemplu: România 59); 

•  următoarele cinci cifre reprezin– tă furnizo-
rul; 

•  următoarele cinci cifre reprezin-tă producă-
torul; 

• ultima cifră reprezintă cifra de control. 

Eticheta nu trebuie să aibă ştersături, înlocuiri 
de cuvinte sau adaosuri. 

SĂNĂTATEA ŞI ALIMENTAŢIA 

Influenţa hranei asupra tractului 
gastrointestinal 

•  Se reţin puţin timp în stomac laptele şi pro-
dusele lactate, oul fi ert moale, legumele, 
fructele şi altele. 

•  Se reţin în stomac şi se absorb încet grăsi-
mile, carnea prăjită, pâinea, păstăioasele şi 
altele. 

•  Măresc secreţia sucurilor în tractul digestiv 
bulionul (zeama) din carne, peştele, ciuper-
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cile, caşcavalul, condimentele, varza, cas-
traveţii şi altele. 

•  Micşorează secreţia sucului gastric produ-
sele lactate, legumele şi fructele fi erte, car-
nea fi artă, morcovul şi altele. 

•  Au efect purgativ (provoacă diaree) prunele, 
uleiurile vegetale, sucurile reci de legume, 
sucurile dulci, chefi rul proaspăt, apa minerală 
rece, legumele şi fructele, pâinea neagră etc. 

Au efect constipant bucatele fierbinţi, chiselul, 
terciurile de orez şi de griş, făinoasele, chefirul mai 
acru, ceaiul tare, cacaua, cafeaua, ciocolata şi altele. 

Nu cumpăraţi carnea şi peştele care nu au fost 
supuse controlului de către medicul veterinar.

Stimularea peristaltismului în scopul evitării 
constipaţiei se realizează prin: 

•  Consumul de alimente care conţin celuloză 
şi alte fi bre vegetale, cum ar fi  legumele, 
zarzavaturile, fruc-tele şi cerealele. 

• Consumul de tărâţe. 
•  Reducerea tuturor alimentelor care produc 

constipaţie: grăsimi, orez, brânză, fasole etc. 
•  Renunţarea la prânzurile copioase, care duc 

la constipaţie prin indigestie. 
•  Renunţarea la somnul de după alimentaţie. 
•  Consumul sufi cient de lichide previne con-

stipaţia. 
• Practicarea sportului. 

Unele probleme de sănătate la declanşarea cărora contribuie factorul alimentar

Deficienţe în raţie Stări morbide Exces în raţie
? Potasiu, calciu Hipertensiune arterială Sodiu, alcool, ? lipide 
Fluor Carie dentară Zahăr 

Iod Retard mental, 
guşă endemică Nitraţi 

? Acizi graşi polinesaturaţi Cancer mamar Acizi graşi saturaţi 
 Hepatita cronică, ciroza hepatică Alcool 
? Vitamina C Cancer al stomacului ? Sare de bucătărie 
Fibre alimentare Calculi biliari Obezitate (lipide, glucide, alcool) 
 Diabet Obezitate (lipide, glucide, alcool) 
Lichide consumate Calculi urinari Oxalaţi, grad sporit al mineralizării apei potabile 

? Fibre alimentare Cancer al colonului, 
Cancer rectal Lipide, carne 

? Calciu, ? fluor Osteoporoză  
 Artrite Obezitate (lipide, carne) 
 Gută Carne 
Fier, acid folic Anemie Nitraţi 
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Nu cumpăraţi lapte la piaţă sau la persoane 
necunoscute. 

Caria dentară 

•  Limitarea produselor cu conţinut mare de 
zahăr rafi nat (dulciurile, băuturile îndulcite 
şi altele). 

•  Consumul de fructe ca substituent al zahă-
rului rafi nat. 

Bolile tractului gastrointestinal (gastrita, ul-
cerul gastric, enterita, colita). 

•  Respectarea celor trei mese principale şi a 
două gustări între ele. 

•  Evitarea abuzului de bucate picante (ardei 
iute, muştar, hrean şi altele). 

Aparat de măsurat tensiunea arterială 
Ponderea factorilor alimentari în dezvoltarea 

bolilor care provoacă mortalitatea majorităţii popu-
laţiei din Republica Moldova (bolile cardiovasculare, 

cancerul, ciroza ficatului, diabetul zaharat) este foarte 
mare. La fel şi sănătatea populaţiei este afectată de 
unele boli (obezitatea, caria dentară, bolile gastroin-
testinale) care apar ca urmare a dereglării regimului 
alimentar şi a dietei. 

Mai jos vă sunt propuse unele recomandări re-
feritor la dieta şi regimul alimentar, care au ca scop 
prevenirea sau îndepărtarea apariţiei acestor afecţiuni. 

Bolile cardiovasculare (infarctul miocardic, 
accidentul vascular cerebral). 

•  Limitarea aportului de colesterol în organism 
prin substituirea cărnii roşii (de porc, bovine, 
oaie) cu consumul de carne albă (de pui, cur-
can), de peşte, de produse lactate degresate. 
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Hipertensiunea arterială 

 Limitarea produselor alimentare cu conţinut 
mare de sare de bucătărie. 
 Nu se recomandă să se săreze hrana în timpul 
preparării. 

Cancerul de colon 

 Consumul moderat de produse alimentare grase 
de origine animală. 
 Dieta bogată în legume şi fructe. 

Ciroza ficatului 

 Limitarea consumului de băuturi alcoolice, a 
produselor cu conţinut mare de grăsimi. 
 Prepararea hranei prin tehnologii culinare sănă-
toase (fierbere, înăbuşire, coacere). 

Diabetul zaharat 

•  Limitarea carbohidraţilor rapid asimilaţi în 
organism (produsele bogate în zahăr rafi nat: 
bomboane, tort, ciocolată, gem, băuturile 
îndulcite şi altele). 

•  Consumul de carbohidraţi compuşi cu con-
ţinut mare în amidon (cereale, leguminoase, 
cartofi ). 

Obezitatea 

•  Hrana să fi e preponderent de origine vege-
tală. 

•  Aportul moderat de grăsimi în organism, al 
produselor de patiserie şi panifi caţie. 

•  Consumul de produse cu indicele caloric 
mic (legume şi fructe). 

Nu consumaţi conserve cu capacul bombat sau 
cu termenul de valabilitate expirat. 

PROFILAXIA MALADIILOR 
TRANSMISIBILE PRIN APĂ 

•  Utilizaţi pentru băut şi gătit apa provenită 
din surse autorizate — apeduct, fântână, iz-
voare. 

•  Ideal este aprovizionarea cu apă potabilă 
prin reţeaua de conducte de la sursa centrală. 

•  În absenţa unor surse sigure de apă sau în 
caz de lipsă de informaţii privind calitatea 
apei, utilizaţi pentru alimentare apa îmbute-
liată, preferabil plată. 

•  Se interzice categoric de a bea apă din râuri, 
lacuri, sisteme de irigare etc. 

•  În lipsa unei surse de apă potabilă, pentru 
prevenirea bolilor infecţioase cu transmitere 
hidrică, este necesar fi erberea apei înainte 
de a fi  consumată, chiar dacă e limpede şi 
nu pare a fi  contaminată. 

•  Vasele în care se transportă sau se păstrează 
apa, vor fi  curate şi acoperite. Apa se ia din 
vase cu o cană curată. Nu se bagă mâna în 
vasul cu apă şi nu se bea apa direct din reci-
pient. 

•  Întotdeauna spălaţi-vă mâinile cu săpun îna-
inte de a mânca, după folosirea toaletei şi 
în toate cazurile când mâinile sunt murdare. 

•  În caz de vărsături, dureri de stomac şi dia-
ree, adresaţi-vă imediat medicului de familie. 

Reţine! 
Pentru siguranţă şi îmbunătăţirea calităţii apei 

se utilizează filtre pentru purificare şi tratare. 

Când pleci la şcoală, să ai cu tine o sticluţă cu 
apă (este strict de utilizare personală). 

PRINCIPIILE ALIMENTAŢIEI 
SĂNĂTOASE 

Un regim alimentar bazat pe următoarele prin-
cipii poate ajuta la păstrarea sănătăţii şi poate chiar 
îmbunătăţi starea sănătăţii. Acestea sunt: 

• Alimentaţia cu alimente variate. 
• Menţinerea greutăţii în limitele sănătoase. 
•  Alegerea unui regim alimentar redus în gră-

simi şi colesterol. 
•  Alegerea unui regim alimentar cu multe le-

gume, fructe şi produse cerealiere. 
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•  Folosirea moderată a produselor zaharoase 
şi a sării de bucătărie. 

•  Excluderea băuturilor alcoolice pentru copii 
(adulţilor li se recomandă în cantităţi mode-
rate). 

•  Mesele trebuie servite conform unui regim 
fi ziologic stabil, minimum de 4-5 ori pe zi. 

•  Se recomandă ca temperatura mâncă-rurilor 
calde să fi e între 50-60°C, iar temperatura 
celor reci nu mai joasă de 10-18°C. 

Urmaţi sfaturile: 

•  Nu săriţi peste micul dejun! Alimentaţia să-
nătoasă dimineaţa asigură necesarul energe-
tic pentru munca din prima parte a zilei. 

•  Hidrataţi-vă cu apă naturală plată, ceai, su-
curi naturale. Băuturile necarbogazoase asi-
gură buna funcţionare a rinichilor şi „amă-
gesc“ foamea. 

•  Consumaţi carne slabă (de pasăre, peşte)! 
Muşchiul sau pulpa de porc şi de vită con-
ţin multă grăsime „ascunsă“, chiar dacă par 
slabe. 

•  Consumaţi alimente vii: legume şi fructe 
proaspete. Nu ezitaţi să vă alimentaţi orga-
nismul cu principalele surse de vita-mine, 
care au un conţinut scăzut de calorii. 

•  Feriţi-vă de fast-food, de produse de pa-
tiserie şi dulciuri! Deşi sunt atractive şi 
gustoase, aceste produse sunt adevărate 
„bombe“ calorice. 

•  Mâncaţi diversifi cat! Nu vă sfi iţi să înlocuiţi 
o mâncare cu alta, repetarea creează plicti-
seală şi abandon. 

•  Faceţi în aşa fel încât ultima masă a zilei să 
fi e cu cel puţin 1,5-2 ore înainte de culcare! 

•  Nu vă ridicaţi de la masă cu stomacul plin! 
Dacă v-aţi săturat la una din mesele zilei în-
seamnă că deja aţi mâncat prea mult! Lu-
aţi 4-5 mese pe zi, cu cantitate mică de ali-
mente, pentru a reduce treptat dimensiunile 
stomacului şi a nu lăsa să se depună „surplu-
suri“ de calorii. 
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PIRAMIDA ALIMENTARĂ 

Activitatea fizică. Cel puţin 60 de minute de 
activităţi fizice zilnic, de la un nivel moderat până la 
unul intensiv. 

Lichidele – apa, sucul, felul întâi – ciorbe, borş 
etc. se consumă la necesitate (vara mai mult, iarna mai 
puţin) şi în dependenţă de masa corporală, volumul de 
lucru fizic efectuat. Un adult va consuma zilnic apro-
ximativ 1,5-2,0 litri de lichide (apă, băuturi, bucate 
lichide, legume şi fructe bogate în apă). 

Legumele sunt sursă valoroasă pentru orga-
nism de substanţe minerale, vitamine şi fibre vege-
tale. Furnizează o bună cantitate de lichid. Este bine 
să mâncăm legume în fiecare zi, între 4 şi 6 porţii 
(1 porţie = 1 cană de legume crude, ½ cană de legume 
crude tocate). Pentru consum se aleg legume proas-
pete, neofilite, nezbârcite. Consumând zilnic o salată 
de legume ne asigurăm porţia zilnică necesară. 

Fructele sunt o sursă importantă pentru orga-
nism de glucide (zaharuri sau îndulcitori naturali), vi-
tamine şi fibre vegetale. Furnizează o bună cantitate 

de lichid. Este bine să consumăm zilnic 2-4 porţii de 
fructe (1 porţie = 1 fruct proaspăt de mărime mijlocie, 
½ cană de fructe din compot). 

Cerealele. Cerealele sunt bogate în hidraţi de 
carbon (amidon), substanţe proteice, fibre vegetale, 
grăsimi, substanţe minerale, vitamine etc., care sunt 
de neînlocuit în hrana omului. Cerealele se folosesc 
pentru prepararea crupelor, pâinii, pastelor făinoase 
etc. Se consumă sub formă de terciuri (pentru a fi atră-
gătoare se servesc cu sosuri), produse de panificaţie, 
paste făinoase, fulgi etc. Este bine să mâncăm zilnic 
între 5 şi 9 porţii de cereale (1 porţie = 1 felie de pâine 
integrală, ½ cană de cereale integrale fierte, ½ cană de 
paste făinoase fierte). 

Carnea, peştele, lactatele, ouăle. Sunt surse 
importante pentru organism de proteine de origine 
animalieră, grăsimi. Se consumă în cantităţi mici – 
2-3 porţii/zi. 1 porţie = 100 g brânză de vaci; 30 g 
caşcaval; 200 ml lapte; 30 g somon; 30 g piept de pui; 
30 g carne de vită; 1 ou de găină. 

PIRAMIDA 
ALIMENTARĂ
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Leguminoasele (fasole, mazăre, soia, năut, 
bob, linte etc.) sunt surse extrem de importante de 
proteine, glucide, lipide vegetale (soia) şi fibre vege-
tale pentru organism. O cană de leguminoase gătite 
ne aduce un aport de 12-15 g proteine valoroase la 
norma zilnică de cca 50 g. Consumaţi 3 căni de legu-
minoase pe săptămână (1 porţie = ½ cană de legumi-
noase fierte). 

Grăsimile vegetale se consumă în cantităţi 
foarte mici – 5-6 linguriţe/zi (1 linguriţă = 9 g, o por-
ţie de oleaginoase (nuci, alune) = 30 g (¼ cană). 

Dulciurile – se evită consu-mul de produse ali-
mentare cu conţinut mare de zahăr rafinat. Consumaţi 
zilnic, înainte de masă, 1-2 linguriţe de miere de albine. 

E preferabil de a consuma legume şi fructe 
crude. 

Pentru consum trebuie alese fructele sănă-
toase, fără pete, nezbârcite.

RAŢIA ALIMENTARĂ ZILNICĂ a unui 
individ sănătos depinde de numeroşi factori: vârstă, 
sex, profesie, zonă climatică, sezon, tradiţii naţionale, 
resurse financiare etc. Ea se alcătuieşte pe baza prin-
cipiilor alimentaţiei sănătoase, a valorii nutritive a 
produselor alimentare şi reiese din propria experienţă. 

•  Hrana e de dorit să fi e preponderent de ori-
gine vegetală (legume, fructe, pomuşoare, 
cereale, păstăioase, nuci, seminţe etc.). 

•  Ca sursă principală de proteine, în hrană se 
recomandă: păstăioasele (soia, fasolea, ma-
zărea, năutul, bobul etc.), cerealele (pâine, 
paste făinoase, crupe etc.), carnea (de pui, 
curcan, iepure, miel, viţel, vânat), albuşul de 
ou de găină, peştele, produsele lactate de-
gresate. Se limitează proteinele animaliere, 
în loc de carne roşie (de porc, bovine, oi) 
se recomandă de consumat carnea albă (de 
pasăre), peştele. 

•  Ca sursă principală de lipide (grăsimi) în 
hrană se recomandă lipidele vegetale (uleiu-
rile de fl oarea-soarelui, porumb, soia, olive 
etc.), nucile şi seminţele de fl oarea-soarelui 
şi dovleac. Se limitează produsele animali-
ere grase (carnea roşie, slănina, untul, smân-
tâna, fi catul, ouăle şi altele). 

•  Ca sursă principală de glucide (carbohi-
draţi) se recomandă produsele alimentare 
bogate în amidon (cerealele, păstăioasele, 
produsele de panifi caţie, cartofi i şi altele). 

•  De inclus în raţia alimentară cât mai multe 
legume şi fructe proaspete, ca sursă impor-
tantă de vitamine, apă, săruri minerale şi fi -
bre vegetale. În timpul verii şi toamnei, când 
consumăm multe legume şi fructe proas-
pete, în organism se formează o rezervă 
de vitamine pe un termen de 1,5-2 ani. La 
prelucrarea termică şi păstrarea îndelungată, 
vitaminele din legume şi fructe se distrug. 

•  Ca sursă de fi bre vegetale servesc legumele, 
fructele, bacele, cerealele şi păstăioasele. 
Consumul de alimente cu fi bră vegetală este 
important pentru o bună funcţionare a intes-
tinelor, are un efect anticancerigen. 

•  Surse de săruri minerale sunt apa potabilă 
şi hrana. 
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•  Bucatele trebuie să fi e uşor asimilabile, 
să aibă anumite temperaturi; să stimuleze 
pofta de mâncare prin forma, gustul şi mi-
rosul apetisant şi să rezulte cu senzaţia de 
saţietate; să corespundă vârstei, activităţii, 
climatului, deprinderilor habituale. 

Legumele, zarzavaturile şi fructele se vor con-
suma zilnic. 

REGIMUL ALIMENTAR 

•  Pentru o viaţă sănătoasă este necesar de a 
respecta cele trei mese principale: micul de-
jun, prânzul şi cina şi între ele câte o gustare. 

•  Nu sări peste micul dejun. Ai grijă ca dimi-
neaţa să iei masa nu mai târziu de 1-1,5 ore 
după ce te-ai trezit. 

•  Pauza dintre mese să nu depăşească 3-3,5 
ore, iar ultima masă se recomandă nu mai 
târziu decât cu 1,5-2 ore înainte de somn. 

•  Pentru micul dejun şi cină se acordă 15-20 
min., pentru prânz – 20-30 min. De regulă, 
toată familia se adună la cină şi din acest 
motiv cina poate dura cel mai mult timp. 

•  Dieta e necesar să includă alimente din toate 
grupele de produse: legume şi fructe, cere-
ale – zilnic; carne, peşte, ouă, lactate şi legu-
minoase – de 2-3 ori pe săptămână (pentru 
copii carnea şi lactatele – zilnic). 

•  E preferabil ca cel mai copios (voluminos) 
să fi e prânzul, apoi dejunul şi cina. Pentru 
gustări se planifi că ceva mai modest. Dar 
pot exista şi alte variante. 

•  Ordinea servirii bucatelor este următoarea: 
întâi aperitivul, apoi felul întâi şi doi, şi, la 
sfârşit, este desertul. Dar asta mai depinde 
de tradiţiile din familie şi cele naţionale. 

•  Bucatele trebuie să fi e consumate în ziua 
când s-au preparat. 

•  Temperatura optimă de consum a bucatelor 
calde să fi e între 50-60°C, iar temperatura 
celor reci nu mai joasă de 10-18°C. 

•  Mai bine potoleşte setea apa cu temperatura 
de 7-15o C. 

•  Hrana se mestecă minuţios cu gura închisă, 
apoi se înghite. 

•  E preferabil de a nu purta discuţii aprinse în 
timpul mesei. 

•  Primirea mesei se face într-o atmosferă li-
niştită, fără nervozitate. 

•  Fiecare membru al familiei îşi pune în talger 
(farfurie) cantitatea de hrană considerată de 
el optimală. 
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•  Sunt unele produse incompatibile, care pot 
deregla peristaltica intestinului (combinaţia 
prune cu lapte poate provoca diareea). 

•  Eliberarea maselor fecale – defecaţia să fi e 
zilnică şi de dorit la aceeaşi oră. 

Încercaţi să mâncaţi toate legumele şi fructele 
de sezon. 

SAŢIETATEA ŞI FOAMEA 

•  Cantitatea şi frecvenţa meselor este reglată 
de către simţul de foame şi saţietate. Dar foa-
mea are „ochi de lup“ şi deseori ne tragem în 
farfurie mai mult decât necesită organismul. 

•  Apariţia saţietăţii întârzie şi de aceea e nece-
sar să ne ridicăm de la masă când simţul de 
foame nu a dispărut complet. În principiu, 
ar trebui să mănânci până te simţi sătul în 
proporţie de 80%. Senzaţia de saţietate se 
transmite creierului abia după 20 min. de la 
începutul mâncării. 

•  Ca să apară simţul saţietăţii, e necesar ca în 
stomac la fi ecare masă să ajungă un volum 
oarecare de hrană. Asta se obţine prin con-
sumul de produse puţin calorice – legume şi 
fructe, care sunt incluse la mesele principale 
ale zilei. 

•  Măresc pofta de mâncare bucatele picante, 
condimentele, murăturile, cele cu un exte-
rior atrăgător, miros şi gust plăcut. 

•  Pentru a combate pe parcursul zilei senzația 
de foame se mănâncă ceva puţin caloric (un 
fruct, o legumă). 

Reţine! 

•  Nu te grăbi, mestecă bine hrana şi savu-
rează ceea ce mănânci. 

•  Cei ce mănâncă repede, mănâncă mai mult 
fi indcă senzaţia de saţietate vine mai târziu. 

•  Când mâncăm din farfurii mari, mâncăm 
mai mult; când mâncăm din farfurii mici, 
mâncăm mai puţin. 

•  Când luăm masa cu mai multe persoane, 
vom mânca mai mult. În aşa situaţii fi i ul-
timul care începe şi primul care termină de 
mâncat. 

•  Puneţi în farfurie o singură dată şi nu cere 
adaos. 

•  Apa băută umple stomacul, ca urmare vei 
mânca mai puţin şi mai repede va dispare 
senzaţia de foame. 

Senzaţia falsă de foame poate fi declanşată de 
un dezechilibru nutriţional (masa a fost copioasă dar 
săracă în fibre, proteine); de o stare emoţională (stres, 
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frică etc.); ca urmare a oboselii (nu ai reuşit să dormi 
cele 7-8 ore pentru adult şi 9 ore recomandate pentru 
elev); din cauza unei hidratări insuficiente. 

Treceţi peste unele bariere şi renunţaţi la: 
•  Alimentele rafi nate, înalt procesate, bogate, 

în special, în zaharuri rafi nate, grăsimi hidro-
genate, aditivi (E-uri), sare, arome artifi ciale, 
coloranţi, conservanţi, îndulcitori artifi ciali. 

•  Alimentele afumate, prăjite şi gătite la gră-
tar. Gătiţi bucatele prin fi erbere, înnăbușire 
sau coacere. 

• Diete monotone. 
• Sedentarism. 
• Hidrataţi-vă cu apă plată. 
•  Consumaţi alimente vii: legume, fructe 

proaspete. 

Daţi prioritate fructelor autohtone în defavoa-
rea celor de import. 

DIETA ZILNICĂ 

Dieta se alcătuieşte conform Piramidei alimen-
tare individuale (vezi pag. 25, 26) şi cerinţelor sta-
bilite în alcătuirea dietei (vezi pag. 27). Din motiv 
că unele produse alimentare se recomandă zilnic (le-
gume, fructe şi cereale) ele vor fi în listă permanent, 
altele, ca regulă, de 2-3 ori pe săptămână (carnea, peş-
tele, ouăle, lactatele şi leguminoasele). Pentru copii 
carnea şi lactatele se recomandă zilnic în consum. 

La alcătuirea dietei: 
•  Se ia în considerare preferinţele membrilor 

familiei. 
•  Se includ toate grupele de produse alimen-

tare care sunt la sezon, de preferinţă cele 
autohtone. 

•  Bucatele să fi e diversifi cate (să nu se repete 
pe parcursul unei săptămâni). 

•  Bucatele să fi e apetisante la vedere, miros şi 
gust. Să atragă prin varietatea de culori. 

•  Bucatele să conţină o cantitate redusă de gră-
simi, îndeosebi grăsimi animale, de zahăr şi 
sare. Hrana, la prepararea ei, nu se sărează 
(când se serveşte, se pune solniţa pe masă). 

•  Se recomandă tehnologiile culinare sănă-
toase de preparare a bucatelor: prin fi erbere, 
înnăbuşire, coacere. 

•  Se includ bucate de diferită consistenţă, in-
clusiv cele lichide şi diferite băuturi. 

•  Terciurile de cereale (crupe etc.) să fi e 
preparate cu diferite sosuri şi ingrediente 
(fructe, legume, nuci, arahide etc.), care le 
vor face mai apetisante. 

•  Hrana va avea un volum sufi cient, din con-
tul legumelor şi fructelor, pentru a provoca 
senzaţia de saţietate. 

Optează pentru legumele şi fructele ecologic 
pure. 
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MESELE PRINCIPALE VOR INCLUDE 
(exemplu): 

Micul dejun se ia între ora 7.15-7.30. Poate 
conţine: terciuri din cereale (ovăz, porumb, hrişcă 
etc.), lactate, legume/fructe, ou fiert şi altele. 

Gustarea (mâncarea la pachet) e re-comandată 
în pauze după lecţia a II-III-a (vezi pag. 37). 

Prânzul este potrivit în jurul orei 14.00. Poate 
conţine: supă/ciorbă, piure din cartofi, salată de le-
gume cu carne albă (de pui), pâine, fructe şi altele. 

Gustarea se ia la ora 16.00-16.30. Poate con-
ţine: suc, chişleag (chefir, iaurt), chiflă şi altele. 

Cina se ia în jurul orei 19.00. Poate conţine 
terciuri din cereale, mămăligă, fasole fierte, legume/
fructe şi altele. 

Ştiaţi că: 
Volumul raţiei (ml) la vârsta de 1-3 ani este 

de 1000-1400; la 3-6 ani – 1700-2100; la 7-10 ani 
– 2100-2300; la 11-13 ani, băieţi şi 14-17 ani, fete – 
2400-2700, la 14-17 ani, băieţi – 2500-2700 ml. 
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Reţine! 
•  Micul dejun se ia timp de 15-20 minute, iar 

prânzul – 30 minute. 
•  Începe ziua cu un mic dejun sănătos. Nu 

sări peste micul dejun. 
•  Dacă dimineaţa nu reuşeşti sub nicio formă 

să ei micul dejun, impune-te să te trezeşti cu 
15-20 min mai devreme, ca să ai timp pen-
tru masa de dimineaţă. 

•  Mâncarea prea fi erbinte sau prea rece este 
dăunătoare organismului. Şi una şi cealaltă 
pot provoca îmbolnăvirea tractului digestiv. 
Se recomandă ca temperatura mâncărurilor 
gătite, calde, să fi e între 50-60°C, iar tempe-
ratura celor reci nu mai joasă de 10-18°C. 

•  În mod obligatoriu, înainte de masă se spală 
mâinile şi, după masă, dinții. 
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