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EDUCAŢIA PENTRU SǍNǍTATE 

 

prof.ing. Bonaţ Ioan Gheorghe 

coordonator proiect 

“SOS – PRODUCŢIA DE ALIMENTE!” 

 

 Este un lucru ştiut şi demonstrat pe cale 

experimentalǎ faptul cǎ între alimentele 

consumate şi propria sǎnǎtate este o legǎturǎ 

foarte strânsǎ, absenţa unor alimente din hrana 

zilnicǎ cauzând boli determinate de deficienţa în 

anumiţi nutriţienţi iar includerea altora poate 

fortifica organismul, crescându-i imunitatea şi 

rezistenţa la solicitǎrile zilnice. 

 Nu trebuie neglijate problemele de 

sǎnǎtate ce pot sǎ aparǎ datoritǎ adoptǎrii unui 

stil de viaţǎ şi alimentar ―modern‖ bazat pe 

sedentarism şi consum de alimente cu aport 

caloric excesiv ce poate determina dezechilibre 

nutriţionale majore. Produsele alimentare de 

origine animalǎ cu un conţinut de grǎsime ridicat 

dar şi utilizarea în exces a produselor alimentare 

procesate produc în timp daune iremediabile 

sǎnǎtǎţii consumatorilor mai ales dacǎ acest 

lucru este dublat de lipsa mişcǎrii şi a efortului 

fizic. 

 Bolile ce pot avea ca punct de plecare un 

regim alimentar dezechilibrat şi un stil de viaţǎ 

sedentar sunt cele mai temute dar şi mai 

rǎspândite la ora actualǎ. Obezitatea, diabetul, 

cancerul şi bolile cardiovasculare sunt doar 

câteva exemple din lista lungǎ de afecţiuni care 

ne pândesc dacǎ ignorǎm realitatea. 

 În urmǎ cu peste 2000 de ani, Hipocrate 

pǎrintele medicinii moderne, a rostit urmǎtoarea 

povaţǎ: ―Hrana ta sǎ-ţi fie medicament şi 

medicamentul sǎ-ţi fie hranǎ‖. Lumea 

industrializatǎ în care trǎim a interpretat însǎ 

într-un mod greşit sfatul înţeleptului, din 

ignoranţǎ sau lǎcomie. Marile oraşe sau împânzit 

cu farmacii, iar omul modern consumǎ în neştire 

pastile pentru afecţiuni reale sau închipuite. Vrei 

sǎ slǎbeşti ? Ia o pastilǎ. Nu poţi sǎ dormi? Ia o 

pastilǎ. Ai colesterolul mare ? Mai ia o pastilǎ. 

Ce nu spun însǎ reclamele marilor companii 

producǎtoare de medicamente şi a lanţurilor de 

farmacii este efectul pe termen lung al unei astfel 

de abordǎri a propriei sǎnǎtǎţi. 

 Sistemul de învǎţǎmânt din ţara noastrǎ 

exceleazǎ în multe domenii, copiii noştri învaţǎ 

atâtea lucruri utile şi necesare pentru o viitoare 

carierǎ de succes dar având în vedere cele 

enunţate mai sus, suntem cu toţii de acord cǎ 

trebuie sǎ înregistrǎm progrese în ce priveşte 

educaţia pentru sǎnǎtate şi adoptarea unui stil de 

viaţǎ sǎnǎtos. Iatǎ de ce, de la filosofi la 

specialişti în tehnologie alimentarǎ, nutriţie 

umanǎ, medicinǎ sau simpli cǎutǎtori de sǎnǎtate 

am creat un front comun de luptǎ împotriva 

afecţiunilor generate de ignoranţǎ şi a unui stil 

alimentar nesǎnǎtos. 

 Şi dacǎ ar fi sǎ parafrazǎm motto-ul 

sǎptǎmânii ―Şcoala Alfel‖ am putea s-o facem 

cam aşa:  

―Sa ştim mai multe să fim mai sănătoşi!‖ 

 

POSTUL ÎNTRE INEDIA ŞI 

BREATHARIANISM 

 

 prof.dr. Frânc Sorin Mihai 

Colegiul Tehnic Transilvania Baia Mare 

 

 Postul
1
 complet a fost considerat în toate 

tradiţiile spirituale drept o modalitate foarte 

puternică de purificare a corpului sau a minţii. 

Există însă o categorie de fiinţe spirituale care au 

dus practica postului la perfecţiune: nu au mai 

mâncat nimic timp de ani de zile.  

 Dar ce este postul şi cine îl practica în 

vechime? La această întrebare, Cuviosul Cleopa 

Ilie, de la mănăstirea Neamţ, răspunde 

următoarele: „Prin cuvântul post noi înţelegem o 

înfrânare de la toate mâncărurile - iar în caz de 

boală, numai de la unele - precum şi de la toate 

băuturile, de la toate lucrurile lumeşti, de la toate 

dorinţele rele, pentru ca să poată face creştinul 

rugăciunea lui mai cu uşurinţă [...], pentru ca să 

omoare poftele trupeşti şi să câştige harul lui 

Dumnezeu. Postul este o faptă de virtute, cu 

lucrare de înfrânare a poftelor trupului şi de 

întărire a voinţei, o formă de pocăinţă, deci un 

mijloc de mântuire. Dar în acelaşi timp, este şi 

un act de cult, adică o faptă de cinstire a lui 

Dumnezeu, pentru că este o jertfă - o renunţare 

de bună voie de la ceva care ne este îngăduit - 

izvorâtă din iubirea şi respectul pe care îl avem 

faţă de Dumnezeu" . Dar să nu creadă cineva că 

postul cere omorârea trupului. 

                                                 
1
 Postul reprezintă abținerea de la mâncărurile și băuturile 

de frupt pentru un anumit timp, în anumite cazuri însoțită 

sau înlocuită de abținerea de la alte produse sau practici. 

Exista diverse motivații pentru a ține post, precum greva 

de foame politica, pariuri, vanitate, dar principalele motive 

sunt religioase sau medicinale
[1]

. Postul, îndeosebi potrivit 

accepțiunii românești a cuvântului, are un 

caracter ascetic, religios. Cf. Preot, prof. Ion Bria, 

Dicţionar de Teologie Ortodoxă, Bucureşti, 1994. 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Frupt
http://ro.wikipedia.org/wiki/Post#cite_note-OHA-1
http://ro.wikipedia.org/wiki/Ascez%C4%83
http://ro.wikipedia.org/wiki/Religie
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 Sfântul Apostol Pavel explică că nu 

luptăm împotriva cărnii şi a sângelui, ci 

împotriva stăpânilor acestui veac, care sunt 

duhuri necurate. Deci, să nu exagerăm, pentru că 

cele peste măsură sunt de la cel rău. Osteneala 

postului fără sfatul şi îndrumarea duhovnicului 

este primejdioasă şi păgubitoare. Cei care 

limitează postul numai la mâncăruri sunt 

asemenea celor care încearcă să meargă într-un 

picior şi, până la urmă, uşor se poticnesc şi cad. 

Nu postim numai de bucate, ci ne ferim, cât ne 

stă în putinţă, de păcate, căutând, în acelaşi timp, 

prietenia faptelor bune. Trebuie să înţelegem clar 

că scopul postului nu constă numai în deosebirea 

mâncărurilor de post de cele dulci, ci în 

pregătirea trupului şi sufletului omenesc pentru 

venirea oaspetelui ceresc - Sfântul Duh. Sfântul 

Ioan Gură de Aur zice: „Postiţi? Arătaţi-mi-o 

prin fapte. Cum? De vedeţi pe sărac, aveţi milă 

de el; un duşman, împăcaţi-vă cu el; un prieten 

înconjurat de un nume bun, nu-l invidiaţi; o 

femeie frumoasă, întoarceţi capul. Nu numai 

gura şi stomacul să postească, ci şi ochii, şi 

urechile, şi picioarele, şi mâinile voastre, şi 

toate mădularele trupului vostru. Mâinile 

voastre să postească, rămânând curate de 

hrăpire şi lăcomie; picioarele, nealergând la 

privelişti urâte şi în calea păcătoşilor. Ochii, 

neprivind cu ispitire frumuseţele străine [...] 

Gura trebuie să postească de sudalme şi de alte 

vorbiri ruşinoase". Aşadar, postul în tradiţia 

ortodoxă înseamnă să posteşti cu toată firea 

umană: cu trupul, cu mintea şi cu inima, 

nevoindu-ne după puterile noastre şi după sfatul 

duhovnicului. Pentru că, numai astfel, postul este 

cu adevărat folositor, curăţător de patimi, 

păstrător al sănătăţii trupeşti şi grabnic ajutător 

în lucrarea cea bună. Din această cauză, postul 

era recomandat şi practicat din vechime. Iisus, 

fiul lui Sirah, sfătuieşte: „Nu fi nesăţios în nici o 

desfătare, şi nu te apleca la mâncăruri multe. Că 

în mâncărurile multe va fi durere şi nesaţul va 

veni până la îngreţoşare. Pentru nesaţ mulţi au 

pierit; iar cel înfrânat îşi va spori viaţa". Iar 

Sfânta Scriptură ne dă multe exemple de post: 

 Perioada Postului Mare este cea mai 

luminoasă trăire a creştinului pe parcursul anului 

bisericesc. În această perioadă, noi ne pregătim 

şi, pe măsura râvnei, ne învrednicim să 

participăm la ospăţul divin - Învierea Domnului 

nostru Iisus Hristos.  

 Sfântul Grigorie Teologul
2
 considera 

Postul Mare o pregătire în vederea morţii 

împreună cu Hristos, pentru a învia cu Hristos şi 

întru Hristos. Postul Mare este, aşadar, imitarea 

vieţii pământeşti a lui Hristos. Postim şi ne 

luptăm cu ispitele împreună cu Hristos, pătimim 

şi murim păcatelor, urmând pe Hristos, şi ieşim, 

împreună cu el, din mormânt, biruind asupra 

răului şi a morţii. Fără de moarte, nu există 

înviere şi tot astfel, fără de post şi pocăinţă, nu 

avem parte de mântuire. Fiind foarte important, 

exemplul Mântuitorului de a posti era urmat, cu 

mare râvnă, încă de primii creştini. La început, 

practica postului era variată şi se deosebea de la 

o regiune la alta, însă, toţi creştinii ţineau cu 

stricteţe trei zile de post aspru înainte de Învierea 

Domnului. Biserica Siriană, încă din secolul al 

III-lea, practica postul din Săptămâna Patimilor. 

Peste un secol, acest post pascal de 6 zile s-a 

extins la 40 de zile şi s-a răspândit în toată lumea 

creştină, în amintirea celor 40 de zile petrecute 

de Iisus în pustiu. Structura Triodului (slujbele 

bisericeşti din perioada Postului Mare, care se 

deosebesc de restul slujbelor pe parcursul anului) 

s-a format treptat, ajungând la forma actuală în 

secolul al XIV-lea . 

 Tradiţia populară arată că au fost create şi 

alte posturi decât cele bisericeşti, cum ar fi un 

post al Maicii Domnului ţinut pentru îndeplinirea 

unor dorinţe sau un post negru care se ţine pentru 

depăşirea unui necaz important..  

 Postul nu trebuie privit ca o restricţie, ci 

ca o descătuşare, ca o eliberare a naturii umane 

în drumul său către desăvârşire 

 INEDIA 

 Inedia este un cuvânt originar din limba 

latină, cu semnificaţia "fără hrană", referindu-se 

la viaţa unei persoane care se derulează lipsită 

total atât de hrana consistentă cât şi de cea 

lichidă. Persoana respectivă, chiar în aceste 

                                                 
2
 S-a născut la Nazianz, ca fiu al episcopului cu același 

nume al acestui oraș din Asia Mică.A făcut multe călătorii 

pentru a se instrui și o vreme l-a urmat în singurătate pe 

prietenul său, Sf. Vasile cel Mare. A devenit călugăr, apoi 

a fost sfințit preot (cca. 360), apoi episcop de Sasima (372) 

și a devenit, pentru scurt timp, arhiepiscop 

al Constantinopolului (din 379). Dar din cauza grupărilor 

rivale care sfâșiau Biserica sa, din anul 383 s-a retras la 

Nazianz, unde a rămas până la moarte, dedicându-se 

rugăciunii și lucrărilor teologice. Pentru marea și adânca sa 

învățătură și pentru elocvența cu care o împărtășea, a fost 

numit «teologul».Grigore de Nazianz este sărbătorit în 

Biserica Ortodoxă la 30 ianuarie, iar în Biserica Catolică, 

la 2 ianuarie. 

 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Asia_Mic%C4%83
http://ro.wikipedia.org/wiki/Vasile_cel_Mare
http://ro.wikipedia.org/wiki/Constantinopol
http://ro.wikipedia.org/wiki/30_ianuarie
http://ro.wikipedia.org/wiki/2_ianuarie
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condiţii, poate trăi normal, fără vreo restricţie, 

fără a suferi din cauza lipsei de hrană. Greutatea 

corpului, după o mică scădere iniţială, se 

menţine aproape constantă, având variaţii doar 

de câteva kilograme în plus sau în minus. După 

declanşarea acestui fenomen, dacă acea persoană 

încearcă din nou să se hrănească normal, se va 

induce în corp starea de comă urmată de deces.  

 Fenomenul Inedia este explicat în 

Dicţionarul Scepticului (Dicționarul scepticului 

(engleză The Skeptic's Dictionary) este o colecție 

de eseuri sceptice și de referințe scrise de Robert 

Todd Carroll, publicată pe site-ul său 

skepdic.com și într-o carte tipărită, una dintre 

cele mai complete ghiduri de informații sceptice, 

pe teme pseudoștiințifice, paranormale, oculte și 

altele. Carroll afirmă că această carte nu este 

menită să prezinte o viziune echilibrată pe teme 

oculte - dimpotrivă ea este destinată să fie o 

mică contrapondere contra literaturii oculte și 

paranormale foarte voluminoasă.) drept 

capacitatea de a trăi şi desfăşura o activitate 

normală pe timp nedefinit, în absenţa oricărei 

forme cunoscute de alimentaţie. Cuvântul 

„inedia‖ provine de la cuvântul latinesc ce 

înseamnă „fără hrană‖. Acest fenomen mai este 

cunoscut şi sub numele de „respiraţionism‖, prin 

analogie cu vegetarianismul, adică a te hrăni 

numai prin intermediul respiraţiei. Rugaciunea 

inimii si respiratia
3
. 

 Inedia este un fenomen asociat 

misticismului şi credinţei în Dumnezeu. Istoria 

consemnează cazurile a numeroşi sfinţi creştini 

care au renunţat complet la hrană pe perioadă de 

mai multe zile, fără ca aceasta să le altereze 

starea de sănătate şi vitalitate. Printre aceştia îi 

menţionăm pe Sfânta Caterina din Siena, Sfânta 

Lydwine din Schiedam, preafericita Elisabeth 

Achler din Reute (15 ani fără hrană), Sfântul 

Nicholas de Flüe (20 de ani fără hrană), 

considerat drept patronul spiritual al Elveţiei, 

Louise Lateau (14 ani fără hrană), Therese 

Neumann (39 de ani fără hrană). În cazurile 

acestora, cel mai adesea fenomenul Inedia era 

însoţit şi de cel al stigmatelor lui Iisus
4
, care le 

                                                 
3
 Rugăciunea Sfântului Grigorie de Palama :Doamne 

Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-mă, pe 

mine, păcătosul,  este recomadată de Sfânt a fi spusă într-o 

măsură a inspiraţiei şi expiraţiei, în rostirea inimii 
4
 Padre Pio (n. 25 mai 1887 – d. 23 septembrie 1968) este 

unul dintre cei mai cunoscuți sfinți creștini ai secolului 

XX, atât datorită stigmatelor cât și datorită anumitor 

minuni cum ar fi levitația, despre care se spune că le-ar fi 

experimentat. A fost un preot și călugăr capucin al Italiei 

venerat și considerat sfânt în biserica catolică. Născut 

apăreau de obicei vinerea sau în Săptămâna 

Patimilor. 

 Nu pledez aici pentru a convinge pe 

cineva să încerce, dacă ar putea să ajungă la o 

asemenea performanţă. Pledez, însă, pentru 

dezintoxicarea corpului prin postire în mod 

ciclic. 

 Omul, fiind o entitate materială şi 

spirituală aparţine atât vieţii pământene cât şi 

celei extrapământene, numai că ambele vieţi 

trebuie să se desfăşoare, pe cât posibil, într-o 

armonie perfectă. Persoanele care au ajuns la 

performanţa inediei sunt excepţii şi trebuie 

privite ca fiind pe o altă treaptă a existenţei, 

superioară celei pe care ne aflăm în mod normal. 

Documente istorice mai vechi, precum şi scrieri 

din perioada contemporană consemnează 

nenumărate cazuri de inedie.  

 În 1347, s-a născut cea care este 

cunoscută sub numele de Sfânta Ecaterina din 

Siena. Din 1363, la vârsta de 16 ani, a ales viaţa 

monahală. De la 26 de ani viaţa ei s-a desfăşurat 

sub forma unui şir nesfârşit de minuni. Fără nici 

un fel de hrană, ea a trăit foarte intens, 

predicând, scriind şi călătorind. A murit la vârsta 

de 33 de ani fără a consuma nici un fel de 

mâncare timp de 7 ani.   

 Elisabeth von Reute a trăit până în 1420 

fără a mânca timp de 15 ani.  

 Domenica del Paradiso a trăit fără hrană 

o perioadă de 20 de ani, până în anul 1553 când 

s-a stins din viaţă. Sfânta Lidwina nu s-a hrănit 

cu nimic timp de 28 de ani, până în 1433, când a 

decedat. 

 Academia Britanică de Ştiinţe Royal 

Society a studiat viaţa lui Janet Mc Leod din 

Scoţia. Din anul 1769, când avea vârsta de 15 

ani, i s-au declanşat crize de epilepsie. Din acea 

perioadă ea a refuzat să se hrănească până la 

vârsta de 28 de ani, când a murit. 

 O altă tânără de religie catolică, din 

Elveţia, pe nume Josephine Durant, fiind 

paralizată, a refuzat să se hrănească timp de 4 

ani. O echipă de medici calvinişti, rivali ai 

catolicismului, au studiat îndeaproape acest caz, 

constatând autenticitatea sa. 

Apoi, alte şi alte cazuri - Zelia Bourriou, Luise 

Lateau, Katerina Emmerich, Mollie Fancher - au 

făcut vâlvă, la vremea lor, fiind amintite şi în 

                                                                                 
Francesco Forgione, primește numele Pius (It: Pio), cel 

pios, cel cuvios, când intră în ordinului Capucinilor, de 

aici și numele care îl face faimos : Părintele Pio – Padre 

Pio. Pe 16 June 2002, este canonizat de către Papa Ioan 

Paul al II-lea. 

http://ro.wikipedia.org/wiki/25_mai
http://ro.wikipedia.org/wiki/1887
http://ro.wikipedia.org/wiki/23_septembrie
http://ro.wikipedia.org/wiki/1968
http://ro.wikipedia.org/wiki/Stigmate
http://en.wikipedia.org/wiki/Order_of_Friars_Minor_Capuchin
http://ro.wikipedia.org/wiki/Biserica_Romano-Catolic%C4%83
http://ro.wikipedia.org/wiki/Limba_italian%C4%83
http://ro.wikipedia.org/wiki/Papa_Ioan_Paul_al_II-lea
http://ro.wikipedia.org/wiki/Papa_Ioan_Paul_al_II-lea
http://ro.wikipedia.org/wiki/Papa_Ioan_Paul_al_II-lea


 10 

tratate de medicină ca fiind ciudăţenii ale 

existenţei umane. 

 Thereze Neumann, născută în anul 1868 

în Bavaria, se înscrie printre cazurile cele mai 

interesante din punct de vedere al fenomenului 

inediei. Din 1922 nu a mâncat deloc până în 

1926, în această perioadă consumând numai 

lichide, iar din 1926 nu a mai băut nici lichide 

până în 1962, când s-a stins din viaţă. Din 1927, 

după un an de viaţă fără hrană solidă şi lichidă, 

s-a constituit o comisie de medici care au ţinut-o 

sub observaţie, supraveghind-o cu stricteţe. 

 Trecând pe tărâm asiatic, mai precis 

indian, găsim o altă celebritate a fenomenului 

inediei. Se numeşte Giri Bala, tot femeie. Spun a 

fost, căci s-a stins din viaţă acum patru decenii. 

Şi spunând femeie, mai fac o observaţie, istoricul 

acestui fenomen paranormal este presărat în cea 

mai mare parte cu nume de femei, el fiind legat 

totodată de credinţa in Divinitate. Aşadar, Giri 

Bala, considerată sfântă încă din viaţă, s-a născut 

în India în ţinutul împădurit din Nawabganj.  În 

anul 1950, Giri Bala a fost vizitată de celebrul 

yoghin hindus Paramahamsa Yogananda, care a 

cunoscut-o şi pe Thereze Neumann. Giri era 

atunci în vârstă de 68 de ani. Nu mai mâncase şi 

nu mai băuse nimic de la vârsta de 12 ani şi 4 

luni, deci de 56 de ani. Fusese monitorizată de 

zeci de medici din lumea întreagă până la această 

vârstă. Copii nu avea, iar soţul îi murise de mult. 

De obicei, nu dormea aproape deloc. Noaptea 

medita, iar ziua trecea cu treburile gospodăreşti. 

Nu fusese niciodată bolnavă şi nu ştia ce este 

durerea. 

Yogananda a întrebat-o la un moment dat 

pe sfântă de ce a ales această cale? Bătrâna Giri 

i-a răspuns că prin această reîncarnare trebuia să 

dovedească omenirii că omul este spirit. Pentru a 

progresa pe calea care duce la Dumnezeu, omul 

trebuie să înveţe să trăiască cu Lumina Divină, 

nu doar cu mâncare. 

 BREATHARIANISM  

 Este un concept înrudit, cu inedia şi, de 

departe cu postul  cei ce cred în acest concept 

susțin posibilitatea de a trăi fără mâncare, 

eventual chiar și fără băutură, și că oamenii pot 

trăi o perioadă îndelungată doar cu prana
5
, forța 

                                                 
5
 Prana (प्राण, IAST prāṇa) înseamnă în limba 

sanscrită "respirație" (din rădăcina IAST prā - a umple, și 

termenul latin plenus - plin). 

 Este unul din cele cinci simțuri, alături 

de vāc "vorbire", caksus "văz", shrotra "auz" 

și manas "gândire" (nas, gură, ochi, urechi și minte).Prana 

este menționată prima dată în Upanișade, ca aparținând 

vitală din hindusism, sau, după cum ar spune 

alții, cu ajutorul energiei solare (conform 

Ayurvedei
6
, soarele este una din principalele 

surse de prana). 

 Breatharianismul a existat din totdeauna. 

Mintea Universală - înregistrările Akashice7 -

spun că a existat un timp în care toate fiinţele 

erau susţinute de forţele pranice. 

Breatharianismul este capacitatea de a absorbi 

tot ce e nutritiv - vitaminele şi hrananecesară, 

pentru a menţine un vehicul fizic sănătos - din 

forţa universală a vieţii, saudin energia 

chi.Cercetările au arătat că fiinţeleumane au 

un sistem de patru corpuri - fizic, emoţional, 

mental şi spiritual - care poatefi asemănat cu o 

chitară cu patru corzi. Fiecare are tonul ei 

propriu şi, când suntacordate, muzica (viaţa 

trăită) este magică şi fiinţa devine atât 

armonizată, cât şinelimitată. Când sunt 

dezacordaţi, oamenii - ca şi un instrument, 

dezacordat – pot experimenta forme variate de 

dezechilibru emoţional, fizic sau mental. 

Condiţiile esenţiale pentru a fi breatharian este 

doar dorinţa puternică de a fi nelimitat şi de a-

ţitrăi viaţa la potenţial maxim. Aceasta însemnă 

să ne respectăm pe noi înşinesuficient de mult 

pentru a ne deschide mintea către explorarea 

unor posibilităţicaptivante. Să fim foarte dornici 

de a fi în viaţă. Să avem inima plină cu bucurie 

şi recunoştinţă pentru darul care ni s-a dat, acela 

de a fi simultan creaţi şi, totodată, martori la 

                                                                                 
domeniului lumesc, fizic, susținând corpul și gândul 

(mintea). În Ayurveda, lumina soarelui reprezintă o sursă 

de prana.În filosofia vedică, prana reprezintă forța vitală a 

ființelor vii (ceea ce chinezii numesc Qi). 
6
 Ayurveda sau medicina ayurvedică reprezintă sistemul 

de cunoștințe medicale indiene care provine din textele 

sacre aleVedelor (c. 3900 î.Hr.- c. 1500 î.Hr.) și ale cărui 

principii sunt valorificate în ceea ce astăzi numim terapii 

alternative. 
7
 Cuvântul akasha în sanscrită înseamnă "cer", "spațiu" sau 

"Aether" este un termen folosit de autorii esoteriști 

în teosofie (și Antropozofie) pentru a descrie un 

compendium de cunoștințe mistice codificat în planurile 

existențiale non-fizice. Aceste înregistrări sunt descrise a 

conține toată cunoaștereaîntregii experiențe umane cât 

și istoria cosmosului. Sunt prezentate metaforic ca 

o bibliotecă cât și alte analogii deseori găsite în concepte 

derivate din mișcările teozofice ale secolului 19, rămânând 

predominant un subiect din discursul New Age. De obicei, 

autorii incearca pe aceasta cale sa dea o aura de revelatie 

propriilor scrieri fantastice, dar unii dintre acestia cred in 

aceste ,,revelatii" imaginare, ele fiind rodul imaginatiei lor 

in stari de transa meditaviva, sau stari alterate de 

constiinta, cum ar fi cele ale unor persoane bolnave de 

epilepsie sau bypolar disorder . Cf. I.P. Culianu Călătorii 

în lumea de dincolo. 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Prana
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=IAST&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/wiki/Limba_sanscrit%C4%83
http://ro.wikipedia.org/wiki/Limba_sanscrit%C4%83
http://ro.wikipedia.org/wiki/Limba_sanscrit%C4%83
http://ro.wikipedia.org/wiki/Respira%C8%9Bie
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=IAST&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/wiki/Upani%C8%99ade
http://ro.wikipedia.org/wiki/Ayurveda
http://ro.wikipedia.org/wiki/Prana
http://ro.wikipedia.org/wiki/Ayurveda
http://ro.wikipedia.org/wiki/Soare
http://ro.wikipedia.org/wiki/Vede
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Qi&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/wiki/Medicin%C4%83
http://ro.wikipedia.org/wiki/India
http://ro.wikipedia.org/wiki/Vede
http://ro.wikipedia.org/wiki/Medicin%C4%83_complementar%C4%83_%C8%99i_alternativ%C4%83#Terapiile_alternative
http://ro.wikipedia.org/wiki/Medicin%C4%83_complementar%C4%83_%C8%99i_alternativ%C4%83#Terapiile_alternative
http://ro.wikipedia.org/wiki/Medicin%C4%83_complementar%C4%83_%C8%99i_alternativ%C4%83#Terapiile_alternative
http://ro.wikipedia.org/wiki/Limba_sanscrit%C4%83
http://ro.wikipedia.org/wiki/Cer
http://ro.wikipedia.org/wiki/Aether
http://ro.wikipedia.org/wiki/Teosofie
http://ro.wikipedia.org/wiki/Antropozofie
http://ro.wikipedia.org/wiki/Misticism
http://ro.wikipedia.org/wiki/Cunoa%C8%99tere
http://ro.wikipedia.org/wiki/Istorie
http://ro.wikipedia.org/wiki/Bibliotec%C4%83
http://ro.wikipedia.org/wiki/New_Age
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măreţia creaţiei. Să absorbim din toate 

dimensiunile tot ceea ce dorim prinaceste cinci 

simţuri fizice cunoscute, cât şi prin două mai 

subtile: INTUIŢIA ŞI CUNOAŞTEREA. A trăi 

cu Lumină este, pur şi simplu, un produs 

secundar natural al experienţei de a exista ca 

fiinţă ce îşi doreşte cu pasiune perfecţiune, 

esenţa vieţii este hrana. Dacă o persoană alege 

astfel, ea poate rămâne conectată la forţele 

pranice şi hrănită de ele - forţe care asigură toate 

vitaminele şi hrana necesară pentru a menţine un 

corp fizic nemuritor auto-regenerativ.  

 Oamenii care practică acest procedeu cu 

succes sunt instrumente acordate care, ori îşi 

creează o capacitate ridicată de comandă asupra 

structurii lor moleculare, ori o audeja şi pot 

comanda mărimea şi forma corpului, prin 

intermediul reprogramării. Corpul este un bio-

computer, mintea este pachetul de programe, 

viaţa este rezultatulcelor două. Dacă cuiva nu îi 

place viaţa sau un aspect al ei, poate rescrie 

programul.Gândirea de calitate aduce viaţă de 

calitate; gândirea fără limite aduce viaţă fără 

limite.  

 Cum este posibilă existenţa acestui 

fenomen? Tot ce se găseşte în natură, fără a fi 

artificial, pe lângă partea materială, are şi o 

componentă energetică, ce are sarcina de a-i 

întreţine existenţa. Astfel, hrana noastră nu este 

compusă numai din materia pe care o vedem, ci 

şi din energia existentă în ea. Mâncarea naturală 

cu cât este mai proaspătă cu atât conţine mai 

multă energie vitală. Produsele sintetice ale 

industriei alimentare sunt anorganice. Acestea 

sunt lipsite de componenta energetică naturală. 

Hrănirea corpului, bazată în mare parte pe aceste 

produse, perturbă vibraţia vitală din ansamblul 

organismului, producând disfuncţii, toxicitate 

mărită şi în final afecţiuni fizice şi psihice. Din 

această cauză sunt recomandate posturile, pentru 

ca, în perioada desfăşurării lor, corpul să poată 

elimina toxicitatea acumulată de-a lungul 

timpului şi, în final, să-şi regăsească echilibrul 

funcţional şi structural. Ştiinţa susţine că 

alimentaţia organismului uman o constituie 

hrana şi oxigenul. Altă formă de energie nu este 

recunoscută pentru întreţinerea vieţii. Se spune 

că un număr de zile fără hrană fizică sau câteva 

minute fără respiraţie declanşează procese 

ireversibile, în corp instalându-se moartea. Dar, 

aşa cum hrana conţine şi energie vitală, aerul pe 

care îl respirăm posedă, de asemenea, o 

componentă energetică vitală. Deci atât 

alimentaţia cu produse naturale cât şi respiraţia 

dau posibilitatea de a întreţine viaţa prin acelaşi 

tip de energie conţinută în fiecare dintre ele. 

Hrana materială suferă transformări prin 

procesele metabolice, eliberându-se astfel 

energia necesară corpului pentru a trăi. Prin 

evoluţie spirituală se poate ajunge la întreţinerea 

vieţii fără a se metaboliza hrana pentru obţinerea 

acestei energii. Energia vitală va putea fi 

absorbită direct din natură, corpul alimentându-

se prin centrii săi energetici cu energia care apoi 

este transportată prin canalele energetice, până la 

nivel celular. Consumul direct de cât mai multă 

energie vitală ridică vibraţia corpului, făcându-l 

să intre în rezonanţă cu oceanul de Energie 

Universală, accesându-se astfel o existenţă cu 

noi valenţe incredibile. Dar trecerea de la hrană 

materială şi energetică numai la cea energetică 

nu se poate face dintr-o dată de oricine. Afi în 

breathariansm este o cale a purificării şi o 

metodă de a deveni cel mai sublim instrument 

acordat din orchestra divinului - manifestând 

toate acestea în realitatea fizică. De aceea, 

accesarea fântânii tinereţii depinde de 

programarea mentală a fiecăruia.  
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MENIU PENTRU PERSOANE CU 

AFECŢIUNI CARDIACE 

 

dr.ing. Marinescu Gina,  

profesor - Colegiul de Industrie Alimentară 

„Elena Doamna” Galaţi 

 

Principala cauză a deceselor în România 

şi pe plan mondial o reprezintă bolile 

cardiovasculare (BCV) – boli ale inimii sau 

vaselor de sânge. 

Afecţiunile cardiovasculare prezintă o 

serie de factori de risc: nemodificabili (vârstă, 

sex, antecedente personale de boli ale sistemului 

cardiovascular); modificabili (alimentaţie, fumat, 

sedentarism, consum excesiv de alcool, profesie, 

stres); influenţabili (ateroscleroză, diabet de tip 

2, obezitate centrală, inflamaţia, nivelul de 

colesterol şi trigliceride). 

Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS), 

în urma studiilor efectuate în ţările dezvoltate a 

demonstrat că dieta necorespunzătoare creşte 

riscul producerii bolilor cardiovasculare. Dacă 

acest motiv este asociat şi cu activitate fizică 

redusă, fumat, stres, consum prea mare de alcool 

şi obezitate atunci indicele de mortalitate cauzat 

de BCV creşte considerabil.  

Cardiologii împreună cu nutriţioniştii au 

ajuns la concluzia că o dietă echilibrată în 

nutrienţi esenţiali pentru organism, o dietă 

sănătoasă are efect de profilaxie şi ameliorare a 

bolilor cardiovasculare.  

Majoritatea studiilor clinice şi 

epidemiologice susţin ideea că există o strânsă 

corelaţie între nivelul nutrienţilor din alimente, 

consumul diferenţiat al unor grupe de alimente şi 

evoluţia afecţiunilor cardiovasculare pentru  

fiecare ţară în parte. 

O dietă cu aport benefic în prevenirea şi 

ameliorarea bolilor cardiovasculare este dieta 

mediteraneană care, pe 16 noiembrie 2010, a fost 

trecută de către UNESCO în lista patrimoniului 

cultural mondial nematerial, la cererea comună 

depusă de către guvernele Spaniei, Greciei, 

Italiei şi Marocului. Dieta mediteraneană 

determină un stil de viaţă sănătos deoarece 

include consumul de legume, fructe, verdeţuri, 

cereale integrale, seminţe, nuci, ulei de măsline, 

peşte, rar carne de pasăre şi foarte rar carne 

roşie. Sunt evitate produsele procesate şi rafinate 

majoritatea alimentelor consumându-se 

proaspete. 

Alimentaţia constă în introducerea în 

organism, din mediul înconjurător, a substanţelor 

nutritive sub formă de alimente. Raţia alimentară 

reprezintă totalitatea alimentelor consumate în 

decursul a 24 de ore. O raţie trebuie să furnizeze 

organismului nutrienţi care corespund nevoilor 

sale zilnice, atât sub aspect cantitativ cât şi 

calitativ. 

O raţie alimentară recomandată de specialişti 

pentru persoane suferind de boli cardiovasculare 

sau care prezintă un risc de îmbolnăvire prezintă 

următoarea structură: energia totală obţinută din 

alimentele ingerate 2400 kcal, din care 60% 

furnizată de glucide, 14% de proteine şi 26% de 

lipide. 

Tabelul 1. Distribuţia standard a nutrienţilor pe 

prizele alimentare 
Priza 

aliment

ară 

Distri-

buţia 

energetic

ă 

Gluci-

de 

g 

Prote

ine 

g 

Lipi- 

de 

g 

Mic 

dejun  

25% - 600 

kcal 

87,80 20,49 16,77 

Gustare 

I 

5% - 120 

kcal 

17,56 4,09 3,35 

Dejun 40% - 960 

kcal 

140,48 32,78 26,82 

Gustare 

II 

10% - 240 

kcal 

35,12 8,18 6,7 

Cină 20% - 480 

kcal 

70,24 16,39 13,41 

 Raţia propusă de mine cuprinde 

următoarele alimente, repartizate pe cinci prize 

alimentare zilnice: mic dejun, gustare I, dejun, 

gustare II şi cină. 

Am calculat raportul P:L:G al raţiei 

propuse P:L:G = 1:0,8:4,6 faţă de raport P:L:G = 

1:0,8:4,3 al raţiei recomandate. Raportul între 

proteine, lipide şi glucide este aproape identic cu 

raportul  impus, raţia propusă fiind uşor 

excedentară în cazul glucidelor dar nu alarmant. 

Aşa cum se va vedea în tabelele ce urmează, 

distribuţia lipidelor pe cele cinci prize alimentare 

este în general echilibrată fiind deficitar 

consumul acestora la a doua gustare şi la cină.   

Energia furnizată de lipide, mai ales în lunile reci 

ale anului este deosebit de utilă; rolul lipidelor în 

metabolismul şi transportul vitaminelor 

liposolubile în organism este de asemenea destul 

de important; nici senzaţia de saţietate indusă de 

aceşti nutrienţi calorigeni nu este de neglijat în 

dieta unei persoane.  

Energia furnizată de nutrienţi este uşor 

mărită la dejun şi uşor micşorată la celelalte 

patru mese ale zilei. Aportul mărit de energie la 

masa cea mai importantă a zilei nu este 

indezirabil, persoana care urmează acest regim 
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putând desfăşura astfel diverse activităţi fizice 

sau intelectuale în a doua jumătate a zilei.  

Tabelul 2. Micul dejun  
Denumire 

aliment şi 

cantitatea 

Proteine 

g 

Glucide 

g 

Lipide 

g 

Energie 

kcal 

Brânză 

Neufchatel, 

50g 

4,6 1,8 11,4 126 

Cereale 

ready-to-eat, 

28g 

3,8 19,1 1,9 104 

Lapte 2% 

grăsime, 200g 

7,8 11 4 112 

Pâine italiană, 

60g 

5,2 30 2,2 162,8 

Gem de caise, 

30g 

0,15 19,4 0 72,6 

Cafea, 30g 0,1 0 0,2 0,6 

Total mic 

dejun 

22,1 81,3 19,7 578 

Tabelul 3. Prima gustare şi dejunul 
Denumire 

aliment şi 

cantitatea 

Proteine 

g 

Glucide  

Totale 

 g 

Lipide  

Totale 

g 

Energie 

kcal 

Iaurt din lapte 

integral, 100g 

3,5 8,7 3,3 65,2 

Căpşuni, 100g 0,7 7,7 0,3 32 

Total gustare I 4,2 16,4 3,6 97,2 

Orez fiert, 100g 2,2 26 0,9 111 

Ciuperci, 100g 1,5 15 0,3 51 

Ulei de măsline, 

14g 

0 0 13,5 119 

Somon, 100g 24,6 0 12,4 217 

Cartofi natur, 

100g 

1,9 17,5 0,6 83 

Broccoli, 100g 1,9 55,6 0,3 27,3 

Castravete, 

100g 

0,6 2,2 0,2 12 

Roşii, 100g 0,9 3,9 0,2 18 

Prăjitură cu 

struguri, 31g 

1,3 24,7 0,5 111 

Zmeură, 200g 2 30 1,2 138 

Vin roşu Porto, 

100g 

0,1 14,1 0 165 

Total dejun 37 139 30,1 1052,3 

Tabelul 4. A doua gustare şi cina 
Denumire 

aliment şi 

cantitatea 

Proteine, 

g 

Glucide  

totale, 

g 

Lipide  

totale, 

g 

Energie, 

kcal 

Salată de 

fructe, 300g 

3 45 2,2 223,5 

Total 

gustare II 

3 45 2,2 223,5 

Spaghetti cu 

sos, 150g 

11 59,4 9,4 375 

Nectar de 

piersici, 

100g 

0,3 13,9 0 54 

Total cină 11,4 73,3 9,4 429 

Figura 1 arată diferenţele destul de mici 

dintre cantităţile de nutrienţi din raţia 

recomandată respectiv raţia propusă şi totodată 

un plus de glucide şi un minus de proteine şi 

lipide în raţia propusă comparativ cu cea 

recomandată.  

În figura 2 se observă că dieta propusă 

este echilibrată furnizând o cantitate de energie 

totală pe prizele alimentare aproape egală cu cea  

recomandată.  
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Figura 1. Repartizarea cantitativă a nutrienţilor 

în raţia alimentară 
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Figura 2. Repartizarea energiei totale pe prizele 

alimentare 

Dieta elaborată poate fi aplicată pentru o 

perioadă relativ mare de timp, de 2-3 săptămâni, 

alternativ cu alte diete care să conţină mai multe 

proteine preluate din mai multe tipuri de surse 

(carne de pui, carne roşie sau alte specii de peşte 

decât cea menţionată), diete care să aibă un 

conţinut de glucide mai echilibrat pe fiecare 

porţie alimentară şi meniuri cu acizi graşi 

polinesaturaţi omega -3 şi omega -6 în proporţii 

adecvate. 

Dieta propusă, completată cu exerciţii fizice 

specifice este recomandată persoanelor 

predispuse la îmbolnăviri cardiace sau suferinde 

de boli cardiovasculare. 
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EDUCAŢIA NUTRIŢIONALĂ 

 

prof. ing. Ciobanu Ileana  

Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară Craiova 

 

―Lăsaţi alimentele să devină 

medicamente şi nu medicamentele să devină 

alimentaţie‖ (Hipocrate). 

Educaţia nutriţională urmăreşte 

conştientizarea tânărului în legătură cu valoarea 

nutriţiei, selectarea şi dozarea raţională a hranei, 

a pregătirii acestuia; dezvoltarea capacităţii de 

identificare a alimentelor autentice; cultivarea 

capacităţii de îngrijire a propriului organism 

printr-un regim alimentar echilibrat şi adecvat; 

cultivarea respectului faţă de alte obiceiuri sau 

practici culinare precum şi experimentarea unor 

noi conduite în această direcţie.  

„Hrănirea este o necesitate biologică dar 

şi un cadru de socializare şi de culturalizare‖.  

(Cucoş, 2006, 58) 

Educaţia nutriţională îşi poate propune în 

primul rând să atragă atenţia elevilor asupra 

modului cum mănâncă, asupra a ce mănâncă şi 

asupra momentului din zi la care trebuie să 

mănânce, ca răspuns la tendinţa tot mai 

accentuată a elevilor de a neglija importanţa unei 

nutriţii corecte şi dea adopta obiceiuri alimentare 

nocive – consum excesiv de produse de patiserie, 

băuturi carbogazoase, snacks-uri, alimente 

semipreparate – precum şi de a sări peste mese 

.Un alt punct important vizat de această nouă 

educaţie este cunoaşterea alimentelor şi a 

substanţelor nutritive, precum şi a rolului lor în 

organism. Trebuie tratat şi rolul alimentaţiei în 

menţinerea greutăţii corporale, precum şi 

tulburări nutriţionale că bulimia şi anorexia, care 

apar fie în urma neglijenţei, fie în urma copierii 

unor comportamente greşite promovate de mass- 

componentă esenţială asuccesului lor în viaţă, 

modă, actorie etc.).Un alt aspect important de 

tratat este rolul igienei alimentare în menţinerea 

sanătaţii sistemului digestiv şi în evitarea 

tulburărilor digestive care influenţează negativ 

starea de sănătate acopiilor, pofta de mâncare şi 

în cele din urmă şi performanţele şcolare. De 

asemenea, trebuie mentionat şi efectul profund 

negativ pe termen lung al excesului de substanţe 

alimentare (sare, zahăr,grăsimi, alcool), dar şi 

efectul benefic al consumului de legume şi fructe 

proaspete, care trebuie încurajat ca factor care 

contribuie la menţinerea hidratării şi sănătăţii 

organismului. Nu în ultimul rând se cuvine a fi 

tratată şi legătura dintre nutriţie corectă, 

activitate fizică şi odihna ca factori esenţiali 

pentru păstrarea sănătăţii copilului, care se 

constituie că premiza pentru îmbunătăţirea 

rezultatelor şcolare.  

Ritmul vieţii contemporane, 

supraîncărcarea cu material de învăţat, sugestiile 

alimentare dăunătoare promovate în reclame şi 

presă pentru tineret au influenţă neavantajoasă 

asupra funcţionării şi dezvoltării organismului 

tânăr. Cu atât mai mult că obiceiurile alimentare 

căpătate în această perioadă pot aduce riscuri de 

sănătate pentru toată viaţa adultă. 

Adolescenţii trebuie să găsească echilibru 

între mâncare şi jocul activ. Nu este suficient să 

ne mişcăm doar la ore de educaţie fizică la 

şcoală. Este bine să evităm să petrecem timp în 

mod pasiv în faţa televizorului sau a 

calculatorului, măcar pentru 60 de minute în 

majoritatea zilelor săptămânii. Nici nu trebuie să 

facem exerciţii fizice epuizante – e suficient să 

mergem cu bicicleta, să dansăm, să mergem la 

plimbare cu câinele... 

Obiectivele acestei „noi‖ educaţii trebuie 

să fie diversificate şi trebuie să vizeze formarea 

unei culturi culinare, cultivarea unor practici 

culinare sănătoase. 

Trebuie să aprovizionăm în permanenţă 

organismul cu nutrienţi de calitate. Aceşti 

nutrienţi vor fi luaţi din alimente cât mai puţin 

prelucrate şi foarte important din fructele şi 

http://eur-lex.europa.eu/
http://nutritiondata.self.com/
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legumele de sezon apropiate locului în care 

trăim. Starea de spirit care dacă este negativă, 

blochează digestia indiferent de calitatea 

alimentelor din farfurie. 

De asemenea, nu trebuie să ne forţăm să 

mâncăm alimente care nu ne plac sau să urmăm 

tot felul de diete restrictive care ne impun 

alimente detestate, deoarece toate acestea duc la 

frustrare cu efecte nocive asupra digestiei şi 

sănătăţii. 

Omul fiinţează şi devine ceea ce este prin 

educaţie. Practica educativă este una dintre cele 

mai importante activităţi specifice comunităţilor 

umane. Din momentul în care omul a apărut, 

educaţia l-a însoţit, l-a modelat, l-a spiritualizat.. 

Ca orice tip de practică umană, aceasta a fost şi 

este dublată de reflecţie, de interogaţie, de 

punere sub semnul şi ghidajul raţionalităţii. 

Reflecţia pedagogică s-a născut o dată cu faptul 

educativ. 

Nivelul culturii nutriţionale este redus. 

Educaţia nutriţională este aproape inexistentă. 

Adolescenţii nu ştiu să cumpere şi nici când să 

cumpere.  

Motiv pentru care, printre temele 

realizate la orele de pregatire practică si nu 

numai  se regăsesc şi cele care fac referire la 

cunoaşterea alimentelor, la piramidele alimentare 

şi la modul în care trebuie să ne construim o 

piramidă alimentară, la cum ar trebui să ne 

facem cumpărăturile, dar şi aplicatii practice. 

Una din marile bariere în calea 

cunoaşterii şi aplicării unui stil de hrănire 

adecvat este aspectul relativ tehnic al 

informaţiilor din domeniul nutriţiei. Realitatea 

este că cei mai mulţi adolescenţi capitulează 

foarte uşor în confruntarea cu tainele nutriţie şi 

interesul se stinge grabnic la primul contact cu 

avalanşa obositoare de date noi şi de cifre. 

Din fericire, eforturile nutriţioniştilor s-

au materializat într-o schemă ingenioasă numită 

"piramida 

alimentaţiei", 

care 

evidenţiază 

într-un mod 

simplu şi clar, 

proporţia 

corectă dintre 

diferitele grupe 

de alimente, 

ilustrând astfel, 

în mod intuitiv, 

caracteristicile esenţiale ale alimentaţiei 

echilibrate. Alimentele aflate la bază se consumă 

într-o proporţie mai mare, cantitatea de alimente 

consumată scade pe măsură ce urcăm spre vârful 

piramidei. Cu cât nivelul este mai lat şi situat 

mai jos, cu atât respectiva familie de alimente 

este mai importantă şi trebuie ingerată cu 

prioritate, respectând însă ―plafonul‖ caloric 

calculat. 

 Baza piramidei - cereale integrale. 

Alimentele situate la temelia piramidei sunt 

considerate alimente de bază, consumându-se 

din belşug. Alimentele din clasa cerealelor 

integrale se recomandă să fie consumate din 

belşug, adică 6-11 porţii/zi. 

 Nivelul doi. Pe a doua treaptă a 

piramidei se plasează alimente la fel de esenţiale 

ca primele şi care se consumă în cantitate mare, 

dar nu fără limite. Se recomandă să se consume 

3-5 porţii/zi de legume şi zarzavaturi respectiv 2-

4 porţii de fructe. 

 Nivelul trei. Al treilea nivel al piramidei 

cuprinde alimentele care se consumă cu 

moderaţie: leguminoasele nucile, seminţele, 

laptele degresat şi produsele lactate, ouăle, 

carnea şi produsele din carne, iar în cazul 

vegetarienilor aşa-numiţii "înlocuitori de carne. 

Se recomandă consumul a 2-3 porţii de 

leguminoase şi nuci zilnic, respectiv 2-3 porţii de 

lapte şi produse lactate zilnic. 

 Piramida vieţii. Dacă v-aţi analizat cu 

onestitate profilul dvs. alimentar şi aţi constatat 

că seamănă mai mult cu o piramidă aşezată pe 

vârful ei, este timpul să luaţi măsuri. După cum o 

astfel de piramidă răsturnată este foarte instabilă 

şi poate să cadă în orice moment, aveţi toate 

şansele ca şi sănătatea dvs. să fie într-un 

echilibru precar, asaltată de riscurile unor boli 

cronice pe care desigur nu le doriţi.  

 Merită să faceţi efortul pentru a întoarce 

piramida în poziţia ei firească. Merită să 

încercaţi revenirea la o valoare deopotrivă 

tradiţională, de mare actualitate şi plină de 

perspectivă, cu atât mai mult cu cât acum există 

condiţii incomparabil mai favorabile pentru o 

aplicare echilibrată, adecvată din punct de vedere 

nutriţional.  

 Merită să începeţi din nou, să puneţi 

temelia unui nou stil de viaţă, fiindcă în contrast 

cu piramidele egiptene în centrul cărora 

arheologii au găsit mumiile faraonilor, în centrul 

piramidei alimentaţiei veţi găsi sănătate şi viaţă. 
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INOCUITATEA PRODUSELOR 

ALIMENTARE PROCESATE  

DE ORIGINE VEGETALĂ     
 

prof. Constantinescu Mirela  

Colegiul Tehnic „Danubiana” Roman 

 

Industria alimentară are, ca obiectiv 

principal, obţinerea produselor alimentare care 

să satisfacă din ce în ce mai mult cerinţele 

consumatorilor, având în vedere aspectul, 

calitatea senzorială şi respectarea prevederilor 

legislaţiei în vigoare, în ceea ce priveşte 

securitatea alimentară a consumatorilor.  

Alimentele „bune‖ de origine vegetală 

sunt acele produse ce influenţează, împreună cu 

alţi factori, calitatea vieţii şi sunt determinante în 

ceea ce priveşte starea de sănătate fizică, mentală 

şi emoţională. Din această grupă fac parte: 

●legume care conţin multe vitamine, minerale şi 

substanţe fitochimice: brocoli, spanac, ardei gras 

şi verde, ştevie, mazăre verde, fasole verde, 

varză de Bruxelles, salată, morcovi, ardei gras 

roşu, varză roşie, sfeclă roşie, ardei roşu pentru 

boia dulce, kapia, tomate. Şi celelalte legume 

sunt valoroase prin conţinutul lor mineral şi 

vitaminic: ţelină, păstârnac, varză albă, praz, 

conopidă, asparagus, respectiv ceapă şi usturoi. 

●fructe cât mai colorate: portocale, pere, grape-

fruit, lămâi, prune, caise, piersici, banane, 

căpşuni, zmeură, afine, mere, cătină, pepene 

galben şi roşu etc. 

●cereale integrale (grâu, secară, orz, ovăz, 

porumb, orez brun) şi produse realizate din 

acestea 

●leguminoase uscate(linte, fasole, mazăre, bob, 

năut, lupin), nuci, alune, arahide, castane, 

seminţe (de dovleac, de floarea-soarelui) fără 

coajă 

●uleiuri mono şi polinesaturate (ulei de măsline, 

ulei de canola, ulei de in, ulei de floarea-soarelui, 

ulei de germeni de porumb, ulei din soia) 

●sucuri şi nectaruri de fructe neîndulcite 

●sucuri şi nectaruri din legume fără adaos de 

sare. 

Inocuitatea (calitatea igienică) este 

componenta calitativă ce vizează siguranţa şi 

securitatea consumatorului de alimente. Starea 

de sănătate a consumatorilor este asigurată dacă 

aceştia consumă, în primul rând, alimente 

salubre, care nu conţin factori care ar produce 

îmbolnăviri. Calitatea igienică este influenţată de 

contaminarea microbiologică sau cu alte 

oganisme, de contaminarea sau poluarea chimică 

şi de toxicitatea naturală a produselor alimentare. 

 Substanţele nocive din alimente pot 

proveni din surse şi cauze multiple: 

-constituienţii naturali ai unor alimente, cum 

sunt: toxinele ciupercilor otrăvitoare, amigdalina 

din sâmburii unor fructe, solanina în cartofii 

încolţiţi, alcaloizii toxici din unele plante 

-substanţe formate în alimente prin degradarea 

substanţelor nutritive (proteine, lipide, glucide), 

sub acţiunea enzimelor proprii sau a enzimelor 

elaborate de microorganisme de alterare sau prin 

prelucrări industriale sau culinare 

necorespunzătoare: amine biogene, nitrozamine, 

acizi, alcooli, aldehide, cetone, peroxizi, 

compuşi Maillard etc. 

-toxine sintetizate de unele mucegaiuri şi 

bacterii: micotoxine, toxina stafilococică, toxina 

botulinică etc. 

-substanţe chimice ajunse în alimente: metale şi 

metaloizi toxici, reziduuri de pesticide, azotiţi, 

hidrocarburi policiclice aromate, monomeri 

toxici din mase plastice etc. 

-aditivi alimentari nepermişi sau utilizarea 

exagerată a celor permişi, în scopul prevenirii 

alterării pentru îmbunătăţirea însuşirilor 

senzoriale: conservanţi, antioxidanţi, coloranţi, 

aromatizanţi, emulgatori etc. 

Toţi aceşti factori condiţionează 

inocuitatea alimentelor fie individual, fie în 

intercorelare. 

Inocuitatea produselor alimentare este 

determinată de : 

-calitatea materiilor prime şi auxiliare 

-modalităţile de transport şi păstrare a materiilor 

prime 

-condiţiile igienico-sanitare şi procedeele 

tehnologice de prelucrare a acestora, de 

condiţiile de depozitare a produselor finite 

-condiţiile igienico-sanitare de transport şi 

comercializare a produselor alimentare. 

Inocuitatea este afectată de contaminarea 

microbiologică sau cu alte organisme, de agenţii 

de poluare sau contaminare chimică, biochimică 

şi de toxicitatea naturală a unor materii prime 

agroalimentare. Alimentele prezintă riscul de a fi 

contaminate, pe tot parcursul lanţului tehnologic. 
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Contaminarea produselor alimentare de origine 

vegetală poate fi de două tipuri, în funcţie de 

factorii care o determină: 

●contaminare biologică-produsă de bacterii 

patogene, ca urmare a irigării cu ape poluate cu 

dejecţii umane şi animale; mucegaiuri 

producătoare de toxine; viruşi sau ouă de paraziţi 

provenite de la om şi animale. La acest tip de 

contaminare, produsele prezintă, în cele mai 

multe cazuri, semne vizibile, organoleptice. 

●contaminare chimică-produsă de substanţe 

chimice: contaminanţi (bifenilclorurat, dioxină), 

pesticide (insecticide, erbicide), hidrocarburi 

policiclice aromate, reziduuri de metale grele 

(Pb, Hg, Cd), fungicide folosite la conservarea 

fructelor,  la stropitul pomilor fructiferi şi viţei 

de vie, care provin din mediu şi ajung în produse 

neintenţionat sau accidental, în timpul 

manipulării substanţelor, în procesele pe care le 

implică agricultura, prelucrarea produselor, 

transportul sau ambalarea.  

Până acum, se cunosc o multitudine de 

compuşi care reduc inocuitatea produselor 

alimentare, cu influenţe negative asupra sănătăţii 

consumatorului. De aceea, este foarte important 

a se cunoaşte modalitatea de pătrundere a 

acestora în produsele alimentare, precum şi 

posibilităţile de evitare a contaminării sau 

poluării. 

Produsele alimentare de origine vegetală 

pot fi contaminate în timpul recoltării, 

depozitării şi transportului cu mucegaiuri 

toxicogene, care prin micotoxinele elaborate în 

alimente pot produce la om modificări 

teratogenice, mutagenice şi carcinogenice. 

Mediul înconjurător (aer, apa, sol) în care 

se obţin materiile prime poate reprezenta o sursă 

de contaminare a produselor alimentare vegetale 

cu substanţe chimice, cum ar fi: bifenilii 

policloruraţi şi polibromuraţi, metale grele, 

hidrocarburi policiclice etc. Utilizarea apelor 

uzate pentru irigarea culturilor constituie o sursă 

de contaminare a materiilor prime de origine 

vegetală şi indirect prin furajare, şi a celor de 

origine animală cu microrganisme patogene, 

virusuri, ouă de paraziţi, metale toxice, pesticide 

şi alte substanţe chimice. Reziduurile de 

pesticide din alimente, ca rezultat al folosirii 

acestora în diferite scopuri în agricultură, pot 

provoca îmbolnăviri grave ale omului. 

O serie de substanţe cu caracter toxic se 

găsesc, în mod natural, în unele produse 

alimentare (glicozide cianogenice, azotaţi, 

azotiţi, amine biogene, fitaţi, oxalaţi). Pericolul 

toxic al unora dintre aceste substanţe poate fi 

minimalizat printr-o prelucrare tehnologică 

adecvată (fierbere, fermentare ş.a.). Pe de altă 

parte, prin prelucrarea tehnologică a materiilor 

prime alimentare, în afara micşorării valorii 

nutritive, în unele cazuri, în aliment se formează 

substanţe cu caracter antinutritiv şi toxic 

(lizinoalanina, hidrocarburi policiclice 

condensate, nitrozamine, polimeri de oxidare 

termică etc). 

Prăjirea este unul din cele mai păguboase 

tratamente termice, deoarece implică atât 

alimentul ce se prăjeşte, cât şi grăsimea/uleiul 

folosit la prăjire. La tratarea termică a grăsimilor 

şi uleiurilor au loc modificări ale lipidelor din 

punct de vedere: 

-senzorial: se formează/accentuează gustul, 

mirosul, culoarea 

-fizico-chimic: se măreşte vâscozitatea, indicele 

de iod şi indicele de peroxid al 

grăsimilor/uleiurilor folosite 

-nutritiv: pierderi de acizi graşi polinesaturaţi, 

vitamine  

-toxicologic: se formează monomeri, polimeri 

ciclizaţi, aldehide saturate şi nesaturate, alcooli, 

acizi, esteri şi alţi produşi cu potenţial toxic. 

În produsul ce se supune prăjirii se pot 

acumula produşii de degradare ai 

grăsimii/uleiului, mai ales la refolosirea acestuia. 

În acelaşi timp, se formează în produs diferite 

substanţe volatile cu sulf, pirazine, acizi graşi 

trans, ce măresc lDL-colesterolul, trigliceridele 

serice, favorizând procesele inflamatorii, bolile 

cardiovasculare, diabetul tip 2 şi insulinemia 

post-prandială. 

Frigerea clasică la grătar folosind drept 

combustibil manganul sau bucăţi de lemn, este 

de asemenea o metodă care poate conduce la 

produse ce conţin substanţe toxice şi anume: 

•amine heterociclice (HCA) incuzând amino-

imidazol-quinoline, quinoxaline, amino-imido-

piridine şi aminocarboline. Aceste amine 

heterociclice afectează ADN-ul şi pot fi factori 

de risc pentru formarea de cancer. 

•hidrocarburi policiclice aromatizate (PAH) 

incluzând benzpirenul şi dibenzoantracenul, care 

aderă la suprafaţa produsului şi care sunt factori 

de risc pentru cancer. 

•produşi de degradare ai grăsimilor care se scurg 

din produs şi ajung în contact cu combustibilul. 

Produşii volatili, inclusiv acroleina, pot ajunge în 

produsul supus frigerii, conferindu-i toxicitate. 

Tratamentele termice, şi în special cele 

severe (temperaturi >120 
o
C şi durată mare), 
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conduc şi la formarea altor produşi toxici, ca de 

exemplu: 

•acrilamida se formează din asparagină prin 

decarboxilare şi dezaminare; pe calea reacţiilor 

Maillard; pe calea acidului acrilic pornind de la 

acroleină; din acidul aspartic, carnozină, β-

alanină se poate forma acid acrilic, în calitate de 

precursori. Acrilamida se formează în produsele 

coapte, prăjite, toastate, torefiate, fripte şi se 

găseşte în principal în coaja pâinii, pesmet, 

cartofi prăjiţi, cartofi chips, cereale extrudate şi 

expandate. 

•produşi ai reacţiei Maillard: compuşi 

dicarbonilici, amine aromatice heterociclice, 

hidroximetil-furfural, lizino-alanină, acrilamidă-

ce pot avea acţiune mutagenă şi cancerigenă. 

Pentru ca produsele alimentare vegetale 

să ajungă la consumator cu un grad ridicat de 

inocuitate sunt necesare urmatoarele: 

-monitorizarea permanentă a surselor de poluare 

şi anihilarea efectului poluant 

-aplicarea de procedee tehnologice care să 

afecteze cât mai puţin principiile nutritive ale 

alimentelor, dar care să îndepărteze substanţele 

cu caracter antinutritiv care se găsesc în mod 

natural în materiile prime sau care se pot forma 

în procesele de conservare şi prelucrare 

-utilizarea unor bioconservanţi naturali(surse 

microbiene) în locul conservanţilor chimici 

-conceperea unor planuri moderne de control al 

calităţii cu identificarea punctelor critice şi 

evaluarea riscurilor care pot afecta siguranţa 

alimentară 

-adaptarea şi utilizarea unor metode rapide şi 

eficiente de control al calităţii materiilor prime si 

produselor finite 

-respectarea condiţiilor tehnologice şi igienice. 

În concluzie, siguranţa alimentelor 

trebuie să constituie o responsabilitate a tuturor 

celor implicaţi în domeniul alimentar, de la 

profesionişti la consumatori. Trebuie 

implementate, în fiecare unitate de procesare a 

materiilor prime de origine vegetală, diverse 

proceduri şi mecanisme de control, care să 

asigure faptul că produsele care ajung pe masa 

consumatorului sunt calitative, cu un risc de 

contaminare redus până la zero, în aşa fel încât 

populaţia să fie mai sănătoasă în urma 

beneficiilor aduse de alimente sigure şi 

sănătoase. 
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UN MEDIU CURAT=>O VIAŢĂ 

SĂNĂTOASĂ 

 

Conciatu Loredana - profesor de chimie 

Liceul Pedagogic”C.D.Loga” Caransebeş 

 

1. Ce este mediul înconjurător ? 

Prin mediu înconjurător sau mediu 

ambiant se înţelege ansamblul de elemente şi 

fenomene naturale şi artificiale de la exteriorul 

Terrei, care condiţionează viaţa în general şi pe 

cea a omului în special. Sensul dat acestei 

noţiuni în cadrul Uniunii Europene este cel al 

unui ansamblu de elemente care, în 

complexitatea relaţiilor lor, constituie cadrul, 

mijlocul şi condiţiile de viaţă ale omului, cele 

care sunt ori cele care nu sunt resimţite. O altă 

definiţie o găsim în Legea protecţiei mediului, 

în care mediul înconjurător este ansamblul de 

condiţii şi elemente naturale ale Terrei: aerul, 

apa, solul şi subsolul, toate straturile atmosferei, 

toate materiile organice şi anorganice, precum şi 

fiinţele vii, sistemele naturale în interacţiune, 

cuprinzând elementele enumerate anterior, 

inclusiv, valorile materiale şi spirituale.     

2. Ne afectează cumva starea mediului viaţa 

şi sănătatea noastră? 

Bineînţeles că starea mediului 

înconjurător, ce depinde numai şi numai de 

fiecare dintre noi, ne afectează în mod direct 

viaţa şi sănătatea noastră. Această temă ―Un 

mediu curat – o viaţă sănătoasă‖, ar trebui să fie 

o deviză pentru întreaga populaţie a globului. 

Este nevoie de mai multă atenţie şi de mai multă 

responsabilitate din partea fiecărui cetăţean 

pentru a trăi într-un mediu curat, pentru a 

respira aer curat, pentru a bea apă curată şi 

pentru a putea folosi condiţiile de viaţă pe care 

ni le oferă natura. Însă, se pare că oamenii 

tratează cu neglijenţă acest aspect important al 

vieţii lor, ceea ce duce la agravarea procesului 

de poluare şi distrugere a mediului şi implicit la 
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distrugerea sănătăţii fiecăruia dintre noi şi a 

celor din jur. 

3. Poluarea şi formele de poluare a mediului 

 Ce este poluarea ? 

Poluarea reprezintă modificarea 

componentelor naturale prin prezenţa unor 

componente străine, numite poluanţi, ca urmare 

a activităţii omului, şi care provoacă prin natura 

lor, prin concentraţia în care se găsesc şi prin 

timpul cât acţionează, efecte nocive asupra 

sănătăţii, creează disconfort sau împiedică 

folosirea unor componente ale mediului 

esenţiale vieţii.  

Din cuprinsul definiţiei se poate constata 

clar că cea mai mare responsabilitate pentru 

poluarea mediului o poartă omul, poluarea fiind 

consecinţa activităţii mai ales social – 

economice a acestuia. 

Privită istoric, poluarea mediului a 

apărut odată cu omul, dar s-a dezvoltat şi s-a 

diversificat pe măsura evoluţiei societăţii 

umane, ajungând astăzi una dintre importantele 

preocupări ale specialiştilor din diferite domenii 

ale ştiinţei şi tehnicii, ale statelor şi guvernelor, 

ale întregii populaţii a pământului. Aceasta, 

pentru că primejdia reprezentată de poluare a 

crescut şi creşte neîncetat, impunând măsuri 

urgente pe plan naţional şi internaţional, în 

spiritul ideilor pentru combaterea poluării.      

 Principalele forme de poluare a mediului 
Poluarea mediului privită îndeosebi prin 

prisma efectelor nocive asupra sănătăţii a 

îmbrăcat de-a lungul timpului mai maulte 

aspecte concretizate în diferite tipuri de poluare 

şi anume: 

I. Poluarea biologică, cea mai veche şi 

mai bine cunoscută dintre formele de poluare, 

este produsă prin eliminarea şi răspândirea în 

mediul înconjurător a germenilor microbieni 

producători de boli. Astfel, poluarea bacteriană 

însoţeşte deopotrivă omul, oriunde s-ar găsi şi 

indiferent pe ce treaptă de civilizaţie s-ar afla, 

fie la triburile nomade, fie la societăţile cele mai 

evoluate. Pericolul principal reprezentat de 

poluarea biologică constă în declanşarea de 

epidemii, care fac numeroase victime. Totuşi, 

putem afirma că, datorită măsurilor luate în 

prezent, poluarea biologică – bacteriologică, 

virusologică şi parazitologică, are o frecvenţă 

foarte redusă. 

II. Poluarea chimică constă în 

eliminarea şi răspândirea în mediul înconjurător 

a diverselor substanţe chimice. Poluarea 

chimică devine din ce în ce mai evidentă, atât 

prin creşterea nivelului de poluare, cât mai ales 

prin diversificarea ei. Pericolul principal al 

poluării chimice îl reprezintă potenţialul toxic 

ridicat al acestor substanţe.  

III. Poluarea fizică este cea mai recentă 

şi cuprinde, în primul rând, poluarea 

radioactivă ca urmare a extinderii folosiri 

izotopilor radioactivi în ştiinţă, industrie, 

agricultură, zootehnie, medicină etc.. Pericolul 

deosebit al substanţelor radioactive în mediu şi 

în potenţialul lor nociv chiar la concentraţii 

foarte reduse. Poluării radioactive i se adaugă 

poluarea sonoră, tot ca o componentă a poluării 

fizice. Zgomotul, ca şi vibraţiile şi ultrasunetele 

sunt frecvent prezente în mediul de muncă şi de 

viaţă al omului modern, iar intensităţile poluării 

sonore sunt în continuă creştere. 

Supraaglomerarea şi traficul, doi mari 

poluanţi fonici, au consecinţe serioase asupra 

echilibrului psihomatic al individului. Un număr 

tot mai mare de persoane din oraşele aglomerate 

recurge la specialiştii psihiatri pentru a găsi un 

remediu pentru starea lor proastă (anxietate, 

palpitaţii, amnezii neşteptate, lipsa puterii de 

concentrare, dureri de cap). În sfârşit nu putem 

trece cu vederea poluarea termică, poate cea 

mai recentă formă de poluare fizică cu influenţe 

puternice asupra mediului înconjurător, în 

special asupra apei şi aerului, şi, indirect, asupra 

sănătăţii populaţiei. Marea varietate a poluării 

fizice, ca şi timpul relativ scurt de la punerea ei 

în evidenţă, o face mai puţin bine cunoscută 

decât pe cea biologică şi chimică, necesitând 

eforturi deosebite de investigare şi cercetare 

pentru a putea fi stăpânită în viitorul nu prea 

îndepărtat. 

Însă cele mai des întâlnite forme de 

poluare sunt: poluarea apei, poluarea solului, 

poluarea aerului (atmosferică). Aceste 

elemente de bază vieţii omeneşti se pare că sunt 

şi cele mai afectate de acţiunile iresponsabile 

ale fiinţei omeneşti. 

Solul, ca şi aerul şi apa este un factor de 

mediu cu influenţă deosebită asupra sănătăţii. 

De calitatea solului depinde formarea şi 

protecţia surselor de apă, atât a celei de 

suprafaţă cât mai ales a celei subterane. 

Poluarea solului este considerată ca o 

consecinţă a unor obiceiuri neigienice sau 

practici necorespunzătoare, datorată îndepărtării 

şi depozitării la întâmplare a reziduurilor 

rezultate din activitatea omului, a deşeurilor 

industriale sau utilizării necorespunzătoare a 

unor substanţe chimice în practica agricolă. 
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Ţinând seama de provenienţa lor, reziduurile 

pot fi clasificate în: 

- reziduuri menajere, rezultate din 

activitatea zilnică a oamenilor în locuinţe şi 

localuri publice; 

- reziduuri industriale, provenite din 

diversele procese tehnologice care pot fi 

formate din materii brute, finite sau 

intermediare şi au o compoziţie foarte variată  în 

funcţie de ramura industrială şi de tehnologia 

utilizată (în industria alimentară – predominant 

componente organice, pe când în industria 

chimică, metalurgică, siderurgică, minieră – 

predominant substanţe chimice organice sau 

anorganice); 

- reziduuri agro – zootehnice, legate 

îndeosebi de creşterea şi îngrijirea animalelor; 

Elementele poluante ale solului sunt de 

două categorii:      

- elemente biologice, reprezentate de 

organisme (bacterii, virusuri, paraziţi), eliminate 

de om şi de animale, fiind în cea mai mare parte 

patogene. Ele fac parte integrantă din diferitele 

reziduuri (menajere, animaliere, industriale); 

- elemente chimice, sunt în cea mai mare 

parte, de natură organică. Importanţa lor este 

multiplă: ele servesc ca suport nutritiv pentru 

germeni, insecte şi rozătoare, suferă procese de 

descompunere cu eliberare de gaze toxice, pot fi 

antrenate în sursele de apă, pe care le 

degradează etc. 

Ca măsuri de prevenire şi combatere a 

poluării solului sunt: colectarea igienică a 

reziduurilor menajere în recipiente speciale, 

îndepărtarea organizată şi la perioade cât mai 

scurte a reziduurilor colectate în afara 

localităţilor, depozitarea controlată sau tratarea 

corespunzătoare a reziduurilor îndepărtate prin 

neutralizarea lor, utilizarea în agricultură, ca 

îngrăşământ natural, a reziduurilor, incinerarea 

reziduurilor uscate, recuperarea şi reutilizarea 

(reciclarea) reziduurilor etc. 

Apa este un factor de mediu 

indispensabil vieţii. Ea îndeplineşte în organism 

multiple funcţii, fără apă toate reacţiile 

biologice devenind imposibile. Lipsa de apă sau 

consumul de apă poluată are multiple consecinţe 

negative asupra omului şi sănătăţii sale.  

La poluarea apei  contribuie un număr 

mare de surse, care sunt clasificate în: 

Surse organizate: 

- apele reziduale comunale, care rezultă 

din utilizarea apei în locuinţe şi instituţii 

publice, bogate în microrganisme, dintre care 

multe patogene; 

- apele reziduale industriale, provenite 

din diverse procese de fabricaţie sau sunt 

utilizate la transport, ca solvent sau separator, la 

purificarea şi spălarea materiilor prime, 

semifinite şi finite, sau a ustensilelelor şi 

instalaţiilor, şi au o compoziţie heterogenă. 

- apele reziduale agro – zootehnice, 

provenite mai ales ca urmare a utilizării apei în 

scopuri agricole (irigaţii), cât şi pentru 

alimentarea animalelor şi salubritatea 

crescătoriilor de animale. 

Sursele neorganizate, sunt reprezentate de 

apele meteorice (ploaie, zăpadă), reziduurile 

solide de tot felul, diversele utilizări 

necorespunzătoare (topirea inului sau cânepii). 

    Multitudinea şi variabilitatea surselor 

de poluare a apei conduc la pluralitatea 

elementelor poluante, împărţite în: 

 - elemente biologice, reprezentate, în 

principal, de microorganismele patogene; 

 - elemente chimice, reprezentate de 

substanţe chimice organice sau anorganice; 

 Ca măsuri de prevenire a poluării apei 

sunt: interzicerea îndepărtării la întâmplare a 

reziduurilor de orice fel care ar putea polua apa, 

organizarea corectă a sistemelor de canalizare şi 

a instalaţiilor locale, construirea de staţii de 

epurare, construirea de staţii sau sisteme de 

epurare specifice pentru apele reziduale ale 

întreprinderilor industriale, înzestrarea cu 

sisteme de reţinere şi colectare a substanţelor 

radioactive din apele reziduale ale unităţilor 

unde se produc sau se utilizează radionuclizi, 

controlul depozitării reziduurilor solide;  

 Aerul formează învelişul gazos al 

Pământului, reprezentâns şi el un element 

indispensabil vieţii. Poluarea aerului constă 

din modificarea compoziţiei sale normale (78% 

N, 21% O2, 0.03 CO2, 0.01% ozonul şi alte 

gaze, vapori de apă, pulberi) în mod deosebit 

prin pătrunderea în atmosferă a unor elemente 

străine şi cu efecte nocive. Sursele de poluare a 

aerului sunt: 

Surse naturale, reprezentate de diversele 

procese care se petrec în natură sunt: 

- solul, care suferă fenomene de eroziune şi 

măcinare cu eliberare de particule foarte fine; 

- plantele şi animalele, care pot elimina în 

aer diverse elemente(fulgi,polen,păr) 

- erupţiile vulcanice, care aruncă în aer mari 

cantităţi de gaze, particule solide; 
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Sursele artificiale, reprezentate de activităţile 

omului: 

- procesele de combustie, de la încălzirea 

locuinţelor şi până la combustibilul utilizat 

pentru producerea de energie în scopuri 

industriale; 

- procesele industriale, constituite din 

răspândirea în aer a diverşilor poluanţi 

eliminaţi de întreprinderile industriale; 

- transporturile, constând în transporturi de 

tip feroviar, naval şi aerian şi în special 

rutier; 

 Ca elemente poluante principale sunt: 

- suspensiile, reprezentate de particulele 

solide sau lichide dispersate în atmosferă; 

- gazele sub formă de poluanţi în stare 

gazoasă, răspândiţi în atmosferă; 

Măsurile cele mai importante pentru 

împiedicarea poluării masive a atmosferei sunt: 

construirea de întreprinderi în afara zonelor de 

locuit, tratarea prealabilă a combustibilului 

folosit sau a unor materii prime pentru 

reducerea concentraţiei de poluanţi, asigurarea 

unor arderi complete a combustibililor utilizaţi 

în industrie, înzestrarea întreprinderilor 

industriale cu instalaţii de reţinere a poluanţilor, 

reglarea corespunzătoare a arderilor la 

autovehicule pentru reducerea eliminării 

poluanţilor, înlocuirea combustibilului inferior 

cu cel superior, mai puţin poluant, amenajarea 

cât mai multor spaţii verzi etc. 

Formele de poluare sunt foarte diverse şi 

afectează multe aspecte ale Terrei. Unele din 

efectele devastatoare ale poluanţilor nu pot fi 

observate în momentul poluării însă, în timp, 

consecinţele majore vor afecta întreaga planetă 

şi în acelaşi timp şi pe cel care dă naştere 

aceastei situaţii : omul. Deşi o parte din 

poluarea mediului este rezultatul unor fenomene 

naturale cum ar fi erupţiile vulcanice, cea mai 

mare parte este cauzată de activităţile umane. 

4. Impactul poluării asupra sănătăţii 

vieţuitoarelor 

 Acţiunea mediului poluant asupra 

organismului uman este foarte variată şi 

complexă. Ea poate merge de la simple 

incomodităţi în activitatea omului, disconfortul, 

până la perturbări puternice ale stării de sănătate 

şi chiar pierderea de vieţi omeneşti. Aceste 

efecte au fost sesizate de multă vreme, însă 

omul a rămas tot iresponsabil faţă de natură. 

Efectele acute au fost primele asupra cărora s-au 

făcut observaţii şi cercetări privind influenţa 

poluării mediului asupra sănătăţii populaţiei. Ele 

se datorează unor concentraţii deosebit de mari 

ale poluanţilor din mediu, care au repercusiuni 

puternice asupra organismului uman. Efectele 

cronice reprezintă formele de manifestare cele 

mai frecvente ale acţiunii poluării mediului 

asupra sănătăţii. Acestea se datorează faptului 

că în mod obişnuit diverşii poluanţi existenţi în 

mediu nu ating nivele foarte ridicate pentru a 

produce efecte acute, dar prezenţa lor, continuă 

chiar la concentraţii mai scăzute, nu este lipsită 

de consecinţe nedorite. Efectele cronice au însă 

o deosebită importanţă şi sub aspect economic 

şi social.  

 Încărcarea organismului populaţiei 

expuse cu anumiţi poluanţi cunoscuţi a avea 

calităţi de depozitare în anumite organe 

reprezintă un alt aspect important al influenţei 

poluării mediului asupra sănătăţii. Este vorba, în 

special, de plumb, de cadmiu, de pesticide 

organo – clorurate, de unele substanţe 

radioactive şi alţi poluanţi care intră în această 

categorie. 

 Efectele indirecte ale poluării constau 

însă şi din înfluenţele asupra faunei şi florei, 

care uneori sunt mult mai sensibile decât 

organismul uman la acţiunea diverşilor poluanţi. 

Se ştie astfel că animalele, păsările, insectele, 

unele organisme acvative, ca şi plantele suferă 

înfluenţa poluanţilor până la dispariţia sau 

distrugerea lor. 

 Cunoaşterea acestor efecte ale poluării 

mediului asupra sănătăţii a condus la necesitatea 

instituirii unor măsuri de protecţie a mediului 

înconjurător. S-a afirmat că toate efectele asupra 

sănătăţii oamenilor arătate mai sus sunt 

rezultatul ruperii echilibrului dintre organismul 

uman şi mediuul înconjurător. În anumite 

situaţii de poluare s-au înregistrat numeroase 

cazuri de: bronhopneumopatii, bronşite, cancer 

pulmonar (poluarea aerului), febră tifoidă, 

dizenteria, holera, poliomelita, hepatita 

epidemică, amibiaza, lambliazafascioloza, 

intoxicaţii (poluarea apei). 

 În concluzie, se pare că poluarea 

mediului înconjurător dăunează foarte mult 

sănătăţii omului şi de aceea ar trebui să ne 

îndreptăm cu toţii atenţia asupra acestei 

consecinţe a poluării. 

5. Zile internaţionale dedicate mediului 

înconjurător 

Întrucât mediul ne oferă condiţiile de trai 

de care avem necesară nevoie, la nivel 

internaţional au fost stabilite unele zile pentru a 

fi dedicate mediului înconjurător: 
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 22 martie – Ziua mondială a protecţiei 

apelor 

 27 martie – Ziua internaţională a apei 

 1 aprilie – Ziua internaţională a păsărilor 

 15 aprilie – Ziua pădurii 

 22 aprilie – Ziua Pământului 

 5 iunie – Ziua mondială a mediului 

 8 iunie – Ziua mondială a oceanelor 

 16 septembrie – Ziua internaţională a 

ozonului 

 4 octombrie – Ziua internaţională a 

protecţiei animalelor 

 6 octombrie – Ziua mondială a habitatului 

Aceste zile oficiale recunoscute la nivel 

internaţional, formează ―calendarul 

ecologistului‖, şi fiecare pământean ar trebui să-

şi amintească, în aceste momente, importanţa 

faptului de a trăi într-un mediu nepoluat, curat, 

şi totodată să-şi dea seama cât de esenţial este 

acest lucru pentru viaţa sa. În aceste zile, 

numerose organizaţii nonguvernamentale şi 

organisme internaţionale, încearcă, pe diferite 

căi, să atragă atenţia populaţiei asupra efectelor 

majore pe care le-ar avea traiul într-un mediu 

poluat, murdar şi plin de substanţe toxice. 

6. Protecţia mediului înconjurător     

 Protecţia mediului înconjurător a apărut 

ca problemă a omenirii numai în zilele noastre, 

respectiv atunci când omul a cucerit întreg 

spaţiu al Terrei, prielnic vieţii. Acum, bogăţiile 

şi resursele de energie au fost afectate în aşa 

măsură încât se întrevede epuizarea rapidă a 

unora dintre ele, iar unele condiţii esenţiale 

existenţei umane, ca apa sau aerul, dau semne 

de otrăvire. Se deduce astfel posibilitatea ca 

viitorul omenirii să fie pus sub semnul 

întrebării, dacă bineînţeles nu se iau măsuri 

energice de protecţie a planetei. Omul a înţeles 

că face şi el parte din natură, că Terra şi 

resursele ei sunt limitate, că această planetă 

funcţionează ca un sistem şi că dereglările 

produse într-un loc pot avea repercusiuni pentru 

un întreg circuit, inclusiv pentru om. Omenirea 

nu poate renunţa însă la ritmurile înalte ale 

dezvoltării economice. Calea pentru realizarea 

acestor ritmuri, cu menţinerea unei bune calităţi 

a mediului, este exploatarea acestuia în aşa fel 

încât să se poată regenera şi conserva în 

permanenţă. 

 Construind fabrici şi uzine, dezvoltând 

oraşele şi transporturile, defrişând pădurile 

pentru a folosi lemnul şi a mări suprafeţele 

agricole, aruncând nepăsător în apă şi în aer 

cantităţi mari de deşeuri toxice omul a stricat 

echilibrul natural existent în mediul 

înconjurător, aşa încât uneori şi-a pus în pericol 

însăşi viaţa lui. În asemenea situaţie, fiinţa 

umană s-a văzut nevoită să ia atitudine pentru 

înlăturarea răului pe care l-a produs şi să treacă 

urgent la luarea unor măsuri pentru protecţia 

mediului înconjurător, pentru menţinerea în 

natură a unui echilibru normal între toţi factorii 

care compun mediul.   

7. Ce fac eu pentru a proteja mediul, sau ce 

fac eu în dauna mediului ? Cum aş putea 

opri eu poluarea mediului şi cum aş putea eu 

proteja mediul ? 

 Dialog între diriginte şi elevi, exemple 

de comportamente ecologice şi neecologice. 

8.Concluzii    

Mediul înconjurător ne asigură condiţiile 

necesare vieţii, însă depinde de noi dacă dorim 

să folosim aceste elemente esenţiale cât mai util 

sau dacă vrem să ocolim acest aspect al vieţii 

noastre. Poluarea planetei se agravează pe zi ce 

trece şi se pare că populaţia nu acordă interes 

acestui proces nociv. Convingerea că această 

problemă este doar a specialiştilor şi a forurilor 

internaţionale, este tot atât de eronată, pe cât 

este şi de gravă. Ocrotirea planetei este o 

problemă mondială, şi, tocmai de aceea, fiecare 

om trebuie să-şi asume această responsabilitate.  

Trecerea ecologiei de la stadiul de 

simplã disciplină ştiinţifică la cea de problemă a 

conştiinţei comune, naţionalã şi internaţională, 

reprezintă o realitate tristă în zilele noastre, când 

distrugerea echilibrului natural al întregii 

planete este iminentă. Lupta împotriva poluării 

întregii planete solicită colaborare şi cooperare 

internaţională şi de aceea depinde de noi dacă 

vom trăi într-un mediu curat, sănătos şi 

nepoluat. Stă în puterea omului să ia măsuri 

eficiente şi să găsească soluţii  pentru a opri 

continuarea şi agravarea acestui proces 

dăunător.  
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AMINOACIZII ESENŢIALI ÎN 

 ALIMENTAŢIE 

 

prof. Dima Ionel 

Colegiul Tehnic  „ Ion Mincu ” Timişoara 

 

Fiinţele vii se află într – un permanent 

schimb de materie şi energie cu mediul 

înconjurător. Principalele principii alimentare 

sunt: proteinele, lipidele (grăsimile) şi glucidele, 

alături de care trebuie să amintim sărurile 

minerale şi vitaminele. Toate aceste principii 

alimentare pot fi convertite în energie, astfel prin 

metabolizarea unui gram de proteină rezultă 4,1 

kcalorii, prin metabolizarea unui gram de  

glucide rezultă 4,1 kcalorii, iar prin 

metabolizarea unui gram de lipide rezultă 9,3 

kcalorii, de unde se vede că suportul energetic 

cel mai important îl oferă lipidele. 

Proteinele sunt folosite ca substrat 

energetic numai în condiţii speciale, în cazuri de 

boală sau în condiţiile unui aport insuficient de 

lipide şi de glucide. Organismul foloseşte 

proteinele din hrană pentru reconstrucţia 

proteinelor proprii. Proteinele sunt principalul 

constituent al celulelor corpului, reprezentând 16 

– 19 % din greutatea unui adult. Substanţele 

proteice au în primul rând rol plastic şi reparator 

fiind indispensabile atât pentru geneza noilor 

celule, cât şi pentru repararea celulelor vechi, 

uzate.  

Proteinele sunt compuşi 

macromoleculari, în care unităţile de bază sunt 

aminoacizii, în număr de 20. Diversitatea mare a 

proteinelor este explicată de numărul diferit de 

aminoacizi din fiecare proteină, de natura 

acestora ca şi de secvenţa aminoacizilor în 

catena polipeptidică, adică de modul de legare a 

aminoacizilor, sinteza proteinelor realizându – se 

în conformitate cu codul genetic. Secvențe de 

trei nucleotide (triplet) din lanţurile ADN – lui 

formează un cod genetic care stabileşte ordinea 

în care sunt legaţi aminoacizii pentru a forma 

molecule de proteine. Un aminoacid poate fi 

codificat printr – un triplet sau prin mai multe.  

 Proteinele, indiferent de natura lor, ajung 

în stomac unde începe „ digestia ‖ la pH = 2, 

deci la pH acid şi sub acţiunea tripsinei, se 

transformă în fragmente şi mai mici, având loc 

„hidroliza‖ acestora până la unităţile de bază din 

care sunt formate proteinele, adică până la 

stadiul de aminoacizi. Aminoacizii rezultaţi sunt 

folosiţi pentru reconstrucţia proteinelor proprii.  

Există nouă aminoacizi pe care corpul 

omenesc nu îi poate sintetiza şi de aceea aceştia 

au fost denumiţi „ aminoacizi esenţiali ‖, pentru 

ceilalţi existând căi metabolice prin care pot fi 

obţinuţi din alţi aminoacizi, sau din alte 

substanţe organice. Aceşti aminoacizi esenţiali 

sunt: fenilalanina, leucina, lizina, metionina , 

izoleucina, valina, treonina, triptofanul, 

aminoacizi care în mod obligatoriu trebuie să îi 

regăsim în hrană. 

Lipsa din dietă a acestor aminoacizi a 

fost asociată cu diferite manifestări patologice. 

Acești aminoacizi intră în diferite lanțuri 

metabolice și pot influența metabolismul în 

ansamblul lui, în mod mai mult sau mai puțin 

evident. Simptomele de deficit de fenilalanină 

includ confuzie, lipsa poftei de mâncare, 

scăderea atenției, probleme de memorie, iar lipsa 

de lizină conduce la dereglarea circulației 

sanguine, scăderea numărului de eritrocite și 

hemoglobină, provoacă anemie, oboseală 

musculară, dereglări în calcifierea oaselor, dureri 

de cap, vertij, greață și vomă. 

Leucina contribuie la normalizarea 

bilanțului de azot, a metabolismului proteinelor 

și glucidelor. Metionina normalizează 

metabolismul lipidelor și fosfolipidelor în ficat, 

susține funcționarea glandei suprarenale și 

sinteza adrenalinei, fiind recomandată și în 

tratamentul arterosclerozei. 

Lipsa izoleucinei, determină un 

dezechilibru azotat negativ. Deficitul de valină 

duce la dereglări în coordonarea  mișcărilor. 

Lipsa treoninei în organism conduce la 

micșorarea masei corpului și încetinirea creșterii. 

Deficitul de triptofan duce la oprirea secreției 

de serotonină, la mișcări anormale ale ochilor și 

instabilitate. 

Proteinele de origine animală, adică din 

carne, lapte, ouă au o valoare biologică mare 

deoarece conţin toţi aminoacizii esenţiali. Nu 

acelaşi lucru putem spune despre proteinele de 

origine vegetală, astfel se ştie că deşi boabele de 

fasole (sau linte sau mazăre) au un conţinut 

proteic ridicat de  20 – 25%  proteine , (ceea ce 

le recomandă) nu sunt considerate cu valoare 

biologică ridicată deoarece conţin foarte puţină 

metionină. Similar, proteinele din cereale sunt 

sărace în lizină. 

Trebuie să ținem seama de faptul că pe 

lângă proteine, leguminoasele mai conţin 

cantităţi mari de fibre alimentare, vitamine B şi 

substanţe minerale, ceea ce justifică necesitatea 

existenței lor în rația alimentară. Nu trebuie 
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neglijat nici aportul proteic adus de nuci, alune, 

semințe de floarea soarelui de aproximativ 21% 

sau de arahide, unde valoarea este de 25%.  

Folosirea proteinelor de natură animală 

(carnea, peştele şi produsele derivate) este 

benefică dacă ținem seama de aportul de 

aminoacizi esențiali, dar este limitată de alţi 

factori şi anume de faptul că de obicei proteinele 

de natură animală sunt însoţite de grăsimi 

saturate  şi colesterol excepţie făcând în acest 

caz, albuşul de ou, care conţine doar proteine 

(11%) nu şi grăsimi. Sunt date care consideră oul 

un aliment complet deoarece el conține toate 

principiile alimentare, dar și săruri minerale și 

vitamine. Compoziţia procentuală a unui ou este 

10% calcar (coajă), 66,6 % apă, 11,7 % proteine,  

9,9 % lipide, 0,6 % glucide  şi 1,2 % vitamine şi 

săruri minerale. 

Concluzia nu poate fi decât una: 

organismul uman trebuie să folosească în hrana 

sa şi proteine de natură vegetală şi proteine de 

natură animală, într –  un echilibru bine studiat. 

O.M.S. recomandă ca aportul de proteine să se 

încadreze între 10 – 15% din necesarul caloric 

total, ceea ce la un adult normal corespunde cu 

50 – 75 g proteine / zi. Academia de Ştiinţe din 

SUA recomandă pentru adulţi: 0,7 g proteine / 

kg greutate corporală / zi. Se apreciază că 40 – 

50% din proteinele ingerate trebuie să fie de 

origine animală. 
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PREZENŢA ALCOOLULUI METILIC 

ÎN SUCURI ŞI ÎN BĂUTURILE 

ALCOOLICE 

 

prof. Dima Lucia 

Colegiul Tehnic  „ Ion Mincu ” Timişoara 

 

Este cunoscut faptul că alcoolul metilic 

este toxic. Alcoolul metilic se folosește ca 

solvent pentru grăsimi, lacuri, vopsele, la 

fabricarea formaldehidei, a unor coloranți, a unor 

mase plastice etc. Se știe că alcoolul metilic 

poate pătrunde în organism pe căile: pulmonară, 

digestivă și transcutanată. După absorbție prin 

una din căile amintite, alcoolul metilic se 

repartizează în toate țesuturile, datorită 

hidrosolubilității lui. Pentru organismul uman 

este toxic: consumat în cantități mici provoacă 

orbirea (atacă nervul optic), iar în cantități mai 

mari moartea (doza letală fiind de 0,15 g / kg 

corp). 

Intoxicația acută prin inhalare este cea 

mai frecventă și ea provoacă iritarea mucoaselor 

nazale și oculare, grețuri, amețeli, dureri de cap 

și tulburări digestive. Aceste simptome dispar 

rapid dacă accidentatul este scos din atmosfera 

poluată. În cazul inhalărilor masive și prelungite 

pot apărea tulburări oculare. Tulburările vizuale 

apar cel mai târziu după 1 – 2 zile de evoluție. 

La început, vederea este neclară, mai ales pentru 

obiectele îndepărtate. Imediat după această fază, 

apar fenomene de îngustare concentrică a 

câmpului vizual, fotofobie, situație care poate 

evolua către orbire. 

În intoxicația acută prin ingestia unei 

cantități mai mari de 30 – 50 ml metanol, după o 

perioadă de latență care variază de la 40 minute 

la mai multe ore, bolnavul prezintă cefalee, 

dureri abdominale violente și, în cele din urmă, 

comă profundă și sucombă prin paralizie 

respiratorie, insuficiență cardiorespiratorie sau 

insuficiență renală acută.Toxicitatea alcoolului 

metilic este atribuită acidozei severe, provocată 

de acidul formic și, parțial, efectelor toxice ale 

formaldehidei, compuși care provin din 

biotransformarea toxicului.  În cazul contactului 

cutanat prelungit cu alcoolul metilic, apar 

dermatoze.  

Eliminarea alcoolului metilic din 

organism se produce în proporție de 27 – 75% 

sub formă nemodificată în aerul expirat, 3 – 10% 

în urină ca atare, 3% se regăsește tot în urină, ca 

acid formic. Metanolul se comportă ca un toxic 

cumulativ cu eliminare foarte înceată care îl 

diferențiază de alcoolul etilic. 

Alcoolul metilic a fost pus în evidență 

inițial în băuturile alcoolice, stabilindu – se că 

acumularea în produsul finit are loc sub acțiunea 

pectinmetilesterazelor din fructe. Prezente în 

majoritatea fructelor, aceste enzime se 

caracterizează printr – o mare specificitate, 

acționând numai asupra legăturilor esterice ale 

alcoolului metilic din pectinele naturale. 

Pectinmetilesterazele din fructe se 

caracterizează printr – o mare rezistență la 

acțiunea temperaturii, activitatea optimă 

manifestându – se la 42 – 46 ºC. și inactivarea 

făcându – se la 80ºC, în decurs de 1 – 2 min. Ele 

au o mare rezistență și la inhibitorii specifici. 

Alcoolul metilic există în cantități mici în 

toate fructele, ca urmare a pectinmetilesterazei, 
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dar se acumulează în cantități mari în timpul 

fermentației și în special în distilate. Cercetările 

efectuate asupra acumulării alcoolului metilic la 

prelucrarea strugurilor au pus în evidență faptul 

că procesul este influențat de natura materiei 

prime, temperatură, activitatea enzimatică a 

fructelor și a preparatelor enzimatice utilizate. 

Macerarea enzimatică a strugurilor zdrobiți 

provoacă o creștere mai mare a cantității de 

alcool metilic decât tratarea sucului cu preparate 

enzimatice.  

În ceea ce privește obținerea de băuturi 

alcoolice prin distilare, în gospodării, procedeul 

este discutabil, astfel se știe că alcoolul metilic 

are punctul de fierbere de 64,7 , iar alcoolul 

etilic de 78  și practic dacă primele fracțiuni 

sunt îndepărtate este posibil să fie evitată 

contaminarea cu alcool metilic. Aceste măsuri de 

precauție sunt empirice și lăsate la mâna unui om 

mai mult sau mai puțin instruit, ceea ce ar putea 

avea repercursiuni grave asupra sănătății lui și a 

celor din jurul său. Populația ar trebui informată 

despre riscurile la care se expune, privind 

contactul cu alcoolul metilic și mai mult chiar, ar 

trebui să existe modalități de control, de 

evidențiere a acestui toxic în diferite lichide.  

Legislația în vigoare (Norme 

metodologice de aplicare a Legii viei și vinului 

în sistemul organizării comune a pieței 

vitivinicole nr. 244 / 2002) permite existența 

alcoolului metilic, în doze considerate 

acceptabile, de 150 mg metanol / L, în vin, în 

băuturi sau în sucuri de fructe. Chiar și oțetul 

alimentar, produs de fermentație, conține 500 mg 

metanol / L.   

Concentrația de alcool metilic din vinuri 

este dependentă de strugurii utilizați, astfel 

soiurile hibride atât de răspândite, produc prin 

fermentație, o cantitate mai mare de metanol. 

Doza letală (se referă la consumul imediat ) este 

0,15 g / kg corp, ceea ce pentru o persoană de 60 

kg reprezintă 9 grame. Tabelul alăturat prezintă 

doza letală, calculată în funcție de greutatea 

corporală. 
GREUTATEA 

(Kg) 

 

50 

 

60 

 

70 

 

80 

 

90 

 

100 

DOZA 

LETALĂ ( g ) 

 

7,5 

 

9 

 

10,5 

 

12 

 

13,5 

 

15 

TABEL 1: Calcularea dozei letale de metanol în 

funcȚie de greutate 

Legislația permite prezența în băuturi 

alcoolice și nealcoolice a 150 mg metanol / L. 

Dacă o persoană ( de 60 kg ) consumă 250 mL 

suc de fructe, un calcul simplu arată că de fapt 

consumă 37,5 mg metanol cu fiecare pahar de 

suc.  

În tabelul 2 este calculată perioada de 

timp, după care fiecare persoană ajunge să 

metabolizeze cantitatea critică de metanol, dacă 

consumă zilnic un pahar de suc de fructe (37,5 g 

metanol). 
GREUTAT

EA (Kg) 

 

50 

 

60 

 

70 

 

80 

 

90 

 

100 

ZILE 200 240 280 320 360 400 

TABEL 2: Calcularea numărului de zile, după 

care o persoană ajunge să consume cantitatea 

critică de metanol 

Dacă persoana (60 Kg) consumă în 

fiecare zi câte un pahar de suc, va ajunge să fi 

consumat 9 grame din  acest toxic cumulativ în  

240 zile, ceea ce ar trebui să ne pună serioase 

semne de întrebare privind riscurile la care ne 

expunem consumând fie și un pahar de suc de 

fructe. De remarcat că, pentru un copil (de 30 

kg), doza letală ar fi de 4,5 g și ca atare el va 

ajunge la acest consum mult mai repede, în 120 

zile. Este evident că acest consum nu produce 

moartea, dar considerăm că nu poate fi benefic 

pentru sănătate, alcoolul metilic având o 

metabolizare foarte înceată, iar produșii rezultați 

din metabolizare fiind și ei extrem de toxici: 

acidul formic, formaldehida. 
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EVALUAREA RISCURILOR PRIN 

SISTEMUL HACCP 

 

Ică-Macicaş Ana, profesor  

Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară Craiova 

 

Evaluarea  riscurilor trebuie să se efectueze 

în faza de proiectare a produsului şi a procesului 

tehnologic de fabricaţie, pentru a defini punctele 

critice de control înainte de începerea fabricaţiei 

propriu-zise.  

Sistemul de Analiză a Riscurilor în 

Punctele Critice de Control reprezintă o 

abordare sistematică a dezideratului privind 

siguranţa produselor alimentare şi constă în 

aplicarea a şapte principii de bază.  

Principiul 1: Evaluarea riscurilor asociate 

cu obţinerea materiilor prime şi a ingredientelor, 

prelucrarea, manipularea, depozitarea, 
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distribuţia, prepararea culinară şi consumul 

produselor alimentare. 

Principiul 2: Determinarea punctelor 

critice prin care se pot ţine sub control riscurile 

identificate. 

Principiul 3: Stabilirea limitelor critice 

care trebuie respectate în fiecare punct critic de 

control. 

Principiul 4: Stabilirea procedurilor de 

monitorizare a punctelor critice de control. 

Principiul 5: Stabilirea acţiunilor corective 

care vor fi aplicate în situaţia când în urma 

monitorizării punctelor critice de control este 

detectată o abatere de la limitele critice. 

Principiul 6: Organizarea unui sistem 

eficient de păstrare a înregistrărilor care 

constituie documentaţia planului HACCP. 

Principiul 7: Stabilirea procedurilor prin 

care se va verifica dacă sistemul HACCP 

funcţionează corect. 

Evaluarea riscurilor se realizează în două 

etape: 

 evaluarea tipului de produs în funcţie de 

riscurile asociate acestuia; 

 evaluarea riscurilor în funcţie de 

severitate. 

Includerea produsului într-o anumită 

categorie de periculozitate se face pe baza 

următoarelor caracteristici: 

 produsul conţine sau nu ingrediente 

sensibile; 

 fluxul tehnologic presupune sau nu o 

etapă în care este posibilă distrugerea 

eficientă a microorganismelor 

periculoase sau a celorlaltor riscuri 

identificate; 

 există un risc major de contaminare a 

produsului după încheierea procesului 

de fabricaţie; 

 există pericolul unei manipulări 

necorespunzătoare în timpul 

transportului, vânzării şi pregătirii 

culinare care să facă produsul periculos 

pentru consum; 

 după ambalare, produsul necesită 

tratamente termice sau pregătire 

culinară. 

 Pentru evaluarea riscurilor ce pot apărea în 

timpul prelucrării, transportului, depozitării şi 

consumului alimentului este importantă 

cunoaşterea reţetei de fabricaţie (materiile prime 

şi ingredientele utilizate). 

Trebuie evaluat dacă există posibilitatea 

contaminării cu microorganisme periculoase a 

materiilor prime şi ingredientelor, dacă vreunul 

dintre ingrediente are însuşiri toxice sau conţine 

substanţe toxice; dacă ingredientele utilizate sunt 

în concentraţie prea mare sau prea mică raportat 

la scopurile destinate; dacă valoarea pH-ul 

produsului previne dezvoltarea sau inactivează 

microorganismele periculoase; dacă valoarea 

indicelui aw din produs previne dezvoltarea 

microorganismelor etc. 

 Modul de obţinere. Se va evalua 

posibilitatea contaminării produsului în timpul 

prelucrării tehnologice sau depozitării; 

posibilitatea ca microorganismele periculoase 

sau substanţele toxice (care eventual sunt 

prezente în produs) să fie inactivate în timpul 

tratamentelor termice; posibilitatea contaminării 

produsului cu microorganisme sau toxine după 

aplicarea tratamentului termic; existenţa unor 

baze ştiinţifice ale eficacităţii tratamentelor 

termice; efectele ambalajului utilizat asupra 

supravieţuirii şi/sau dezvoltării micro-

organismelor;  timpul afectat fiecărei etape de 

prelucrare, transport sau depozitare, condiţiile de 

distribuţie etc. 

 Ambalarea are ca scop protecţia fizică a 

produsului şi realizarea unei bariere împotriva 

contaminării microbiologice sau chimice. De 

asemenea, ambalajul nu trebuie să reprezinte el 

însuşi o sursă de contaminare a produsului 

ambalat.  

 IDENTIFICAREA   RISCURILOR 

Riscul este definit de NACMF 

(National Advisory Committee on 

Microbiological Criteria of Foods) ca fiind 

orice element de natură biologică, fizică sau 

chimică ce poate constitui o ameninţare la 

adresa sănătăţii consumatorului.  

Este necesară efectuarea unei liste care 

să cuprindă riscurile cu probabilitatea cea mai 

mare de producere a unor leziuni sau afecţiuni 

la consumator. La efectuarea unei analize de 

risc trebuie diferenţiate aspectele legate de 

siguranţă de cele privitoare la calitate.  

Procedeul de analiză a riscurilor 

cuprinde două etape: 

 identificarea factorilor de risc; 

 evaluarea factorilor de risc. 

La analiza factorilor de risc se are în 

vedere o serie de aspecte, precum: 

 ingredientele şi materiile prime; 

 fiecare etapă a procesului tehnologic; 

 depozitarea şi distribuţia produsului; 

 prepararea şi utilizarea finală de către 

consumator. 
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Prin analiza riscurilor şi identificarea 

măsurilor corective se ating trei obiective: 

 identificarea riscurilor şi măsurilor de 

control; 

 posibilitatea identificării modificărilor 

necesare în cadrul procesului 

tehnologic; 

 constituirea bazei de stabilire a 

punctelor critice de control. 

Evaluarea riscurilor se face în funcţie de 

gravitatea acestora şi de probabilitatea 

manifestării lor. Gravitatea vizează amploarea 

consecinţelor în cazul expunerii la riscul luat 

în discuţie, iar probabilitatea manifestării 

acestuia se bazează pe experienţa persoanelor 

responsabile, pe datele epidemiologice, 

precum şi pe documentaţia tehnică.  

Nu trebuie copiat modelul unei unităţi 

cu acelaşi profil de activitate deoarece factorii 

de risc identificaţi într-o unitate pot fi 

nesemnificativi în altă unitate, situaţie 

determinată de diferenţele de dotare cu utilaje, 

a diferenţelor de procedee de preparare, a 

ingredientelor folosite etc.  

Unui produs alimentar îi pot fi asociate 

trei categorii de riscuri: 

 riscuri biologice; 

 riscuri chimice; 

 riscuri fizice. 

Riscurile biologice, în funcţie de tipul 

agentului patogen implicat pot fi clasificate în 

următoarele categorii: 

 riscuri bacteriene; 

 riscuri virale; 

 riscuri parazitologice. 

La elaborarea unui plan HACCP, este 

indicat să fie respectate cele trei cerinţe 

esenţiale în ceea ce priveşte riscurile 

biologice:  

 distrugerea, eliminarea sau reducerea 

riscurilor; 

 prevenirea recontaminării; 

 inhibarea dezvoltării 

microorganismelor şi a producerii de 

toxine. 

Riscurile biologice au în vedere 

organisme şi toxine care pot determina 

apariţia unor infecţii sau intoxicaţii ale 

organismului uman. 

Infecţia alimentară este rezultatul 

consumului de alimente care conţin agenţi 

patogeni vii, dăunători sănătăţii (Salmonella, 

Listeria monocytogenes), iar intoxicaţia 

alimentară este o stare patologică determinată 

de diferite substanţe toxice secretate de 

agenţii patogeni în alimente (enterotoxina 

stafilococică, toxina botulinică etc.).  

Bolile infecţioase (tuberculoza, 

bruceloza etc.) pot apărea la ingerarea 

alimentelor care conţin un număr redus de 

agenţi patogeni, nefiind necesară 

multiplicarea acestuia în produsul alimentar.  

Toxiinfecţiile alimentare (salmoneloza, 

botulismul, toxiinfecţia stafilococică etc.) se 

transmit prin intermediul alimentelor, dar 

numai atunci când o persoană a consumat un 

produs cu o încărcătură bacteriană foarte 

mare.  

Prin tratament termic (pasteurizare sau 

sterilizare), microorganismele pot fi distruse, 

iar prin refrigerare, congelare, uscare, 

adăugarea unor conservanţi (nitriţi, NaCl, 

acizi) pot fi inhibate.  

Trebuie acordată o atenţie sporită 

prevenirii recontaminării după aplicarea unor 

proceduri care au ca scop reducerea 

numărului de microorganisme.  

 Riscuri chimice. Alături de multitudinea 

substanţelor de poluare din mediu, în 

industria alimentară se utilizează substanţe 

chimice care pot fi toxice la o anumită 

concentraţie. Datorită toxicităţii lor, o serie de 

substanţe chimice nu sunt admise în alimente 

de legislaţia sanitară a anumitor ţări, iar 

pentru altele au fost stabilite limite maxime 

admisibile.  

 De asemenea, trebuie acordată 

importanţă maximă substanţelor chimice 

folosite pentru dezinfecţia şi igienizarea 

utilajelor şi a spaţiilor din industria 

alimentară. Este necesară folosirea 

substanţelor autorizate pentru unităţi de 

alimentaţie, cu respectarea concentraţiile 

prescrise, a timpului de contact şi aplicarea 

unei clătiri corespunzătoare.  

 Riscuri fizice. Factorii fizici de risc sunt 

reprezentaţi de orice particulă sau corp fizic 

care nu se găseşte în mod normal într-un 

aliment şi care poate provoca rănirea 

consumatorului (tăieturi la nivelul gurii, 

înecare etc.) .  

 O serie de factori fizici de risc prezintă 

importanţă atât prin periculozitatea pe care o 

prezintă acele corpuri străine, cât mai ales 

prin faptul că ele pot fi uşor detectate şi 

observate cu ochiul liber. În general, prin 

respectarea unor bune practici de lucru aceste 

riscuri fizice pot fi prevenite cu uşurinţă . 
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ALIMENTAŢIA SĂNĂTOASĂ VERSUS 

OBEZITATEA 

 

Sufideanu Iuliana, profesor psihopedagogie 

specială, Şcoala Gimnazială Specială Pentru 

Deficienţi De Auz ”Sfânta Maria”, Bucureşti 

 

 Obezitatea copiilor este de cele mai 

multe ori o rezultantă a educației alimentare 

primite de la părinți, bunici sau apropiați. 

Aceștia se conduc după principiul ‖mai grăsuț, 

mai frumos‖. Nimic mai neadevărat și cu atât 

mai puțin sănătos. Se recurge la suplimente de 

vitamine chiar dacă medical nu este necesar, 

lucru care duce inevitabil la creșterea 

considerabilă a poftei de mâncare, în final 

ajungându-se la supraponderabilitate. Atunci 

când alimentele sunt alese după principii 

sănătoase nu mai este necesară suplimentarea 

alimentației cu diverse vitamine și minerale. 

 Sunt părinți care, din comoditate sau din 

diverse alte motive, preferă să dea copiilor bani 

pentru a-și cumpăra așa-numitele snacks-uri, în 

loc să le dea la școală un pachet cu alimente 

sănătos sau un fruct. 

 Se apelează deseori la dulciuri, fie la 

insistențele copilului, fie pentru că acestea plac 

chiar adultului. Acestea sunt, de cele mai multe 

ori, tentante prin varietatea lor. Adultul nu se 

gândește că cel mic potolindu-și foamea cu 

dulciuri nu mai este atras de mâncarea sănătoasă, 

rezultatul fiind un deficit de proteine, vitamine și 

alți nutrienți importanți. Datorită cantității de 

zahăr din aceste produse, precum și a acizilor 

grași saturați, în timp, se poate ajunge la 

dislipidemii, la ateroscleroză. 

 Obezitatea poate fi un produs și al 

sedentarismului, al statului în fața calculatorului 

și a televizorului, toate activități statice, în loc să 

promovăm mișcarea, activități fizice de tipul 

mersului cu bicicleta, dansul, înotul, etc. – 

mijloace dătătoare de sănătate. 

 La nivel European, statisticile arată că 1 

băiat din 3 și 1 fată din 5 sunt obezi, numărul 

copiilor cu probleme de greutate crescând în 

fiecare an. România se află pe locul 3 în Europa 

la obezitate, un loc cu care nu ar trebui să ne 

mândrim. 

 Un model pentru noi ar trebui să fie 

Hipocrate, care spunea: ‖Cu cât ne hrănim mai 

mult și mai bine, cu atât ne dărâmăm viața mai 

repede‖. 

 Ideal este ca noi, adulții, părinți sau 

profesori, să contribuim la dezvoltarea 

armonioasă a generațiilor tinere prin transmiterea 

de informații adecvate și eficiente privitor la o 

alimentație completă și sănătoasă și, nu în 

ultimul rând, prin propriul exemplu în ceea ce 

privește comportamentul nostru alimentar. 

 O alimentație sănătoasă trebuie să 

conțină numărul de calorii necesar organismului, 

în raport cu vârsta, cu efortul fizic și cu cel 

intelectual depus. 

 O alimentație rațională și sănătoasă 

trebuie să conțină cât mai multe legume nefierte 

– morcovi, salată verde, țelină, ridichi, roșii, 

ciuperci, usturoi, ceapă, mazăre, fasole, etc., 

fructe bogate în vitamine – mere, pere, piersici, 

prune, etc. întrucât fructele și legumele proaspete 

cresc capacitatea de apărare a organismului. 

 Alimentele pot fi aromatizate cu ajutorul 

produselor vegetale – cimbru, muștar, ardei roșu, 

busuioc, mentă, etc., acestea asigurând necesarul 

de proteine asimilabile, calciu, vitamine, săruri 

minerale și enzime, cu rol biocatalizator. 

În ceea ce privește produsele din carne, 

pot fi utilizate produsele din carne slabă (de pui, 

vițel), pește, fructe de mare. La fel de importante 

sunt cerealele germinate, laptele degresat, mierea 

de albine, drojdia de bere care conține 16 

vitamine și 14 minerale. 

Sunt indicate sucurile naturale, preparate 

în casă, eventual fără zahăr și renunțarea la 

băuturile sintetice, carbogazoase, cu mulți aditivi 

și zahăr. 

Toate aceste alimente furnizează 

organismului vitalitate, energie și multă bună 

dispoziție, precum și o încetinire a procesului de 

îmbătrânire. 
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INOCUITATEA PRODUSELOR 

ALIMENTARE 

 

Popescu Carmen, profesor doctor inginer,  

Colegiul de Industrie Alimentară 

 “Elena Doamna”, Galaţi 

 

Alimentele pot fi considerate factori ai 

mediului ambiant cu care omul contractează 

relaţii strânse în tot cursul existenţei sale.  

Alimentele furnizează organismului substanţele 

nutritive de care acesta are nevoie pentru 

asigurarea energiei necesare proceselor vitale, 

pentru sinteza substanţelor  proprii şi pentru 

formarea substanţelor active (enzime, hormoni, 

etc), care favorizează desf ăşurarea normală în 

procesele metabolice. 

Alimentaţia corectă denumită şi raţională sau 

ştiinţifică trebuie să realizeze un permanent 

echilibru între necesarul organismului şi 

consumul alimentar. 

Calitatea produselor alimentare trebuie să 

asigure consumatorului satisfacerea celor 4S 

(nevoi): satisfacere prin cele cinci simţuri, 

serviciu (preparare, conservare), siguranţă sau 

inocuitate şi sănătate (valoare nutritivă şi 

energetică împreună cu latura funcţională a 

alimentelor). 

 
Calitatea alimentului – modelul celor 4 S- uri 

 

Specialiştii şi producătorii din industria 

alimentară devin responsabili de starea de 

sănătate a populaţiei, participând la una dintre 

cele mai eficiente căi de ocrotire şi promovare a 

sănătăţii. 

 Siguranţa alimentelor este un concept 

specific conform căruia produsul alimentar nu va 

pune în pericol sănătatea sau viaţa 

consumatorului dacă este preparat şi / sau 

consumat potrivit utilizării prevăzute. 

Alimentaţia corectă presupune însă 

îndeplinirea şi a unei alte condiţii esenţiale: 

produsele consumate să fie lipsite de agenţi 

nocivi sau aceştia să se găsească sub limitele 

dăunătoare. 

Valoarea igienică denumită inocuitate este 

componenta calitativă care vizează siguranţa şi 

securitatea consumatorului de alimente. 

Inocuitatea se referă la lipsa dintr-un 

aliment a oricărui factor dăunător organismului 

uman.  

 Lipsa inocuităţii poate fi dată de 

toxicitatea naturală sau contaminarea (fizică, 

chimică, biologică, radioactiovă) a produselor 

alimentare. Lipsa inocuităţii alimentare anulează 

celelalte aspect ale calităţii alimentelor. 

 Pentru producerea alimentelor sigure şi 

apte pentru consumul uman este necesară 

formularea unor cerinţe cu privire la materiile 

prime, compoziţie, procesare, distribuţie şi 

utilizare. 

 Prin adoptarea unor măsuri preventive se 

asigură inocuitatea şi acceptabilitatea alimentelor 

prin ţinerea sub control a pericolelor potenţiale 

care pot apărea în timpul operaţiilor tehnologice. 

Răspunderea privind protecţia vieţii şi sănătăţii 

consumatorilor revine statului, producătorilor, 

importatorilor, comercianţilor şi consumatorilor. 

 Starea de sănătate a consumatorilor este 

asigurată dacă aceştia consumă în primul rând 

alimente salubre care nu conţin factori care ar 

produce îmbolnăviri. 

Calitatea igienică este influenţată de 

contaminarea microbiologică sau cu alte 

oganisme, de contaminarea sau poluarea chimică 

şi de toxicitatea naturală a produselor alimentare. 

Inocuitatea produselor alimentare este 

determinată de : 

- calitatea materiilor prime şi auxiliare; 

- modalităţile de transport şi păstrare a materiilor 

prime; 

- condiţiile igienico-sanitare şi procedeele 

tehnologice de prelucrare a acestora, de 

condiţiile de depozitare a produselor finite; 

- condiţiile igienico-sanitare de transport şi 

comercializare a produselor alimentare. 

Astfel spus pe întreg lanţul alimentar există 

pericolul ca un aliment să devină potenţial 

dăunător pentru om, prin contaminarea cu 

microorganisme sau alte organisme sau poluarea 

acestuia cu substanţe chimice. 

 Pentru ca produsele alimentare să ajungă 

la consumator cu un grad ridicat de inocuitate 

sunt necesare urmatoarele: 

- monitorizarea  permanentă a suselor de 

poluare şi anihilarea efectului poluant 

- aplicarea de procedee tehnologice care să 

afecteze cât mai puţin principiile nutritive ale 

alimentelor, dar care să îndepărteze substanţele 

cu caracter antinutritiv care se găsesc în mod 

natural în materiile prime sau care se pot forma 

în procesele de conservare şi prelucrare 

  Calitatea 

alimentului 

Siguranţă 

Satisfacţie  

Serviciu 

Sănătate 
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- utilizarea unor bioconservanţi naturali (surse 

microbiene) în locul conservanţilor chimici; 

- conceperea unor planuri moderne de control 

al calităţii cu identificarea punctelor critice şi 

evaluarea riscurilor care pot afecta siguranţa 

alimentară 

- adaptarea şi utilizarea unor metode rapide şi 

eficiente de control al calităţii materiilor prime şi 

produselor finite; 

- instruirea personalului care produce şi 

manipulează alimente; 

- respectarea condiţiilor tehnologice şi igienice. 

 Medicina şi alimentaţia au avut o 

contribuţie substanţială la saltul pozitiv al stării 

de sănătate a omului din ultimele decenii, 

îndeosebi prin progresele spectaculoase în 

reducerea bolilor infecţioase şi parazitare şi prin 

îmbunătăţirea siguranţei şi securităţii alimentare 

a consumatorului. 

 Consumatorul aşteaptă un aliment 

sănătos şi asociază pericolele cu substanţele 

utilizate în industria alimentară (aditivi 

alimentari, alimente contaminate cu pesticide, 

nitraţietc). O mare importanţă în definirea 

pericolului alimentar o are compoziţia 

alimentelor şi inocuitatea acestora. 

 Piaţa de produse alimentare a devenit 

dinamică prin creşterea exigenţelor şi 

diversificarea necesităţilor consumatorilor astfel 

încât producătorii sunt provocaţi să dezvolte şi să 

obţină produse noi, care să corespundă sub toate 

aspectele cerinţelor de siguranţă în consum şi 

calitate. 

 Pe de altă parte, progresul ştiinţific 

furnizează permanent numeroase tehnologii 

inovative. 

În procesul de obţinere şi circulaţie a 

alimentelor, apare o mare complexitate şi 

diversitate de factori de risc, ceea ce necesită 

luarea măsurilor pentru eliminarea acestora, 

pentru implementarea sistemului H.A.C.C.P., 

astfel încât toate elementele referitoare la 

siguranţa alimentelor să fie sub control. 

Analizarea pericolelor este parte 

integrantă a sistemului H.A.C.C.P. (Hazard 

Analysis Critical Control Points- Analiza 

Pericolelor Punctelor Critice de Control). 

Pericolul este orice factor fizic chimic 

sau biologic care prezintă o probabilitate 

semnificativă de a produce îmbolnăvire sau 

daune în absenţa unui control adecvat. 

Riscul este o combinaţie între 

probabilitatea de apariţie a unui efect negativ 

asupra sănătăţii şi severitatea efectului respectiv 

la expunerea la un anumit pericol. 

 Un pericol microbiologic se referă la 

microorganismele care pot provoca îmbolnăviri 

cum ar fi de exemplu Escherichia coli, 

Salmonella, Clostridium botulinum etc. 

 Pesticidele, antibioticele, micotoxinele şi 

alergenii sunt exemple de pericole chimice. Un 

exemplu de pericol fizic îl poate reprezenta orice 

obiect care nu face parte din compoziţia naturală 

a produsului, cum ar fi: oase, nisip, impurităţi 

metalice, sticlă sau plastic. Majoritatea 

specialiştilor consideră că prezenţa acestor 

pericole reprezintă de fapt o întâmplare. 

Consumatorii produselor alimentare sunt 

preocupaţi de problemele legate de garantarea 

calităţii şi asigurarea inocuităţii alimentelor pe 

care le consumă, de responsabilităţile care revin 

operatorilor din industria alimentară care produc 

şi comercializează produse care le pot afecta 

sănătatea sau interesele economice imediate şi pe 

termen lung. 

 
Margareta Zara 
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VERDEŢURILE DE PRIMĂVARĂ- 

ALIATUL SĂNĂTĂŢII  

 

Ardelean Luminiţa - inginer 

Colegiul Tehnic Transilvania Baia Mare 

 

Salata verde, loboda, ştevie sau leurda 

sunt doar câteva dintre verdeţurile care se găsesc 

primavara la piaţă. Toate acestea sunt bune 

http://suntsanatos.ro/alimentatie-si-nutritie/verdeturiledeprimavaraaliatulsanatatii.html
http://suntsanatos.ro/alimentatie-si-nutritie/verdeturiledeprimavaraaliatulsanatatii.html
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pentru sănătate. Le poţi găti pentru a te bucura 

de proprietăţile lor. 

Salata verde 
Conţine săruri 

minerale (de iod, 

magneziu, fosfor, 

cupru, arsenic şi 

zinc), dar şi multe 

vitamine (A, B, C, D 

si E). Toate acestea 

dau organismului rezistenţă la infecţii şi viruşi. 

Datorită conţinutului ridicat de clorofilă, salata 

verde are rol antianemic.Conţine aminoacizi şi 

mucilagii care au un rol important în 

normalizarea digestiei şi a tranzitului intestinal, 

fiind un real ajutor, pentru persoanele care suferă 

de constipaţie. În salata verde se mai găsesc 

substanţe chimice cu rol de hormon, de aceea 

salata este un sedativ excelent. Consumată seara, 

ajută la destresarea organismului şi 

îmbunătăţeşte somnul.În trecut era folosită 

împreună cu seminţele necoapte de dovleac 

pentru tratarea diferitelor boli, ca de exemplu 

sifilisul sau cancerul.  Ca mod de folosire 

amintim salatele, combinată cu alte legume de 

sezon - ceapa verde, leurda, ridichile, mâncăruri, 

ciorbă.Daca se doreşte să se slăbească, se poate 

începe masa cu o salata verde, deoarece are 

puţine calorii şi face mâncarea mai 

săţioasă.Sfatul specialistului: salata se rupe cu 

mana, nu se taie. În felul acesta  i se  păstrează 

mai bine proprietăţile. 

 Urzicile 

Sunt bogate în 

substanţe de natură 

glucidică: amine, steroli, 

uleiuri volatile, substanţe 

grase, acizi: formic, 

acetic, pantotenic, folic, 

sitosteroli, vitamine (A, 

C, B2 si K), clorofilă, 

săruri de Ca, Mg, Fe. Iată câteva proprietăţi ale 

acestei plante: reglează fluiditatea sângelui, 

întrucât conţine atât substanţe cu efect 

anticoagulant, cât şi cu efect coagulant;combate 

diareea;se recomandă în stomatite - stări 

inflamatorii ale mucoasei cavităţii bucale, 

manifestate sub forma unor leziuni ale mucoasei, 

dureroase, ce împiedică masticaţia şi deglutiţia; 

este un bun diuretic; poate uşura procesul de 

urinare la bărbaţi, mai ales dacă prostata este 

inflamată; are acţiune favorabilă în tratarea 

gutei; este recomandată celor ce suferă de orice 

fel de alergie, sub formă de ceai care trebuie băut 

pe o perioadă mai îndelungată; ceaiul de urzici 

combate mătreaţa. 

Fitoterapia recomandă întrebuinţarea ei 

într-o gama largă de afecţiuni, de la cele ale 

rinichilor până la bolile reumatice.  Se poate 

folosi sub forma de ceai, tinctură, sau în 

mâncăruri. Zeama în care se fierb, înainte de a fi 

gătite, se poate bea în loc de ceai, fiind bogată în 

vitamina C. 

Specialiştii recomandă adăugarea de  

urzici crude în salate.  

 Ştevia 

Este un 

aliment vegetal cu 

o impresionanată 

reputaţie de 

vindecator pentru 

organism. Are 

capacitatea de a regla nivelul zaharului în sânge 

(glicemia), de a înfrâna pofta de dulciuri şi a 

tempera senzaţia acută de foame, fiind eficientă 

pentru cei care suferă de diabet sau 

hipoglicemie. Ştevia este excelentă pentru 

stimularea energiei mentale şi fizice şi poate 

chiar opri bacteriile care determină cariile 

dentare. Mai presus de toate, ştevia nu conţine 

calorii.Ştevia poate micşora dorinţa de a 

consuma alimente grase şi poate controla 

apetitul. Unii oameni au descoperit că pofta lor 

de mâncare scade daca iau drajeuri din ştevie cu 

15-20 de minute înainte de masă. Acţionează ca 

un diuretic natural, ajutând organismul să scape 

de fluidele în exces, scade oboseala mentală şi 

fizică, armonizează digestia, reglează presiunea 

sângelui şi ajută la pierderea în greutate.  

 Leurda 

Se spune ca 

leurda este prima plantă 

pe care o consumă ursul 

când iese din hibernare. 

Usturoiul sălbatic sau usturoiul ursului, cum mai 

este cunoscută, are aceleaşi proprietăţi ca şi 

usturoiul: stimulează detoxifierea, are efect 

hipocolesteroleminat, antiviral şi antibacterian. 

Curele cu leurda previn bolile cardiovasculare 

prin scăderea colesterolului. Conţine minerale: 

potasiu, magneziu, calciu, dar şi fibre alimentare 

care intervin în asimilarea grăsimilor. Folosirea 

frunzelor de leurdă atât în salate, cât şi în 

mâncăruri, la fel ca şi usturoiul obişnuit este 

foarte benefică. În combinaţie cu untişorul şi 

urzicile, este o mâncare ce nu trebuie să 

lipsească de pe masa celor care postesc. Datorită 

alicinei (substanţă cu proprietăţi antivirale), 
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leurda este  expectorantă, tonică, antispastică şi 

poate fi folosită pentru prevenirea virozelor 

respiratorii. Sucul de leurdă ajută la stimularea 

sistemului imunitar şi combate astenia de 

primavară. 

 Untişorul 

Conţine potasiu şi 

fibre alimentare care 

ajută la reducerea 

nivelului colesterolului 

şi reglează tensiunea 

arterială. În untişor se 

mai găsesc: betacaroten, vitaminele C, E şi 

calciu. Scade riscul de cataractă şi ajută la 

menţinerea sănătăţii creierului. Frunzele de 

untişor îmbunătăţesc circulaţia sanguină. 

Frunzele sau rădăcinile de untişor sunt folosite 

pentru proprietăţile lor de a îmbunătăţi circulaţia 

sangvină.  Vitaminele şi mineralele scad riscul 

de cataractă, iar acidul folic este important în 

menţinerea sănătăţii creierului.În bucătărie se 

întrebuinţează sub formă de salată. 

 Păpădia 

Conţine substanţe care 

îi dau un gust uşor 

amărui şi stimulează 

detoxifierea ficatului. 

Este foarte bogată în 

fibre vegetale şi împiedică activ asimilarea 

nedorită a zahărului. Sub formă de macerat, 

pentru care se folosesc atât frunzele, cât şi 

rădăcinile, previne anorexia şi constipaţia, iar 

sub forma de decoct se foloseşte pentru tratarea 

cataractei. Este un bun remediu pentru părul 

gras, folosindu-se astfel: se toacă mărunt 

frunzele verzi de păpădie şi se aplică pe părul 

uscat. Se păstrează cu ajutorul unei bonete şi se 

lasă toată noaptea. Dimineaţa, se spală părul cu 

şampon.  În gastronomie, se foloseşte, de regulă, 

în salate. 

 Spanacul 

 

Conţine potasiu, acid 

folic, calciu, fier, 

vitamina C, vitamina 

E, vitamina K şi 

fibre alimentare. 

Spanacul reglează digestia şi previne constipaţia. 

Alte proprietăţi benefice sunt: stimulează 

activitatea inimii, previne infecţia gingiilor; 

stimulează creşterea, fiind recomandat în special 

copiilor şi tinerilor aflaţi la pubertate; datorită 

conţinutului de acid folic, se recomandă femeilor 

însărcinate; cura cu suc de spanac reechilibrează 

şi fortifică organismul; este eficient împotriva 

anemiei, depresiei nervoase şi oboselii. 

Prin fierbere, spanacul pierde majoritatea 

principiilor sale active. Dacă se doreşte să i se 

păstreze toate proprietăţile, trebuie să fie 

consumat crud şi proaspăt. Sucul de spanac se 

poate combina în părţi egale cu cel de morcov, 

de creson sau de ţelină. Ca şi celelalte legume cu 

frunze verzi, spanacul este sărac în calorii. 

Ceapa verde 

Conţine vitamina C, 

potasiu, alicina, cuercitina 

– antioxidanţi puternici cu 

rol în combaterea stresului 

oxidativ. Poate preveni 

bolile cardiovasculare şi 

poate reduce riscul de cancer ovarian şi de sân. 

Cura cu ceapă verde, sub formă de salată, are 

efect diuretic şi depurativ şi este considerată un 

antialergic natural foarte valoros. Ceapa este 

unul dintre cele mai puternice şi mai la îndemână 

hipoglicemiante, fiind recomandată persoanelor 

care suferă de diabet. În bolile renale cronice, se 

recomandă consumul de ceapă verde, zilnic, 

dimineaţa şi seara. Cura îndelungată cu ceapă 

verde are rezultate favorabile în sterilitate şi 

impotenţă hormonală. 

 Usturoiul 

Conţine, în cantităţi 

însemnate, vitamine: 

A, B1, B2, C şi 

substanţe minerale  

printre care: fosfor, 

sulf, potasiu, iod, 

calciu, siliciu. Principalul component activ al 

usturoiului este alicina, substanţă cu un puternic 

efect antibiotic. Este unul dintre cele mai 

eficiente alimente anticancerigene. S-a constatat 

reducerea incidenţei cancerului pulmonar la cei 

care mănâncă usturoi verde, acesta înlăturând o 

parte din efectele negative ale fumatului. 

Cercetarile au demonstrat că utilizarea regulată a 

usturoiului în alimentaţie constituie una din cele 

mai eficiente metode de profilaxie şi tratament a 

arterosclerozei. De asemenea, usturoiul previne 

formarea cheagurilor şi a trombozei arteriale. 

Usturoiul verde creşte pofta de mâncare, reduce 

tensiunea arterială, previne virozele respiratorii 

şi gripa. 
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VITAMINA C – VITAMINA  VIEŢII 

 

profesor Nagy Laura Magdalena 

Colegiul Tehnic "Transilvania" Baia Mare 

 

"Sănătatea este o comoară pe care puţini ştiu să 

o preţuiască, deşi aproape toţi se nasc cu ea." 

(Hipocrate) 

 

 Vitaminele sunt substanţe organice care 

în cantităţi foarte mici îndeplinesc în organismul 

uman funcţii specifice, fiind necesare pentru 

creşterea şi funcţionarea normală a organismului. 

Ele nu produc energie ca hidraţii de carbon şi nu 

sunt utilizate în constituţia celulei ca proteinele 

dar sunt esenţiale pentru organism. 

Cea mai veche clasificare a vitaminelor dată în 

1915 de Orborn şi Mendel preconiza împărţirea 

vitaminelor în două clase, în funcţie de 

solubilitatea lor, în lipide şi solvenţi organici 

precum şi apă:  

 vitamine hidrosolubile (cele solubile în apă),  

vitamine liposolubile (cele solubile în grăsimi). 

O armă împotriva tuturor bolilor, 

probabil cea mai genială dintre invenţiile naturii 

este vitamina C, sau acidul ascorbic, cum o 

numesc specialiştii. Dacă s-ar decerna medalia 

de aur la o olimpiadă a substanţelor nutritive, ea 

ar fi câştigată, fără nici un dubiu, de vitamina C. 

Lipsa ei din alimentaţie produce boala 

numită scorbut. Avitaminoza apărea la populaţia 

oraşelor asediate, în cursul călătoriilor pe mare, 

în expediţiile polare din cauza lipsei din 

alimentaţie a alimentelor proaspete de origine 

vegetală, observaţie făcută în 1671 de către 

Venette. 

La începutul secolului al XX - lea (1907) 

s-au făcut, de către Holst şi Fröhlich primele 

cercetări experimentale, cu izolarea unui 

"principiu antiscorbutic". Două decenii mai 

târziu, în anul 1928, Szent Györgyi a reuşit să 

izoleze pentru prima dată un compus puternic 

reducător "acidul hexuronic" denumit ulterior 

acid ascorbic.  

Cantităţi apreciabile de vitamina C se 

găsesc în fructele de măceşe (1500 mg/100 g), în 

ardeiul roşu (190 mg/100 g), în coacăze (150 

mg/100 g), în fructul de kiwi (92 mg/100 g), în 

broccoli (80 mg/100 g), precum şi în citrice 

portocale, lămâie (70-71 mg/100 g). De 

asemenea vitamina C se găseşte în ficat, rinichi, 

creier şi lapte. 

Omul necesită zilnic 50 - 75 mg vitamina 

C; se admite în general ca necesară o cantitate de  

1 mg vitamina C/kg corp. Necesitatea 

organismului faţă de vitamina C creşte în cazul: 

fumatului, febrei, stresului, muncii fizice, 

utilizării unor medicamente (aspirină, 

anticoncepţionale) şi frigului. 

Vitamina C are un rol multiplu şi 

complex în organismele animale şi vegetale. Este 

cel mai redutabil 

inamic al multor boli. 

În cei 86 de 

ani de la descoperirea 

vitaminei C a fost 

cunoscută deja sub 

numele de "făcătoare 

de minune", este uşor 

de văzut de ce. 

 În sistemul imunitar, vitamina C este 

duşmanul neînduplecat al oricăror agenţi 

patogeni, al paraziţilor, virusurilor prin 

participarea ei la formarea anticorpilor, 

asigurând astfel rezistenţa organismului la 

infecţii. 

 Una din fucţiile biologice de bază ale 

acidului ascorbic este  formarea colagenului. 

Colagenul este principala proteină a ţesuturilor 

conjunctive, rolul ei este de a conferi rezistenţă 

şi de a păstra integritatea structurală a ţesuturilor 

în consistenţa cărora intră. În acelaşi timp, 

tonifică şi netezeşte pereţii tuturor vaselor de 

sânge de la cele mai mari până la capilarele de 

dimensiuni microscopice. 

 Vitamina C participă de asemenea la 

activarea sau producerea substanţelor 

chimice vitale precum dopamina, noradrenalina 

şi adrenalina în sistemul nervos sau în glandele 

suprarenale. Noradrenalina are alături de 

adrenalina o acţiune excitantă, activează 

circulaţia, face să crească tensiunea arterială, 

fluxul de sânge către muşchi.  

 Vitamina C face parte din grupa 

principalilor antioxidanţi care combat 

radicalii liberi care odată ajunşi în organism pot 

cauza modificări structurale şi funcţionale. 

Astfel vitamina C ajută celulele din corpul nostru 

să se reînnoiască în permanenţă şi  să-şi păstreze 

sănătatea. 

 Lichidul lacrimal conţine de 30-50 ori 

mai multă vitamina C decât sângele. Un cristalin 

afectat de cataractă e sărac în vitamina C. Un 

supliment (de aproximativ 1 gram pe zi) poate 

http://www.eva.ro/
http://www.suntsanatos.ro/
http://ro.wikipedia.org/wiki/Sistem_nervos
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Gland%C4%83_suprarenal%C4%83&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Gland%C4%83_suprarenal%C4%83&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Gland%C4%83_suprarenal%C4%83&action=edit&redlink=1
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stopa şi chiar vindeca boala. De asemenea, 

vitamina C le poate fi de ajutor şi suferinzilor de 

glaucom. Administrată în doze mari (până la 30 

grame zilnic), ea face să scadă tensiunea 

intraoculară. 

 De asemenea vitamina C intervine şi în 

metabolismul fierului şi în 

hemoglobinogeneză. 

 Vitamina C joacă un rol important 

împotriva cancerului. Dealungul anilor multe 

studii au constatat că vitamina C este un agent 

eficient anticancer. Pentru a preveni apariţia 

cancerului, acidul ascorbic funcţionează în 

următoarele moduri: protejează ADN - ul de la 

distrugerea cauzată de radicalii liberi, reduce 

nivelul modificărilor genetice sau a aberaţiilor 

cromozomiale, neutralizează efectele apărute în 

organism datorită substanţelor poluante prin 

stimularea enzimelor detoxificante din ficat, 

sporeşte cantitatea de material intracelular astfel 

că celulele canceroase nu mai reuşesc să se 

infiltreze printre celule şi, nu în ultimul rând, 

reduce dezvoltarea nitrozaminelor, din nitraţii, 

care reprezintă factori cancerigeni. Încă din 1940 

cercetătorii au observat legătura dintre cancer şi 

lipsa vitaminei C din mâncare. Studii recente au 

arătat că datorită cantităţii reduse de vitamina C 

din organism acesta este predispus mai uşor de a 

face cancer. 

  Vitamina C are o însemnătate 

covârşitoare pentru psihicul nostru. Ca substanţă 

stimulatoare şi de protecţie la nivelul glandei 

hipofize, ea face posibilă secreţia a zece 

hormoni, ce dirijează patru domenii: creşterea, 

funcţiile tiroidei, stresul şi sexualitatea. 

 Vitamina C este necesară şi pentru 

sinteza serotoninei, o substanţă fără de care  n-

am reuşi să ne relaxăm şi să dormim.  

 O descoperire de ultima oră a 

oamenilor de ştiinţă vine să confirme definitiv 

însemnătatea vitaminei C pentru sănătatea 

noastră mentală şi psihică. E vorba de aportul ei 

la transmiterea impulsurilor nervoase, la 

stimularea memoriei şi capacităţii de 

concentrare.  
Iată cum vitamina C poate să fie 

substanţa care ajută la prevenirea multor boli de 

la indispoziţiile zilnice precum simpla răceală 

până la boli devastatoare precum cancerul. 
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FRUCTELE GOJI – SURSA DE 

ENERGIE ŞI VITAMINE 

 

Prof. Mureşan Adriana 

Colegiul Tehnic Transilvania, Baia Mare 

 

Ce Este Goji? 

Tinereţe fără bătrâneţe, sănătate, 

vitalitate şi poftă de viaţă-cu toţii ni le 

dorim.Goji,  este ―fructul longevităţii" sau 

"superfructul", cum i se spune deja în multe 

părţi ale lumii. 

Fructul Goji (varietatea Lycium 

Barbarum) este o comoară a Tibetului, zona 

cunoscută mai mult datorită culmilor înalte 

din Himalaya şi a lui Dalai Lama. Goji face 

parte din tradiţia medicinală şi culinară a 

Orientului, statisticile demonstrând că acolo 

sunt cei mai mulţi oameni peste 100 de ani. 

De câţiva ani a ajuns însă şi la noi şi 

aduce azi beneficii de sănătate celor care 

doresc să-l încerce. Conţinutul bogat de 

vitamine, minerale, polizaharide, aminoacizi, 

uleiuri esenţiale şi alte elemente importante 

este un adevărat cadou de la natură pentru 

corpul uman. 

 
Fructul goji 

Analizele de laborator arată că efectele 

consumului de goji depăşesc orice aşteptări. 

Prevenirea şi tratarea mai multor afecţiuni, 

întărirea sistemul imunitar, prevenirea 

îmbătrânirii organismului, ameliorarea unor 

boli dificile sunt printre cele mai importante 

efecte ale sale. 

Cunoscut ca şi tonifiant general al 

organismului, şi-a găsit locul nu doar în 

medicina poporului tibetan ci şi în tradiţia 

culinară orientală. Deşi consumul fructelor 

proaspete de goji este cel mai recomandat, ele 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Vitamina_C
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pot fi foarte bine integrate în diverse reţete de 

mâncăruri şi băuturi . 

Povestea Goji 

Goji este cunoscut de peste 2000 de ani 

în Tibet şi folosit în medicina tradiţională 

datorită numeroaselor beneficii curative. 

Localnicii care consumă zilnic goji sub forme 

diferite – ca fructe uscate, suc, ceai sau ca 

ingrediente culinare - trăiesc mai mult, mai 

energic şi mai sănătos, chiar şi peste 100 de 

ani. 

Legendele vorbesc despre goji încă din 

anul 800 D.C., cea mai cunoscută relatând 

despre fântâna de lângă un tufiş cu fructe 

goji. Călugării tibetani care beau apă din 

această fântână au observat primii calităţile ei 

deosebite asupra organismului şi au înţeles 

că fructele goji care cădeau în apă îi dădeau 

aceste calităţi. 

O altă legendă vorbeşte despre un 

chinez numit Li Qing Yuen, care ar fi 

trăit 252 de ani consumând zilnic supă din 

fructe goji, practicând yoga taoistă şi făcând 

mişcare. 

Cu timpul vestea despre fructul 

miraculos s-a răspândit, au venit oameni din 

toată Asia şi au luat răsaduri pe care le-au 

plantat în satele lor. Încetul cu încetul planta 

s-a răspândit în Himalaya şi Asia, tot mai 

mulţi oameni au auzit şi încercat  fructul 

goji iar medicii au efectuat tot mai multe 

cercetări şi au scris cărti despre el. 

 
Culesul fructelor goji 

Fructul Goji este cunoscut în America 

de-abia de la începutul acestui secol şi adoptat 

rapid de staruri precum Madonna, Elizabeth 

Hurley, Mischa Barton şi altii (―superfructul 

anului‖ în 2007). 

Dacă nu aţi auzit până acum de goji, ne 

face plăcere să vi-l prezentăm ca pe o noutate 

miraculoasă de care majoritatea europenilor 

probabil nu au aflat încă. 

Analizele moderne de laborator relevă date 

concrete despre compoziţia Fructului Goji 

Conţinut de micronutrienţi 
 21 de minerale- fier, magneziu, potasiu, 

cupru, calciu, selenium, fosfor, germanium s.a.; 

 18 aminoacizi care formeaza un bloc de 

proteine si contin 8 substante necesare vietii; 

 cantitati mari de vitamine- continut 

foarte mare de vitamina C, B1, B2, B6, precum 

si vitamina E-foarte rar intilnit in alimente; 

 8 polizaharide (31% din greutatea 

fructului) şi 6 monozaharide; 

 5 acizi graşi nesaturaţi (incluzând acizi 

esenţiali precum acizii linoleic şi alfa-linoleic); 

 fitosteroli; 

 o gama larga carotenoizi, cu efect 

antioxidant puternic, inclusiv betacarotena și 

zeaxatina; 

 numeroşi pigmenţi fenolici (fenoli). 

Conţinut macronutritiv 
 carbohidraţi- 68%, proteine- 12%, 

lipide-10% şi fibre 10%. Valoare calorică totală: 

370 (kCal)/100 g de fructe uscate. 

Beneficiile Fructelor Goji 

Principalele efecte terapeutice 

legendare, susţinute de numeroase cercetãri 

ştiinţifice, sunt: 

 Goji este menţionat încă din anul 475 în 

medicina tradiţională ca remediu pentru ficat, 

rinichi, ochi, inimă, ce îmbunătăţeşte circulaţia 

sângelui, ajută vederea, întăreste muşchii şi 

sistemul osos. 

 Este puternic antioxidant, întăreşte 

inima şi sistemul imunitar, reduce efectele 

procesului de îmbătrânire. 

 Eficient în cure de slăbire şi combaterea 

celulitei. Fitosterolii au un rol important în 

menţinerea nivelului colesterolului la un nivel 

cât mai mic, inhibând absorbţia lui intestinală. 

 Conţinutul de germaniu creşte 

abilitatea corpului să producă g-interferon. 

Interferonul este un element important de care 

corpul are nevoie în lupta contra cancerului. 

 Stimulează producerea şi reproducerea 

celulelor sângelui precum şi regenerarea şi 

vindecarea mai rapidă a rănilor. 

 Este folosit de femei pentru tonifierea 

organismului după perioada ciclului 

menstrual, pentru combaterea greţurilor 

asociate cu primele 3 luni de sarcină şi pentru 

ameliorarea neplăcerilor legate de menopauză. 

 Stimulează nivelul energetic şi buna 

dispoziţie. 
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 Ajută la îmbunătăţirea performanţei 

sexuale şi a fertilităţii – conform unei vorbe 

străvechi din Tibet călătorul care ştie că nu va 

ajunge curând acasă nu trebuie să consume 

goji! 

 Este o sursă naturală de energie pentru 

corpul uman şi pe termen lung ajută 

lacreşterea longevităţii. 

Ce spune lumea despre Goji 

Mulţi oameni din întreaga lume au avut 

până acum ocazia să se convingă de efectele 

consumului de goji. Însăşi vârsta înaintată a 

tibetanilor este o mărturie, iar o carte de 

medicină din timpul Dinastiei Ming (1368-

1644 D.C.) declară: "consumul zilnic de goji 

reglează fluxul energiei vitale, întăreşte 

psihicul şi asigură longevitate". 

Testat deja în America, fructul goji 

trezeşte reacţii entuziaste din partea starurilor 

de la Hollywood, dar şi a consumatorilor 

obişnuiţi. Iată doar câteva titluri şi mărturii: 

"Celebrităţile aduc slavă fructului 

goji."  

"Cel mai nou superfruct care a luat 

Hollywood-ul pe sus ca o furtună este 

fructul goji himalayan.  

"Legendele tibetane şi chinezeşti vorbesc 

de oameni care trăiau un secol la fel de frumoşi 

şi sănătoşi ca în tinereţe, datorită fructului 

Lycium (goji)."   

Goji în bucătărie 

Fructele goji se cultivă de sute de ani şi 

cresc pe tufişuri de aproximativ 2 metri 

înălţime. Recoltarea se face în perioada iulie-

octombrie, prin scuturarea tufişurilor- nu se 

ating cu mâna pentru a nu-şi pierde culoarea. 

Fructele goji se pot mânca proaspete 

sau uscate, în amestecuri, preparate şi băuturi 

(suc sau ceai). Sucul de goji obţinut prin 

extragere la rece este alternativa sănătoasă la 

fierberea fructelor în ceai, deoarece conservă 

maximul de proprietăţi benefice. 

Consumul zilnic recomandat este de 

cca.10-30 g, dar se poate consuma oricât fără 

efecte negative. Reduce nivelul glicemiei şi al 

colesterolului şi protejează sănătatea 

stomacului. 

Efectele folosirii acestui fruct se simt 

cel mai bine prin consum proaspăt sau uscat, 

fără prelucrarea termică aferentă gătitului. Se 

spune că un pumn de fructe consumat 

dimineaţa asigurã o bunã dispoziţie pentru 

restul zilei. 

Pentru diversificare, goji se poate 

adăuga în iaurtul cu cereale. O altă reţetă 

sănătoasă este salata de goji cu felii de mere, 

nuci, seminţe de pin şi de floarea –soarelui, 

alături de alte fructe preferate. Această 

compoziţie poate fi trecută prin blender şi 

pasta rezultată se poate transforma –prin 

congelare- într-o îngheţată delicioasă. 

Este recomandată folosirea fructelor 

goji de către femei, mai ales pentru evitarea 

greţurilor în primele 3 luni de sarcină şi 

pentru diminuarea efectelor menopauzei. 

Femeile din China consumă supa de gaină 

preparată cu legume şi fructe uscate de goji 

după fiecare perioadă de menstruaţie. Se pare 

că această reţetă face minuni pentru 

menţinerea unui aspect frumos şi tânăr. 

Fructele proaspete sau uscate se pot 

adăuga în compoziţia diverselor preparate 

culinare, în funcţie de gusturi şi de 

imaginaţie. 

Este important de reţinut că ele nu fac 

minuni prin simplul consum, ci alături de un 

stil de viaţă adecvat, ce include o dietă cu 

multe crudităţi, apă şi aer curate, precum şi 

mişcare frecventă. 

 

SĂNĂTATEA ÎN RELAŢIE CU 

INOCUITATEA ALIMENTELOR 

 

Prof. Barbu Octavia 

Colegiul Agricol “Dr. C. Angelescu” Buzău 

 

 Alimentele constituie sursa energetică şi 

constructivă de bază a organismului uman. 

Pentru a-şi putea îndeplini funcţia, alimentele 

trebuie să fie satisfăcătoare din punt de vedere 

calitativ. 

 Într-o perioadă în care alimentaţia este 

dominată de produse intens procesate, care 

păstrează destul de puţine caracteristici ale 

materiilor prime şi capătă trăsături acentuat 

artificiale, influenţa alimentaţiei asupra sănătăţii 

omului reprezintă un aspect de maximă 

importanţă. Conştientizarea multiplelor riscuri şi 

pericole ce sunt asociate cu diferite tipuri de 

alimente constituie primul pas în garatarea 

obţinerii unor alimente salubre, de calitate care 

să protejeze sănătatea oamenilor. 

Fiind produse de natură organică, 

alimentele sunt uşor supuse unor procese de 

degradare fizico-chimică, constituind în acelaşi 

timp un mediu trofic favorabil dezvoltării unei 

mari diversităţi de microrganisme organotrofe, 
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care pot produce alterarea lor. Prin alterare şi 

contaminare produsele alimentare îşi pierd 

valoarea nutritivă şi salubritatea. Astfel în urma 

metabolismului microbian pot apare substanţe de 

descompunere toxice pentru organismul uman, 

sau microorganismele pot elimina în mediu 

toxine care pot determina diferite forme de 

toxiinfecţii alimentare. 

Pericolele biologice din alimente sunt 

reprezentate de microorganisme patogene 

(bacterii, virusuri) sau de alterare care determină 

boli ce survin după ingestia de alimente sau de 

băuturi contaminate. Unele microorganisme 

periculoase trăiesc în organismul animalelor sau 

în mediul înconjurător. Ele ajung în alimente de 

pe mâinile muncitorilor, de pe ustensile, 

suprafeţe de lucru, echipamente, din apă, 

echipamentul de igienizare, ambalaje sau alte 

produse. Numeroase microorganisme se dezvoltă 

în timpul producţiei, al depozitării sau 

transportului, mai ales când nu se respectă 

temperatura adecvată. 

Deşi procesarea termică distruge 

majoritatea formelor vegetative de 

microorganisme, produsul tratat termic poate fi 

supus contaminării datorită erorilor de 

manipulare ulterioară. În condiţii prielnice de 

mediu, anumite specii bacteriene îsi pot dubla 

numărul la fiecare 20-30 de minute.  

Prezenţa în alimente a microorganismelor 

de alterare şi a celor patogene care provoacă 

diferite boli se determină pe baza controlului 

microbiologic al acestora. Controlul 

microbiologic completează controlul 

organoleptic şi cel fizico-chimic al oricărui 

aliment, prin acest control complex definindu-se 

calitatea oricărui produs. 

Pentru a fi eficient, controlul 

microbiologic al alimentelor trebuie să se 

desfăşoare atât la unităţile producătoare de 

materii prime alimentare, la unităţile 

prelucrătoare, cât şi la cele de desfacere, ceea ce 

impune analiza alimentelor în ceea ce priveste 

calitatea lor microbiologică la fabricare, 

depozitare  şi la punerea în consum. 

Controlul microbiologic al fiecărui 

aliment trebuie efectuat după o metodologie 

specifică, stabilită prin norme STAS sau alte 

normative în vigoare. Un aliment trebuie admis 

astfel în prelucrare sau în consum numai dacă 

îndeplineşte condiţiile de calitate fixate de aceste 

normative. 

Bolile induse în urma consumului de 

alimente insalubre, cum sunt toxiinfecţiile 

alimentare (TIA) sunt în cel mai bun caz 

cauzatoare de disconfort şi în cel mai rău caz pot 

fi fatale. Maladiilor produse în urma consumului 

de alimente nu se limitează numai la afectarea 

sănătăţii, ci au consecinţe negative asupra 

comerţului, turismului şi pot fi asociate cauzal cu 

pierderi financiare însemnate, şomaj sau chiar 

litigii. Alimentele improprii pentru consum 

reprezintă întotdeauna o pierdere şi o cauză de 

afectare negativă a încrederii consumatorului şi a 

comerţului. 

Din această perspectivă, se justifică 

importanţa covârşitoare a controlului eficient al 

igienei în industria alimentară, care reprezintă un 

mijloc vital pentru evitarea efectelor adverse pe 

care bolile cu origine alimentară şi alterarea 

alimentelor le exercită asupra sănătăţii oamenilor 

şi asupra economiei. Toţi cei implicaţi în diferite 

etape ale lanţului alimentar, de la fermieri şi 

crescători de animale, până la persoane care 

manipulează alimente şi chiar consumatorii deţin 

responsabilitatea privind garanţia faptului că 

alimentul este apt şi sigur pentru consum. 

 Când nu se respectă normele de igienă 

specifice la obţinerea, prelucrarea, trasportul, 

depozitarea, comercializarea şi utilizarea 

alimentelor acestea se pot transforma în produse 

dăunătoare sănătăţii. Principalele modificări 

nedorite ale produselor alimentare sunt: 

impurificarea, alterarea, contaminarea cu 

microorganisme patogene pentru om, cu 

substanţe chimice toxice, mutagene sau 

cancerigene. Impurificarea alimentelor constă în 

prezenţa unor corpuri străine, de exemplu: un 

ciob de sticla, un cui, un fir de păr, etc. Alterarea 

alimentelor se produce prin procese chimice de 

putrefacţie, fermentaţie şi râncezire putând 

produce îmbolnaviri. Contaminarea alimentelor 

cu bacterii patogene determina TIA cu 

manifestări digestive în principal. 

 HACCP (Hazard Analysis Critical 

Control Point). HACCP este un sistem al 

siguranţei alimentare recunoscut la nivel 

internaţional, bazat pe o analiză sistematică şi 

preventivă a procesului de producţie, ce 

dovedeşte că riscurile legate de siguranţa 

produselor alimentare sunt identificate, evaluate 

şi ţinute sub control. HACCP presupune 

identificarea riscurilor, controlul şi monitorizarea 

punctelor critice ale proceselor unde ar putea fi 

compromisă calitatea produselor alimentare. 

Trebuie să se aplice întregului lanţ de producţie: 

începând cu creşterea plantelor şi a animalelor 

până la produsul finit, achiziţionat de către 
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consumator. Este recomandat ca HACCP să fie 

folosit împreună cu bunele practici de igienă şi 

producţie, împreună cu care formează elementele 

necesare securităţii alimentare. Este, de 

asemenea, recomandat să fie implementat 

împreună cu un Sistem de Management al 

Calităţii.  

 În concluzie, siguranţa alimentelor 

trebuie să constituie o responsabilitate a tuturor 

celor implicaţi în domeniul alimentar, de la 

profesionişti la consumatori. Trebuie 

implementate, în fiecare unitate de procesare a 

produselor alimentare, diverse proceduri şi 

mecanisme de control, care să asigure faptul că 

produsele care ajung pe masa consumatorului 

sunt calitative, cu un risc de contaminare redus 

până la zero, în aşa fel încât populaţia să fie mai 

sănătoasă în urma beneficiilor aduse de alimente 

sigure şi sănătoase. 
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CE SUNT ALIMENTELE BIO? 

 

Eleva: Rob Roxana clasa a X-a A seral 

Coordonator: prof. ing. Barbur Maria 

Colegiul Tehnic Transilvania – Baia Mare 

 

Chiar dacă trăim într-un ritm ameţitor, 

oamenii sunt din ce în ce mai preocupaţi de 

sănătatea lor şi, prin urmare, vor să afle cât mai 

multe despre alimentele bio. Ştim cu toţii că 

sănătatea este strâns legată de ceea ce mâncăm. 

Corpul şi mintea depind în totalitate de ceea ce 

noi le oferim zi de zi, prin nutriţie.  

Particula bio îşi are originea în cuvântul 

grecesc bios = viaţă şi este întâlnit în numeroase 

cuvinte în 

limba 

româna: 

biologie, 

biochimie, 

biotic, 

biosfera, 

etc. Denumirea de produs bio este un construct 

cultural al secolului XX, care s-a impus prin 

teoretizarea, dezvoltarea şi aplicarea conceptului 

de agricultură ecologica. În lumea de consum, 

bio este marca produselor naturale, nemodificate 

genetic, fără îngrăşăminte chimice, aditivi sau 

conservanţi de sinteză. 

Un produs alimentar ecologic, bio, 

organic, este un produs în compoziţia căruia se 

folosesc ingrediente care provin din agricultura 

ecologică în proporţie de minim 95% (conform 

legislaţiei europene). 

Alimentaţia bio a devenit o tendinţă 

globală, fiind reprezentată de alimente obţinute 

în urma unor largi restricţii care au scopul de a 

scoate produse cât mai naturale. Spre exemplu, 

alimentele bio nu sunt obţinute prin folosirea 

chimicalelor, pământurile de cultură sunt întâi 

detoxifiate să zicem aşa de substanţele chimice, 

apoi se cultivă pe ele, plantele nu sunt grăbite să 

crească, se respectă distanţa dintre acestea, 

normele de irigare, animalele nu sunt hrănite cu 

substanţe care le îngraşă şi le grăbesc creşterea, 

sunt ţinute în medii nestresante pentru ele şi aşa 

mai departe.  Pentru a se considera organică, 

producţia agricolă sau zootehnică trebuie să se 

desfăşoare conform principiilor ecologice, timp 

de minim 3 ani. 

Pare simplu, dar de fapt e foarte 

complicat… Agricultura şi zootehnia realizate 

exclusiv pe cale naturală în urmă cu câteva sute 

de ani par astăzi un vis irealizabil. Civilizaţia 

secolului XXI a adus modificări cantitative şi 

calitative importante în modul nostru de viaţă şi 

mai ales de hrănire. Din păcate, mai mult nu a 

însemnat mai bun.. Natural înseamnă 

întotdeauna sănătos? 

După entuziasmul stârnit de obţinerea 

primelor rase de animale modificate genetic, care 

dădeau mai mult lapte sau carne, şi a vegetalelor 

arătoase, dar fără gust, lumea şi-a dat seama că 

legumele din grădina bunicilor, ciupercile de 

pădure şi laptele vacilor care pasc pe păşuni sunt, 

de fapt, cele bune. Bune la gust, bogate în 

substanţe nutritive şi lipsite de toxicitate. 

Una dintre problemele cele mari cu care 

se confruntă omenirea în prezent, o reprezintă 

alimentaţia, şi nu atât văzută din punct de vedere 

cantitativ, cât mai ales din punct de vedere 

calitativ.  

 Calitatea hranei consumată în general, 

putem spune că este în concordanţă directă cu 

calitatea vieţii. O parte însemnată din populaţia 

globului îşi pierde viaţa anual, datorită 

consumării unor produse alimentare neconforme, 

produse ce au la baza fabricării lor numeroase 
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chimicale, îngrăşăminte chimice, aditivi şi 

coloranţi alimentari necorespunzători. 

Toate aceste lucruri au făcut ca omenirea 

să se trezească la realitate şi să sesizeze faptul 

că, pentru a prelungi speranţa de viaţă, se 

impune necesitatea luării unor măsuri urgente pe 

linia îmbunătăţirii tehnologiilor de obţinere a 

unor materii prime agricole, atât de origine 

animală cât şi vegetală. 

Se ştie că alimentaţia nesănătoasă, ce 

conţine aditivi, coloranţi, amelioratori şi alte 

tipuri de E-uri este frecvent implicată în apariţia 

unor afecţiuni grave. Produsele ecologice sunt 

naturale şi nu conţin E-uri, de aceea consumul 

alimentelor organice poate preveni boli grave 

precum cancerul sau boli cardiovasculare. 

Un produs alimentar ecologic are 

următoarele caracteristici: 

 nu conţine conservanţi decât cei permişi 

de legislaţia ecologică în vigoare; 

 nu conţine aditivi alimentari de sinteză;  

 ingredientele nu provin din organisme 

modificate genetic (OMG); 

 ingredientele din compoziţia lui nu 

provin de pe soluri tratate cu pesticide 

sau îngrăşăminte chimice; 

 produsele nu sunt supuse procesului de 

iradiere ionizantă; 

 în cazul produselor animale, acestea 

provin de la animale netratate cu 

antibiotice sau hormoni de creştere. 

Din păcate, în România încă nu există o 

definiţie şi mai ales o certificare clară a 

produselor alimentare ecologice sau organice. 

De asemenea, nu există încă magazine în care să 

se vândă aceste produse. Deocamdată, cel puţin 

din inerţie, speranţa noastră de a ne apropia de 

natură, rămâne tot în piaţă, la ţărani, însă nu ştim 

nici cât de „curat‖ sunt cultivate şi crescute 

aceste produse. Să nu uităm însă că vremurile s-

au schimbat şi în zonele rurale şi că paradisul 

grădinii de vară, în vacanţă la bunici a cam 

dispărut. Aşadar, până când vor exista şi la noi 

organisme care să certifice cu responsabilitate 

cât de „curat‖ este un aliment, să încercăm să 

mâncăm cât mai natural şi mai echilibrat şi să 

evităm cât mai 

mult produsele 

semipreparate, 

sarea, zahărul, 

grăsimile, aditivii 

alimentari, măcar 

atât cât ne stă în 

putinţă. 

Consumul de produse ecologice are unele 

avantaje: 

 la producerea lor nu s-au folosit ierbicide, 

pesticide, hormoni; 

 nu conţin aditivi sau alte substanţe chimice; 

 nu sunt modificate genetic; 

 produsele de origine animală nu conţin 

urme de antibiotice; 

 sunt produse sănătoase, lipsite de reziduuri 

toxice; 

 au un conţinut echilibrat de substanţe 

bioactive şi minerale; 

 impactul asupra mediului încurajator este 

minim. 

La noi în ţară se produc aproximativ 250 

de tipuri de alimente economice, 80% din 

produsele bio de pe piaţă fiind de import. 

Specialiştii spun că astfel de alimente sunt 

autentice doar dacă nu conţin organisme 

modificate genetic şi dacă legumele, fructele şi 

cerealele nu au fost tratate cu fertilizanţi sau cu 

pesticide sintetice împotriva dăunătorilor. 

Produsele bio au o cantitate nutriţională 

cu 30% mai mare decât cele obişnuite: fructele şi 

legumele sunt mai bogate în vitamine, minerale 

şi antioxidanţi, carnea este mai puţin grasă, iar 

uleiurile şi ouăle bio au acizi graşi de cea mai 

bună calitate. Să nu mai spunem că ele conţin 

pesticide, substanţe vinovate de apariţia 

cancerului, a infertilităţii, a obezităţii, a 

malformaţiilor şi a dereglărilor hormonale. 

Fructele şi legumele crescute naturale sunt mai 

săţioase şi mult mai aromate, întru-cât nu sunt 

crescute forţat cu îngrăşăminte artificiale şi cu 

apa în exces. La fel se întâmplă şi cu carnea 

provenită din animalele crescute natural, care 

este de o calitate mult mai bună.  

Am putea să ne menţinem sănătatea în 

limite destul de bune dincolo de tendinţa de 

consum a alimentelor bio dacă alimentaţia 

noastră ar conţine mai multe mâncăruri gătite, 

supe preparate în casă, garnituri de legume, fie 

ele şi non-bio, carne la cuptor, fiartă sau la 

grătar, cereale integrale, multe lactate, 

brânzeturi, două iaurturi în fiecare zi şi apoi o 

salată pe zi şi trei fructe. 

Practic, dacă ne-am simplifica meniul şi 

orele de masă, ne-am face viaţa şi mai uşoară, 

dar şi mai sănătoasă. Iar dacă ne rezervăm şi o 

jumătate de oră pe zi măcar pentru o plimbare, 

dacă nu pentru câteva exerciţii fizice, atunci cu 

siguranţă ne-am spori serios atât durata de viaţă, 

cât şi calitatea ei. Poate că este mai important ce 

alegi să mănânci şi mai ales cât şi cum mănânci.  
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MITURI ALE DIETEI VEGETARIENE 

 

Prof. ing. Vulpe Carmen Rodica 

Colegiul Tehnic „General Gheorghe Magheru”, 

Tîrgu Jiu 

  

Apostolii dietelor vegetariene, în dorinţa 

lor de a demonstra superioritatea acestui tip de 

alimentaţie susţin ipoteze de tipul: 

1.Omul a fost creat vegetarian şi a evoluat ca 

vegetarian 

2.Consumul de produse de origine animală 

contribuie la foamete şi la epuizarea resurselor 

naturale ale pamântului 

3.Proteinele de origine vegetală sunt net 

superioare celor de origine animală 

4.Consumul de produse animaliere este inuman 

şi conduce la comportament violent, agresiv al 

oamenilor 

5.Carnea conţine substanţe toxice, dăunătoare 

organismului uman 

6.Grăsimile şi uleiurile de origine animală sunt 

dăunătoare sănătăţii 

7.Produsele vegetale asigură necesarul de 

vitamine şi minerale. 

Vom discuta în continuare despre fiecare 

dintre aceste ipoteze. 

1. Dacă luăm în discuţie teoria 

evoluţionistă, Hommo habilis consuma alimente 

vegetale şi carne provenită din cadavrele  rămase 

de la animalele de pradă, precum şi care 

provenită  din vânătoarea cu ajutorul pietrelor. 

Homo erectus era un bun vânător şi folosea 

unelete mai sofisticate, dar nu a renunţat la 

alimentaţia vegetală. Acesta a descoperit focul şi 

l-a folosit la prepararea hranei. 

Dacă luăm în discuţie teoria creaţionistă, 

însuşi Hristos a hrănit 5000 de oameni cu 5 pâini 

şi 2 peşti deşi putea să-i hrănească cu fructe şi 

legume. 

2. Nu creşterea animalelor pentru lapte, 

carne şi subproduse comestibile şi necomestibile 

conduce la lipsa de produse alimentare de 

origine vegetală, în special cereale de consum, ci 

menţinerea într-o situaţie de subzistenţă a 

micilor fermieri, care datorită suprafeţelor mici 

cultivate şi a lipsei fondurilor pentru lucrarea 

pământului, dau producţii foarte mici 

3. Specialiştii nu au ajuns însă la un 

consens în ceea ce priveşte beneficiile pe care le-

ar aduce eliminarea totală a produselor de 

origine animală din dietă. După părerea mea 

asemenea beneficii nu există, deoarece 

biochimia spune acest lucru. Ipoteza conform 

căreia proteinele vegetale sunt superioare este 

una complet eronată. 

Calitatea proteinelor nu se judecă pur şi 

simplu numai după provenienţă, ci în primul 

rând după eficacitatea lor nutriţională, respectiv 

după conţinutul în aminoacizi esenţiali şi 

raportul dintre aceştia. Aminoacizii esenţiali sunt 

acei aminoacizi care nu pot fi sintetizaţi de 

organismul uman, dar sunt indispensabili 

creşterii şi menţinerii structurilor organismului 

(histidina, izoleucina, leucina, metionina, 

fenilalanina, treonina, triptofanul, valina, lizina).  

În al doilea rând, calitatea proteinelor se 

judecă după digestibilitatea şi valoarea lor 

biologică ce depinde de structura lor fizico-

chimică, mărimea moleculelor şi de prezenţa 

altor componente din dietă. 

În al treilea rând trebuie să avem în 

vedere cronobiologia proteică, respectiv viteza 

lor de digestie şi absorbţie sub formă de 

aminoacizi. După viteza de digestie proteinele 

pot fi ―lente‖, cum este cazul cazeinei din lapte 

şi proteine ―rapide‖, cum ar fi proteinele 

lactoserului, respective albuminele şi 

globulinele. În cazul proteinelor lente, acestea 

pot precipita în stomac, aminoacizii sunt 

hidrolizaţi mai greu şi sunt absorbiţi într-un timp 

relativ mai lung decât cei proveniţi  din 

proteinele lactoserului care rămân solubile la 

pH-ul acid al stomacului şi sunt hidrolizate rapid 

în duoden, aminoacizii proveniţi prin hidroliză 

fiind rapid absorbiţi şi în cantitate mare. 

Un parametru care caracterizează foarte 

bine calitatea unei proteine este valoarea 

biologică:   

 VB =     

Acesta ne indică ce parte din azotul 

absorbit de organism este reţinut de acestea în 

vederea creşterii organismului, menţinerea 

homeostazei proteice sau pentru producţie. 

http://www.realitatea.net/cu-ce-sunt-mai-speciale-alimentele-bio_1100815.html#ixzz2x34LxSbu
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Indicatorii de calitate ai unor proteine 

sunt prezentaţi în următorul tabel: 
Proteina Indicele 

chimic 

PD-

CAAS 

Digesti- 

Bilitate 

 % 

PER VB 

Proteina 

din carne 

de vită 

0,94 0,92 98 2,90 80 

Cazeina 

din lapte 

1,0 1,0 99 2,50 80 

Glutenul 

din grâu 

0,45 0,25 91 0,34 54 

Proteina 

din ouă 

1,21 1,0 98 3,80 88-

100 

Concentrat 

de soia 

0,99 1,0 95 2,20 74 

Proteina 

din zer 

1,14 1,0 99 3,20 100 

 

PD-CAAS = digestibilitatea proteinelor 

corectată cu indicele chimic 

PER = raportul eficienţei proteice 

VB = valoare biologică 

Rezultă din acest tabel că proteinele 

animale sunt superioare celor vegetale, mai ales 

că în cazul proteinelor de origine animală nu 

interferează substanţe cum sunt alcaloizii, 

fitoestrogenii, inhibitorii tripsinici, celuloza, 

hemiceluloza, pectinele.  

Cei care nu au cunoştinţe suficiente de 

nutriţie şi de biochimie nu pot deci să aprecieze 

calitatea unei proteine în funcţie de originea ei şi 

să dea verdicte de genul ―proteină bună – 

netoxică‖ din regnul vegetal sau ―proteină rea – 

toxică‖ din regnul animal. 

4. Afirmaţia vegetarienilor că cei care 

consumă carne au un comportament violent şi 

agresiv este aberantă. Aceştia ar trebui să-şi 

amintească, tot din biochimie, că tendinţa spre 

supărare, mânie, furie este un simptom al 

deficienţei în vitamina B12, care rezultă dintr-o 

alimentaţie exclusivist vegetariană. După unii 

cercetători fericirea extremă se datorează 

consumului de carne. 

5. Apostolii alimentaţiei vegetariene 

consideră că produsele din carne conţin mai 

mulţi azotaţi şi azotiţi decât cele de origine 

vegetală, ceea ce este complet neadevărat, fapt 

ce reiese din datele următoare: 

Nivelul maxim de azotit şi azotat permis 

în produsele de origine animală 
Produsul alimentar mg 

NaNO2/kg 

Produse din carne netratate 

termic, afumate sau uscate 

50 

Produse din carne în 100 

conservă 

Şuncă afumată 175 

Brânză tare, semitare şi 

moale 

50 

Hering şi scrumbii în 

saramură 

200 

 

Nivelul admis de azotaţi la unele produse 

vegetale 
Produsul  mg NO3/kg 

Spanac proaspăt 2500 

Salată proaspătă 2500 

Produse procesate pe bază de 

cereale 

200 

Produsele de origine vegetală, în 

principal cerealele, sucurile, vinurile, seminţele 

oleaginoase, nucile, fructele uscate pot fi 

contaminate cu mucegaiuri toxicogene care au 

capacitatea de a produce carcinom, în această 

categorie intrând: aflatoxinele, ochratoxinele, 

patulina, zearalenona, fumonisine, 

deoxinivalenol. Pentru acestea sunt fixate 

niveluri maxim admise de către Comisia 

Europeană.  

Acumulările de pesticide sunt mai mari 

în produsele de origine vegetală. Acestea variază 

între 0,05 mg/kg până la 5 mg/kg la produsele de 

origine vegetală, în timp ce în musculatură şi 

grăsime avem 0,01-0,05 mg/kg, iar în lapte şi 

produsele lactate nivelul de pesticide este tot de 

0,01-0,05 mg/kg. 

În ceea ce priveşte contaminarea cu 

metale grele (plumb, cadmiu, mercur), atât 

produsele de origine vegetală, cât şi cele de 

origine animală pot fi contaminate. 

6. Mitul că toate grăsimile saturate sunt 

asociate cu ateroscleroza  şi deci cu creşterea 

incidenţei bolilor cardiovasculare nu este întru 

totul adevărat deoarece acizii graşi inferiori (C4 – 

C10) nu conduc la creşterea colesterolului seric, 

având şi acţiune antibacteriană în colon. Acidul 

stearic este rapid transformat în acid oleic, atunci 

când necesităţile organismului o impun. 

Conform unor studii întreprinse, sunt aterogeni 

acidul miristic, lauric şi palmitic. Conţinut mai 

mare în aceşti acizi îl au cărnurile roşii, dar nu şi 

cele albe. Din acest punct de vedere laptele este 

mai aterogen decât cărnurile roşii. Grăsimile 

saturate contribuie la o mai bună utilizare a Ca în 

oase (conţin vitamina D3), intervin în stimularea 

sistemului imunitar şi la protecţia unor organe, 

artere şi vene. 

Presupunând o alimentaţie vegetariană, în 

care sursele de lipide sunt seminţele oleaginoase 
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şi uleiurile obţinute din acestea precum şi nucile, 

arahidele, alunele, dieta respectivă nu poate 

asigura nici cea mai mică cantitate de acizi ω3 cu 

lanţ lung. De asemenea, această dietă nu aduce 

nicio cantitate de colesterol astfel încât 

organismul este obligat să-şi mărească producţia 

endogenă de colesterol necesar pentru sinteza 

unor  substanţe absolut necesare organismului. 

7. Mitul cu privire la faptul că dieta 

vegetariană acoperă necesarul de substanţe 

minerale în integralitate, în principal pe cel de 

fier şi zinc, nu rezistă realităţii. Fierul se găseşte 

atât în produsele de origine vegetală, cât şi în 

cele de origine animală, dar deosebirea esenţială 

este gradul de absorbţie diferit. Astfel, fierul 

heminic se găseşte numai în produsele de origine 

animală şi este absorbit în proporţie de 35% 

atunci când există depozite scăzute de fier în 

organism şi 15% atunci când organismul are 

rezerve de fier. Considerând o medie de 

absorbţie de 25%, rezultă că necesarul de fier ar 

fi asigurat prin consumul a numai 200 g de ficat 

de porc. Dieta trebuie să conţină fructe şi 

vegetale care conţin vitamina C ce ajută 

organismul să absoarbă fierul neheminic; de 

exemplu, dacă citricele se consumă împreună cu 

cereale fortificate cu fier, atunci se absoarbe mai 

mult fier. 

Concluzii 

Cea mai bună dietă este cea la baza 

căreia stau următoarele principii: moderaţie, 

varietate, proporţionalitate, energie ingerată = 

energie cheltuită. Niciun produs alimentar nu 

poate fi considerat „perfect‖, „ideal‖. Omul este 

obligat să folosească atât resursele de origine 

vegetală, cât şi animală, astfel încât să-şi 

realizeze o dietă cât mai echilibrată, respectând 

proporţiile recomandate de majoritatea 

nutriţioniştilor, între diferitele grupe de alimente. 

Ne naştem sănătoşi! Stă în puterea 

noastră să ne menţinem astfel! 
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STILUL  SĂNĂTOS  AL  

PERSONALITĂŢII 

 

Crăiţă Marin, profesor  

Colegiul “Brad Segal” Tulcea 

 

Alimentele, fie ele de origine vegetală 

sau animală, sunt indispensabile pentru om, 

întrucât asigură energia şi substanţele nutritive 

de bază, foarte necesare pentru buna desfăşurare 

a proceselor metabolice, creşterea şi dezvoltarea 

individului. Hrana reprezintă, de fapt, regulatorul 

proceselor de schimb dintre organism şi mediul 

înconjurător. În ultimul timp, explozia de 

alimente tot mai divers şi colorat ambalate 

pentru a atrage consumatorul, compoziţia lor 

complexă şi o alimentaţie incorectă, săracă 

uneori în nutrienţi necesari organismului, 

precum şi combinarea „periculoasă‖ a 

alimentelor, au condus la creşterea riscurilor de 

îmbolnăvire prin intermediul alimentelor 

ingerate, pe fondul factorilor stresanţi la care 

este supus omul zi de zi, au determinat o 

revizuire a concepţiei despre nutriţia umană şi 

accentuarea caracterului ei de factor preventiv 

pentru sănătate.  

Cum să alegem dieta potrivită 

personalităţii noastre? 

În ce priveşte personalitatea noastră 

alimentară, plecând de la care, mai apoi, să 

putem stabili o dietă adecvată, există câteva 

tipuri deja consacrate de către lumea medicală, 

unde este foarte posibil să ne încadrăm cu toţii, 

dacă am acordat deja suficientă atenţie la 

comportamentul nostru alimentar obişnuit. 

Aceste tipuri de personalitate alimentară sunt pur 

orientative, ele fiind menite să ne ajute să 

identificam mai uşor măsurile urgente pe care 

trebuie să le luăm ca să prevenim diversele 

dezechilibre de natură alimentară.  

1. Cina - masa principală a zilei 

Foarte multe dintre persoanele active din 

zilele noastre se încadrează la acest profil 

alimentar, ei obişnuindu-se să mănânce destul de 

puţin pe parcursul zilei lucrătoare şi compensând 

atunci când ajung acasă cu un festin de proporţii 

urmat de obicei şi de alte gustări până târziu în 

noapte. Este un comportament alimentar 

periculos, care dă metabolismul complet peste 

cap, iar şansele de a câştiga în greutate sunt 

maxime. Ca măsuri alimentare urgente se impun 

servirea mai multor mese peste zi, fie şi mese 

rapide, dar consistente şi, bineînţeles, reducerea 

cantităţii de mâncare servită la cină şi după 



 43 

aceasta. Mai târziu, obligatorie va fi trecerea la 

un program de masă normal, cu cele 3 mese ale 

zilei servite regulat la ore fixe.  

2. Gustări dese peste zi, bogate în 

zahăr şi carbohidraţi 

Acest comportament alimentar este 

specific mai ales tinerilor, care având o viaţă 

foarte activă vor prefera să servească repede câte 

un fel de mâncare redus ca dimensiuni, dar 

energizant şi bogat în zahăr şi carbohidraţi, astfel 

încât să le potolească temporar apetitul 

alimentar. Nu doar că se dă peste cap 

metabolismul în acest fel, dar apar şi pericole 

majore pentru sănătate, care cu siguranţă îşi vor 

face simţită prezenţa după un număr oarecare de 

ani. Şi în acest caz există soluţii, în prima faza 

permiţându-se servirea de gustări rapide şi dese 

peste zi, dar formate dintr-o categorie cât mai 

completă de produse precum carnea de pui, 

pastrama, ouăle fierte, zarzavaturi, fructe şi pâine 

integrală sau cereale. Urmează apoi adoptarea 

aceluiaşi plan alimentar, care să introducă 

servirea celor 3 mese principale ale zilei la ore 

fixe.  

3. Mesele de noapte 

Nu foarte des întâlnit, dar prezent la un 

număr destul de mare de persoane obiceiul de a 

servi masa mai degrabă pe durata nopţii decât 

ziua este caracteristic celor care lucrează mult pe 

calculator, persoanelor care lucrează des în tura 

de noapte şi chiar adolescenţilor care au devenit 

dependenţi de calculator şi televizor. Dacă aceste 

persoane ar merge la culcare la măcar 3 ore după 

servirea ultimei mese, tot ar mai fi cum ar mai fi, 

dar evenimentele arată că aceste persoane adorm 

la scurtă vreme după servirea mesei, încărcând 

inutil şi în mod repetat organismul cu calorii care 

nu vor fi arse corespunzător. Ca metodă de 

abordare a acestei probleme alimentare, se 

propune iniţial amânarea orei de culcare şi a unei 

mese consistente până dimineaţă, când se va 

servi un mic-dejun, iar apoi se poate trece la 

activităţile de peste zi. Trebuie servite tot ziua şi 

celelalte mese şi abia spre seară se poate trece la 

programul de odihnă. Nu este uşor, dar este o 

măsură care să permită revenirea la un regim 

alimentar normal.  

4. Excesele de weekend 

Unele persoane îşi controlează destul de 

riguros comportamentul alimentar de-a lungul 

întregii săptămâni, dar fac excese exact în 

weekend, adică atunci când viaţa lor activă este 

la cote destul de scăzute. Un astfel de 

comportament alimentar este la fel de păgubos şi 

greşit ca şi cele anterioare deoarece va da de 

asemenea metabolismul peste cap şi că încarcă 

organismul cu multe toxine în scurtă vreme. De 

dorit este ca în asemenea situaţii să se 

prelungească comportamentul alimentar din 

timpul săptămânii şi în weekend, când se pot 

într-adevăr servi şi mese speciale, delicatesele 

preferate şi câte un pahar în plus de alcool, dar 

cu atenţie mărită la dimensionarea raţională a 

porţiilor.  

5. În sfârşit, un alt tip de personalitate 

alimentară întâlnit des în lumea noastră modernă 

este acela al Rebelului, care nu se va integra la 

nici unul dintre tipurile amintite mai sus pentru 

simplul motiv că preferă să îşi disimuleze 

comportamentul alimentar practicând la 

nimereală oricare dintre stilurile alimentare 

greşite de mai sus. Este un comportament 

alimentar mixt, la fel de nociv ca şi celelalte, iar 

revenirea la un regim alimentar normal se va 

face cu greutate şi numai dacă persoana în cauză 

realizează singură pericolele la care se poate 

expune astfel.  

Tipul de personalitate alimentară specific 

fiecăruia dintre noi nu trebuie să se încadreze 

neapărat la cele prezentate anterior deoarece 

destul de multe persoane, din fericire, încă 

reuşesc să respecte regulile sănătoase de 

alimentaţie şi nu fac excese decât foarte rar. Alte 

persoane au totuşi şi probleme alimentare de altă 

natură, aici putând aminti afecţiunile diverse care 

impun adoptarea unui regim strict, sărăcia - un 

factor de risc alimentar care îşi arată tot mai 

frecvent spectrul şi prin România, precum şi 

lipsa de informare corectă - din păcate întreţinută 

în prezent chiar şi de marii producători 

alimentari, care preferă să înşele populaţia mai 

bine decât să îşi reconsidere politicile lor de 

producţie.  

Ce este recomandat totuşi e să ne 

supraveghem cât mai atent obiceiurile alimentare 

nesănătoase şi să luăm măsuri urgente de fiecare 

dată când ne descoperim încălcând grav anumite 

limite în plan alimentar. Astfel nu vom putea fi 

acuzaţi că nu am făcut tot ce trebuia pentru a 

rămâne sănătoşi, iar dacă totuşi se va întâmpla şi 

câte un mic dezastru atunci va fi din vina altora 

şi nu în primul rând din vina noastră. 

 Principiile stilului de viaţă sănătos 

Slow Food nu trebuie să fie o idee 

elitistă. Mişcării i se poate alătura oricine care 

hotărăşte să se bucure de gătitul unor mese de 

casă, pline de nutrienţi, într-o atmosferă plăcută. 

Ne sunt de ajuns produsele naturale, fără 
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adaosuri artificiale, neprelucrate, de sezon, cum 

ar fi cele care pot fi cumpărate la piaţă, în 

magazinele bio, direct de la ţărani sau, dacă 

avem condiţii, crescute în grădina proprie. 

Bineînţeles, pentru a începe revoluţia Slow Food 

este nevoie de timp, timp care trebuie folosit la 

pregătirea mesei şi servirea ei în linişte. Cu 

siguranţă, multora dintre noi nu ne va fi tocmai 

uşor să găsim timp pentru gătit. Dar, pentru 

început, putem încerca în weekend. Merită 

încercată această experienţă: consumarea de 

alimente pe îndelete şi observarea numeroaselor 

avantaje care decurg din această practică. Gătitul 

poate deveni un ritual magic şi nu o corvoadă 

zilnică. 

Slow Food – o viaţă ecologică 

Ideea 

„încetinirii 

ritmului‖ este 

propagată de 

asemenea de 

multe 

societăţi mai 

mari sau mai 

mici şi de 

diverse organizaţii din lumea întreagă, iar 

filozofia lor se aplică la toate sferele de activitate 

umană. Mişcarea Slow înseamnă şi sortarea 

deşeurilor, utilizarea raţională a energiei, 

cumpărarea de produse „eco-friendly‖, abordarea 

de strategii educaţionale alternative (slow 

school), comerţul echitabil (fair trade) şi multe 

altele. Toate acestea ne permit să ne trăim viaţa 

în mod conştient. Adepţii mişcării sunt convinşi 

că o astfel de viaţă este posibilă. La urma 

urmelor, important nu este să renunţi la tot, să te 

muţi în codru şi să creşti plante. Este suficient să 

găseşti ritmul care e cel mai bun pentru tine şi să 

încerci să trăieşti „cu rost‖. 

 Un stil de viaţă sănătos 

Ideea de Slow Food nu se referă numai la 

o alimentaţie sănătoasă, cu un minim de 

ingrediente prelucrate, tradiţională, ci propagă de 

asemenea un gust delicios, cu care te poţi 

delecta. Simbolul organizaţiei este melcul – 

fiinţă lentă, care are menirea de a ne atrage 

atenţia asupra efectelor nefaste pe care le aduce 

viaţa trăită în viteză şi pentru a demonstra că 

încetinind – câştigăm. Slow Food preconizează 

consumarea mâncării într-o stare de linişte şi 

concentrare, pentru a ne putea delecta cu gustul 

şi cu aromele acesteia, pentru ca luarea mesei să 

devină un moment plăcut al zilei.  Filozofia Slow 

Food are şi alte dimensiuni, aplicându-se la alte 

sfere ale vieţii umane. Nu este vorba de un 

anumit regim alimentar, ci de un stil de viaţă în 

care se accentuează însemnătatea odihnei şi a 

relaxării, se micşorează tempo-ul şi se practică 

desprinderea momentană de sarcinile zilnice. 

Suporterii ideii de viaţă „slow‖ ne conving că, 

datorită ei, vom regăsi sentimentul de satisfacţie 

şi de armonie interioară. Doctorii ne asigură că, 

o asemenea încetinire a „turaţiei‖, însoţită de o 

alimentaţie conştientă va reduce la minim riscul 

de infarct miocardic, de diabet şi chiar cel de 

afecţiuni oncologice.  

Iată câteva sfaturi ale adepţilor Slow 

Food care pot fi aplicate cu uşurinţă în viaţa de 

zi cu zi: 

- În loc să alergi în drum spre lucru, mergi în pas 

alert. Inima va lucra uniform şi nu vei fi expus la 

accelerări bruşte ale pulsului. Ajunge să ieşi din 

casă cu câteva minute mai devreme decât de 

obicei.  

- Nu le fă pe toate simultan. Un asemenea ritm al 

muncii este mai puţin stresant şi cere mai puţină 

energie.  

- Sărbătoreşte mesele pe care le serveşti. Timpul 

petrecut împreună la masă întăreşte legăturile 

între oameni. În plus, e un timp al plăcerii.  

- Mănâncă la masă, mestecând îmbucăturile cu 

grijă. Mâncatul cu ziarul în mână, în faţa 

calculatorului sau a televizorului, în fugă, în 

maşină, în picioare, în barurile expres sau pe 

stradă este o practică distructivă.  

- Delectează-te cu gustul şi aroma mâncării. 

Astfel, vei stimula secreţia de sucuri gastrice la 

nivelul tractului digestiv, ceea ce va ajuta 

procesul de digestie.  

- În loc să consumi feluri la pachet sau 

semipreparate, prepară-ţi mâncarea din 

ingrediente cât mai puţin prelucrate. Alege 

legume şi fructe proaspete, de sezon, coace 

produse de patiserie proprii.  

- În loc de mezeluri, foloseşte carnea fiartă sau 

cea la cuptor.  

- Imaginează-ţi satisfacţia pe care o vei resimţi 

când cei ai casei vor lăuda minunatele arome şi 

gusturi! 

Desprinde-te de sarcinile cotidiene, 

pentru a mânca ceva gustos şi sănătos, în linişte 

şi pace. Familiarizează-te cu principiile stilului 

de viaţă sănătos. 
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SÂMBURI CARE-ŢI PRELUNGESC VIAŢA 
 

Dale Camelia, profesor 

Colegiul Tehnic Transilvania, Baia Mare 

 

 Adepţii dietei raw vegan, al cărei 

principiu de bază este consumul alimentelor de 

origine vegetală fără a fi preparate termic, sunt 

nevoiţi să înlocuiască proteinele sau grăsimile, 

pe care în mod obişnuit le luăm din carne, lactate 

sau brânzeturi, cu alimente mult mai sănătoase. 

Aşa au descoperit valoarea nutritivă a nucilor, 

seminţelor şi sâmburilor de tot felul, din care 

pregătesc reţete absolut delicioase. 

 Gustări sănătoase 

 Nu este obligatoriu să renunţăm definitiv 

la produsele din carne, lactate sau brânză ori la 

procesarea termică a alimentelor pentru a ne 

bucura, la rândul nostru, de proprietăţile acestor 

minunăţii ale naturii. E de ajuns să ne facem un 

obicei din a le consuma nu doar ocazional, ci 

zilnic, pe post de gustare. Între mese, când 

foamea începe să ne îmboldească, în loc de 

covrigei, grisine ori napolitane, putem alege o 

mână de mieji de nucă, alune-de-pădure sau nuci 

pecan. Sunt foarte bogate în proteine, vitamina 

E, calciu, magneziu şi potasiu. Aşadar,care sunt 

şi ce beneficii pentru sănătate au nucile şi 

sâmburii la îndemâna oricui? 

 1. Migdale 

  În comparaţie cu 

alte tipuri de nuci şi 

sâmburi, au cel mai ridicat 

conţinut de fibre şi 

vitamina E, un antioxidant 

excepţional. Migdalele nu 

conţin colesterol. 

Flavonoidele din coaja 

subţire a acestor sâmburi protejează pereţii 

arterelor, făcându-i mai puternici şi rezistenţi. 

Gustările pe bază de migdale sunt o alegere 

inspirată în cazul celor care ţin dietă, deoarece le 

asigură necesarul de grăsimi sănătoase, de care 

orice organism are nevoie. Conţin riboflavină şi 

L-carnitină, nutrienţi ce îmbunătăţesc activitatea 

cerebrală şi reduc riscul de apariţie a bolii 

Alzheimer. O porţie de migdale (25 de bucăţi) 

conţine: 160 kcal, 20% din necesarul zilnic de 

magneziu, 33% din necesarul zilnic de vitamina 

E, 6g de proteine, 3g de fibre. 

 2. Fistic 
  Nu se remarcă doar 

prin aroma deosebită pe 

care o dă îngheţatei sau 

delicioaselor baclavale, ci 

şi datorită beneficiilor pe 

care le aduce sănătăţii. 

Fisticul este foarte sărac în 

calorii, aşa că poate fi 

consumat fără grijă şi de cei care ţin dietă. 

Studiile arată că două porţii de fistic consumate 

zilnic scad considerabil riscul de a face cancer 

pulmonar. Au un conţinut ridicat de potasiu, un 

mineral esenţial sănătăţii nervoase şi musculare. 

În plus, datorită vitaminei B6 din compoziţie, 

contribuie la întărirea sistemului imunitar. 

Folosit în cosmetică, uleiul de fistic tratează 

uscăciunea pielii şi previne apariţia timpurie a 

ridurilor. O porţie de fistic (30 de bucăţi) 

conţine: 160 kcal, 25% din necesarul zilnic de 

vitamina B6, 6g de proteine, 3g de fibre. 

 3. Nuci pecan 

 Seamănă cu 

nucile pe care le 

cunoaştem cu toţii, dar 

sunt un pic mai 

lunguieţe. Ele sunt 

fructul unui arbore care 

creşte cu precădere pe continentul american. Din 

fericire, în toate magazinele naturiste, ba chiar şi 

în supermarketuri pot fi găsite aceste nuci 

delicioase, folosite în special în gastronomie. Au 

un conţinut ridicat de proteine şi grăsimi 

nesaturate. Nucile pecan scad colesterolul 

datorită acizilor graşi omega 6 din compoziţie, 

previn apariţia calculilor biliari şi îmbunătăţesc 

activitatea cerebrală. Consumul zilnic de nuci 

pecan contribuie serios la prevenirea unor 

afecţiuni degenerative precum scleroza 

amiotrofică laterală, afecţiune incurabilă şi 

devastatoare. O porţie de nuci pecan (15 bucăţi) 

conţine: 196kcal, 9,17g proteine, 9% vitamina E, 

7% calciu. 
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 4. Alune-de-pădure 

 Sunt un adevărat 

prieten al inimii. Ele 

conţin arginină, un 

aminoacid care 

relaxează vasele de 

sânge, fluidificând în 

felul acesta circulaţia. În plus, sunt bogate în 

magneziu, un mineral esenţial unei bune 

circulaţii venoase, care duce la scăderea tensiunii 

arteriale. Vitamina E pe care şi ele o conţin din 

plin previne apariţia cataractei, scade riscul 

instalării maladiei Alzheimer şi menţine 

sănătatea pielii. O porţie de alune-de-pădure (21 

de bucăţi) conţine: 180kcal, 17g de grăsimi 

nesaturate, 12% din necesarul zilnic de 

magneziu, 19% din necesarul zilnic de vitamina 

E, 4g de proteine. 

 5. Nuci 

Consumate crude, nu 

prăjite, nucile au puterea 

de a reduce simptomele 

cauzate de sindromul 

premenstrual, previn 

apariţia anumitor tipuri de cancer, a bolilor 

cardiovasculare şi îmbunătăţesc, la rândul lor, 

activitatea cerebrală. Nucile nu ar trebui să 

lipsească din dieta femeilor aflate la menopauză, 

deoarece previn pierderea densităţii osoase. O 

porţie de nuci (14 jumătăţi) conţine: 190kcal, 4g 

de proteine, 2g de fibre. 

 Aşadar, sâmburi de migdale, nuci, fistic 

şi alune pentru zile bune! 
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UN STIL DE VIAŢĂ SANĂTOS! 

 

 Bănuţă Amalia, profesor 

Liceul Tehnologic nr.1, Mărăcineni, Argeş 

 

Cu toţii ştim cât de importantă este 

menţinerea unei balanţe ideale intre o minte 

sănătoasă şi un corp sănătos. Indeplinirea 

necesităţilor fizice, fără antrenarea periodică a 

creierului, duce treptat la eşecuri din toate 

punctele de vedere. Putem vorbi astfel de diferite 

disfuncţii ale organismului (ale ficatului, inimii, 

sistemului osos etc.), dar şi de ―sedentarismul‖ 

creierului, poate cea mai gravă boală (creierul 

este organul suprem al omului); cel mai bun 

exemplu il constituie vârstnicii, cei care au fost 

odată activi, dar acum, ajunşi la bătrâneţe, nu 

mai desfăşoară activităţi concrete care să le 

menţină mintea activă.  

Pentru a-ţi folosi cât mai mult din 

potenţialul intelectual, creativ şi emoţional, 

trebuie să îi administrezi creierului tău 

combinaţia potrivită de nutrienţi şi să faci din 

sport o obişnuinţă, indiferent de forma in care 

alegi să il practici. 

Unul dintre factorii care atârnă cel mai 

greu în ecuaţia sănătăţii este alimentaţia. 

Alimentele pe care le consumi afectează modul 

în care arăţi şi te simţi, sănătatea fizică şi 

mentală. 

Subiectul alimentaţiei ideale este unul 

extrem de vast, cu o multitudine de teorii, 

regimuri alimentare şi cure ce promit rezultate 

impresionante. A mânca sănătos nu înseamnă 

însă neaparat aderarea la o filozofie strică de 

nutriţie sau renunţarea completă la alimentele 

care îţi dau satisfacţie. Înseamnă echilibru, 

moderaţie, alegeri potrivite şi respectarea unui 

set minim de reguli de bază, ce poate fi apoi 

extins. 

O alimentaţie sănătoasă are la bază un 

consum ridicat de fructe şi legume (de minim 5-

6 ori pe zi), cereale integrale, grăsimi sănătoase 

(Omega-3, provenite în mare parte din peşte gras 

şi carne slabă). Această combinaţie are rolul de a 

asigura o mare varietate de nutrienţi, păstrând 

nivelul de calorii redus, ceea ce duce la controlul 

greutăţii, al colesterolului şi tensiunii arteriale. 

Este recomandat să evităm sau să 

reducem treptat consumul de alimente procesate, 

zahăr, sare şi grăsimi. Consultă întotdeauna 

etichetele produselor pentru a determina valoarea 

nutritivă a acestora, precum şi ingredientele şi 

provenienţa lor. 

De preferinţă, încearcă să mănânci 

alimentele crude, să le fierbi sau coci şi nu să le 

prăjeşti. Dacă totuşi recurgi la prăjit, foloseşte 

uleiuri cum este cel de măsline sau rapiţă. 

Încearcă să reduci la minim consumul de 

alcool şi să elimini băuturile carbogazoase, ce au 

un conţinut ridicat de zahăr.  

În ceea ce priveşte apa, o bună hidratare 

este esenţială pentru funcţionarea în condiţii 

optime a organismului şi pentru eliminarea 

http://www.librariadesanatate.ro/
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toxinelor.  Recomandările diferă în ceea ce 

priveşte consumul optim de apă, însă cifrele se 

învârt în jurul valorii de 3 litri pe zi pentru 

bărbaţi şi 2,2 litri pentru femei. 

Trebuie să mai reţinem că mitul potrivit 

căruia a mânca sănătos înseamnă a mânca scump 

este doar atât, un mit. Există foarte multe reţete 

extrem de sănătoase care pot fi preparate cu un 

buget redus. 

Pentru a avea o alimentaţie echilibrată, 

urmează 3 principii simple: 

 Evită excesele - de exemplu: prea mult 

zahăr, prea multă sare, multe grăsimi rele sau un 

consum nerezonabil de alcool. 

 Mănâncă variat - dacă mănânci o mare 

varietate de alimente, te asiguri că organismul 

tău capătă toţi nutrienţii de care are nevoie ca să 

funcţioneze normal: grăsimi bune, carbohidraţi, 

proteine, vitamine, minerale şi fibre. 

 Asigură-te că ai 3 mese pe zi - ca să iţi 

oferi o sursă constantă de energie şi 

nutrienţi.  Dacă te infometezi sărind peste 

mese, îi transmiţi organismului tău 

semnalul că "nu se ştie când vine următoarea 

masă"  şi că trebuie să îşi facă rezerve de 

grăsime. In plus, vei manca exagerat atunci când, 

în sfarşit, te aşezi la masă. 

Dintre toate obiceiurile alimentare, cele 

mai nocive pentru inimă sunt consumul de 

grăsimi rele şi excesul de sare. Aşa că elimină - 

sau măcar redu - grăsimile rele din alimentaţia ta 

şi înlocuieşte-le cu grăsimi bune. Grăsimile rele 

duc la creşterea nivelului de colesterol ―rău‖, iar 

un nivel ridicat de colesterol ―rău‖ creşte riscul 

de boli cardiovasculare. In categoria grăsimilor 

rele intră grăsimile trans şi grăsimile saturate, iar 

în categoria grăsimilor bune intră grăsimile 

nesaturate. 

Ca să fie simplu să deosebeşti grăsimile 

rele de cele bune, precizez că grăsimile rele sunt 

solide la temperaturi scăzute (ţinute în frigider), 

iar multe dintre ele sunt solide chiar şi la 

temperatura camerei. Grăsimile bune sunt lichide 

sau tartinabile (uşor de întins pe pâine) chiar la 

temperaturi scăzute (imediat dupa scoaterea din 

frigider). Iată şi lista alimentelor în care se 

găsesc: 

 Grăsimile rele (in cea mai mare parte, de 

origine animală) se gasesc în: carne grasă, 

mezeluri grase, produse lactate grase (unt, 

branză grasă), unele dintre grăsimile industriale 

(cele care conţin grăsimi parţial hidrogenate şi, 

în consecinţă, o cantitate mare de grăsimi trans), 

produse de patiserie sau dulciuri care conţin 

grasimi hidrogenate, alimente prăjite - mai ales 

dacă sunt prăjite în grăsimi hidrogenate. 

 Grăsimile bune (în cea mai mare parte, 

de origine vegetală) se găsesc în: nuci, uleiuri 

vegetale (de floarea soarelui, soia, in, rapiţă şi de 

măsline), în produsele făcute din aceste uleiuri 

vegetale (precum margarinele tartinabile de 

calitate şi maionezele de calitate), în seminţe 

oleaginoase şi în peştele gras (macrou, somon, 

somn). 

Dintre grăsimile bune, mare parte sunt 

aşa-numitele grăsimi esenţiale (Omega 3 şi 

Omega 6), care sunt vitale pentru organism, dar 

pe care organismul nostru nu le poate produce, 

deci trebuie să le obţinem din alimentaţie. 

Grăsimile esenţiale Omega 6 şi Omega 3 – care 

se găsesc în principal în uleiuri vegetale şi în 

peştele gras – sunt în special bune pentru inima 

ta, fiindcă scad nivelul colesterolului „rău‖, cresc 

nivelul de colesterol „bun‖, scad tensiunea 

sanguină şi protejează vasele de sânge. 

Cât priveşte consumul de sare, trebuie 

precizat că, din cele două componente din care 

este făcută sarea (clorul şi sodiul), sodiul este cel 

care iţi poate cauza probleme de sănătate. O 

cantitate mare de sodiu în organism are ca 

urmare reţinerea unei cantităţi mari de apă, 

ceea ce duce la apariţia edemelor şi la creşterea 

tensiunii arteriale.  Cantitatea maximă de sare pe 

care ar trebui să o consumăm zilnic este de 

maximum 6g – sau 2,5g de sodiu – dar studiile 

arată că oamenii consumă de 2 ori mai multă 

sare decât cantitatea recomandată!. 

Pentru a evita excesul de sare: 

 încearcă să reduci cantitatea de sare pe 

care o pui în mâncare înlocuind-o cu ierburi 

aromatice: cimbru, tarhon, etc 

 ai grijă mai ales la sarea "ascunsă" în 

produsele alimentare procesate; încearcă să alegi 

produse cu etichetarea nutriţională compleăa, 

la care este menţionat clar conţinutul de sare sau 

sodiu 

 încearcă să reduci cantitatea de mezeluri 

din alimentaţia ta - mezelurile conţin o cantitate 

mare de sare şi alţi compuşi cu sodiu. 

Iată câteva remedii pentru a avea un 

echilibru sănătos: 

 O alimentaţie corectă. 

 Comunicarea- comunicaţi cu oamenii, 

este o bună hrană pentru minte. 

 Mai multă activitate! Fiţi activi! Sportul 

este cel mai garantat rezultat! Dansurile, 

gimnastica, fotbal, tenis, innot, jogging. Dar daca 

abonamentele la sala va par scumpe, odata cu 
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venirea  vremii însorite, puteti  alerga în parc  

dimineata!  

 Fiţi pozitivi, optimişti. 

 Straduiţi-vă să reduceţi stresul. 

 Zâmbiţi cât mai mult. 

 Nu crede tot ce auzi, nu mânca tot ce îţi 

place, nu cheltui tot ce ai, şi nu dormi atât cât 

vrei.    
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ALIMENTAŢIA , STIMUL AL 

TONUSULUI AFECTIV AL 

ADOLESCENTULUI 

 

Profesor: Marin Constanţa 

Liceul Tehnologic, Meserii şi Servicii”, Buzău 

 

Studiul alimentaţiei umane a intrat târziu 

în domeniul preocupărilor ştiinţifice deşi încă 

din cele mai vechi timpuri s-au făcut diverse 

legături între alimentaţie şi patologie. Hipocrate 

stabileşte că ―alimentaţia are un rol deosebit în 

tratamentul şi prevenirea bolilor‖ combătând 

vechile doctrine promovate de adeptii lui 

Pitagora că ―hrana este sursa tuturor relelor‖. 

 Înainte să vedem cum ar trebui să ne 

hrănim este important să fim conştienţi care sunt 

cele mai des întâlnite erori nutritive, nu mai că 

nu mâncăm întotdeuna deajuns, dar mai ales 

mâncăm prost.  

Remarcăm atât carenţe cât şi excese, 

alimentaţia fiind insufiecientă în proteine, fribre, 

antioxidanţi, fier, calciu, apă, şi excesivă în 

grăsimi saturate, dulciuri, sare şi alcool. 

Aceste multiple erori acţionează negativ 

slăbind organismul făcându-l mai vulnerabil în 

faţa bolilor şi riscă să-i pună în pericol starea de 

sănătate şi longevitatea. 

Alimentaţia trebuie concepută în aşa fel 

încât să îndeplinească unele condiţii. 

- să asigure o creştere şi o dezvoltare 

corespunzătoare; 

- să asigure o activitate fizică şi 

intelectuală normală; 

- să asigure o stare de sănătate bună. 

Astfel, pentru ca viaţa să se desfăşoare în 

condiţii normale, organismul uman are nevoie de 

o cantitate de energie şi factori nutritivi care să-i 

fie frunizate zilnic prin aportul alimentar. 

Sănătatea populaţiei din întreaga lume 

este ameninţată la începutul noului mileniu de 

prelevanţa crescândă a unor boli ca diabetul 

zaharat, obezitatea şi legeat de ele ateroscreloza, 

şi patologia vasculară, de aceea trebuie să ne 

preocupăm cu toţii de alimentaţia copiilor şi 

adolescenţilor. În lume există astăzi 1,2 miliarde 

de suprabonderali, dintre care 312 milioane sunt 

obezi. Alarmantă este însă frecvenţa de peste 10 

% a supraponderalităţii la copii şi adolescenţi, 

dintre care 2% sunt obezi date extrase din 

diverse statistici, dar probabil că la momentul 

discuţiei noastre cifra este mult mai mare. 

În perioada anilor 1950-1960 

preocuparea deosebit consta în alimentaţia 

raţională, echilibrată în funcţie de vârstă, sex, 

muncă, climă şi a fost tradusă în alimentaţie prin 

cantitate, echilibru, varietate, conservare a 

sănătăţii. 

În perioada 1960-1970 se naşte 

preocuparea pentru alimentaţie modernă. 

Apariţia primelor hipermarket-uri, răspândirea în 

întreaga lume a sistemului şi produselor 

alimentare americane, credinţa că alimentul bun 

este alimentul ―nou‖, rapid de consumat, uşor de 

suportat, provoacă o revoluţie în sistemul 

nutriţional. Este era produselor deshidratate, a 

mâncărurilor pregătite la minut, apare idealul 

feminin pentru silueta ce ―proscrie‖ tot ce este 

savuros, sau bine şi prelung pregătit în bucătăria 

clasică. 

Anii 1970-1980 sunt cei care ridică cele 

mai multe probleme alimentare, fapt ce 

corespunde societăţii de consum. Slăbirea este o 

dogma împotriva supraponderabilităţii, bucătăria 

nouă înlocuieşte vechea alimentaţie de ―tip 

burghez‖; se tinde spre înlocuirea produselor 

industriale cu cele naturale. Asistăm la lupta 

împotriva folosirii coloranţilor, a produselor 

chimice, a hormonilor admninistraţi la bovine şi 

la proslăvirea a tot ce este natural, a unei 

alimentatii bogate în vegetale. 

Anii 1980-1990 sunt marcaţi de triumful 

alimentaţiei care menţine forma, care ste însoţită 

de un cult al corpului şi înfăţişării fizice. Mass-

media laudă vituţile joggin-ului, şi ale 

aerobicului. Diferenţa dintre alimentaţie şi 

dietetică se estompează şi se impun noţiunile de 

alimente îmbogăţite, de complemente 
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nutriţionale de substituţia nutrienţilor absenţi de 

introducerea odată cu aceştia a meselor 

hipocalorice, de excludere a dulcurilor, 

grăsimilor, cofeinei, a tuturor alimentelor 

hipercalorice şi hipercolesterolemiante. 

Rolul alimentaţiei sănătoase începe să fie 

cultivat mai ales în anii 1990. 

Ştiinţa triumfă când propune, în loc de 

aliment- alicamentul, alimentul care vindecă şi, 

în acelaşi timp, tinde la reîntoarcerea la 

specificul total avut de alimentaţie înainte de 

intervenţia ştiinţei. Evoluţia alimentaţiei este 

indusolubil legată de cea a progresului societăţii. 

Aceleaşi paradoxuri vor mai reveni, cu o 

configuraţie însă diferită în raport de timp, dar 

ele tind ―să aducă privilegii plăcerii, esteticii, 

naturalului în raport direct cu progresul ştiinţei în 

domeniul nutriţiei‖ 

Am scris această lucrare cu gândul de a 

pune la îndemâna celor interesaţi, elevi şi 

profesori, elemente minine necesare pentru 

înţelegerea şi aplicarea în practică a principiilor 

de alimentatie raţionala. Am socotit că acum este 

momentul potrivit pentru publicarea unei lucrări 

cu asemenea conţinut, cu atât mai mult cu cât 

sunt cadru didactic la un liceu şi am specialitatea 

“Alimentaţie”. 

În cele ce urmează am să descriu în 

cateva fraze “alimentaţia adolescenţilor” 

Adolescenţa este perioada de trecere de la 

copilărie la starea de adult. Fară a avea limite 

exacte, ea cuprinde intervalul dintre 13 şi 19 ani. 

Atât pentru băieţi cât şi pentru fete o putem 

diviza în două subperioade: una cuprinsă între 

13—15 ani, care coincide cu perioada de 

pubertate, şi alta cuprinsă între 16—19 ani — 

perioada postpubertară. În cursul acestei 

perioade individul trece prin profunde 

transformari: el se dezvoltă fizic, neuroendocrin 

şi intelectual ou repeziciune, toate funcţiile sale 

vitale se intensifică. În organism are loc o 

adevarată furtună metabolică şi endocrină. 

Nevoile energetice sunt de 2 900 calorii pe zi la 

băieţii între 13—15 ani şi de 3 100 calorii pe zi 

la cei între 16—19 ani; la fete se consideră a fi 

de cca. 2 500 calorii pe zi între 13—19 ani. 

Raportat la kgc/corp greutate ideală, aceste nevoi 

reprezintă cca. 55—60 cal/kgc/zi la băieţi şi 

50—55 cal/kgc/zi la fete. Proteinele vor acoperi 

13% din valoarea calorică a raţiei zilnice. Din 

cantitatea totală de proteine, cel putin 56—60% 

vor avea valoare biologica mare, deci vor fi de 

origine animală. Este foarte important să se 

respecte întocmai necesarul de proteine cu 

valoare biologică mare, pentru că adolescenţa 

este perioada când se desăvârşeşte dezvoltarea 

staturo-ponderală, deci când organismul are 

nevoi plastice mai accentuate. Grăsimile vor 

acoperi cca. 31—32% din valoarea calorică 

globală. Din cantitatea totală, cca. 60% vor fi de 

origine animală. Glucidele vor acoperi cca. 55—

56% din valoarea calorică a raţiei zilnice. 

Acestea se vor da mai ales sub forma produselor 

cerealiere, a legumelor şi fructelor şi mai puţin a 

dulciurilor concentrate. De multe ori problema 

alimentaţiei adolescenţilor nu este privită în 

familie cu atenţia cuvenită. Aceştia sunt trataţi ca 

şi adulţii sau sunt lăsaţi independenţi să mănânce 

cum vor şi ce vor. La foarte mulţi dintre ei se 

remarcă practici dăunătoare în privinţa modului 

de alimentaţie: tendinţa de a mânca rapid 

alimente picante, sandwisuri, conserve, fripturi, 

peşte, evâtind legumele, fructele, pâinea, 

făinoasele. Unii hotărăsc, complet nejustificat, să 

facă cure de slăbire care provoacă dezechilibre 

nutriţionale, tulburări digestive. Consumul 

excesiv de cafea şi băuturi alcoolice este un 

obicei frecvent la această vârstă. Uneori acestea 

sunt preferate în locul alimentaţiei. Lucrurile 

sunt cu atât mai grave cu cât la aceasta vârsta 

adolescentul suferă profunde transformări 

psihice, care adesea îl pun în dezacord cu 

anturajul. Conflictele cu parinţii au la bază de 

cele mai multe ori divergente de păreri în 

privinţa felului de a se îmbracă, de a se comportă 

si chiar de a se hrăni. Oricât de înţelepte ar fi 

sfaturile părinţilor, adolescentul le ia rareori în 

seamă. Nu constrîngerea brutală îl va face să-şi 

schimbe conduita, ci tactul răbdarea, exemplul 

personal dat fără ostentaţie.  

Alimentaţia are în această perioadă un 

triplu scop, să furnizeze raţia de întreţinere, să 

furnizeze raţia necesară efortului fizic şi 

intelectual şi să furnizeze raţia necesară creşterii 

şi dezvoltării. Alimentaţia trebuie să fie bogată, 

foarte variată, diferită de cea a adulţilor. 

Proteinele vor proveni în mare parte din carne, 

peşte şi derivate în cantitate de cca. 180—200g 

pe zi, lapte cca. 400ml pe zi, brânzeturi cca. 

30—40g pe zi. ouă cca. 30—40g pe zi. Restul 

cantitatii de proteine se va acoperi din alimentele 

de origine vegetală. Necesarul de lipide va fi 

acoperit pe seama grăsimlor de constituţie şi, în 

completare, din grăsimile alimentare, unt sau alte 

grăsimi animale 25—3 g, şi ulei 35—45g. 

Glucidele vor fi furnizate prin consumul de pâine 

280—350g. făinoase 45—50g, de asemenea prin 

consumul de legume şi fructe şi anume: cartofi 
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200— 250g, rădăcinoase (morcovi. ţelină, 

albitură) 200— 250g, legume verzi 250—400g şi 

leguminoase uscate 12—15g pe zi. Fructele se 

vor da în cantitate de 300—350g pe zi. În 

completarea aportului de glucide se vor folosi 

zaharul şi dulciurile concentrate în cantitate de 

55—70g pe zi. Alimentaţia trebuie să fie 

suficientă caloric şi din punct de vedere al 

factorilor nutritivi cât mai variată, bogata în 

carne, legume, fructe, lactate şi în acelaşi timp în 

concordanţă cu nevoile ce decurg din felul 

activităţii depuse. Nu se va face exces de 

făinoase, grăsimi gătite, mezeluri sau conserve. 

Se interzic cafeaua, tutunul, alcoolul, 

condimentele iuţi. În perioadele cu activitate 

intelectuală intensă (examene, lucrări scrise la 

şcoală) se va avea în vedere nu numai aportul de 

proteine cu valoare biologică ridicată, ci şi 

aportul unor elemente minerale ca fosfor, iod. cu 

rol important în funcţiile sistemului nervos. 

Repartiţia caloriilor se va face în 4 sau 5 mese pe 

zi, servite la ore fixe. Nu se va neglija masa de 

dimineaţă; micul dejun trebuie să fie destul de 

consistent având în vedere că în cursul dimineţii 

solicitarea fizică şi psihică sunt maxime. Este 

foarte bun obiceiul ca la această masă să se 

servească alimente bogate în proteine cu valoare 

biologică ridicată ca: lapte, brânză, ouă. Masa de 

seară se va servi cu cel puţin două ore înainte de 

culcare. Se vor evita mesele de seară prea 

copioase, alimentele excitante sau cele care 

solicită prea mult tubul digestiv. Adolescentul va 

trebui să-ţi păstreze deprinderile de comportare 

igienică la masă dobândite în copilărie: spălatul 

pe mâini înainte de masă, mestecatul atent, cu 

constiinciozitate, spălatul pe dinţi după fiecare 

masă, evitarea consumului de apă sau alte 

băuturi în timpul mesei. Se va supraveghea de 

asemenea respectarea regulilor de comportare 

civilizată care trebuie să devină deprinderi 

însuşite pentru tot restul vieţii individului. 

Aceasta cu atât mai mult, cu cât adolescentul 

manifestă tendinţa de a se împotrivi tuturor 

acestor reguli şi în general la orice înseamnă 

disciplină, program, pe considerentul unei 

libertăţi greşit îţelese. Părinţilor le revine sarcina 

dificilă de a corecta atitudinea teribilistă a unor 

adolescenţi, care în dorinţa de a-şi afirma 

independenta cu orice preţ, nu respectă regulile 

de alimentaţie raţională. Obiceiuri alimentare 

greşite căpătate la această vârstă pot sta la 

originea sau pot reprezenta stadii incipiente ale 

unor boli cronice degenerative ca: 

disilipidemiile, obezitatea, ateroscleroza, 

diabetul zaharat, ulcerul gastroduodenal s.a. O 

atenţie deosebită trebuie acordată adolescentelor 

care rămân însărcinate sau alăptează. În aceste 

situaţii, raţia va fi suplimentată caloric şi în 

factori nutritivi, în funcţie de starea nutriţionala 

şi de activitatea depusă, ştiut fiind ca sarcina şi 

alăptarea pot sta la originea unor dezechilibre 

nutriţionale severe fie în sensul subalimentaţiei, 

fie în sensul supraalimentaţiei. În general, raţia 

alimentară la adolescentele gravide sau la cele 

care alaptează trebuie sa fie mai mare faţă de 

raţia femeii adulte, pentru ca trebuie să acopere 

pe lângă trebuinţele necesare fatului sau 

sugarului şi pe cele necesare organismului 

matern încă incomplet dezvoltat. Acest imperativ 

devine şi mai stringent dacă adolescenta 

prestează eforturi fizice intense sau lucreaza în 

medii cu solicitări fizice şi psihice crescute. 

Sper ca noţiunile de alimentaţie 

prezentate aici intemeiate pe cunostinţele actuale 

în acest domeniu,să fie de un real folos pentru 

orientarea practică si corectă a cititorului.Scopul 

nostru este de a  apărara omul sanătos de riscul 

apariţiei unor boli cauzate de disalimentaţie.  
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“Doctor Oz “ , am aflat cu stupoare că foamea 
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poate fi învinsă. Era prima dată cand auzeam de 

seminţele de chia. Subiectul m-a pasionat , m-am 

documentat şi iată ce am aflat despre seminţele 

miraculoase : 

Semintele de chia provin de la planta 

numita Salvia hispanica, originara din America 

de Sud şi consumate de azteci şi mayasi timp de 

secole intregi.Au fost menţionate inca din 

secolul al XVI-lea in documentele aztece – 

Codex Mendoza – afirmandu-se ca sunt cele mai 

complexe surse de energie si putere. Pot avea 

doua culori, bej şi negru, însa ambele variante 

sunt extraordinare. 

      
 Înainte să îţi spun care sunt motivele 

pentru care ar trebui să le consumi, îţi voi spune 

ce conţin şi, crede-mă, vei fi uimit! 

 De 5 ori mai mult calciu decât laptele 

 De 3 ori mai mulţi antioxidanţi decât 

afinele 

 De 3 ori mai mult fier decât spanacul 

 De 2 ori mai multe proteine decât orice 

alte boabe, seminţe sau nu 

 De 2 ori mai mult potasiu decât o banană 

 Contin mai multa omega 3 şi 6 decat 

semintele de in si nu  rancezesc. 

 Pe langa toate acestea, sunt o sursa 

excelenta de energie – in special pentru 

atleti – iar o cantitate mică confera 

saţietate. 

 Ajută corpul să elimine kilogramele în 

plus şi taie pofta de mancare. 

 Ajuta corpul să îşi susţină şi să îşi 

reconstruiască muşchii în timpul 

exerciţiului fizic, în timpul sarcinii dar şi 

dupa naştere, deoarece ajută la 

regenerarea membranei. 

 Cresc lactaţia şi sunt o sursă compactă de 

nutrienţi pentru copiii de orice varstă. 

 Nu au gust şi absorb apa foarte usor, 

transformandu-se in mai putin de 10 

minute intr-o budinca densă. 

 Sunt uşor de digerat şi imediat dupa 

ingerare sunt transportate şi folosite de 

către celulele corpului nostru. 

 Pe lînga toate acestea, erau folosite de 

indieni şi misionari la bandajarea rănilor, 

pentru grăbirea vindecării şi pentru 

evitarea infectiei. Le foloseau şi pentru a 

îndepărta infecţiile oculare şi pentru 

clarificarea ochilor, prin simpla plasarea 

doua seminţe în ochi. 

 Cum spuneam, frunzele acestei plante nu 

sunt foarte populare, în schimb seminţele sunt 

foarte utilizate pentru că au un conţinut 

nutriţional ridicat. Seminţele de chia conţin până 

la 25% acizi graşi Omega 3. Mai conţin proteine 

şi fibre şi sunt considerată o sursă de hrană 

perfectă. 30 de grame de seminţe de chia conţin 

4 grame de proteine, 9 grame de grăsimi şi 11 

grame de fibre. 

 Datorită cantităţii mari de anti-oxidanţi 

pe care o conţin, seminţele de chia se păstrează 

pentru mult timp proaspete. Când sunt uscate, 

pot absorbi de douăsprezece ori greutatea lor în 

lichid şi devin gelatinoase. Consumate astfel, 

formează un gel în stomac care ajută la 

încetinirea carbohidraţilor şi a glucidelor. 

Seminţele de chia mai sunt cunoscute şi pentru 

efectul benefic pe care îl au asupra muşchilor şi  

sunt recomandate sportivilor. Nu conţin gluten.  

 Şi dacă nu te-am convins, iată motivele 

pentru care TREBUIE să începi să consumi 

Chia! 

Ajută la potolirea poftelor şi a foamei! 

Sunt pline de fibre, ceea ce îţi oferă senzaţia de 

saţietate şi îţi alungă orice poftă de ciocolată. Pe 

lângă faptul că sunt foarte uşor de digerat, te 

ajută să păstrezi această senzaţie de saţietate 

mult timp şi îţi reglează apetitul. 

Sunt extrem de versatile! Cel mai 

minunat lucru la aceste seminţe, este faptul că 

aroma lor este foarte slabă. În timp ce unii 

oameni afirmă că nu au nici un gust, alţii spun că 

ar avea o uşoară aromă de alune. Datorită acestui 

lucru, poţi să le adaugi la orice fel de mâncare, 

fără a te îngrijora că vor striga gustul 

preparatului. Fie că le pui în cereale, fie la 

mâncarea cu orez, fie în salată, rămân la fel de 

sănătoase! 

Au rol protector! Te protejează de 

factorii nocivi ai mediului înconjurător, cum ar 

fi: poluarea, alcoolul, fumul de ţigară sau razele 

UV. Pentru o protecţie optimă, încearcă să 

consumi Chia în fiecare zi. Pe lângă faptul că 

sunt nişte nutrienţi puternici care ajută la 

distrugerea radicalilor liberi sunt, de asemenea, 

şi cei mai „longevivi‖, rămânând proaspeţi mult 

timp. 

Sunt o sursă naturală de energie! Dacă 

vrei ceva care să te ţină trează întreaga zi, 

http://www.rawveganmall.ro/seminte-chia
http://content.ad20.net/Storage/411843_CBC88899CC70413D81CFC3CAEC73718B/index.html?id=411843&dir=http%3A//content.ad20.net/Storage/411843_CBC88899CC70413D81CFC3CAEC73718B/&trk=1&trkimg=http%3A//core.ad20.net/x0.gif&click=http%3A//core.ad20.net/click&site=csid&zone=Special&params=%26snocache%3D1395747213609_24466290996682140%26spgid%3D80949680022666850%26sck%3Dy%26sfver%3D12%26f1pgad%3D0%26__x1ts%3D189de934%26sww%3D1003%26swh%3D543%26sifr%3D0%26pub%3D62%26site%3D3287%26section%3D366%26zone%3D78%26size%3D0x0%26xcrid%3D411843%26xgeo%3DRO%7C22%7C0%7CSlobozia%7C%7C0%7C%26x1guid%3D429613627112759705&dtime=15&url=http%3A//www.csid.ro/diet-sport/dieta-si-nutritie/top-5-alimente-bogate-in-fier-12138481/
http://content.ad20.net/Storage/411843_CBC88899CC70413D81CFC3CAEC73718B/index.html?id=411843&dir=http%3A//content.ad20.net/Storage/411843_CBC88899CC70413D81CFC3CAEC73718B/&trk=1&trkimg=http%3A//core.ad20.net/x0.gif&click=http%3A//core.ad20.net/click&site=csid&zone=Special&params=%26snocache%3D1395747213609_24466290996682140%26spgid%3D80949680022666850%26sck%3Dy%26sfver%3D12%26f1pgad%3D0%26__x1ts%3D189de934%26sww%3D1003%26swh%3D543%26sifr%3D0%26pub%3D62%26site%3D3287%26section%3D366%26zone%3D78%26size%3D0x0%26xcrid%3D411843%26xgeo%3DRO%7C22%7C0%7CSlobozia%7C%7C0%7C%26x1guid%3D429613627112759705&dtime=15&url=http%3A//www.csid.ro/diet-sport/noutati-dieta-si-sport/vitamina-b1-iti-da-energie-8081637/
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seminţele de Chia sunt răspunsul! De asemenea, 

dacă vrei ceva care să te „pună în priză‖ înainte 

de a merge la sală, tot Chia e răspunsul! 

Îţi asigură o talie de viespe! Nu, nu este 

o glumă! Seminţele de Chia sunt soluţia pentru a 

te menţine în formă: în combinaţie cu suscurile 

gastrice, formează o structură care îţi va ţine de 

foame mult timp, ajutând, de asemenea, la 

digestie! 

Ajută la formarea masei musculare! 

Datorită faptului că îţi oferă energie şi sunt 

bogate în fibre, proteine perfect digerabie şi ajută 

la regenerarea ţesuturilor, seminţele de Chia sunt 

aliatul perfect atunci când vrei să ai un corp fit, 

bine definit. 

Ameliorează durerile articulare! Suferi 

de dureri articulare? Acizii Omega-3 pe care îi 

conţin seminţele de Chia (da, puteţi lua o pauză 

de la ton ), ajută la reducerea semnificativă sau 

chiar stoparea completă a durerilor de articulaţii! 

Au efect detoxifiant! Datorită 

proprietăţiilor detoxifiante,  seminţele de Chia 

funcţionează ca un „detergent‖ 100% natural, 

pentru organismul tău! Gândeşte-te la Chia ca şi 

la un aspirator – pe lângă faptul că te umple de 

vitamine şi minerale benefice, îţi mai şi „aspiră‖ 

toate substanţele nocive din organism, ajutând la 

curăţarea completă a sistemului digestiv. 

Te-am convins? Sper că da!  

 Îti recomand 5 moduri sanatoase si 

rapide prin care le poti consuma la micul dejun. 

1. In cereale 

 Adauga 1-2 linguri de seminte de chia in 

cerealele tale pentru micul dejun. Acestea se vor 

dizolva in lapte si vor da un plus de satietate 

micului dejun. Si nici nu iti vei da seama ca le 

consumi.  

2. In smoothie 

 Ce poate fi mai sanatos pentru micul 

dejun decat un smoothie din cele mai sanatoase 

fructe si legume, plus o lingură de seminţe de 

chia? Acestea vor da bauturii o textura cremoasa 

si crocantă in acelasi timp.  

3. In iaurt  

Poți sa-ti creezi singur cel mai sănătos 

iaurt din lume. Ai nevoie de iaurt gras grecesc, o 

linguriţă de miere de albine naturala(facultativ) 

şi o lingură de seminte de chia. Iti garantez ca nu 

ţi se va face foame prea repede Să nu mai spun 

ca acest mic dejun îţi va face plinul de nutrienţi. 

4. Ca budinca  

Amestecă seminţele de chia cu apa, lapte 

sau lapte de cocos şi lasă-le sa stea puţin pana se 

umflă. Daca simţi nevoia, poti sa adaugi si o 

lingura de miere. 

5. In clatite 

Dupa ce ai terminat de facut compoziţia 

clasică de clătite, adauga şi 1-2 linguri de 

seminţe de chia. Nu le vei simţi prezenţa, insă 

clătitele tale vor fi de zece ori mai sănătoase 

decat de obicei. 

 Sau le mai poţi  pregăti astfel: 

 Amestecă o linguriţa de seminte de chia 

cu un sfert de cana de apa. Vei obţine un 

mix care seamană cu oul, pe care il vei 

putea adauga in compozitia prăjiturilor.  

 .Adaugă-le pe post de dressing la salate 

sau la shake-uri.  

 Le poti pune şi în compoziţia 

chifteluţelor pentru a le oferi textură 

 Adăugă-le  în pâine sau alte produse de 

panificaţie, în salate, sandwichuri sau în 

garnituri 

  Le poţi pune în băuturi, apă sau 

limonadă. După 10 minute devin 

gelatinoase şi dau o textură interesantă 

băuturii.  

 Iată trei reţete de preparate cu chia 

 Budinca de chia 

 50-75 g seminte de chia  

 120 ml lapte sau apă 

 
 Fructe  după gust 

 Toate ingredientele se adauga intr-o cana 

si se amesteca timp de 5-10 minute, pana devin 

gelatinoase. Se pot adauga fructe proaspete sau 

uscate precum zmeura, caise, piersici, banane, 

kiwi, mango etc. 

 Salată de “icre” din seminţe     chia      

  75 g seminţe chia bej sau negre  

 100 ml apă    

 sare dupa gust                       

 zeama de la jumatate de lămaie              

 1 ceapă mica 

tocată 

 75 ml ulei  

Seminţele de chia 

le-am adăugat în cei 100 

ml de apă peste care am 

adăugat  zeama de lămaie şi sarea. Am amestecat 

http://www.foodstory.ro/nutritie/semintele-chia-super-alimentul-mileniului-trei#axzz2MfqSF1oG
http://www.foodstory.ro/nutritie/semintele-chia-super-alimentul-mileniului-trei#axzz2MfqSF1oG
http://www.foodstory.ro/nutritie/semintele-chia-super-alimentul-mileniului-trei#axzz2MfqSF1oG
http://www.foodstory.ro/nutritie/semintele-chia-super-alimentul-mileniului-trei#axzz2MfqSF1oG
http://www.rawveganmall.ro/seminte-chia-200g
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continuu, iar dupa 2-3 minute de amestecat totul s-

a transformat într-o pastă gelatinoasă. Am adaugat 

uleiul şi ceapa şi am amestecat pana totul s-a 

încorporat perfect. 

Tzatziki 
75 g seminţe de chia  

½ castravete 

1,2 căţei de usturoi pisaţi  

1-2 fire de mărar sau mentă 

 Nu am facut decat sa inlocuiesc iaurtul cu 

seminte de chia lasate cam 30 min la inmuiat.In 

rest,ingredientele obisnuite ,usturoi,sare,putina 

menta .Toate amestecate cu castraveţii taiati 

cubulete.  

 Sper că v-am convins, eu consum 

seminţe de chia şi chiar au efect. Nu-mi mai este 

foame cel puţin 6-8  ore . 
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COMBINAŢIILE  ALIMENTARE   

INTELIGENTE  

TE AJUTĂ SĂ SLĂBEŞTI 

 

Profesor economist: Stroie Filofteia 

Colegiul Agricol „Dr.Constantin Angelescu” 

Buzău 

 

De cele mai multe ori mâncăm la 

întâmplare, fără să ne gândim la „combinaţiile‖ 

din farfuria noastră. Iar dacă suntem la dietă, 

avem mai multă grijă pentru cantitate şi calorii, 

decât pentru calitatea alimentelor. 

Dar acest lucru este foarte greşit, pentru 

că unele preparate combinate pur şi simplu 

crează un dezastru în organismul nostru, 

încetinind metabolismul, neglijând aportul de 

calciu sau fiind greu de digerat. 

Astfel, deşi ni se par normale şi „clasice‖ 

unele combinaţii, ele trebuie evitate pentru o mai 

bună digestie şi pentru a ne activa un metabolism 

mai lent. 

Iată mai jos lista alimentelor ce nu ar 

trebui „amestecate‖: 

- dimineaţa nimic nu pare mai bun decât o cafea 

fierbinte cu lapte. 

Insă puţini ştiu că o serie de acizi din 

cafea modifică proteinele din lapte şi îl 

transformă intr-un produs foarte greu de digerat. 

Dacă mai este şi cald, atunci acesta va "cădea" ca 

o piatră în stomacul nostru. 

- micul dejun alcătuit din lapte/iaurt şi cereale - 

evident, recomandarea multor regimuri. 

Insă ţine cont că cerealele sau produsele 

bogate în fibre (biscuiţi, pâine) diminuează 

absorbţia calciului în organism. Din acelaşi 

motiv nu consuma nici cacao cu lapte sau brânză 

cu spanac/brânză cu şuncă (absorbţia calciului 

împiedică pe cea a fierului)! 

- pâine albă sau pâine integrală la masa de 

prânz? 

Specialiştii susţin că cea mai bună 

metodă este alternarea acestora. Deci, consumă o 

felie mică de pâine albă şi apoi o felie de pâine 

integrală sau cu seminţe. 

- pentru cină ai în meniul tău peşte cu salată de 

varză? 

Nimic mai greşit! Peştele conţine iod 

care este indispensabil pentru metabolism, însă 

varza proaspată împiedică absorbţia acestuia. 

Dacă nu vrei să renunţi la această combinaţie, 

foloseşte în salata de varză sare iodată. 

- pastele cu şuncă şi smântână sunt un "deliciu" 

în bucătăria italienească, dar fac parte din 

categoria "aşa nu". Combinaţia între carbohidraţi 

(paste) şi grăsimi (şuncă, smântână) îngreunează 

procesul de slăbire. Atenţie, însă – "aceste 

alimente nu trebuie eliminate, ci doar consumate 

la momente diferite". 

- carne cu pâine este o combinaţie interzisă. Mai 

mult, carnea nu se combină cu lactate, grăsimi 

sau fructe, dar poate fi asociată cu legume verzi 

precum salată, ardei, roşii, castraveţi sau varză. 

Pentru a te menţine în formă şi a evita un 

metabolism leneş, combină cu succes 

următoarele alimente: 

-  Sandviciul perfect trebuie să conţină o 

cantitate moderată de carne sau brânzeturi, o 

felie de pâine şi legume proaspete. De cele mai 

multe ori avem tendinţa de a renunţa complet la 

pâine atunci când vrem să urmăm un regim. Nu 

pâinea îngraşă, ci alimentele pe care le mâncăm 

împreună cu aceasta. Pentru ca procesul de 

slăbire să nu fie compromis din cauza pâinii, 

http://www.foodstory.ro/cum-sa-guides/5-retete-simple-cu-semintele-de-chia-pentru-micul-dejun#ixzz2wyQ9IpqP
http://www.foodstory.ro/cum-sa-guides/5-retete-simple-cu-semintele-de-chia-pentru-micul-dejun#ixzz2wyQ9IpqP
http://www.foodstory.ro/cum-sa-guides/5-retete-simple-cu-semintele-de-chia-pentru-micul-dejun#ixzz2wyQ9IpqP
http://www.foodstory.ro/nutritie/semintele-chia-super-alimentul-mileniuluitrei#ixzz2wyQgMiOM
http://www.foodstory.ro/nutritie/semintele-chia-super-alimentul-mileniuluitrei#ixzz2wyQgMiOM
http://www.unica.ro/detalii-articole/articole/cum-faci-scrub-facial-minune-seminte-chia-41494.html#ixzz2xiXk3GQO
http://www.unica.ro/detalii-articole/articole/cum-faci-scrub-facial-minune-seminte-chia-41494.html#ixzz2xiXk3GQO
http://www.unica.ro/detalii-articole/articole/cum-faci-scrub-facial-minune-seminte-chia-41494.html#ixzz2xiXk3GQO
http://www.sfatulmedicului.ro/.../beneficiile-uimitoare-ale-semintelor-de-chia
http://www.sfatulmedicului.ro/.../beneficiile-uimitoare-ale-semintelor-de-chia
http://www.eva.ro/.../dr-oz-miraculoasele-seminte-de-chia-cum-te-ajuta-sa-fii-%20sanatoasa-articol-54786.html
http://www.eva.ro/.../dr-oz-miraculoasele-seminte-de-chia-cum-te-ajuta-sa-fii-%20sanatoasa-articol-54786.html
http://www.eva.ro/.../dr-oz-miraculoasele-seminte-de-chia-cum-te-ajuta-sa-fii-%20sanatoasa-articol-54786.html
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optaţi pentru variantele integrale, deoarece sunt 

bogate în fibre, vitamine şi minerale, necesare 

pentru accelerarea metabolismului. 

Pestele trebuie asociat cu o porţie de 

cartofi natur si cu lămâie. Peştele nu trebuie să 

lipsească dintr-o dietă. Acesta este bogat în 

proteine şi acizi graşi esenţiali. In privinţa 

acestui aliment, problema apare atunci când vine 

vorba de felul în care este preparat. Evitaţi 

peştele pane sau prăjit, conservele de peşte în 

ulei şi salatele de peşte cu maioneză, indică 

nutriţionistul. Pestele - aliatul inimii, pe lângă 

faptul că are o mulţime de vitamine şi minerale 

preţioase pentru sănătatea organismului, carnea 

de peşte s-a dovedit benefică pentru inimă şi 

arterele noastre. Oamenii de ştiinţă au calculat că 

peştele, consumat de două-patru ori pe 

săptămână, reduce cu 30% riscul apariţiei unei 

boli de inimă. 

Secretul cărnii de peşte este acidul gras 

Omega-3, care normalizează ritmul batăilor 

inimii, scade nivelul colesterolului din sânge şi 

previne depunerea grăsimii pe pereţii arterelor. 

Tot datorită miraculosului Omega-3, persoanele 

care consumă frecvent peşte sunt expuse mai 

puţin riscului de a face depresie.Peştele este, de 

asemenea, alimentul excelent pentru cei care vor 

să scape de kilogramele în plus, având grăsime 

mai puţină şi de calitate superioară faţă de alte 

tipuri de carne. De altfel, nici peştele considerat 

gras (somon, ton, macrou, hering, sardină) nu are 

atâtea grăsimi cât are cea mai slabă dintre 

cărnuri, iar ştiuca, şalăul, păstrăvul nu conţin 

decât 54-60 de calorii/100 g (peştii mai graşi 

ajung până la 230 de calorii/100 g). In plus, 

carnea de peşte este uşor de digerat şi hrănitoare, 

deoarece conţine vitamine şi oligoelemente cum 

sunt fosforul, calciul, iodul, potasiul, fluorul, 

cuprul, magneziul şi 15-20% proteine complete, 

de cea mai bună calitate. 

Proteinele, bogate în aminoacizi, sunt 

esenţiale dezvoltării muşchilor. Din păcate, însă, 

cele mai multe alimente care conţin proteine sunt 

şi greu de digerat. Pentru o absorbţie rapidă a 

proteinelor, se recomandă alimentele uşor de 

digerat precum ouăle, brânza, iaurtul şi boabele 

de soia. 

-  Friptura este o masă de bază atunci când 

sunteţi la dietă. Aceasta nu trebuie combinată cu 

o porţie de cartofii prăjiţi, ci cu fructe înăbuşite 

sau cu o salată de varză cu lămâie (lămâia şi 

vitaminele A şi C din salată "luptă" împotriva 

radicalilor liberi din friptură, iar digestia va fi 

mult mai uşoară). Carnea este o sursă importantă 

de proteine de înaltă calitate.  

Nutriţioniştii recomandă ca preparatul, 

indiferent dacă este din carne albă sau roşie, să 

fie pregătit la grătar. Prăjitul in ulei încarcă 

substanţial alimentul,150 de grame de muschi de 

vită conţine 240 kilocalorii, aceeaşi porţie de 

muschi de porc are 210 kilocalorii, pieptul de pui 

sau de curcan conţine 190 de kilocalorii. 

- Dacă la prânz/cină ai mâncat o salată de 

legume ce conţine salată verde, ridichi sau 

fasole, mănâncă la desert o portocală sau un 

kiwi, fierul din legume fiind mult mai bine 

asimilat în prezenţa vitaminei C. 

- Brânza cu pâine asigură o senzaţie de saţietate 

de lungă durată. Medicul Mihaela Bilic spune că 

brânza poate compromite reuşitele unei diete 

dacă are un conţinut ridicat de grăsime. 

"Cascavalul şi telemeaua trebuie folosite ca şi 

condiment.Brânza de vaci, mozzarella, caşul cu 

30% grăsimi şi parmezanul sunt cele mai bune 

alegeri atunci când vrem să pierdem câteva 

kilograme", precizează specialistul. Este o sursă 

excelentă de proteine uşor de digerat, o jumătate 

de ceşcuţă conţinând circa 15 grame de proteină. 

-  Legumele bune pentru silueta ta (morcovi, 

spanac, ridichi, varza, salata verde, roşii) conţin 

substanţe liposolubile şi deci pot fi combinate cu 

ulei, însă numai în varianta fiartă sau prăjită. In 

stare proaspătă, consumă-le fără grăsimi! 

-  Consumă iaurt şi 1-2 portocale sau brânză şi 

mandarine şi produse de panificaţie cu ceai şi 

multă lămâie. Aceste combinaţii ajută digestia, 

iţi vor da mai multă energie şi vei fi in formă. 

Iaurtul - „terminatorul― de toxine, studii 

recente ale nutriţionistilor americani au 

demonstrat că iaurtul natural, care conţine 

fermenţi vii, are proprietăţi anticancerigene şi, în 

plus, că există o legătură între longevitate şi 

consumul regulat de iaurt. Principalul rol al 

iaurtului este cel de a echilibra digestia şi de a 

curăţa organismul de substanţe toxice, dar 

nutrienţii pe care îi conţine întăresc sistemul 

imunitar, reducând astfel riscul apariţiei unor 

boli şi combat acumulările de colesterol. Iaurtul 

nu are voie să lipsească din alimentaţia ta, mai 

ales că este o sursă principală de calciu, fiind un 

aliat preţios al dentiţiei si intregului sistem osos, 

prevenind osteoporoza. Doar 100 grame de iaurt 

conţin circa 200 mg de calciu, asigurând o treime 

din necesarul zilnic al unui adult şi 4 până la 6 

grame de proteină. Acest aliment are în 

compoziţie vitamine din grupa B, cele care 

asigură buna funcţionare a sistemului nervos şi 
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refacerea ţesuturilor îmbătrânite sau afectate de 

boală, vitamina PP, care ajută la creştere, 

vitamina A, care conferă pielii strălucire, precum 

şi numeroase minerale care contribuie la o 

dezvoltare armonioasă.Incearcă să eviţi iaurtul 

care are zahar sau conservanţi, în favoarea 

iaurtului natural, fără arome. Dacă îl vrei aromat, 

iţi poţi adăuga tu miere sau fructe. 

- Albuşul ouălor reprezintă una dintre cele mai 

simple căi de a-ţi face plinul de proteine. Tot ce 

trebuie să faci este să consumi ouă fierte mai 

mult. Un ou mare conţine aproximativ 6 grame 

de proteină. 3,6 grame de proteină se găsesc doar 

în albuş. Cei care îşi fac probleme în legătură cu 

grăsimile saturate sau colesterolul ar trebui să 

consume doar albuşul ouălor. 

- Boabe de soia, soia este singura sursă 

vegetariană de proteină, o jumătate de ceşcuţă de 

boabe de soia putând avea între 16 şi 39 de 

grame de proteină. Şi laptele de soia conţine 

proteine, 200 de miligrame însumând 10 grame 

de proteine. Avantajul produselor din soia este 

acela că, de obicei, acestea sunt sărace în grăsimi 

saturate, cel puţin în comparaţie cu carnea, o 

sursă de proteină deloc uşor de digerat. 

Combinaţii care dau rezultatele cele mai 

bune se pot face între următoarele grupe de 

alimente, respectând procentele indicate: 

1. Proteinele 

Proteinele sunt importante pentru arderea 

grăsimii abdominale. Puiul, curcanul, tonul şi 

brânza fac parte din grupul alimentelor cu 

proteine. Cantitatea necesară de proteine pe 

parcursul unei zile este de 40% din totalul 

alimentelor pe care le consumi. 

2. Carbohidraţii 

Carbohidraţii ajută organismul să lucreze 

―ore suplimentare‖. Pâinea integrală, orezul 

brun, fulgii de ovăz şi legumele verzi aparţin 

acestui grup. Trebuie să adaugi o parte din aceste 

produse la masa de zi cu zi pentru a-ţi lua 

cantitatea necesară de glucide, însă nu trebuie să 

depăşească 30% din alimentele consumate într-o 

zi. 

3. Grăsimile sănătoase 

Găteşte legumele în ulei de susan. 

Mănâncă alune şi migdale, pentru că au 

proprietăţi ce ajută la arderea caloriilor. 

Iată o listă de top cu alimentele cele mai 

eficiente în arderea grăsimilor: 

Top 10 alimente ce conţin carbohidraţi: 

fulgi de ovăz, cartofi dulci, orez brun, mix de 

cereale, pâine integrală, paste din grâu integral, 

fasole, mămăliga, couşcouş, arpacas. 

Top 10 alimente ce contin proteine: albuş 

de ou, piept de pui, somon, piept de curcan, 

carne de vită, cod (peşte), păstrăv brânză de 

vacă, soia, iaurt/lapte 

Top 10 grăsimi sănătoase: avocado, nuci, 

seminţe de floarea soarelui, migdale, somon, ulei 

de cocos, ulei de măsline, ulei de canola, ulei de 

porumb, ulei de soia. 

O dietă este eficientă doar dacă respectă 

combinaţiile corecte între alimente. Combinaţiile 

inteligente îţi pot ajuta organismul să ardă 

caloriile la viteză maximă. 
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PROIECT EDUCATIONAL 

,, STOP ALIMENTE NESĂNĂTOASE!,, 

 

 prof. Mereuţ Mirela Mariana  

Radu Claudia - profesor documentarist  

Colegiul Economic ,, Pintea Viteazul,,Cavnic 

  

  SCOPUL  PROIECTULUI: 

Conştientizarea 

elevilor cu privire la 

pericolul care îl 

reprezintă pentru 

sănătate adoptarea 

unei alimentaţii 

nesănătoase. 

  

OBIECTIVE: 

 să recunoască comportamentele 

sănătoase şi comportamentele de risc; 

 să utilizeze corect noţiuni privind 

calitatea produselor alimentare; 

 să găsească soluţii proprii pentru 

rezolvarea problemelor de sănătate 

specifice vârstei; 

 să adopte un comportament care 

promovează stilul de viaţă sănătos. 

 GRUP ŢINTĂ: elevii cls. XII B 
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 DISCIPLINE IMPLICATE: 

 Alimentaţie publică 

 RESURSE MATERIALE :   

 ● fondul documentar al CDI.  

● pliante, reviste, imagini 

● informaţii culese de pe internet 

  ● calculator, video-proiector 

●hartie colorată, creioane colorate, lipici. 

ACTIVITĂŢI ÎN CADRUL PROIECTULUI 

1.“Mâncare sănătoasă vs mâncare 

nesănătoasă”- în această activitate elevii vor 

descrie beneficiile alimentaţiei sănătoase, vor 

recunoaşte alimentele sănătoase/dăunătoare 

sănătăţii şi în final, ei trebuie  să utilizeze 

termeni specifici alimentaţiei  sănătoase.  

 În viaţa modernă 

sunt foarte mulți factori 

perturbatori care ne-au 

dus la pierderea 

instinctului şi a 

capacităţii noastre de a 

mânca sănătos, corect. 

Omul modern trebuie neaparat să învețe să 

mănânce, să aibă cunoștințe de nutriție, pentru că 

altfel va cădea pradă unor alimente care nu-l vor 

omorî imediat, dar cu siguranță îl vor îmbolnăvi 

grav. Să învățăm să mâncăm corect. Acesta este 

tributul pe care îl plătim pentru așa-zisa viață 

modernă a noastră, așa-zisul confort. Cine sunt 

ucigașii de astăzi ai omului? Sunt aceste 

alimente industrializate, chimizate, 

dezechilibrate din punctul de vedere al profilului 

nutrițional, sedentarismul și dragostea noastră 

infintă pentru confort. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Din păcate, e de rău afirmă prof. ing. dr 

Mencinicopschi. Nu doar in bucataria noastră – 

sunt bucătării și mai groaznice, mai bine zis 

lanțuri alimentare și agroalimentare și obiceiuri 

alimentare profund nesănătoase dacă ne gândim 

la mâncarea junk food sau la lanțurile de fast-

food. Lucrurile au degenerat foarte mult în ceea 

ce privește comportamentul alimentar al omului 

și alimentele pe care le consumă astăzi. 

2. “Suntem ce mâncăm!”- renumita nutriționistă 

Dr. Gilian McKeith a spus  „ Ești ceea ce 

mănănci în cartea cu același nume ,,You are 

what you eat ,,. Și dacă așa stă treaba, dacă 

corpul ar putea vorbi, oare ce ar spune despre 

noi? sau mai bine spus am avea grijă la ce anume 

măncăm? Ideea ar fi că lipsa de energie, stresul 

și diferențele de greutate  se datorează în mare 

parte modului de viață și a alimentelor pe care le 

consumăm. 

Astfel, această activitate își propune 

aplicarea unui chestionar la un eșantion de 50 

elevi din liceu, pentru a investiga 

comportamentul alimentar al acestora, în cele din 

urmă, această acțiune culminând cu interpretarea 

chestionarelor aplicate. Rezultatele au dat 

naștere mai multor discuții , care au erupt 

precum un vulcan. 

3. ,,Stop alimente 

nesanatoase!"- în 

următoarea etapă, 

elevii au extras 

informații pertinente 

corespunzatoare 

temei de cercetare, 

informații prețioase în realizarea mai multor 

pagini, schițate de elevi și conturate prin frânturi 

de imagini, într-un calendar. Aceștia au 

participat activ la realizarea sarcinilor propuse și 

au colaborat împreună cu colegii de grupă. 

 Legat de acest slogan ,, Stop alimente 

nesanatoase!,, , cu părere de rău putem afirma 

că în zilele noastre asistăm la o problemă destul 

de gravă: senzorii noștrii devin .....insensibili. 

Aromele industriale și gusturile acestea atât de 

puternice , duc la un fel de anestezie a gusturilor. 

Așadar încercați alimentele cu gust 

natural, și veți percepe din nou armonia 

gusturilor, veți deschide o nouă ușă cu cheia 

alimentației sănătoase, deoarece o alimentație 

sănătoasă se reflectă într-un trup sănătos , și cine 

a spus că frumusețea vine din interior a avut 

dreptate. 

4. Diseminarea proiectului - elevii au realizat o 

prezentare power point în care au scos în 

evidență esența acestui proiect : să consumați 

alimente bio, netratate chimic : nuci, alune, 

ciuperci, lapte, brânză, sucuri de fructe naturale, 

miere de albină, să evitați mâncarea de tip fast-

food, cartofii prăjiți, băuturile carbogazoase, 

produsele de patiserie –cofetărie, deoarece sunt 

bogate în E-uri și provoacă o serie de efecte 

negative asupra organismului - boli : obezitatea, 
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bolile cardiovasculare, malnutriția, tulburări 

digestive, depresie.   

În concluzie, alimentele neprelucrate de 

origine vegetală trebuie să ocupe un loc 

important în cadrul alimentaţiei ,deoarece 

acestea au un conținut mare de fibre, vitamine, 

substanțe minerale necesare organismului. Astfel 

că, elevii clasei a XII –a și-au încheiat activitatea 

de prezentare a proiectul , consumând fructe și 

legume proaspete, dând un exemplu bun de 

urmat. 
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ALIMENTE ANTIÎMBĂTRÂNIRE 

 

Prof. Rogojan Zorica 

Colegiul Tehnic Transilvania, Baia Mare 

 

Dincolo de vârsta din buletin, tinereţe 

înseamnă un corp sănătos, ferit de boli grave şi 

plin de energie, care nu se lasă învins de 

oboseala fizică şi psihică. Tinereţea constă în cât 

de bine ştii să te îngrijeşti, în stilul de viaţă şi 

dieta corectă. Sunt multe alimente care menţin 

frumuseţea şi vitalitatea dintre care cele mai 

importante sunt următoarele: 

Afine Având în 

vedere cantitatea mare 

de antioxidanţi conţinută 

în aceste fructe, 

consumul de afine reduce riscul de boli 

cardiovasculare, tromboză şi infarct miocardic. 

Datorită proprietăţilor bactericide, afinele sunt 

utile contra inflamaţiilor tractului urinar şi 

rinichilor, stimulează regenerarea celulelor de la 

nivelul retinei şi îmbunătăţesc circulaţia. 

Frunzele de afin îmbunătăţesc multe din funcţiile 

corpului uman şi previn astfel îmbătrânirea 

prematură. 

Arahide În special cele 

cu coajă, conţin resveratrol, un 

compus ce poate fi întâlnit ţi în 

vinul roşu şi care determină 

încetinirea procesului de 

îmbătrânire a celulelor şi 

sănătatea inimii. Arahidele 

fierte au cel mai mare conţinut de resveratrol, 

însă şi cele prăjite oferă o cantitate apreciabilă 

din această substanţă antiîmbătrânire. 

Ananas E ideal 

dacă vrei să areţi şi să te 

simţi mereu tânără, 

deoarece aduce multe 

vitamine: C, B9, caroten 

(provitamina A). 

Aportul de fibre e important, la fel şi cel de 

minerale. Este apreciat pentru virtuţile sale 

digestive, fiindcă are în componenţă o enzimă 

care uşurează digestia proteinelor, o proprietate 

ce dispare însă când ananasul este gătit. 

Anghinare Frunzele de anghinare au 

efecte excepţionale de regenerare a ficatului şi 

stimulează eliminarea toxinelor din organism. 

Ardei iute 

Consumul de ardei iute 

stimulează secreţia 

endorfinelor, îmbunătăţesc 

circulaţia sangvină şi 

reglează metabolismul. 

Daca se consumă zilnic ardei iute, poţi previne 

apariţia cancerului. 

Avogado Este o sursă importantă de 

potasiu, un mineral care ajută la reglarea 

tensiunii arteriale şi la diminuarea riscului de 

accident vascular cerebral. 

 Studiile i-au 

demonstrat eficienţa şi în 

prevenirea cancerului de 

prostată şi de sân. Secretul 

stă în anumiţi compuşi din 

avogado capabili să 

detecteze celulele 

precanceroase şi să le distrugă, fără a le afecta pe 

cele sănătoase. De asemenea, avogado conţine 
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cea mai mare cantitate de luteină, carotenoidă 

dintre toate fructele. Aceasta este o substanţă 

care combate eficient îmbătrânirea cataractei şi 

ajută la prevenirea altor boli de ochi care pot 

apărea odată cu înaintarea în vârstă. 

Banana Dieteticienii o 

recomandă deoarece este 

un aliment care se 

stimulează cu uşurinţă. 

Este bogată în fibre, are 

un conţinut echilibrat de 

glucide, vitamine, minerale (magneziu, fosfor, 

potasiu), oligoelemente (fier, zinc, cupru), 

favorizează dezvoltarea sistemului osos şi 

creşterea. Vitaminele conţinute de banană sunt 

de mare ajutor pentru organism: vitamina C 

pentru tonus, vitamina B6 pentru producerea 

hemoglobinei, vitamina B3 contribuie la 

construcţia celulelor, vitamina E are rol de 

protecţie. 

Broccoli Consumul zilnic de broccoli, te 

menţine mereu tânără şi frumoasă, datorită 

conţinutului de vitamine şi minerale care ţin 

departe multe boli grave şi furnizează energia şi 

vitalitatea de care avem nevoie, indiferent de 

vârstă. 

Cartof-dulce Conţine 

provitamina A, 

vitamina K 

(antihemoragică şi 

antianemică), sulf 

(combate seboreea şi 

excesul de fier) şi este una dintre principalele 

surse de vitamina C. Un cartof mediu cântăreşte 

în jur de 150 g şi furnizează organismului doar 

100 – 110 kcal, cât un pahar cu suc de portocale. 

Are de trei ori mai mult potasiu decât o portocală 

şi chiar mai mult decât o banană. 

Ceai verde Consumul de ceai verde 

(cunoscut pentru puterile sale nebănuite în lupta 

cu cancerul) te ajută să arzi mai multe calorii 

prin inducerea de modificări uşoare ale 

metabolismului, spun cercetătorii americani. În 

plus, ceaiul verde scade riscul apariţiei atacului 

cerebral şi protejează pielea de efectele nocive 

ale razelor UV. 

Ceapă  Conţine 

zahăr, vitamine, A, B, 

C, sodiu, potasiu, 

fosfat şi nitraţi 

calcaroşi, fier, sulf, iod, 

siliciu, acizi (fosforic şi acetic), ulei volatil, 

glucochinină. Reglează metabolismul şi 

stimulează sistemul imunitar. 

Cerealele integrale Grâul, orzul, ovăzul, 

secara, meiul, orezul şi porumbul sunt cea mai 

bogată sursă de glucide de calitate. Amidonul 

conţinut, în funcţie de aliment (40 – 50% pâine 

integrală, 80% griş), este cel mai important. 

Caloriile furnizate de glucide asigură cel puţin 

jumătate din totalul zilnic necesar. Cu toate că 

proteinele aduse de ele sunt puţine (10-15% din 

masa lor) şi nu au toţi aminoacizii esenţiali, ele 

conţin minerale şi vitamine: fier (mălai, făină 

integrală), magneziu (fulgi de ovăz, orez, mălai, 

pâine integrală), cupru (pâine integrală şi 

intermediară), fosfor (orz, mălai pâine integrală), 

zinc (grâu, orz), vitaminele B1, B2, B6, K, PP, 

acid pantoteic. Le lipsesc însă vitaminele A, D, 

C şi calciul. 

Ciocolata Cea neagră 

(fără lapte) nu conţine 

colesterol. Substanţele 

ce o compun 

(fitosteroli) frânează 

absorbţia intestinală a 

colesterolului din alte alimente. Iar untul de 

cacao conţine grăsimi ce determină creşterea 

nivelului de colesterol bun şi diminuarea celui 

rău. 

Ciuperci Conţin vitamina D, care nu se 

găseşte în altă legumă, sunt bogate în fosfor, 

albumină, vitaminele B1 şi B2, calciu şi potasiu. 

100 g ciuperci proaspete au 20-30 kcal. 

Zaharurile existente în compoziţia lor sunt 

glucide de structură care iau parte la procesele de 

construcţie a măduvei osoase. Ciupercile sunt un 

aliment dietetic deoarece nu conţin amidon. 

Curcuma Polifenolul, substanţa 

prezentată din belşug în curcuma, are proprietăţi 

anticancerigene, antiinflamatoare şi 

antiîmbătrânire. 

Crab este plin de zinc, consumul de crab 

întăreşte sistemul imunitar şi contribuie la 

menţinerea masei osoase. 

Fasolea neagră 
Conţine folaţi, foarte 

uşor asimilabili de 

organism, beneficiu 

pentru creier. Este 

foarte bogată în fibre vegetale care împiedică 

absorbţia zaharurilor şi reduc secreţia de 

insulină. 

Ghimbir Conţine gingerol, despre care 

experţii spun că are proprietatea de a ţine 

cancerul departe. În plus, ghimbirul te 

energizează.  
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Iaurt Consumat zilnic, iaurtul întăreşte 

sistemul imunitar. Este foarte hrănitor (250 ml 

aduc 20% din necesarul de proteine al unui 

adult), combate hipertensiunea arterială (prin 

aportul de calciu, magneziu, potasiu). Scade 

riscul apariţiei cancerului de colon şi combate 

instalarea osteoporozei datorită conţinutului 

mare de calciu. 

Kiwi Răcoritor şi 

nutritiv, este prin 

excelenţă fructul 

femeilor aflate 

mereu în formă 

maximă. Un 

singur kiwi acoperă necesarul zilnic de vitamina 

C (80 mg/100g de fruct şi numai 50 kcal). 

Furnizează minerale (e bogat în potasiu) şi fibre 

care stimulează digestia. 

Lămâie Este compusă în 

cea mai mare parte din apă 

şi conţine o cantitate mare 

de vitamina C (220 ml de 

suc au 90 g de vitamina C 

). Datorită acidităţi crescute, sucul de lămâie este 

eficient în distrugerea grăsimilor din unele 

produse alimentare. Consumul zilnic de lămâie 

protejează organismul de apariţia celulelor 

canceroase. 

Măr Se găseşte tot 

timpul anului, e bogat în 

vitamine şi are efecte 

benefice asupra 

organismului, mărul fiind 

fructul de bază al alimentaţiei. Magneziul, 

potasiul, calciul sunt prezentate din belşug, însă 

generoasă e şi oferta de provitamina A, vitamine 

din grupul B şi mai ales faimoasa vitamina C, 

care alungă infecţiile şi fixează calciul. Are un 

conţinut caloric mic. 

Migdale Conţin o 

cantitate mică de 

colesterol, diminuând 

astfel riscul de 

hipertensiune arterială. 

Au vitamina E (menţine 

aortele sănătoase şi este un excelent antioxidant), 

grăsimi monosaturate, magneziu şi potasiu. 

Migdalele ţin diabetul departe, având rolul de a 

reduce considerabil 

nivelul zahărului din 

sânge. 

Morcov Are 

aproximativ 87% apă, e 

bogat în minerale (calciu, 

potasiu, magneziu, cupru, fier), vitaminele (A, 

B1, B6, C, D, E) şi acid folic. Cantitatea mare de 

alfa şi betacaroten este foarte importantă pentru 

copii. Morcovul conţine carbohidraţi, unele 

uleiuri esenţiale (în cantităţi reduse) şi compuşi 

cu azot. Un morcov mediu are 25 – 30 kcal. 

Vitamina A din morcov are un rol important în 

întărirea imunităţii organismului, întreţinerea 

sănătăţii pielii, intestinelor şi plămânilor şi 

susţine creşterea celulelor din organism. 

Reglează tranzitul intestinal. 

Nuci Asigură hidratarea atât 

de necesară pielii. Pot fi 

adăugate în salate, paste şi 

deserturi. Conţin o cantitate 

semnificativă de acizi graşi 

omega 3. Acidul alfalinoleic 

este foarte important pentru epidermă, o carenţă 

a acestuia putând duce la eczeme, asociate cu 

piele uscată, care se cojeşte. 

Ou Este bogat în luteină şi zeaxantină, 

care asigură rezistenţa celulelor şi contribuie la 

diminuarea ridurilor fine. Luteina are un rol 

important în producerea elastinei, ţesutul 

conector care permite pielii să fie în formă 

maximă.  

Păducel Conţine principii active de 

natură flavonică, acid cafeic, colină, ulei volatil 

cu acţiune sedativ-

cardiacă 

asemănătoare 

valerianei. Fructele 

au vitaminele C şi B, 

acizi (citric şi tartric). 

Este un excelent întăritor pentru inimă. 

 Rodie Sunt unele 

dintre fructele cu cel mai 

crescut conţinut de vitamina 

C. Consumul frecvent al 

acestui fruct împiedică 

îmbătrânirea organismului, 

prin întărirea sistemului 

imunitar şi prevenirea afecţiunilor care au 

tendinţa să apară odată cu inaintarea în vârstă. 

Roşiile Există 

două lucruri pe care 

trebuie să ştiţi despre 

tomate: roşul la legume 

este o culoare buna 

deoarece conţin mult 

licopen şi antioxidanti; şi 

tomatele prelucrate sunt la fel de puternice ca si 

cele proaspete, deoarece este mai uşor pentru 

organism de a absorbi licopenul. Studiile arată că 
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o dietă bogată în licopen poate reduce riscul de 

cancer al: vezicii urinare, pulmonar, de prostată, 

de piele si stomac, precum şi reducerea riscurilor 

bolilor coronariene.  Ajută la eliminarea 

radicalilor liberi cauzate de  razele ultraviolete, 

ceea ce ajută la lupta împotrivă ridurilor. 

Rosmarin Reduce riscul apariţiei 

accidentului vascular, protejează celulele 

creierului, preîntâmpină 

bolile degenerative şi 

atenuează aspectele 

procesului de îmbătrânire. 

Salvie Conţine 

principii amare şi substanţe 

estrogene. Îmbunătăţeşte activitatea ficatului, 

înlătură balonările şi indispoziţiile legate de 

proasta funcţionare a ficatului. Are acţiune 

depurativă, stimulează pofta de mâncare şi 

înlătură tulburările intestinale. 

Scorţişoara Are 

aromă inconfundabilă, 

este bogată în antioxidanţi 

care menţin corpul sănătos 

şi tânăr. 

Sfecla roşie 
Pigmenţii din sfecla roşie au 

un rol esenţial în 

detoxificarea organismului. 

Sfecla este bogată în 

antioxidanţi, în special 

betaina, previne apariţia 

cancerului la ficat, iar fibrele 

conţinute de sfeclă sunt eficiente pentru 

absorbţia de metale grele şi alte toxine care trec 

prin intestine şi sunt filtrate de ficat. 

Smochinele Sunt pline de fibre şi 

consumate regulat scad nivelul zahărului din 

sânge şi reduc riscul apariţiei diabetului zaharat. 

Datorită conţinutului bogat în antioxidanţi, 

potasiu, mangan, organismul este protejat de 

acţiunea agenţilor patogeni. 

Spanac Este bogat în fibre, conţine 

antioxidanţi, previne cancerul. Oferă 

organismului o cantitate însemnată de vitamina 

K, vitamina C şi acid folic. 

Ton Este un peşte cu un conţinut ridicat 

de seleniu şi care prin consum ajută la 

conservarea elastinei, acea substanţă care face 

pielea fină.  

Ulei de 

măsline Este aliatul 

inimii şi al tinereţii, 

conţine acizi graşi ce 

protejează de bolile 

cardiovasculare, ulcer şi gastrită. De asemenea 

este bun pentru tonificarea tenului. 

Vin roşu Se zice că 

este bine să bei zilnic un 

păhărel cu vin roşu, 

deoarece contribuie la 

menţinerea tinereţii prin 

conţinutul de antioxidanţi. 

Vinul roşu protejează 

inima şi arterele, întăreşte 

sistemul imunitar şi apără 

de mai multe forme de cancer. 
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CRUCIFERELE 

 

Laborant, Buftea Anuţa,  

Colegiul Tehnic “Transilvania”, Baia Mare 

 

Una dintre cele mai sănătoase grupe de 

legume este constituită din crucifere. Ea 

cuprinde varza, conopida, broccoli, guliile, 

ridichile, varza de Bruxelles şi hreanul. 

Contribuţia acestor legume (cu excepţia verzei) 

la alimentaţia românilor este adesea ignorată, iar 

atunci când sunt consumate, sunt preparate astfel 

încât sunt distruse atât aroma, cât şi principiile 

nutritive. 

Cruciferele sunt foarte bogate în vitamine 

şi compuşi ce pot stopa agenţii cauzatori de 

cancer. Au un conţinut bogat de enzime, printre 

care glutationul şi chinona, cu proprietatea de a 

elimina substanţele nocive din organism. Studiile 

au arătat că persoanele care consumă crucifere se 

supun unor riscuri mult mai mici de a se 

îmbolnăvi de diverse forme de cancer, mai ales 

cancerele aparatului digestiv şi cancerele de sân 

şi de prostată, datorită interacţiunii substanţelor 

conţinute de acestea cu metabolismul 

estrogenului. 

Cruciferele reprezintă o sursă importantă 

de vitamina C, betacaroten, acid folic, potasiu şi 

fibre, cu un conţinut caloric scăzut. La modul 

ideal, ar trebui să mâncăm cel puţin trei porţii de 

legume crucifere pe săptămâna, iar pentru a 

reţine o cantitate cât mai mare din nutrienţii 
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benefici din aceste legume, ar trebui să le 

consumăm cât mai proaspete. 

Varza 

Este o legumă cu un conţinut caloric 

foarte scăzut. Se 

numără printre 

legumele cu cel mai 

mare conţinut de 

vitamina C (cele 

mai bogate sunt 

foile aflate la 

exterior). Varza 

este, de asemenea, foarte bogata în vitamina E, 

200 de grame de varză, consumate zilnic, 

acoperind necesarul. Provitamina A (sau 

carotenul, care se transformă în vitamina A în 

organism) este si ea foarte bine reprezentată, 

astfel că o porţie de 200 de grame de varză 

acoperă necesarul zilnic de vitamina A. 

Varza conţine şi vitamine din grupa B: 

B1, B2, B3, B5, B6, B9, adică toate cele care 

constituie grupa anticanceroasă. Conţinutul în 

minerale este foarte variat (calciu, magneziu, 

fier), la fel şi cel în oligoelemente (iod, cupru, 

mangan, sulf). Fibrele alimentare sunt abundente 

în varză, fiind compuse în majoritate din 

celuloză şi hemiceluloză, ceea ce explică şi 

anumite intoleranţe intestinale. Fibrele 

alimentare sunt capabile să stimuleze intestinul 

şi să prevină constipaţia, ceea ce contribuie la 

efectul protectiv în cancerul de colon. 

În anul 1948, s-a descoperit în varză o 

substanţă antiulceroasă: vitamina U, care 

protejează mucoasa tractului gastro-intestinal de 

formarea ulcerului şi contribuie la tratarea 

ulceraţiilor. 

Varza murată 
Conţine multe vitamine, microelemente 

şi săruri minerale, acid ascorbic, vitamina C, 

acid folic (mai ales în frunzele verzi exterioare), 

magneziu (restabileşte vitalitatea persoanelor 

suprasolicitate). Bacilii acidolactici produşi în 

procesul de fermentare o îmbogăţesc cu 

vitaminele B1, B2, B3, B6 si B9. Varza murată 

este unicul produs alimentar vegetal care conţine 

vitamina B12, care înlătură oboseala şi anemia şi 

ajută în combaterea îmbătrânirii. Carenţa de 

vitamina B12 se înregistrează cel mai des la 

vegetarienii stricţi şi la 

persoanele vârstnice. 

Varza roşie  
Este diferită de 

cea albă nu doar prin 

aspect, ci şi prin 

compoziţie. Conţine o cantitate de vitamina C de 

opt ori mai mare decât cea albă, ceea ce o 

califică printre cele mai bune surse. Pigmenţii 

roşii pe care aceasta îi deţine contribuie la 

prevenirea degenerării celulei nervoase, ceea ce 

o face utila în combaterea bolilor degenerative 

ale sistemului nervos, de tipul bolii Alzheimer. 

Este utilă şi în combaterea alergiilor, 

antioxidanţii în cantităţi mari pe care îi conţine 

reglând reacţia organismului la impactul cu 

factorii externi. 

Conopida  
Poate fi un aliat de nădejde în lupta 

organismului cu substanţele toxice, ceea ce 

contribuie la reducerea riscului de apariţie a 

diverselor forme de 

afecţiuni maligne. 

Consumul constant 

de conopidă scade 

riscul de apariţie a 

cancerului de 

colon, prostată, sân 

si vezică. De 

asemenea, contribuie la prevenirea afecţiunilor 

cardiovasculare, scăzând nivelul trigliceridelor şi 

colesterolului. 

Conopida conţine cantităţi importante de 

vitamina C, vitamine din complexul B, cum ar fi 

folaţi, acidul pantotenic (vitamina B5), 

piridoxina (vitamina B6) si tiamina (vitamina 

B1), niacina (B3), precum si vitamina K. Aceste 

vitamine sunt esenţiale, organismul necesitând 

aport extern pentru refacerea rezervelor necesare 

bunei funcţionări. 

Numită de celebrul Mark Twain „varza 

cu studii superioare‖, conopida are o istorie 

lungă de 2500 de ani.  Cercetătorii de la 

Universitatea din Hawai au făcut studii din care 

rezultă că fitonutrienţii din conopidă aduc 

beneficii şi sistemului cardiovascular. Aceştia 

menţin colesterolul la un nivel optim şi 

acţionează pozitiv asupra sintezei grăsimilor şi a 

trigliceridelor. 

Broccoli 

Este o 

legumă cu o valoare 

nutriţională 

excepţională, care 

poate ajuta la 

menţinerea unei 

vieţi lungi şi 

sănătoase. Broccoli conţine o cantitate 

importantă de glucosinolat, care este transformat 

în organism în sulforafan, care are efect dovedit 
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în stoparea înmulţirii celulelor canceroase. De 

asemenea, sulforafanul are efect de îndepărtare a 

toxinelor din celulele pulmonare, eliminând 

compuşii nocivi din agenţii poluanţi şi fumul de 

ţigară.  

În plus, studiile arată că sulforafanul 

distruge bacteria Helicobacter pylori, 

răspunzătoare de apariţia gastritei şi a ulcerelor 

gastrice. Sulforafanul este de mare ajutor 

diabeticilor, reducând nivelul glicemiei, dar şi în 

prevenirea leucemiilor, cancerului de sân, de 

prostată, cancerului gastric. Conţinutul mare de 

carotenoizi pe care îl are broccoli ajută la 

acuitatea vizuală şi prevenţia cataractei. 

Se recomandă consumul de broccoli crud 

sau cât mai puţin procesat, opărit sau la aburi, 

pentru menţinerea principiilor nutritive pe care le 

conţine. 

Varza de Bruxelles  
„Sora‖ verzei obişnuite arată că o varză 

în miniatură. Este foarte bogată în substanţe 

nutritive, fiind în primul rând o bună sursă de 

vitaminele C şi K. Are în compoziţie săruri 

minerale (mai ales mangan, potasiu, calciu, fier), 

folaţi, vitamina A, vitamine din complexul B, 

toate însoţind o mare 

cantitate de fibre. Varza 

de Bruxelles poate ajuta 

la prevenirea sau 

ameliorarea a 

numeroase afecţiuni: 

artrita reumatoidă, boli 

cardiovasculare, 

tulburări ale sistemului 

digestiv. La fel ca celelalte legume din familia 

cruciferelor, conţine sulforafan. 

Hreanul 
Este apreciat pentru gustul dulceag şi 

foarte iute, fiind frecvent utilizat cu salata de 

sfeclă roşie (combinaţie care aduce organismului 

pe perioada iernii principii nutritive valoroase), 

dar şi împreună cu preparatele din carne. De la 

hrean se pot utiliza frunzele tinere şi rădăcina. 

Rădăcina de hrean este foarte bogată în vitamina 

C, substanţe fitoncide, săruri minerale, enzime, 

aminoacizi, cantităţi moderate de complex B şi 

carotenoizi. Hreanul are efecte asupra tractului 

respirator datorită compuşilor volatili, este foarte 

bogat în vitamina C (10g de hrean asigură 

necesarul zilnic), are proprietăţi antibiotice şi 

stimulente asupra metabolismului şi glandelor 

suprarenale, scade tensiunea arterială, are efect 

vermifug şi diuretic. Datorită efectelor sale, 

hreanul se recomandă în infecţiile respiratorii, 

astm bronşic şi alergii, infecţiile urinare, pentru 

reglarea metabolismului şi a digestiei, în 

hipertensiune arterială, astenie, oboseală. 

Ridichea 

Ridichile sunt legume bogate în acid 

ascorbic (vitamina C, 100g de ridichi asigurând 

un sfert din necesarul zilnic al organismului), 

acid folic (6%) şi 

potasiu (5%), şi 

cu un conţinut 

mediu de 

vitamina B6, 

riboflavina, 

magneziu, cupru , 

zinc, fier şi 

calciu. Consumul regulat de ridichi proaspete are 

mai multe avantaje pentru sănătate.  

Sucul proaspăt obţinut din ridichi este un 

remediu excelent pentru infecţiile urinare, în 

urma consumului, timp de o săptămâna, a două 

pahare - unul dimineaţa, altul seara, înainte de 

culcare. Are efecte antibacteriene, dezinfectante 

dar şi anti-inflamatorii. Poate fi un adevărat 

pansament gastric, cu efecte de calmare şi pentru 

afecţiunile ficatului. Ajută la înlăturarea 

constipaţiei, având proprietăţi laxative. Poate 

împiedica dezvoltarea pietrelor la rinichi dar şi la 

vezica biliară. Amestecat cu mierea, sucul 

natural de ridichii combate afecţiunile 

pulmonare. 
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PRODUSE TRADIŢIONALE DIN LAPTE 

DE OAIE 

 

Maistru instructor Bodnar Daniela  

Colegiul Tehnic „Transilvania”, Baia Mare 

 

Dintre 

produsele 

tradiţionale din 

lapte de oaie care 

se fac, în 

Maramureş, cele 

mai întâlnite sunt: 

caşul de oaie, urda 
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şi brânza de burduf (brânza frământată). 

 Caşul de oaie 

Cașul este un sortiment de brânză 

preparat din lapte închegat și stors de zer. 

 În tehnologia de preparare a caşului se 

întâlnesc următoarele faze principale: 

 - controlul şi tratarea laptelui materie 

primă; 

 - pregătirea laptelui pentru înghegare şi 

înghegarea lui; 

 - prelucrarea coagulului; 

 - obţinerea caşului şi prelucrarea lui. 

Laptele de oaie folosit la prepararea 

caşului trebuie să provină de la animale 

sănătoase, hrănite cu furaje de bună calitate, care 

să nu transmită laptelui gust şi miros 

necorespunzător, să fie proaspăt cu aciditatea 

cuprinsă între 21 – 25
o
T. 

Pentru închegarea laptelui este nevoie de 

cheag. Acesta se poate procura din farmacii 

veterinare: cheag „Ara", Pepsină etc., având 

instrucţiunile pe ambalaj. În mod obişnuit, 

crescătorii de animale şi-l pregătesc singuri, 

după experienţa moştenită din străbuni, din 

stomacul mieilor de 2—3 zile (sau chiar la 

naştere), care se taie de obicei pentru blană (mai 

ales cei cu blană neagră sau brumărie). 

Stomacul de miel se taie în jumătate şi, 

fără să se spele (mieii n-au mâncat alte alimente 

decât lapte), ca să nu se îndepărteze fermenţii 

proprii stomacului care se găsesc în sucul 

gastric, peste el se toarnă un litru de apă călduţă 

(ca apa de vară încălzită la soare) şi se pune o 

lingură cu vârf de sare albă (circa 50 g) lăsându-l 

până a doua zi (nu mai mult). Apa sărată va 

extrage acidul clorhidric şi fermenţii din 

mucoasa stomacului. Se strecoară totul printr-un 

tifon dublu aşezat pe o strecurătoare, presându-se 

tifonul strâns între degete, ca să treacă tot 

lichidul şi tot sucul ce se poate stoarce. Produsul 

se pune într-o sticlă bine astupată şi se păstrează 

la rece pe tot timpul verii, fără să se altereze, 

folosindu-se la nevoie cantitatea necesară. 

Laptele, puţin călduţ se amestecă bine cu 

cheagul. 

La 10 1 

lapte se 

pun 15 ml 

cheag sau 

cheag din 

comerţ 

după 

prescripţii. 

Dacă se 

prepară la stână, se va pune la circa 200 l lapte 

200 ml cheag, ca să se închege mai încet. Vasul 

se acoperă şi laptele se lasă să se închege.  

După ce s-a închegat, se amestecă, 

imediat cu o lingură ca să se separe zerul şi apoi 

se presează uşor cu ambele palme, ca să se adune 

într-un loc.  Se strecoară prin tifon, sau faţă de 

masă de etamină, într-un vas  în care se va 

prepara urda iar caşul de brânză se adună în 

şervet şi se strânge, presându-se cu mâna ca să se 

scurgă zerul. Când nu mai este zer în vas, se 

dezveleşte brânza şi se zdrobeşte bine cu mâna, 

adunând iar faţa de masă sau tifonul în jurul ei. 

Se repetă această operaţie încă de două ori, apoi 

se adună şi se pune într-o formă potrivită, ca 

mărime, rotundă sau pătrată, din scândură, ca să 

încapă toată cantitatea. Sub formă şi deasupra ei 

se pune câte-o planşetă care să intre în formă, 

peste care se pune o greutate. Se lasă astfel 7—8 

ore, ca să se scurgă bine de zer. În lipsa formei, 

se poate pune peste brânza bine legată în şervet o 

planşetă şi peste ea o greutate. 

Caşul astfel obţinut se poate consuma 

proaspăt pentru orice preparat. 

Urda 

Este un produs preparat din zerul rezultat 

de la fabricarea unor brânzeturi din lapte de oaie 

(caş). Denumirea 

acestui produs 

derivă din 

cuvântul de 

origine tracă-

dacică urd, cu 

semnificaţia de 

încălzit, fiert. 

Urda este 

constituită din lactalbumina laptelui care rămâne 

în zer după coagularea cazeinei. Zerul dulce se 

încălzeşte la 85 – 90
o
C, se adaugă zer acid (1-

2%) şi, după precipitarea lactalbuminei şi 

eliminarea zerului, se introduce în săculeţe cu 

ţesătură deasă pentru a se scurge. 

Urda este de culoare albă, de forma 

săculeţelor în care a fost scursă, cu consistenţă 

moale, untoasă, gust dulce, miros de lapte fiert. 

Are o textură moale și fărâmicioasă. Este 

asemănătoare cu brânza italiană „ricotta‖, având 

un conținut bogat de proteine și puține grăsimi.  

Urda conţine: 20% lactalbumină, 34% 

substanţă uscată şi circa 14% grăsime. 

Zerul rămas după pregătirea cașului dulce 

se fierbe timp de 1 oră la temperatura de 85-

90°C, timp în care are loc precipitarea restului de 

proteină. Pe tot timpul fierberii, zerul se agită 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Br%C3%A2nz%C4%83
http://ro.wikipedia.org/wiki/Lapte
http://ro.wikipedia.org/wiki/Ricotta
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Precipitare&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/wiki/Protein%C4%83
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continuu cu o lingură de lemn, ca să nu se prindă 

de fundul cazanului și să se afume. Treptat, 

bucățelele de urdă se ridică la suprafața 

cazanului, unde se culeg cu o lingură și se pun la 

scurs pentru 10-12 ore, timp în care se elimină 

tot zerul. Din 10-12 l de zer rezultă, de regulă, 1 

kg de urdă.
  

Urda face fibră musculară 

Pentru că are o densitate nutriţională 

mare, urda oferă rapid senzaţia de saţietate şi 

aceasta se menţine câteva ore bune. 

Urda este recomandată a fi consumată la 

micul dejun, la ora 10.00 şi la ora 17.00, când 

glicemia scade în mod natural. Dacă o includeţi 

în dietă şi faceţi şi sport, vă mai bucuraţi de un 

avantaj. „Urda e bogată în aminoacizi ramificaţi 

care cresc masa musculară‖, spune prof. dr. 

Gheorghe Mencinicopschi, directorul Institutului 

de Cercetări Alimentare din Bucureşti. 

  Urda protejează ficatul datorită aşa 

numiţilor aminoacizi esenţiali cu sulf pe care îi 

conţine. La modul ideal, această specialitate de 

brânza se combină cu mărarul. Gustul devine 

delicios, iar mărarul are efect estrogenic, ceea ce 

înseamnă că, dacă este consumată regulat, 

reglează ciclu menstrual şi favorizează creşterea 

în volum, dar şi fermitatea sânilor. 

  Urda se mai poate consuma la aceeaşi 

masă cu ardei gras, castravete şi roşii. În nici un 

caz însă nu se asociază în decursul unei mese cu 

peşte sau orice fel de specialitate din carne. 

Explicaţia? Stomacul nostru nu e capabil să 

digere în acelaşi timp tipurile diferite de proteine 

pe care le conţin urda şi carnea, aşa că, în această 

combinaţie, kilogramele în plus dispar mai greu. 

Urda este considerată de către specialiştii 

în nutriţie cea mai dietetică brânză. Din toată 

gama de brânzeturi, urda conţine cea mai puţină 

grăsime şi este bogată în săruri minerale, 

proteine de 

calitate. Tocmai 

de aceea, 

medicii 

specialişti 

recomandă ca 

urdă să nu 

lipsească din 

alimentaţia 

zilnică.  

Urda este un produs derivat din laptele de 

oaie şi are un conţinut de maximum 12 la sută 

grăsime, de trei-patru ori mai mic de cât 

telemeaua, de exemplu. De aceea, medicii 

recomandă urda persoanelor cu 

hipercolesterolemie. În urma unor studii 

efectuate de-a lungul timpului, specialiştii au 

descoperit că în urdă se găseşte un tip de 

proteine foarte importante pentru muşchi. 

Tocmai din această cauză, urda este indicată 

copiilor pentru a le ajuta creşterea precum şi 

persoanelor care depun eforturi fizice intense. În 

urdă se găsesc şi aminoacizi cu sulf, un adevărat 

beneficiu pentru ficat şi rinichi. De aceea, 

bolnavii cu afecţiuni hepatice şi renale ar trebui 

să consume în fiecare zi urdă. Medicii au 

precizat că urda se digeră foarte uşor, nu îngraşă, 

dar nu trebuie consumată în combinaţie cu carne, 

deoarece nu cade bine la stomac.  

Brânza de burduf 
Brânza de burduf cunoscută sub numele 

tradițional de brânză frământată, este una 

dintre specialitățile culinare românești, preparate 

tradițional la stâna de munte. 

Prepararea cașului constă în: strecurarea 

laptelui, turnarea într-un vas din lemn natural, 

încălzirea, adăugarea cheagului (cheag natural 

de miel). După coagularea laptelui, urmează 

separarea caşului de zer cu ajutorul unei site sau 

a unei pânze de 

tifon. Forma 

obținută după 

scurgere este 

aproape 

circulară, 

prezentându-se 

ca o roată de 

circa 50-60 cm 

în diametru și o 

grosime de 12-14 cm. Cantitatea de caș produsă 

în două-trei zile se depoziteaza în cutii de lemn 

de forma paralelipipedică, având dimensiuni de 

circa 80x80x100 cm. Fețele cutiilor sunt 

realizate din scânduri late de aprox. 10 cm cu 

interspații de 1-2 mm (pentru ventilare). Aceste 

cutii sunt depozitate într-o cameră mai 

întunecoasă. Într-o cutie intră până la 6-7 dale de 

caș. Se acoperă cutia și se lasă la dospit 9 zile; 

apoi cașul dospit se taie cubulețe și se trece prin 

mașina de tocat carne, având o sită cu găuri 

destul de mari (la stâne este frecat pe un răvar). 

La acest caş mărunţit se adaugă sare în proporţie 

de 2,5 – 3,5% și trecut prin valţuri de piatră 

pentru a se obţine o pastă fină. Pasta este 

introdusă şi îndeasă în burdufuri, pentru a 

elimina aerul. Burduful se obține din două piei 

de oaie suprapuse, care în prealabil au fost rase 

de firele de lână, cusute pe margine cu șuvițe de 

piele rezultând un sac în care poate să intre până 

http://www.csid.ro/dieta/laptele-din-soia-mai-sanatos-decat-cel-de-vaca-3998011/
http://www.csid.ro/dieta/secretele-lui-montignac-4462366/
http://ro.wikipedia.org/wiki/Buc%C4%83t%C4%83rie_rom%C3%A2neasc%C4%83
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=St%C3%A2na_de_munte&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/wiki/Cheag
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la 15 - 20 Kg caş dospit sărat. Brânza astfel 

ambalată este menţinută circa 15 zile pentru 

maturare. 

Brânza de burduf are următoarele 

caracteristici: Exteriorul este de culoarea 

burdufului gri-castaniu, acoperit cu un strat 

subţire de mucegai alb-verzui. Pasta este de 

culoare alb-gălbuie, cu consistenţă moale 

untoasă. Gustul şi mirosul sunt de caş de oaie 

maturat, slab sărate şi picante. 

Compoziţia brânzei de burduf este 

următoarea: cantitatea de grăsime în substanţă 

uscată este de minim 45%, substanţă uscată de 

minim 58%, iar sare în cantitate de 3%. 
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ADITIVII ALIMENTARI-DUŞMANII 

VIEŢII 

 

Prof. Mirela-Emilia Pop 

Şcoala Gimnazială Băseşti-Judeţul Maramureş 

 

Motto: 

„Bolile de care suferă omul, urmare a 

civilizaţiei, iau naştere mai ales prin intermediul 

alimentaţiei şi pot fi vindecate tot numai pe 

calea unei alimentaţii corecte”. 

 (Dr. H. P Rusch) 

Aditivii alimentari reprezintă cea mai 

nouă provocare în materie de nutriţie. Aditivii 

alimentari sunt substanţe care se folosesc la 

prepararea unor produse alimentare în scopul 

ameliorării calităţii acestora sau pentru a permite 

aplicarea unor tehnologii avansate de prelucrare. 

Aditivii alimentari sunt marcaţi prin litera 

E, ceea ce semnifică faptul că sunt aprobaţi spre 

a fi folosiţi în Europa (după ce au fost testaţi 

minim 6 ani). 

Majoritatea produselor alimentare conţin 

aditivi (cunoscuţi sub denumirea generica de 

"E"-uri), care conservă, dau culoare, formă, 

spumează şi mai ales dau aroma în mod 

artificial, făcând astfel produsul atrăgător şi 

vandabil timp îndelungat.  

Cercetătorii spun ca aditivii alimentari 

sunt substanţe chimice de sinteză şi, deoarece ele 

nu se găsesc în mod natural, nu ar trebui să facă 

parte din alimentaţia noastră. Impactul E-urilor 

asupra organismului este devastator, deoarece 

ele nu sunt recunoscute şi acceptate de către 

acesta. O substanţă străină, afirmă medicii, nu 

poate fi administrată timp îndelungat fără a 

produce efecte secundare. Consumul îndelungat 

de produse alimentare aditivate sintetic produce 

în organismul uman un bombardament asupra 

organelor interne, provoacă distrugerea 

sistemului imunitar (acesta ajunge să producă 

anticorpi peste măsură, folosindu-i împotriva 

propriului organism), precum şi o serie de tumori 

maligne şi benigne. 

Prof. dr. Gheorghe Mencinicopschi, 

directorul Institutului de Cercetări Alimentare, 

membru al Academiei de Ştiinţe Agricole şi 

Forestiere, consideră că incidenţa alarmantă a 

unor forme de cancer este strâns legată de 

avalanşa produselor alimentare bogate în E-uri 

nocive, consumate frecvent de români. De 

asemenea, E-urile periculoase sunt "vinovate" de 

răspândirea bolilor cardiovasculare, ale tubului 

digestiv şi a alergiilor. "Una este sa mănânci un 

măr şi cu totul altceva este să bei un compot de 

mere conservat cu aditivi", semnalează prof. dr. 

Mencinicopschi. Domnia sa atrage atenţia, 

totodată, asupra mezelurilor, în special asupra 

parizerului, crenvurştilor, băuturilor răcoritoare 

şi preparatelor conservate cu substanţe chimice 

(în special supele la plic sau alimentele afumate). 

Potrivit rapoartelor organizaţiilor 

internaţionale, mortalitatea în rândul populaţiei 

globului, cauzată de consumul alimentelor 

îmbogăţite cu substanţe artificiale, se afla pe 

locul al III-lea, după consumul de droguri şi 

medicamente şi după accidentele de circulaţie.  

Conform raportului Comisiei Naţionale 

de Oncologie - 2000, în România cancerul este 

într-o creştere alarmantă şi se estimează că 

această afecţiune va deveni în scurt timp "boala 

mileniului III", împotriva căreia nu există încă 

premisele că se va descoperi un antidot. 

Cancerul este, fără îndoială, o consecinţă. Chiar 

dacă nu au fost descoperite în totalitate cauzele 

acestei boli ucigătoare, cercetătorii au reuşit să 

contureze trei dintre acestea: poluarea, tutunul şi 

alimentaţia. Cea din urma, potrivit unor studii 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Br%C3%A2nz%C4%83_de_burduf
http://ro.wikipedia.org/wiki/Br%C3%A2nz%C4%83_de_burduf
http://www.csid.ro/diet-sport/dieta-si-nutritie/impotriva-kilogramelor-in-plus-urda-si-cartofii-fierti-4588748/
http://www.csid.ro/diet-sport/dieta-si-nutritie/impotriva-kilogramelor-in-plus-urda-si-cartofii-fierti-4588748/
http://www.csid.ro/diet-sport/dieta-si-nutritie/impotriva-kilogramelor-in-plus-urda-si-cartofii-fierti-4588748/
http://retetecusecrete.blogspot.ro/2012/07/cum-se-prepara-casul-din-lapte-de-oaie.html
http://retetecusecrete.blogspot.ro/2012/07/cum-se-prepara-casul-din-lapte-de-oaie.html
http://ro.wikipedia.org/wiki/Urd%C4%83
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recente, pare a fi una dintre cele mai importante 

cauze ale apariţiei cazurilor de cancer. 

Conform normelor oficiale, prin aditivi 

alimentari se înţelege orice substanţă care, în 

mod normal, nu este consumată ca aliment în 

sine şi care nu este ingredient alimentar 

caracteristic având sau nu o valoare nutritivă şi 

prin a cărui adăugare intenţionată  la produsele 

alimentare în scopuri tehnologice, în decursul 

procesului de fabricare, prelucrare, preparare, 

tratament şi ambalare a unor asemenea produse 

alimentare devine o componentă a lor.  

În listele internaţionale (ca şi în cea 

naţională), aditivii sunt clasificaţi în 25 de 

categorii şi numerotaţi specific: 

 coloranţi- pentru a schimba sau a da 

culoare; E100-E182 

 conservanţi- substanţe care prelungesc 

perioada de păstrare a alimentelor prin protejarea 

lor împotriva alterării produse de 

microorganisme; E200-E297 

 antioxidanţi- substanţe care prelungesc 

perioada de păstrare a alimentelor prin protejare 

împotriva oxidarii (de exemplu: râncezirea, 

schimbarea culorii); E300-E390 

 emulgatori- asigură un amestec omogen 

între apa şi grăsimile alimentare; E400-E496  

 săruri de topire E400-E496  

 agenţi de îngrosare- substanţe care au 

capacitatea de a mări vâscozitatea produselor 

alimentare; E400-E496  

 agenti de gelifiere-substanţe care permit 

şi care ajută la formarea gelurilor; E400-E496  

 stabilizatori- substanţe care fac posibilă 

menţinerea proprietăţilor fizico-chimice ale 

alimentelor, menţinând omogenizarea 

dispersiilor, culoarea etc.; E400-E496  

 agenti de gust (aromatizanti)- se împart 

in trei categorii: a) substante aromate naturale - 

se obţin prin procese fizice enzimatice sau 

microbiologice din materii prime de origine 

vegetală sau animală; b) substanţe identic 

naturale - sunt identice din punct de vedere al 

compoziţiei cu aromele naturale, componentele 

fiind obţinute prin sinteză ; c) substanţe 

artificiale - se obţin prin sinteză , având structura 

şi compoziţia diferite de cele naturale; E600-

E640 

 acidifianţi - substante care cresc 

aciditatea alimentelor, imprimandu-le un gust 

acru; E300-E390  

 agenţi antiaglomeranţi-E500-E580 

amidon modificat-E1400-E1450  

 edulcoranţi (îndulcitori)- substanţe (altele 

decat zaharul) care se utilizează pentru a da gust 

dulce alimentelor; E900-E999 

 substanţe de afânare-substanţe care 

contribuie la creşterea volumului alimentelor 

fără a modifica valoarea energetică; E400-E496  

 antispumanţi- se folosesc pentru 

reducereaşi prevenirea spumei; E500-E580 

 agenţi de suprafaţă şi albire-E900-E999 / 

E1500-1520 

 agenţi de întărire-afermisanţi-E500-E580  

 umectanţi-E1200-E1202 / E1400-E1450 / 

E1500-E1520 

 umectanţi-E1200-E1202 / E1400-E1450 / 

E1500-E1520 

 enzime E1100-E1105 

 Sursele aditivilor 

 Aditivii alimentari sunt substanţe mai rar 

extrase din materii prime naturale, de cele mai 

multe ori fiind de sinteză şi în acelasi timp 

relativ neconventionale.  

 Intre aditivi, aromatizanţii alimentari 

cuprind substanţe naturale sau sintetice foarte 

variate. Aromatizantii sintetici sunt admişi 

numai pentru aromatizarea produselor zaharoase, 

de patiserie, îngheţată, ciocolată, margarină, 

băuturi alcoolice distillate şi altor produse 

conform normelor de igienă. 

 In ceea ce priveşte  coloranţii alimentari, 

aceştia pot avea atât surse naturale cât şi 

artificiale. De exemplu, în familia coloranţilor 

galbeni întâlnim:  

- E100, Curcumina, are o sursă naturală şi anume 

şofranul de India 

- E104, Quinolina, are o sursă artificială şi 

anume gudronul sintetic de huilă 

- E102, Tartrazina, produs chimic ce are ca sursa 

colorant Azo 

E107 sau Galben 2G, produs sintetic avand ca 

sursă atât gudronul sintetic de huilă cât şi 

colorantul Azo 

- E110, Galben Floarea Soarelui, produs sintetic 

având ca sursă atât gudronul sintetic de huilă cât 

şi colorantul Azo.  

In familia coloranţilor roşii, întalnim: 

- E120, acidul carminic, obtinut din surse 

naturale şi anume din crusta insectelor gestante 

-E122, E123, E124, E127, E128 au surse 

sintetice fiind obtinuţ din gudronul sintetic de 

huilă şi colorantul Azo 

In familia coloranţilor albaştrii: 

-E131, E132, E133 au ca sursă naturală gudronul 

de huilă 
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Sunt folositi ca şi coloranti alimentari naturali: 

carotenul, xantofila şi clorofila. 

Coloranţii artificiali au o mare putere de 

colorare, sunt relativ mai ieftini decât cei 

naturali, uşor de păstrat şi de întrebuinţat. 

În cartea „Biblia alimentară‖ Dr. 

Gheorghe Mencinicopschi recomandă să 

renunţăm la : 

-alimente rafinate, înalt procesate, bogate în 

special în zaharuri rafinate, grăsimi hidrogenate, 

E-uri, sare, arome artificiale, raport Ω3/ Ω6 

dezechilibrat; 

-diete monotone; 

-sedentarism; 

-să ne hidratăm cu apă naturală plată; 

-să consumăm alimente vii: legume şi fructe 

proaspete. 

Citiţi întotdeauna eticheta alimentelor pe care 

doriţi să le cumpăraţi! 
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ALIMENTAŢIA BOGATĂ ÎN FIBRE - 

BENEFICII PENTRU SĂNĂTATE 

 

Prof. Dorca Livia,  

Şc. Gimnazială Cerneşti, Maramureş 

 

Omul nu poate beneficia de o viaţă 

sănătoasă, fără să îşi însuşească un mod sănătos 

de alimentaţie. Pentru organismul nostru, cele 

mai propice alimente, sunt cele simple şi 

naturale. Alimentele neprelucrate de origine 

vegetală trebuie să ocupe un loc important, atât 

în cadrul alimentaţiei persoanelor sănătoase, cât 

şi al celor bolnave. Aceste produse conţin o mare 

cantitate de fibre şi substanţe antioxidante, 

principii care au un rol important în prevenirea 

sau chiar vindecarea unor afecţiuni.   

Fibrele alimentare definesc componentele 

provenite de la vegetale care nu pot fi digerate de 

enzimele intestinale umane, rămân în tubul 

digestiv şi sunt eliminate prin materiile fecale  

Faptul că nu le putem digera nu înseamnă că ele 

nu sunt importante în dieta zilnică, ba din contră, 

tocmai  acest aspect le face foarte preţioase 

pentru sănătate. Fibrele alimentare fac parte din 

categoria glucide complexe,dar neputându-se 

metaboliza moleculele de glucoză constituiente 

nu pot fi folosite ca surse de energie, deci fibrele 

nu au aport caloric. 

Există două categorii de fibre (solubile şi 

insolubile), majoritatea vegetalelor, cerealelor şi  

legumelor conţinând ambele tipuri, în proporţii 

variabile. 

Fibrele solubile - sunt caracterizate de 

faptul că se dizolvă în apă şi formează un gel 

vâscos la contactul cu apa. Fibrele solubile au 

următoarele efecte: 

- înlesnesc trecera alimentelor prin tractul 

intestinal şi întârzie sau inhibă absorbţia 

anumitor nutrienţi cum ar fi glucoza şi 

colesterolul; 

- cresc saţietatea pentru că absorb apa din 

tubul digestiv şi din sucurile digestive, se 

umflă şi dau senzaţia de,, plin’’ 

Există mai multe.feluri de fibre solubile: 

pectina din fructe (mere, pere, căpşuni, gutui, 

leguminoase (fasole, boabe, mazăre), legume 

(morcovi), fructe uscate (smochine) şi nuci; 

mucilagiile din grăunţele de cereale (ovăz, orz), 

din fasole, alge 

Fibrele insolubile – nu se dizolvă în apă şi 

nu fermentează, ci rămân intacte în timpul 

trecerii prin tubul digestiv. Structura lor rămâne 

la fel de dură şi după câteva ore de fierbere în 

apă, iar organismul nu face altceva decât să le 

elimine. Au rol de laxativ natural, absorb o 

cantitate de apă mult superioară greutăţii proprii, 

stimulează contracţiile naturale ale pereţilor 

intestinali (perisaltismul) şi luptă împotriva 

constipaţiei. Tărâţele de grâu sunt cel mai 

eficient remediu împotriva constipaţiei. Fibrele 

insolubile se găsesc în învelişul extern al 

cerealelor (care de obicei se elimină la 

măcinare), în coaja legunelor şi fructelor şi în 

coaja seminţelor. 

 Există mai multe feluri de fibre 

insolubile:- celuloza din secară, cereale integrale, 

legume din familia crucifere (varză, brocoli), 

rădăcinoase (sfeclă, morcovi, ţelină), orez brun; 

hemiceluloza din legume, fructe, nuci, cereale 

integrale; lignina din coaja fructelor, tijele 

plantelor (ţelină), cereale integrale, nuci. Nu 

există nici un aliment de origine animală( carne, 

lapte, ou, peşte) care să conţină fibre. 
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Beneficiile fibrelor în alimentaţia zilnică  

1.Scad colesterolul sangvin şi riscul de boli 

cardiovasculare  

 Alimentaţia bogată în legume, şi cereale 

integrale, adică în carbohidraţi complecşi, 

protejează împotriva bolilor de inimă pentru că 

este automat săracă în grăsimi saturate, 

grăsimi,,trans‖şi colesterol. În plus asigură un 

aport crescut de fibre, proteine vegetale şi 

fitonutrienţi care scad riscul de boală. Dieta 

bogată în fibre contribuie la scăderea 

colesterolului sangvin prin două mecanisme: 

 fibrele solubile absorb apa şi se 

transformă într-un gel vâscos care leagă 

colesterolul şi bila din intestin şi le elimină din 

organism împreună cu materiile fecale; 

 acizii graşi cu lanţ scurt, care sunt 

eliberaţi în timpul fermentaţiei bacteriene a 

fibrelor, ajung la ficat şi determină scăderea 

sintezei de colesterol endogen( produs direct de 

celulele hepatice). 

2. Menţin sănătatea şi buna funcţionare a 

tubului digestiv 

 Orice fel de fibre vegetale asociat cu un 

consum corespunzător de apă are rol important 

în funcţionarea optimă a colonului. Pe măsură ce 

fibrele parcurg tubul digestiv absorb lichidele 

similar unui burete,  mărindu-şi de mai multe ori 

volumul:aceasta duce la formarea unui bolus 

alimentar abundent cantitativ şi cu consistenţa 

moale, care traversează rapid intestinul. Prin 

acest mecanism, fibrele alimentare ajută la 

ameliorarea tranzitului intestinal şi scad riscul de 

constipaţie, materiile fecale fiind uşor de 

eliminat. Persoanele care au o alimentaţie bogată 

în fibre au cea mai mică incidenţă a cancerului 

de colon ,iar  riscul de cancer rectal scade cu 

40%. 

3. Reduc riscul de diabet 

 Diabetul, indiferent de natura lui, nu se 

poate vindeca printr-un consum crescut de fibre, 

însă alimentaţia bogată în glucide complexe este 

un element pozitiv în echilibrarea bolii. 

Alimentele bogate în fibre solubile ajută la 

reglarea concentraţiei glucozei din sânge astfel: 

gelul vâscos care se formează în intestin  

blochează nutrienţii din mâncare şi le întârzie 

absorbţia prin mucoasa tubului digestiv în sânge. 

Glicemia nu mai creşte brusc şi nu mai necesită 

o secretie cescută de insulină pentru 

normalizarea ei. În acest mod se previne 

suprasolicitarea şi epuizarea funcţiei pancreatice, 

atât la persoanele cu intoleranţă la glucoză, cât şi 

la cele care au deja diabet. 

 4. Participă activ la managementul 

greutăţii corporale 

 Alimentaţia bogată în glucide complexe 

şi fibre este de obicei săracă în grăsime şi de 

aceea poate contribui la pierderea surplusului de 

kilograme.. De asemenea, fibrele crează 

sentimentul de plin şi sătul şi dau senzaţia de 

saţietate fără un aport caloric considerabil. 

Fibrele solubile se transformă în gel şi incetinesc 

tranzitul alimentelor prin tubul digestiv superior 

menţinând saţietatea. Chiar dacă acest efect nu 

durează foarte mult, este important ca la fiecare 

masă să consumăm legume şi cereale, astfel 

încât umplerea rapidă a stomacului să ne 

împiedice să ingerăm cantităţi mari de mâncare. 

 Morcovul şi prazul sunt legumele bogate 

în fibre. Morcovul are un conţinut crescut de 

fibre fie că este consumat fiert, crud sau sub 

formă de suc. Aceste fibre facilitează tranzitul 

intestinal şi nu irită mucoasa digestivă, de aceea 

morcovul poate fi folosit cu succes atât, în 

constipaţie, cât şi în recuperarea de după diaree. 

Conţinutul de fibre este de 2,8 g pentru morcovul 

crud sau fiert şi de 0,8 g în cazul sucului( la 100 

g produs). Prazul, este o altă legumă bogată în 

fibre, repartizate astfel: partea albă conţine 

pectine, care prin fierbere dau o consistenţă 

gelatinoasă şi cremoasă; fibrele solubile reduc 

absorbţia de  zahăr şi colesterol din alimente şi 

au acţiune benefică asupra tranzitului intestinal; 

partea verde comţine în principal fibre insolubile 

(celuloza) care timulează peristaltismul 

intestinal. 

Metode prin care poare fi crescut aportul de 

fibre: 

 înlocuiţi proteinele animale cu proteine 

vegetale (fasole, mazăre, soia), măcar de 2 ori pe 

săptămână; 

 respectaţi recomandarea de a avea în 

dieta zilnică 5 porţii de legume şi fructe; fructele 

nu trebuie să depăşească 2 porţii, astfel există 

riscul de ingrăşare; 

 mâncaţi la micul dejun fructe uscate, 

cereale integrale; apelaţi la fructe bogate în fibre 

(măr, pară, gutuie) pe post de gustare 

 nu uitaţi de mămăligă, este un aliment 

sănătos bogat în fibre, 

care poate înlocui cu 

succes pâinea.  

 alegeţi varianta 

integrală pentru toate 

produsele fainoase 

(pâine, orez, paste);  
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 adăugaţi peste salate fructe oleaginoase sau 

seminţe; 

 mâncați fructele cu tot cu coajă și nu le 

transformați în suc, deoarece fibrele ramân în 

pulpa pe care o aruncați la coș. 
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BUCĂTĂRIA ROMANĂ; SAU CE ŞI CUM 

MÂNCAU STRĂMOŞII NOŞTII 

 

Profesor Cardoş Maria Daniela 

Colegiul Tehnic Transilvania, Baia Mare 

 

În societatea 

noastră este recunoscută 

semnificaţia mâncării. 

Mâncarea şi băutura ne 

menţin în viaţă, 

hrănindu-ne imaginaţia şi 

stimulându-ne simţurile. 

Ele ne comunică 

credinţe, disting bogaţi 

de săraci, sunt o 

binecuvântare dar uneori 

pot devenii un blestem. Oricare din aceste 

afirmaţii era pură realitate în Lumea Antică. Se 

pare că în zilele noastre, cu reviste pline de 

ultimele mofturi în regimuri dietetice, cu librării 

ticsite de frumoase cărţi de gătit, tot mai mulţi 

oameni încep să vadă gătitul nu ca pe o corvoadă 

ci mai degrabă o artă creatoare. Vom încerca 

aşadar în continuare să includem printre aceste 

eforturi şi o explorare a bucătăriei de mult uitate, 

cea romană imperială, poate modelul primordial 

al "dietei mediteraneene" . Italienii încă mai 

aseamănă, o cină minuţios pregătită, cu o masă 

"demnă de Luculus", astfel comemorându-l pe 

faimosul general roman, faimos mai degrabă 

pentru festinele gastronomice pe care le ţinea 

pentru oaspeţii săi , decât pentru cariera sa 

militară. Reţetele păstrate din lumea romană 

oferă în ansamblul lor o imagine asupra societăţii 

romane, a felului în care aceştia mâncau,   

indiferent că este vorba despre fermieri şi simpli 

ţărani sau membrii ai claselor superioare.   

Micul dejun (ientaculum) era destul de 

consistent. Pentru un adult această masă consta 

în ceea ce rămânea din sera anterioară(măsline, 

capere, ouă, brânză,pâine, miere), în timp ce 

copii beau lapte cu foccacia ( pâine cu ulei de 

măsline) sărată sau dulce. După aceea urma să 

înceapă o lungă zi de muncă. La amiază însă 

toată lumea se oprea din activitate pentru o 

scurtă pauză de masă. 

Prânzul (prandium) era în fapt o gustare 

chiar şi pentru cei ce se întorceau acasă. Cei mai 

mulţi se opreau la o tavernă sau pur şi simplu 

cumpărau ceva de la vânzătorii stradali. 

La asfinţit, familia se aduna la cină, cea 

mai abundentă şi mai completă masă a zilei.  La 

începuturile imperiului se serveau supe făcute 

din cereale sau legume uscate, lapte, brânză, 

fructe proaspete sau uscate, măsline eventual şi 

un pic de şuncă. În plină epocă imperială supele 

şi cerealele gătite sunt înlocuite cu pâine şi 

carne, aceasta din urmă fiind un lux pentru cei 

săraci, dar nelipsită de pe mesele celor bogaţi.   

Principala sursă în ceea ce priveşte 

reţetele culinare folosite în Roma antică, este 

Arta culinară (De re coquinaria) atribuită lui 

Marcus Gauius Apicius (aproximativ 25 a. Chr. 

– 35 p. Chr.), devenit faimos în secolul I p. Chr. 

datorită extravaganţelor sale culinare, el 

inventând mâncăruri precum călcâie de cămilă, 

limbi de flamingo, de păun sau de privighetoare 

etc. Lucrarea De re coquinaria este grupată în 

zece cărţi, acoperind practic toate domeniile 

gastronomiei, după cum reiese şi din titlul 

acestora: i. Epimeles - Bucătarul grijuliu, ii. 

Sarcoptes - Măcelarul, iii. Cepvros – Grădinarul, 

iv. Pandecter - Mâncăruri de tot felul, v. 

Ospreon - Legume cu seminţe, vi. Trophetes - 

Specialistul în orătănii, vii. Politeles - Bucătarul 

fastuos, viii. Tetrapvs - Patrupedele, ix. Thalassa 

- Marea, x. Alievs - Pescarul. Felurile de mâncare 

sunt împărţite în gustatio (aperitiv), primae 

mensae (felul principal) şi secundae mensae 

(desertul). 

Bucătăria romană, aşa cum este ea 

prezentată în De re 

coquinaria, 

surprinde mai întâi 

prin marea bogăţie şi 

diversitate a 

ingredientelor – 

numai plantele 

menţionate, de pildă, 

sunt în număr de 

circa 140, iar 
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vieţuitoarele marine se regăsesc şi ele într-o 

mare varietate, cum e şi firesc pentru o civilizaţie 

mediteraneană: chefal, creveţi, langustă, peşte-

torpilă, calmar, sepii, caracatiţă, stridii, scoici, 

arici de mare, ton, sardea, anghilă, biban-de-

mare, scrumbii etc. Dintre tipurile de carne 

consumată, cea mai comună era carnea de porc, 

dar se mânca şi cea de berbec, vită (mai rar fiind 

considerată un produs de lux), capră (făcea parte 

de obicei din meniul claselor de jos), păsări atât 

domestice, cât şi sălbatice (pui, raţe, gâşte, 

porumbei, potârnichi, becaţe, fazani, turturele, 

cocori, struţi), animale sălbatice (iepurele 

sălbatic, porcul mistreţ, căprioară). 

Condimentele erau întrebuinţate de asemenea în 

bucătăria romană, de obicei în cadrul unei reţete 

fiind amestecate mai multe tipuri de condimente. 

Amintim aici mărarul (anethum), salvia (salvia), 

ţelina (apium), menta (menta), maioranul 

sălbatic (origanum), anason (anis), sămânţa de 

fenicul (feniculum), mac (papaver) şi susan 

(sesamm), coriandru (coriandrum), pătrunjel 

(petrosilinum), chimen (cuminum), şofran 

(crocus), muştar (senapi), ghimbirul (zingiber) şi 

cardamom (cardamomum), piperul (piper) alb si 

negru. O varietate mare de sosuri erau intens 

folosite, acestea fiind în general foarte aromate şi 

conţinând de multe ori o sumedenie de 

ingrediente. Cele mai multe erau folosite pentru 

a masca aroma naturală a mâncării romane. 

 Aproape toate reţetele conţineau celebrul 

garum, un sos obţinut prin descompunerea cărnii 

şi a intestinelor de peşte, în combinaţie cu multe 

plante aromatice. O altă caracteristică a 

bucătăriei romane era modul în care aceste 

ingrediente sunt combinate, astfel în compoziţia 

dulciurilor se regăseşte piperul, iar la prepararea 

mâncărurilor cu carne se folosea mierea. 

Se mânca cu degetele – şi totul era tăiat 

corespunzător, în bucăţi mici – dar mâncărurile 

lichide se mâncau cu lingura, de asemenea ouăle 

şi crustaceele. Între felurile de mâncare se spălau 

mâinile.  

 Oricare 

ar fi fot 

componentele 

mesei, 

îndeosebi ale 

cinei, unul 

dintre scopurile 

ei primordiale 

era acela de 

reuni întreaga familie în jurul aceleiaşi mese.  
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PROMOVAREA ALIMENTAŢIEI 

TRADIŢIONALE ÎN REGIUNEA CENTRU 

ŞI ÎN EUROPA 

 

prof.ing. Carmen Tordai 

Liceul Tehnologic “Constantin Brâncuşi” 

Sfântu Gheorghe 

 

O tendinţă alimentară gravă care s-a 

instalat în ţările dezvoltate din lume şi se 

instalează vertiginos şi în ţara noastră este aceea 

a consumului în cantităţi mari a alimentelor gata 

preparate,de a recurge  la aşa numitul ’’fast-

food,, care se oferă la orice colţ de stradă. Una 

din cele mai importante probleme asociate 

produselor de tip fast food este aceea ca nu aduc 

organismului principii nutritive, că sunt foarte 

bogate în sare şi in grăsimi.Oriunde ne uităm, 

putem da cu ochii de un fast food, sau de vreun 

chioşc cu mâncare.  

Avem în vigoare Legea 123/2008 pentru 

o alimentaţie sănătoasă în unităţile de învăţământ 

preuniversitar, numită popular legea privind 

interzicerea mâncării de tip fast-food în şcoli 

care prevede că în incinta unităţilor de 

învăţamânt sunt interzise prepararea, 

comercializarea şi distribuirea oricăror alimente 

nerecomandate preşcolarilor şi şcolarilor.Există 

şi Ordinul nr. 1563/2008 pentru aprobarea Listei 

alimentelor nerecomandate preşcolarilor şi 

şcolarilor şi a principiilor care stau la baza unei 

alimentaţii sănătoase pentru copii şi adolescenţi, 

din care reiese că alimentele cu conţinut ridicat 

de zaharuri, grăsimi, sare, băuturi răcoritoare, 

alimente cu conţinut ridicat de calorii sau 

alimente neambalate sau neetichetate nu trebuie 

comercializate în apropierea unităţilor de 

învăţământ.Şi cu toate acestea din ce în ce mai 

mulţi copii din România sunt supraponderali sau 

obezi de la vârste din ce în ce mai mici. 

Iată de ce consider ca o datorie de onoare 

a tuturor specialiştilor din domeniul alimentaţiei-

ingineri în industria alimentară,medici 

nutriţionişti,maeştri bucătari,profesori de 
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specialitate dar şi asociaţiile din domeniul 

alimentar să se implice în educaţia tinerei 

generaţii în domeniul alimentaţiei sănătoase şi 

întoarcerea la alimentaţia tradiţională cu 

preparate realizate din produse naturale, poate 

chiar din gradina proprie, pe care le găteşti în 

mod tradiţional, după reţete "furate" de la mama 

sau de la bunica. 

 
Asociaţia EURO-TOQUES România, 

afiliată la EURO-TOQUES INTERNATIONAL 

este o asociaţie nonprofit care militează  pentru 

promovarea şi protejarea produselor tradiţionale 

realizate din ingrediente naturale oferite de micii 

producători,mişcare cu foarte mulţi adepţi 

europeni, specialişti în arta culinară,activi şi 

cunoscuţi forurilor de conducere ale Uniunii 

Europene. Din această asociaţie fac parte şi eu,ca 

specialist în gastronomie şi în perioada 10-13 

octombrie 2011 am participat la Bruxelles  la 

evenimentul  OPEN DAYS găzduit de 

Parlamentul Europei. Cu această ocazie s-a 

organizat o recepţie la care au participat 

europarlamentarii iar bufetul suedez a fost 

organizat de Euro-Toques International la care a 

aderat şi România din 2008. Echipa Romaniei 

condusă de preşedinte Euro-Toques România-

domnul Dumitru Burtea, a gătit preparate din 

peşte (sturion, şalău şi ştiucă), din carne de 

mistreţ şi căprioară cu trufe de Carpaţi şi 

bineînţeles deserturile româneşti:papanaşi cu 

smântână şi dulceaţă şi galuşte cu prune.Au 

însoţit aceste minunăţii ale bucătăriei româneşti  

vinurile specifice podgoriilor noastre şi 

bineînţeles pălinca din Ardeal. 

 
Există o mişcare la nivel mondial 

intitulată slow food şi care este alternativa 

sănătoasă a produselor de tip fast food, atât de 

blamate de medici şi nutriţionişti. Slow food este 

o miscare ce a debutat in anul 1989, cu scopul de 

a promova consumul de alimente sănătoase, 

preparate după reţete tradiţionale.Reîntoarcerea 

la plăcerile simple ale vieţii oferite de natura ce 

ne înconjoară, aşa ar suna pe scurt explicarea 

conceptului de slow food.În fiecare an, pe data 

de 10 decembrie, în toată lumea se gatește ― ca la 

mama  acasă‖, preparate tradiționale specifice 

zonei unde se organizează evenimentul.. 

 Astăzi, în întreaga lume mișcarea Slow-

Food ce protejează pe micii producători de hrană 

naturală dar și preparatele tradiționale ce sunt 

reînviate prin astfel de concursuri,a câștigat 

milioane de adepți.În 10 decembrie 2011  printre 

cei ce au militat pentru alimentaţia tradiţională s-

au aflat și doi elevi de la Liceul Tehnologic  ― 

Constantin Brâncuși‖  care la Hărman,în judeţul 

Braşov  alături de alte trei  echipe finaliste 

selectate au gătit un meniu complet alcătuit din 

preparatele: plăcintă cu mălai servită cu slănină 

afumată și ceapă roșie (preparat din zona 

Întorsura Buzăului),ciorbă de găină cu cartofi și 

tarhon,fasole scăzută cu ciolan de porc 

afumat(preparate din zona Covasna) și plăcintă 

cu mălai și mere sau nuci(preparat din zona 

Vâlcele). 

La invitaţia mea, cu ocazia Zilelor şcolii, 

s-au deplasat la instituţia noastră pe 17 mai 2012 

şase membrii ai Asociaţiei Euro-Toques 

România care alături de elevii clasei de 

gastronomie au gătit preparate tradiţionale şi le-

au oferit invitaţilor în cadrul activităţii 

ALIMETAȚIA TRADIȚIONALĂ VS. 

ALIMENTAȚIA RAPIDĂ. 

 
Şi nu în ultimul rând trebuie amintit de proiectul 

conceput şi derulat  de inimoşii elevi gastronomi, 

proiect cofinanţat de Consiliul Local din Sfântu 

Gheorghe şi Asociaţia Şcoala ―Constantin 

Brâncuşi‖, proiect prin intermediul căruia s-a 

promovat în aprilie 2013 gastronomia celor trei 

etnii ce convieţuiesc în judeţul nostru: română, 

maghiară şi romă. S-au  gătit ciorbă de cartofi cu 

tarhon,fasole cu ciolan de porc şi plăcintă cu 

urdă şi mărar –preparate specifice românilor din 

judeţ; ciorbă de hrean cu carne de porc, gulaş 

secuiesc şi creangă impodobită-preparate 

specifice secuilor din judeţ şi ciorbă de cartofi cu 

carne de porc,sarmale şi cornuleţe cu rahat-
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preparate specifice romilor din judeţ. Toate 

preparatele au fost degustate de  elevii din 

clasele a VIII-a de la două şcoli generale din 

Sfântu Gheorghe.  

Şi ca datoria de a promova alimentaţia tradiţională să fie trecută în rândul viitorilor specialişti în gastronomie încă de pe băncile şcolii,începând cu 2014 ,şcoala noastră invită copiii de la grădiniţă şi învăţământul primar  pentru a asista la demonstraţii de gătit preparate tradiţionale dar şi de a le aprecia gustul şi savoarea prin 

degustare. 
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SĂNĂTATEA, CEL MAI DE PREŢ BUN!             
                                                                                                               

Prof. Învăţământ primar Şovre Dinuţa 

Prof. Învăţământ primar Blaj Corina 

Şcoala Gimnazială Cerneşti 

 

 ―ALŢI OAMENI TRĂIESC CA SĂ 

MĂNÂNCE, DAR EU MĂNÂNC 

   CA SĂ TRĂIESC‖.  SOCRATE                                                                                                 

                                  
 După cum bine ştim, sănatatea este starea 

de bine a omului. Atâta timp cât omul este 

sănătos el se poate bucura de toate frumuseţile 

vieţii. Sănatatea însăşi este un echilibru al 

organismului care trebuie păstrat în armonie. 

 Toţi ne  dăm seama de riscul unei boli ce 

poate pune stăpânire pe organismul nostru, dar 

nu toţi ştiu ce trebuie de făcut , pentru a evita 

acest lucru. 

 Alimentaţia reprezintă un obicei necesar 

supravieţuirii dar, în acelaşi timp atât de 

periculos dacă este realizată în mod 

necorespunzător.  

 În acest sens să ne amintim un proverb 

egiptean care spune „Jumătate din ceea ce 

mănânci te ajută să trăieşti; cealaltă jumătate îl 

ajută pe doctorul tău să trăiască.‖ 

 Trebuie, astfel, să înţelegem că în farfuria 

din faţa noastră se poate ascunde atât secretul 

tinereţii şi sănătăţii cât şi demonul îmbătrânirii şi 

îmbolnăvirilor. 

 Vechea zicală conform careia: ―Suntem 

ceea ce mâncăm‖ este in mare parte adevarată. 

Corpul omenesc este alcătuit din celule aranjate 

ca şi cărămizile într-o construcţie. Celulele au 

nevoie de substanţe nutritive pentru a creşte şi a 

se înmulţi, iar aceste substanţe sunt preluate din 

mâncare. 

 Alimentele pe care le consumăm conţin 

diverse substanţe nutritive, fiecare îndeplinind o 

anumită funcţie în organism. Unele construiesc 

şi repară ţesuturi iar altele furnizează energie sau 

elimină toxinele care, dacă nu ar fi eliminate, ar 

fi un pericol pentru organism. 

  O alimentaţie necorespunzătoare poate să 

ducă la o serie de îmbolnăviri cu caracter de 

masă: avitaminoze, rahitism, ateroscleroză sau să 

scadă rezistenţa organismului la infecţii, 

substanţe toxice. 

 Deci, e important să consumăm o varietate 

de alimente care, împreună ,să conţină cantitatea 

potrivită din fiecare substanţă nutritivă. Dacă un 

aliment este consumat în exces, iar altul nu este 

consumat îndeajuns, unele funcţii ale corpului 

vor fi afectate, reflectându-se în starea generală a 

sănătăţii . 

 Hrana pe care astăzi o consumăm este 

prelucrată, rafinată, îndulcită, sărată şi procesată 

chimic pentru a produce senzaţii gustative 

bogate în calorii, dar sărace în substanţe 

nutritive. 

 Sănătatea noastră depinde în mare măsură 

de hrana zilnică. Cu cât alimentaţia este mai 

sofisticată, mai industrializată, cu atât este mai 

nocivă si mai toxică. Procesul de digestie este 

unul din cei mai mari consumatori de energie, fie 

că ne place sau nu, să recunoaştem acest lucru. 

După o masă copioasă apare o stare de 

somnolenţă, nivelul de energie scade, iar 

organismul se concentrează pe prelucrarea 

alimentelor şi uneori chiar pe anihilarea 

―toxinelor‖. 

 Unii oameni se bucură că au ce mânca din 

belşug, mănâncă mai mult decat este necesar, dar 

în timp acest mod de viată duce la obezitate, 

boli, îmbătrânire prematură. Merg la doctor, 

încep să ia medicamente, care fiind substante 

chimice vor agresa organismul şi vor avea efecte 

secundare nocive. Scopul hranei noastre trebuie 

să fie acela de a oferi organismului elementele 

nutritive necesare.Cu cât alimentatia este mai 

apropriată de natură, fără să fie trecută prin 

procesul prajirii, cu atât energia consumată este 

mai mică.  

 Aşa se face că o persoană din două suferă 

de exces de greutate (depăsirea cu peste 10% a 

greutăţii normale). Aceasta are efect nefast 

asupra sistemului osos, a scheletului şi asupra 
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aparatului motor, în special asupra părţii 

inferioare a corpului. Cu cât excesul în greutate 

este mai mare cu atât creşte şi procentajul 

persoanelor care suferă de maladii coronariene 

(angină pectorală, infarct miocardic, 

ateroscleroză), sau cu afectiuni cancerigene, cum 

ar fi cancerul intestinelor. Statisticile arată că 

peste 30% dintre obezi mor din cauza bolilor de 

ficat sau a diabetului. De asemenea obezii pot 

avea probleme mult mai mari decât cei cu 

greutate normală în cazul unor intevenţii 

chirurgicale 

 Alimentaţia sănatoasă şi echilibrată, 

precum şi un stil de viaţă îmbunătăţit poate 

adapta şi spori imunitatea corpului. ,,Preţuieste 

viaţa prin păstrarea sănătaţii." Un regim activ de 

îngrijire a sănătaţii, bazat pe prevenirea bolii, îşi 

ia sănătatea din alimentaţie, sporind astfel 

calitatea vieţii. Subnutriţia, mâncatul în exces şi 

alimentaţia neechilibrată reprezintă manifestările 

majore de malnutriţie, care afectează direct 

sănătatea. Trebuie să mâncăm adecvat pentru a 

trăi o viaţa sănătoasă. Starea de sănătate cere o 

cultivare continuă pe tot parcursul vieţii. 

Suplimentarea nutritivă provine în principal din 

surse externe, şi anume, alimentaţia. Oricum, 

există multe feluri de a mânca: 

1. A mânca pentru a supravieţui; 

2. Satisfacerea poftei;  

3. Echilibrarea alimentaţiei, şi anume, 

consumul cu masură a ceva ce place şi a mânca 

în mod conştient ceva ce nu place. Punctele-

cheie in obiceiurile alimentare le reprezintă 

moderaţia, legumele, a nu consuma alimente 

prea gătite, a mânca încet, a mânca uşor, 

prospeţime, varietatea, rece (la temperatura 

camerei), disociat, îmbunataţire, şi abstinenţa. 

Doar atunci putem avea un organism sănătos şi 

putem trăi viaţa în adevaratul ei sens. 

            Gusturile alimentare se formeaza încă din 

copilărie şi persistă, deci este foarte important să 

se formeze încă de la vârste fragede obiceiuri 

alimentare sănătoase. De pildă, preferinţa pentru 

consumul abundent de sare (aceasta având un rol 

important în apariţia hipertensiunii arteriale) se 

formează în prima parte a copilăriei. 

           Tot foarte devreme se formează şi 

preferinţa pentru alimentele bogate în grăsimi. 

Studiile în această privinţă au demonstrat că 

multe cazuri de obezitate se datorează unei diete 

cu un conţinut foarte mare de calorii (multe 

dulciuri si grăsimi) şi îşi au originea in copilărie. 

Orice părinte îşi doreşte pentru copilul lui tot ce 

este mai bun, iar acest lucru poate fi extins 

asupra tuturor aspectelor care ţin de creştere şi 

dezvoltare. O alimentaţie sănătoasă reprezintă 

primul pas către o creştere şi dezvoltare 

armonioase. Dar cum poţi sa te asiguri că 

prichindelul tău se hraneşte ca la carte? 

             A învăţa copilul, de la cea mai fragedă 

vârstă, să fie îngrijit, să respecte regulile de 

igienă personală, să se obişnuiască cu un regim 

raţional de alimentaţie, înseamnă a pune bazele 

trainice formării comportamentului igienic. 

 Legumele şi fructele: 

• Conţin foarte multe vitamine :C,A,B1,B6; 

• Conţin fier ,calciu şi iod, 

• Zilnic pot fi consumate :400 g cartofi ,300 

legume ,400 g fructe; 

 Cerealele şi produsele cerealiere: 

• Sunt bogate în vitamine şi fier; 

• Peştele conţine fosfor ,iod ,vitamina d; 

• Sunt sărace în calciu nu pot înlocui laptele; 

• Zilnic trebuie consumate 200 g carne sau 

peşte şi o jumătate de ou sau un ou; 

 Produsele zaharoase: 

• Aduc energie în corp; 

• Trebuie consumate cu grijă pentru că ,în 

cantităţi mari, pot provoca îmbolnăvirea 

organismului (diabet); 

• Provoacă apariţia cariilor dentare, dacă sunt 

consumate în cantităţi mari şi mai ales seara, 

înainte de culcare; 

• Se recomandă maxim 80 g de produse 

zaharoase pe zi; 

• E de preferat consumul fructelor care conţin 

suficient zahăr; 

• Zahărul trebuie consumat fiert ,nu doar 

dizolvat într-un lichid; 

 Grăsimile: 

• Aduc multă energie în organism; 

• Conţin vitamina A şi D; 

• Este recomandat consumul de unt; 

• Uleiul, untura, slănina, se vor consuma în 

cantităţi potrivite pentru a nu duce la obezitate şi 

/sau afecţiuni ale ficatului; 

 Sfaturi: 

• Nu servi masa în picioare sau în grabă 

deoarece stomacul face un efort mare şi se poate 

îmbolnăvi; 

• Serveşte masa la aceeaşi oră fii liniştit la 

masă, nu citi, nu vorbi, nu privi la televizor în 

timp ce mănânci; 

• Nu mânca foarte mult la o singură masă, nu-

ţi încărca stomacul şi nici nu bea prea multă apă 

sau suc dintr-o dată pentru că aşa îţi vei obosi 

stomacul şi el se va îmbolnăvi; 

• Nu vorbi în timp ce mănânci; 
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• Bea apă sau suc numai după ce ai mâncat; 

„ O alimentaţie corectă îţi asigură sănătatea şi 

energia necesară pentru a învăţa , a te juca , a 

practica un sport sau o activitate preferată şi un 

somn odihnitor.’’ 
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LACTATELE DE CAPRĂ. O ALEGERE 

INSPIRATĂ 

 

Prof. Șpan Mihaela,  

Colegiul Tehnic „Transilvania”, Baia Mare 

 

Trendul produselor lactate pe baza de 

lapte de capră a ajuns şi în România. Dezvoltarea 

ca alternativă a acestui tip de lapte şi derivate a 

apărut de la o serie de simptome de disconfort 

generate de lactoza din laptele de vacă şi 

anumite proteine. Prin 

urmare, nutritioniştii le 

consideră o alternativă 

sănătoasă, având în 

primul rând mai puţine 

grăsimi şi implicit, 

colesterol. 

Beneficiile consumului 

de brânză şi lactate sunt 

ultracunoscute: sursă 

importantă de proteine şi 

calciu şi senzaţie de 

saţietate crescută.  

Laptele de capră prezintă un conţinut 

ridicat de lactalbumină şi lactoglobulină, precum 

şi o dispersie avansată a globulelor de grăsime, 

ceea ce îi sporeşte mult digestibilitatea. Din acest 

punct de vedere, laptele de capră se apropie de 

laptele uman. 

Este recomandat şi pentru copii, laptele 

de capră, însă datorită gustului său „mai ciudat‖, 

copilul trebuie învăţat de foarte mic cu acesta 

prin tatonări succesive. 

Compoziţia chimică a laptelui de capră 

este următoarea: apă 87,0% şi substanţă uscată 

totală 13 % din care: cazeină 3,2%, lactalbumină 

+ lactoglobulină 1,0%, grăsime 4,1%, lactoză 

4,6%. 100 ml lapte de capră are 113 kcal. 

Laptele de capră mai conţine: 330mg calciu, 

270mg fosfor, 0.34mg vitamina B2, 500mg 

potasiu, 110mg aminoacid Tryptophan (raportat 

la 100 ml). 

În compoziţia laptelui de capră domină 

anumite tipuri de proteine, iar în cea a laptelui de 

vacă altele. Aceste proteine fac din laptele de 

capră un produs indicat persoanelor care nu 

suportă laptele de vacă sau care au probleme de 

natură gastro-intestinală ori boli de inimă. 

De asemenea, datorită conţinutului bogat 

în potasiu (circa 500 mg la o ceaşca), laptele de 

capră face bine celor cu afectiuni 

cardiovasculare. Mai precis, impiedică creşterea 

tensiunii arteriale şi protejează împotriva 

aterosclerozei. Dacă în cazul laptelui de vacă 

grăsimea se ridică la suprafaţă şi se împrăştie, în 

cazul laptelui de capră acest lucru nu se 

întâmplă. 

Datorită conţinutului de calciu, acest 

lapte este recomandat în cazul adolescenţilor 

aflaţi în creştere, deoarece creşte densitatea 

osoasă iar oasele devin mai puternice. 

Un alt studiu a scos în evidenţă faptul ca 

o alimentaţie bogată în calciu, care conţine 

produse lactate, este asociată cu arderea 

grăsimilor. 

Femeile care 

au luat parte 

la studiu şi 

au respectat o 

dietă bogată 

în calciu au 

avut după un 

an de zile 

arderi ale grăsimilor cu mult mai mari. 

De asemenea, iaurtul de capra şi 

produsele similare - lapte batut, kefir etc. sunt 

alimente probiotice, sustinând flora intestinală 

benefică. Este important ca iaurtul să aibă 

fermenţi activi şi un continut cât mai mic (de 

preferinta nul) de elemente străine (zahar, fructe, 

amidon, gelatina, conservanti, arome etc.). 

Iată care sunt motive pentru care ar 

trebui să consumaţi lactate de capră 

Laptele de capră oferă o mare varietate 

de beneficii pentru sănătate, cu foarte puţine 

efecte secundare negative, spre deosebire de cele 

întâlnite în cazul consumului de lapte de vacă. 

1. Antiinflamator natural. Unele 

cercetări sugerează că unul dintre principalele 

avantaje ale laptelui de capră este că acesta 

deţine capacităţi antiinflamatorii. Acesta este un 

alt motiv pentru care persoanele cu probleme 

http://www.csid.ro/dieta/alege-calea-spre-o-viata-sanatoasa-3520948/
http://www.csid.ro/dieta/alege-calea-spre-o-viata-sanatoasa-3520948/
http://www.csid.ro/dieta/laptele-sursa-de-hrana-si-de-controverse-2961925/
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inflamatorii intestinale ar trebui să înlocuiască 

laptele de vacă cu lapte de capră. 

2. Este ecologic. Pentru creştere, caprele 

necesită mult mai puţin spaţiu şi alimente decât 

vacile. În general, se pot creşte 6-8 capre în 

acelaşi spaţiu în care sunt crescute, în mod 

normal, doar două vaci. Din această cauză, 

crescătorii de capre apelează mai puţin la diverse 

metode nu tocmai sănătoase de a creşte aceste 

animale. Acest lucru se identifică mai apoi în 

calitatea produselor lactate preparate din lapte de 

capră. 

3. Agent metabolic. Studiile recente au 

asociat consumul de lapte de capra cu o 

capacitate crescută de metabolizare a fierului şi 

cuprului, în special în rândul persoanelor care 

suferă de malabsorbţie. Pe lângă consumul de 

lapte de capră puteţi lua, de asemenea, un 

supliment enzimatic digestiv pentru a facilita 

absorbţia elementelor nutritive în organism. 

4. Bio-disponibilitate. Un alt beneficiu 

esenţial al laptelui de capră este faptul că este, 

din punct de vedere structural, cel mai 

asemănător cu laptele de mama (în orice caz, 

mult mai asemănător decât laptele de vacă). 

Tocmai datorită acestor caracteristice chimice, 

laptele de capră este mult mai uşor de asimilat de 

corpul uman. 

5. Are un conţinut scăzut de grăsimi. 

Laptele de capră este o opţiune excelentă pentru 

cei care doresc să piardă în greutate. Acesta are 

în mod natural mai puţine grăsimi şi un nivel 

ridicat de proteine şi aminoacizi esenţiali. 

6. Este bogat în acizi graşi. În timp ce 

laptele de vacă are în jur de 17% acizi graşi, 

laptele de capră conţine chiar şi până la 35% 

acizi graşi, facându-l mult mai nutritiv şi mai 

sănătos. De fapt, până la 50% din persoanele cu 

intoleranţa la lactoza pot include în dieta lor 

zilnică lapte sau produse din lapte de capră. 

7. Are un conţinut ridicat de calciu. 

Majoritatea oamenilor isi fac griji cu privire la 

aportul zilnic de calciu. In general, acestia cred 

ca trebuie sa consume lapte de vaca pentru a se 

asigura ca nu au deficit de calciu. Laptele de 

capra oferă organismului calciu într-o proporţie 

la fel de mare, dar şi triptofan. Iar reacţiile 

adverse sunt mult mai puţine. 

8. Proprietăţi antimucolitice. Laptele de 

vacă are în compoziţie alergeni pentru unele 

persoane şi promovează secreţia de mucus, pe 

când laptele de capră, fiind scăzut în grăsimi, are 

proprietăţi antimucolitice. 

9. Stimulează sistemul imunitar. 
Laptele de capră conţine seleniu, un mineral 

esenţial în menţinerea unui sistem imunitar 

puternic, care să funcţioneze corect. 

10. Protejează împotriva cancerului la 

sân. Calciu asimilat în mod natural, din hrană, 

este considerat un 

sprijin împotriva 

riscului de cancer 

la san.  

11. Oferă 

mai multă 

energie. Laptele 

de capră este o 

sursă foarte buna 

de riboflavină, o vitamină din complexul B, 

foarte importantă pentru producerea de energie. 

Riboflavina (B2) joacă cel puţin două roluri 

importante în producţia de energie a 

organismului. Atunci când este activă în procesul 

eliberării energiei, riboflavina ia forma flavin-

adenin-dinucleotidei. În această formă, 

riboflavina se ataşează de enzimele numite 

flavoproteine, elemente care permit 

transformarea oxigenului în energie. 

Flavoproteinele se găsesc în tot organismul, dar 

mai ales în zonele în care energia pe baza de 

oxigen este necesară cu regularitate (cum ar fi 

inima şi alţi muşchi). 

12. Oferă protecţie cardiovasculară. 

Laptele de capră este o sursă bună de potasiu, un 

mineral esenţial pentru echilibrarea tensiunii 

arteriale şi pentru sănătatea inimii. O cană de 

lapte de capră conţine până la 500 mg de potasiu 

şi doar 121,5 mg de sodiu. De aceea, laptele de 

capră poate ajuta la prevenirea hipertensiunii 

arteriale şi protejează împotriva ateroscleorzei. 

O cană de lapte de capră oferă 14,5% din 

cantitatea zilnică recomandată de potasiu. 

O mulțime de afecțiuni mai mult sau mai 

puțin grave pot fi tratate prin cura cu lapte de 

capră. Laptele de capră fortifică organismul şi 

întăreşte imunitatea naturală în cazul anemiei, 

combate stările depresive, ajută la vindecarea 

organismului de TBC, stagnează cancerul în 

formă incipientă şi reglează nivelul hormonilor 

din organism. 

Combate sterilitatea. Laptele de capră 

combate sterilitatea atât la femei cât și la bărbați. 

Se ține o cură de 49 de zile și se consumă câte o 

cană dimineața și una seara de lapte de capră în 

care se adaugă două linguri cu suc de năprasnic.  

Tratează astmul. Pentru un tratament 

corect al astmului, se ține o cură cu lapte de 

http://www.sfatulmedicului.ro/Tulburari-de-tranzit--diareea-si-constipatia-/intoleranta-la-lactoza_539
http://www.sfatulmedicului.ro/Alimentatia-sanatoasa/surse-importante-de-calciu_9910
http://www.csid.ro/health/cum-sa-previi-cancerul-de-san-3711756/
http://www.csid.ro/health/cum-sa-previi-cancerul-de-san-3711756/
http://www.csid.ro/health/cum-sa-previi-cancerul-de-san-3711756/
http://www.sfatulmedicului.ro/Boli-ale-inimii-si-vaselor/despre-potasiu-si-sanatatea-inimii_6668
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capră astfel – se beau 200 de ml de lapte de 

capră fiert cu flori și frunze de păstârnac (timp 

de 15 minute) de trei ori pe zi.  

  Laptele de capră elimină durerile de 

cap, reduce simptomele sindromului 

premenstrual și combate eficient depresia. 
Stimulează imunitatea. Laptele de capră 

consumat împreună cu o linguriță de miere, în 

cure de câte o lună, stimulează imunitatea și 

protejează organismul de răceli și infecții ale 

aparatului respirator, precum și de bolile de 

plămâni. 

Laptele de capră previne osteoporoza, 

hipertensiunea arterială și cancerul de colon. 
De asemenea, este eficient în cure și 

diete de slăbit deoarece are un conținut scăzut 

de calorii. 

De reţinut! Laptele de capră se bea de 

fiecare dată crud. 
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AFINELE-REŢETE CU AFINE 

 

Negrea Beatrix, profesor,  

Liceul Pedagogic Regele Ferdinand, Sighetu 

Marmaţiei 

      

 Afinele preferă solurile umede şi acide 

ale bărăganelor şi pădurilor şi se găseşte în 

întreaga Europă. Este un arbust pitic cu Frunze 

ovale şi zimţate . Florile lui albe sau roz dau 

naştere unor fructe comestibile negru-violacee. 

 Fiecare fruct are dimensiunile unor boabe 

mici de mazăre şi, când este copt are o 

adâncitură vizibilă în vârf. 

 Fructele conţin antocianine, care întăresc 

şi protejează capilarele şi vitamina C. Polifenolii 

şi taninii sunt de asemenea prezenţi. 

 Frunzele conţin acizi fenolic (acid 

cafeic), precum şi tanini şi iridoide. 

    

Efectele curative ale afinelor 

Afinul este un arbust de talie mică, ce se 

dezvoltă până la 30-50 cm înălţime şi care poate 

fi întâlnit în zonele montane, pe păşunile alpine 

sau locuri stâncoase, până la 2500 m înălţime. 

 Departe de zgomotul 

cotidian, acolo unde omul 

este musafirul naturii, 

fructele de pădure şi frunzele 

lor devin medicamente care 

tratează aproape orice fel de boală. Afinul este 

folosit de secole pentru efectele terapeutice pe 

care le are asupra sănătăţii noastre. Fructele 

acestui arbust, afinele şi frunzele sunt cele mai 

folosite părţi ale plantei în medicină naturistă.  

Afinul este prescris şi pentru afecţiuni ale 

venelor si vaselor limfatice şi pentru întărirea 

capilarelor. Studii efectuate in 1976 au arătat că 

efectul benefic asupra vaselor mici de sânge se 

datorează antocianinelor din fructe care întăresc 

capilarele şi le reduc permeabilitatea. 

Fructele, frunzele, ceaiurile şi sucurile de 

afine reprezintă o sursă extrem de bogată de 

vitamina A şi C şi de nutrienţi precum 

flavonoide şi antocianine care ne protejează 

organismul împotriva diabetului şi bolilor de 

inimă 

Pe lângă frunze, un efect deosebit îl au şi 

fructele de afin, care se pot 

folosi sub mai multe forme - 

ceai, dulceaţă sau afinată. Ceaiul 

din fructe uscate de afine şi 

frunze, care are un gust excelent, 

se foloseşte cu succes în infecţiile 

gastrointestinale. În cazul unei indigestii sau al 

diareei, s-a constatat că afinata este un remediu 

miraculos. Pe lângă faptul că este deosebit de 

plăcută la gust, dulceaţă de afine este foarte bună 

pentru alimentaţia copiilor, 

pe care-i fereşte de rahitism 

sau îi fortifica după boli mai 

grele ale aparatului 

respirator, precum bronşită, 

tuse convulsivă etc.  

Reţete cu afine 

Dulceaţă de afine 

Ingrediente-1kg afine, 1kg zahăr, o lămâie- se 

pun fructele într-o strecurătoare şi se spala sub 

jet rapid de apă apoi se pun într-o cratiţă un rând 

de fructe, unul de zahăr şi iar fructe.peste fructe 

se stoarce zeamă de lămâie.se lăsă într-un loc 

mai răcoros până a doua zi. Se fierb la foc mic 

până se topeşte zahărul apoi se măreşte flacără. 

Se scutură vasul din când în când şi se înlătură 

http://calorii.slabute.ro/calorii-lapte-capra-integral.html
http://calorii.slabute.ro/calorii-lapte-capra-integral.html
http://www.csid.ro/diet-sport/dieta-si-nutritie/lactatele-de-capra-o-optiune-inspirata-3832927/
http://www.csid.ro/diet-sport/dieta-si-nutritie/lactatele-de-capra-o-optiune-inspirata-3832927/
http://www.csid.ro/diet-sport/dieta-si-nutritie/lactatele-de-capra-o-optiune-inspirata-3832927/
http://dr-catalin-luca.ro/site/cure-si-diete/cura-miraculoasa-cu-lapte-de-capra.html
http://dr-catalin-luca.ro/site/cure-si-diete/cura-miraculoasa-cu-lapte-de-capra.html
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spumă formată la suprafaţă.se toarnă fierbinte în 

borcane uscate în cuptor apoi se lăsă pe masă să 

prindă o pojghiţă.se leagă cu celofan sau se 

capsează. 

Se amestecă adăugând şi un pic de sare 

de lămâie. Când s-a topit zahărul se toarnă în 

sticle şi se leagă cu celofan. 

Prăjitură cu afine 

Ingrediente:              

4 ouă 

300 grame de zahăr 

8 linguri de ulei 

350 grame de făină 

1 praf de copt 

150 ml lapte 

1 kg afine amestecate cu puţin zahăr (deasupra). 

Se amestecă toate ingredientele cu robotul până 

ce se formează un aluat moale, cremos. Se toarnă 

aluatul în tavă tapetată cu ulei şi faină, după care 

se presara fructele şi se băgă în cuptor. După ce 

s-a răcit se taie pătratele şi se ornează cu frişcă 

Poftă bună ! 
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ASPECTE TERMODINAMICE ALE 

NUTRIȚIEI 

 

Prof. Maria Nicoleta Couți 

Liceul Teoretic „Emil Racoviță” Baia Mare 

 

Rolul nutriției. Nutriția umană trebuie să 

asigure energia necesară vieții, să asigure 

creșterea și reînnoirea țesuturilor, să asigure 

substanțele necesare reglării proceselor vitale. 

Pentru aceasta organismul are nevoie de 

următoarele categorii de substanțe nutritive: 

glucide, lipide, proteine, vitamine, săruri 

minerale, apă.  

Glucidele sunt, în primul rând substanțe 

energetice, dar intră și în compoziția unor 

substanțe de constituție a celulelor. Se oxidează 

total, până la CO2 și  H2O, furnizând peste 65% 

din energia totală consumată de organism.  

Lipidele sunt substanțele energetice 

principale, oxidarea a 1g de lipide furnizând 9,3 

kcal. Lipidele intră în structura membranelor, 

controlând permeabilitatea acestora. 

Proteinele sunt în primul rând substanțe 

de constituție, dar au și roluri funcționale 

fundamentale, catalizând anumite procese 

biochimice (proteinele-enzime), reglând diferite 

activități (hormonii proteici) etc. În carențele 

alimentare proteinele sunt utilizate și ca material 

energetic, catabolismul a 1g de proteine 

furnizând 4,1 kcal. 

Vitaminele sunt substanţe organice 

indispensabile vieţii şi este necesar să le aducem 

în alimentaţia zilnică în cantitate suficientă. 

Alături de enzime şi de hormoni, vitaminele fac 

parte din grupa catalizatorilor biologici, care 

contribuie decisiv la reglarea şi 

stimularea proceselor metabolice. 

Sărurile minerale au roluri esențiale atât 

în catalizarea unor procese, cât și în transportul 

unor substanțe prin organism sau prin 

membranele celulare.  

Apa constitue solventul mediului din 

interiorul celulelor și dintre celule. Cu ajutorul ei 

se realizează transportul substanţelor  nutritive în 

tot organismul, dar şi a  produsele de excreţie ce 

rezultă din procesele metabolice,  pentru a fi 

eliminate.    

Aceste substanțe nutritive esențiale pot fi 

asigurate, dacă alimentația conține cantități 

corespunzătoare din fiecare grupă de alimente: 

carne, lactate, legume și fructe, pâine și paste 

făinoase. Pentru controlul zilnic al alimentației, 

nutriționiștii recomandă utilizarea „piramidei 

alimentelor‖ . 

Necesitățile energetice ale 

organismului. Studii îndelungate au dus la 

determinarea unor consumuri de energie 

necesare organismului uman la diferite vârste și 

în diferite activități. De exemplu:  

   2400 – 2800 kcal- adult care nu depune efort 

fizic deosebit 

3200 – 3800 kcal - adult care depune un efort 

fizic mediu 

4000 – 5000 kcal-  adult care depune un 

efort fizic intens  

Consumul de energie se poate determina 

prin măsurarea cantităţii de căldură degajată, în 

calorii. Caloria este o unitate de măsură a 

energiei. În nutriţie, ea măsoară atât energia 

adusă prin alimente cât şi cheltuielile energetice 

ale organismului.  

 

https://www.google.ro/#q=retete+cu+afine
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Principlii compuși macroergici care 

depozitează temporar și transferă energia sub 

formă utilizabilă direct sunt esterii fosforici ai 

adenozinei. Acidul adenozin- trifosforic ATP 

joacă un rol esențial în schimbările energetice 

din toate țesuturile vii.  

Prin hidroliza acidul adenozin- trifosforic în 

ADP și un fosfat anorganic, se eliberează o mare 

cantitate de energie. Echilibrul este puternic 

influențat de aciditatea mediului și de 

concentrația diferiților cationi, în special al celor 

de magneziu. 

ATP + H2O ADP +H3PO4   

                     ΔH= - 29KJ 

Această reacție este reversibilă și constă de fapt 

dintr-o rețea de reacții la care participă diferiții 

cationi. De exemplu: 

ATP
4-

 + H2O   ADP
3-

 +HPO4
2-

 +H
+
              

ΔH= - 20KJ  

MgATP
2-

 + H2O          ADP
3-

 +HPO4
2-

 

+H
+
 +Mg

2+
        ΔH= - 33,5KJ 

 La rândul lor moleculele de ATP se pot 

forma pe seama energiei eliberate la degradarea 

glucozei pe cale aerobă sau anaerobă. 

Degradarea anaerobă este mai rapidă: 

C6H12O6 →2 CH3─CHOH─COOH  ΔH= - 77,1 

KJ 

 Degradarea aerobă este mai lentă, însă 

pentru fiecare moleculă de glucoză degradată se 

formează două molecule de ATP din ADP și 

fosfat anorganic. 

C6H12O6 + O2                  2 CH3─CO─COOH + 

2H2O  ΔH= - 476,1 KJ 

2CH3─CO─COOH + 5O2                 6CO2 + 4H2O  

ΔH= - 2336 KJ 

Reacțiile de mai sus au la rândul lor numeroase 

etape intermediare. 

 Acidul lactic eliberat în degradarea 

anaerobă din mușchi este transportat la ficat, 

unde servește la resintetizarea glucozei, energia 

necesară fiind furnizată de oxidarea unei părți a 

acidului lactic. 

 Indiferent care sunt etapele intermediare, 

în termodinamică nu interesează drumul urmat, 

ci numai starea inițială și cea finală a sistemului. 

De aceea este posibil și util să se aplice calculul 

termochimic atât la procesul global de ardere cât 

și etapelor intermediare. 

Dacă energia adusă organismului este 

egală cu energia cheltuită de organism, greutatea 

rămâne constantă. Daca energia (caloriile) 

furnizată prin alimente depăşeşte cheltuielie 

organismului, atunci excesul se depune, 

organismul uman fiind capabil de a depozita 

energie, atât la nivel de celule ( molecula de 

ATP ) cât şi la nivel de organe şi ţesuturi. 

Aportul insuficient al alimentelor sau 

excesele alimentare sunt dăunătoarea și pot 

provoca tulburări de sănătate. 

 Trebuie acordată atenție atât cantității de 

alimente ingerate, cât si grupelor alimentare din 

care acestea fac parte. 

 
Toate alimentele, daca sunt consumate cu 

moderatie, pot fi parte a unei diete sanatoase. 

Alimentatia are un rol determinant in ceea ce 

priveste sanatatea, este conforma cu varsta si 

trebuie sa se adapteze in permanenta nevoilor 

calorice ale organismului. 
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CHIMIOPROFILAXIA CANCERULUI 

MAMAR PRIN ALIMENTAŢIE 

 

Anca Simona-profesor industrie alimentară-

Colegiul Tehnic ,,Unirea” Ştei 

Gruie Adrian-profesor mecanică-Colegiul 

Tehnic ,,Unirea” Ştei 

 

Cancerul mamar este o boală complexă, 

rezultând din interacţiunea factorilor de mediu, 

hormonali şi stil de viaţă cu înzestrarea genetică. 
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Chimioprofilaxia este definită ca 

folosirea unor anumiţi agenţi naturali sau 

sintetici pentru a opri, a inversa sau a întârzia 

procesul carcinogenezei, prevenind astfel 

dezvoltarea cancerului invaziv. Ţinta 

chimioprofilaxiei este de a reduce rata incidenţei 

cancerului, întârziind sau întrerupând procesul 

dezvoltării tumorale. 

Influenţa nutriţiei asupra apariţiei şi 

evoluţiei cancerului este, în general, mult mai 

mare decât se crede. Azi se ştie că, prin 

modificarea alimentaţiei, s-ar putea preveni peste 

2/3 din tumorile maligne umane. 

Substanţele chimioprofilactice alimentare 

au un mare potenţial de luptă împotriva 

cancerului, inhibând procesul cancerigen prin 

reglarea mecanismelor de apărare şi de moarte 

celulară. În acţiunea lor, agenţii alimentari 

posedă o oarecare specificitate pentru celulele 

neoplazice, în timp ce menajează celulele 

normale. 

Există o legătură strânsă între cantităţile 

unor alimente consumate de diferitele populaţii 

şi rata bolilor canceroase. De exemplu, cercetând 

consumul de grăsimi şi frecvenţa cancerului 

mamar, a reieşit că, în ţările cu consum mic de 

grăsimi (Thailanda, El Salvador, Sri Lanka, 

Filipine) rata cancerului mamar este foarte mică. 

În schimb, în ţările cu consumul cel mai mare de 

grăsimi (Olanda, Marea Britanie, Danemarca, 

Noua Zeelandă, Canada, Elveţia, Irlanda, Statele 

Unite), frecvenţa neoplaziilor mamare este cea 

mai mare pe glob. Femeile care consumă zilnic 

mai mult de 35 g grăsimi saturate (provenind din 

produse lactate şi carne) prezintă un risc de două 

ori mai mare de cancer mamar decât cele care 

consumă zilnic 10 g sau mai puţin. 

Există un consens general: nu numai 

grăsimile, ci şi consumul de carne roşie (vacă, 

porc, oaie, antilopă, cangur) favorizează apariţia 

de cancer mamar. În prevenirea cancerului 

mamar trebuie să fim atenţi nu numai cu 

proteinele şi grăsimile, ci şi cu tipul de glucide 

pe care le consumăm. Urmărind 10000 de femei 

timp de 11 ani, cercetătorii de la Institutul 

Naţional de Cancer din Italia au găsit că 

alimentaţia cu glucide rafinate (zahăr, dulciuri, 

miere, pâine şi paste făinoase din făină albă şi 

orez rafinat) creşte riscul cancerului mamar, în 

special la femeile tinere şi zvelte. 

Fenolii alcătuiesc grupa cea mai mare de 

fitochimice, sunt cei mai răspândiţi în regnul 

vegetal şi se întâlnesc în fructe, zarzavaturi, 

legume şi cereale. 

Principalele 3 grupe de substanţe fenolice din 

alimentaţia omului sunt: 

 Flavonoidele (antocianine şi antoxantine) 

 Acizii fenolici 

 Polifenolii (taninurile) 

Antocianle sunt molecule cu pigment 

roşu, albastru, violet şi maroniu şi se găsesc în 

zarzavaturile şi fructelele colorate:ardei, roşii, 

vinete, sfeclă roşie, afine, căpşuni, zmeură, 

struguri coloraţi, cireşe, vişine, fragi, coacăze, 

mure, frunze verzi şi roşii (de exemplu, lobodă) 

ridichi şi altele. 

Antocianele sunt antioxidanţi puternici, 

care distrug radicalii liberi şi speciile reactive de 

oxigen, care, dacă nu se înlătură, distrug 

membranele şi lezează acidul dezoxiribonucleic. 

Aceşti pigmenţi de diferite culori, sunt de patru 

ori mai eficienţi în combaterea radicalilor liberi 

decât vitaminele C şi E. 

Antoxantinele sunt molecule incolore sau 

de culoare alb-gălbuie şi includ următoarele 

grupe de substanţe: flavonole, flavone, flavanole 

şi izoflavone. 

Alimentele deosebit de bogate în flavone 

sunt: ceapa, merele, conopida, broccoli, ţelina, 

măslinele, afinele, roşiile şi altele. Sursele cele 

mai bogate de flavanole sunt fructele citrice. 

Portocala întreagă conţine de 5 ori mai multe 

flavanole decât sucul obţinut prin presare, 

deoarece părţile albe spongioase ale fructului, cu 

un conţinut mare de substanţe foarte valoroase. 

Din acest motiv se va preferă ,,sucul‖ obţinut 

prin fărâmiţarea întregului fruct, cu excepţia 

cojii. 

O grupă specială de flavonoide, cu rol 

deosebit în prevenirea cancerului mamar, o 

constituie izoflavonele, care se găsesc mai ales 

în leguminoase, sub formă de glicozide. Fasolea, 

soia şi produsele din soia sunt principalele surse 

de izoflavone. Exercitând şi efecte estrogenice, 

izoflavonele se cunosc şi sub denumirea de 

fitoestrogene. 

Acizi fenolici se găsesc în seminţele fructelor, în 

nuci, pere, mere, fructe citrice şi cartofi. 

Taninuri (polifenoli) se găsesc în cereale, fructe, 

legume, seminţe, nuci, citrice şi struguri. 

Acţiunea antioxidantă a polifenolilor este de 500 

de ori mai puternică decât aceea a vitaminei C. 

Consumul crescut de fructe, zarzavaturi, legume 

şi cereale integrale este deosebit de eficace în 

prevenirea cancerului mamar. 

Studiile experimentale şi epidemiologice 

arată că există o relaţie între consumul de usturoi 

şi scăderea riscului de cancer mamar, esofagian, 
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pulmonar, colorectal şi gastric. Substanţele 

fitochimice din ceapă şi, mai ales, cele din 

usturoi pot inhiba în mod selectiv proliferarea 

tumorală, influenţând mecanismele de reparare 

ale acidului dezoxiribonucleic, stabilitatea 

cromozomială şi reglarea ciclului celular. 

Alimentaţia bogată în fibre scade riscul bolilor 

canceroase, mai ales riscul cancerului mamar şi 

colorectal. Surse majore de fibre sunt:fructele, 

zarzavaturile, cerealele integrale şi legumele. 

Câteva sfaturi utile pentru persoanele care 

au trecut prin experienţa cancerului de sân sau 

urmează un tratament pentru cancer de sân: 

1.  Mâncaţi între cinci şi nouă porţii de 

fructe şi legume într-o zi. 

O porţie este egală cu jumătate de ceaşca de 

fructe fierte sau conservate, 1 ceaşcă de fructe 

sau legume crude, un sfert de ceaşcă de fructe 

uscate, 4-6 ml de suc, sau 1 bucată mică întreagă 

de fructe. 

Beta-carotenul îl puteţi lua din: jumătate de 

morcov mare, jumătate de cană de suc de 

morcovi, jumătate de ceaşcă de dovleac fiert, un 

ardei gras roşu, o cană de spanac sau varză 

creaţă, jumătate de cartof dulce, o ceaşcă de 

pepene galben tocat sau mango. 

Vitamina C o puteţi lua dintr-un fruct de guava 

sau un ardei gras roşu, o cană de varză de 

Bruxelles, căpşuni, papaya, bucăţele de 

grapefruit, broccoli, suc de portocale sau de 

varză. 

Vitamina E o puteţi lua din 2 linguri de seminţe 

de floarea soarelui, 24 de migdale, 4 linguri cu 

germeni de grâu, o ceaşcă cu soia gătită sau orz. 

Anticianinele le puteţi lua din afine, căpşuni, 

varză roşie, prune, cireşe, vişine, zmeură. 

Foarte bune sunt şi legumele crucifere - broccoli, 

varză de Bruxelles, varză, conopidă şi ridichi. 

Licopenul îl obţineţi din produse transformate pe 

bază de tomate (roşii, salsa, suc de roşii, roşii 

conservate, sos de spaghete), grapefruit roz, 

pepene verde. 

Allium din usturoi, praz, ceapă, arpagicul. 

2. Dacă consumaţi alcool, limitaţi 

cantitatea. 

Dacă beţi, limitaţi-vă la 2 pahare pe zi 

pentru bărbaţi, 1 pahar pe zi pentru femei. 

3.  Dacă fumaţi, RENUNŢAŢI! 

4. Alegeţi cereale integrale şi proteine 

vegetale pentru mai multe fibre. 

Utilizaţi cu prudenţă soia, dacă aveţi 

cancer de sân şi sunteţi ER-pozitive (estrogen 

receptor). Trebuie să fiţi atente când utilizaţi 

soia, mai ales suplimente de soia, deoarece 

izoflavonul (un component de soia) poate 

acţiona ca estrogenul. 

Înlocuiţi pâinea albă, orezul alb, 

spaghetele clasice cu spaghete din grâu integral, 

orez brun, pâine integrală de grâu. 

5. Abţineţi-vă de la sare 

Mâncaţi cât mai puţine produse sărate sau 

murate, cât mai puţine supe sau legume 

conservate, cât mai puţin sos pe bază de soia, cât 

mai puţine preparate din bucătăria chineză, fast-

food şi mese congelate. 

Ierburile proaspete folosite la gătit sunt o 

modalitate foarte bună de a creşte nivelul de 

antioxidanţi din organism. 

6.  Cât mai puţină mâncare, carne de porc 

sau vită procesate. 

Alegeţi peşte proaspăt sau carne de pasăre ca 

alternative cât mai des. Limitaţi consumul de 

carne sărată, afumată sau prelucrată cum ar fi 

şunca, şunca cu ardei iute, carnaţi, conserve de 

carne, hot dog sau crenvurşti. Pregătiţi carnea la 

cuptor, la aburi sau prin fierbere înăbuşită. 

7. Monitorizaţi sursele de alimente şi 

limitaţi cantitatea de reziduuri alimentare 

Alegeţi alimente naturale, integrale în 

defavoarea celor procesate. 

Limitaţi zaharurile rafinate din gogoşi, produse 

de patiserie, cereale îndulcite şi sucuri.  

Selectați bucăţi de carne slabă fie ea roşie sau 

carne de pasăre şi de asemenea, alegeţi varianta 

porţiilor de dimensiuni mai mici. 

Pregătiţi carnea la cuptor, la aburi sau prin 

fierbere înăbuşită. 

În topul fructelor şi legumelor cu cel mai mare 

risc pentru reziduuri de pesticide sunt piersicile, 

merele, perele, fasolea verde, struguri, căpşunile, 

zmeura, spanacul, 

roşiile şi pepenele 

galben. 

8. Mănancă cât 

mai puţine grăsimi. 

Alege grăsimile 

sănătoase 

Consumaţi alimente bogate în acizi graşi 

Omega-3 cum ar fi somon, păstrăv, ton, peşte-

spadă, seminţe de in şi ulei de seminţe de in, 

canola şi uleiuri de soia, nuci, germeni de grâu. 

9. Ajungeţi la o greutate sănătoasă. 

Menţineţi greutatea sănătoasă în concordanţă cu 

înălţimea dumneavostră. 

Preparaţi alimentele în condiţii de siguranţă 

Pregătiţi mâncarea la aburi, prin fierbere, 

prin coacere, prin înăbuşire sau la microunde. 
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Prevenirea sau evitarea cancerului mamar ţine de 

alegerea noastră în 90% dintre cazuri. Ţine de 

hotărârea de a avea sau nu un stil de viaţă 

sănătos. 
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Conform definiţiei din Dicţionarul 

enciclopedic, borşul este un lichid acru, obţinut 

prin fermentaţia lactică în apă a tărâţelor de 

grâu sau de secară ori a sfeclei, cu care se 

acresc unele mâncăruri. Etimologia cuvântului 

borş este din limba rusă, ucr. –borşci. 

Puţin cunoscut în ţările occidentale, la 

români există o sumedenie de tradiţii legate de 

calităţile purificatoare şi energizante ale acestei 

licori, considerată în multe zone ale ţării drept 

magică. 

Borşul este lichidul tulbure, gălbui, cu 

gust acru-înţepător, cu o aromă particulară cu 

care se acresc ciorbele noastre româneşti. Este 

un aliment banal în aparenţă, deosebit prin 

calităţile sale, un produs natural modest şi foarte 

eficient, la îndemână, care nu costă mare lucru, 

dar are o valoare terapeutică deosebită.  

Borşul este un ingredient specific bucătăriei 

român-eşti, preparat mai ales în Moldova, care 

se obţine, în principal, din tărâţe de grâu, adică 

din coaja boabelor de grâu, care este foarte 

bogată în vitamine din complexul B (B1, B2, B6, 

B12), vitamina C şi PP, în substanţe minerale 

(magneziu, potasiu, sodiu, sulf, siliciu, mangan, 

iod etc), calciu, precum şi în oligoelemente, cum 

ar fi zincul sau seleniul. Nu are mai mult de 7,7 

kilocalorii la 100 mililitri, iar procentele de 

grăsimi fiind neglijabile. 

Acest tonic natural se obţine prin 

fermentaţie lactică cu bacterii din genul 

Lactobacillus. Astfel, borşul este un complex 

probiotic, rezultat al fermentaţiei lactice a 

tărâţelor de grâu şi poate fi încadrat în aceeaşi 

categorie de băuturi nutritive vii ca şi moarea de 

varză, zeama de murături, socata şi chefirul. 

Pe lângă probiotice, borşul conţine şi 

enzime importante pentru o digestie sănătoasă, 

acid lactic, vitamine, aminoacizi esenţiali şi 

putini carbohidraţi.  

Cu cât este mai acru, cu atât este mai 

pregătit să cureţe bine şi repede balastul 

(cenuşile arse ale delicateselor pe care le 

înghiţim) cu care ne încărcăm organismul. 

Calităţile terapeutice şi afecţiunile 

pentru care se recomandă borşul sunt 

prezentate în continuare. 
În medicina tradiţională se foloseşte ca 

adjuvant în tratarea cancerului de colon.  

Borşul scade tensiunea şi reduce 

colesterolul, previne tromboza şi infarctul şi, 

după ultimele cercetări, are rol anticancerigen. 

Este recomandat în boli cardiace, în dischinezii 

biliare, insomnii, stări de agitaţie, oboseală 

cronică şi epuizare după efort fizic sau 

intelectual.  

De asemenea, este indicat în enterocolite, 

litiază urinară şi diabet. Are proprietăţi 

depurative, (cu rol în detoxifierea organismului), 

antiseptice, antihipertensive, antiplachetare 

(previne tromboza şi infarctul miocardic) şi 

anticolesterolemiante. Este un stimulent al 

sistemului endocrin şi al sistemului nervos. 

Cura internă cu borş se recomandă în 

afecţiuni, cum ar fi: boli cardiovasculare 

(hipertensiune arterială, cardiopatie ischemică, 

tromboză, varice, flebite, artrite), boli 

neuropsihice (depresii, nevroze, stres, astenii), 

litiaze urinare (oxalice şi fosfatice), tuberculoză, 

intoxicaţii cu alcool sau cu tutun. Este de un real 

ajutor celor care vor să se lase de fumat sau de 

băut. 

Extern se pot face spălături cu borş în 

ulcere cutanate, în degerături sau uscăciuni ale 

pielii. 

Pentru o cură de detoxifiere, se bea câte o 

cană de borş (250 ml) pe zi, timp de 10 zile. 

Tratamentul se poate repeta de două ori pe an, 

toamna şi primăvara. Sau se pot bea 1-2 pahare 

de trei ori pe zi, după mese timp de 1-3 luni, în 

special primăvara. Terapia se recomandă 

persoanelor cu diabet, artrită, gută şi cu 

probleme reumatice, hepatice şi renale. 

Borşul este eficient în bolile respiratorii 

cronice (bronşită, astm, sinuzită). Se recomandă 

să se bea zilnic 2 căni de borş, în cure de câte trei 

http://www.desprecancerdesan.ro/
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săptămâni, cu un sfert de oră înainte de masă, el 

preîntâmpinând agravările şi recidivele.  

Se poate folosi ca adjuvant în 

tuberculoză. Pentru asta se bea în fiecare zi o 

jumătate de litru de borş, pe stomacul gol, 

înainte de mesele principale. Substanţe active din 

borş blochează dezvoltarea bacililor care 

provoacă această maladie. 

Alcoolism, mahmureală şi dureri de cap. 

Pentru trezirea din beţie se beau o dată 1-2 l de 

borş, apoi cel puţin 1 l din această licoare a doua 

zi, pentru a combate simptomele mahmurelii, 

cum ar fi ameţeala, durerea de cap, tremurăturile 

membrelor şi senzaţia de vomă. Tradiţia spune 

că cei care beau zilnic borş mult nu mai simt 

nevoia sa bea alcool. Pe acest efect se bazează şi 

vestita ciorbă de potroace care se face la nunţile 

româneşti a 2-a zi după petrecerea cea mare. 

În artroza genunchiului, pentru dispariţia 

inflamaţiei şi atenuarea durerii se recomandă 

aplicarea de săculeţe cu tărâţe de grâu. 

Borşul calmează durerile de ficat şi de 

bilă. Se bea o cană cu borş, pe stomacul gol, cu 

15 minute înainte de masă. Pentru o terapie şi 

mai eficientă, în medicina populară românească, 

se recomandă ca în cana cu borş să se adauge o 

jumătate de linguriţă de pulbere de pelin. 

Borşul se foloseşte extern şi în cosmetică. 

Prin aplicarea pe faţă de comprese înmuiate în 

borş se obţine un ten mai catifelat. Borşul 

hrăneşte pielea şi înmoaie pielea uscată. Se 

recomandă în perioadele reci sau cu vânt 

puternic. Huştile rămase pot fi utilizate în 

curăţarea şi hidratarea tenului. Borşul este folosit 

şi în cazurile de degerături, prin spălarea repetată 

a mâinilor şi a picioarelor degerate. Borşul se 

―opune‖ accelerării procesului de îmbătrânire, 

având un puternic efect anti-aging.  

 Borşul se recomandă şi în cazuri de 

indigestie şi vomă. Pentru a preveni indigestia se 

bea 1 pahar de borş înainte de masă. Acest 

tratament este contraindicat în dispepsia acidă. 

În cazul oboselii cronice, se bea un sfert 

sau o jumătate de litru de borş dintr-o dată, 

pentru revigorarea rapidă a organismului şi a 

sistemului nervos. 

Borşul reglează nivelul glicemiei. Nivelul 

crescut al glicemiei este „un fenomen‖ (cum îl 

numesc nutriţioniştii) care apare frecvent la 

consumatorii de dulciuri. Pentru evitarea 

complicaţiilor specifice diabetului sunt 

recomandate două remedii tradiţionale: borşul şi 

ceapa crudă. Se bea câte o cană de borş înaintea 

meselor principale, iar ceapa se adăugă în salata 

de crudităţi. În problemele legate de nivelul 

glicemiei, se consumă cele două alimente la 

fiecare masă timp de cel puţin 30 de zile. 

Borşul scurtează perioada de 

convalescenţă. Persoanele care au afecţiuni 

pulmonare se refac mai repede dacă, în loc de 

apă, consumă în fiecare zi un litru de borş 

amestecat cu 250 ml de infuzie de soc (din două 

linguriţe de flori uscate şi o cană de apă 

clocotită). Această băutură se îndulceşte cu 

miere şi se consumă înaintea meselor principale. 

Tratamentul va fi urmat cel puţin două luni, iar 

în cazuri grave, terapia se poate prelungi încă 

două săptămâni. 

Tratarea constipaţiei. Specialiştii în 

geriatrie de la Universitatea din Londra au 

demonstrat că sucurile de grâu (cum este şi 

borşul) favorizează absorbţia în intestinul uman 

a metalelor, precum nichelul, cuprul, seleniul şi 

aurul, dar şi a vitaminelor, mai ales la nivelul 

mucoasei intestinale. Zeama de tărâţe de grâu, 

bogat mineralizată este de preferat a fi băută în 

locul apei potabile de la robinet. O cană de apă 

de tărâţe (tărâţe care au fost amestecate cu apa de 

cu seară, fără a folosi ceva metalic) băută 

dimineaţa pe stomacul gol, cu jumătate de oră 

înainte de micul dejun, ajută la tratarea 

constipaţiei cronice. 

Borşul este contraindicat în ulcere gastro-

duodenale, în gastrite şi dispepsii. 

 Cura cu borş este o cură de purificare a 

organismului şi de ameliorare sau chiar 

vindecare a unor afecţiuni, durează 1-2 luni şi se 

poate face la începutul fiecărui anotimp. Se bea 

borş, în cantitatea dorită, înainte sau după mesele 

principale, în funcţie de toleranţa organismului, 

în loc de apă. Se poate ajunge până la 1 l de borş 

pe zi, iar cantitatea poate fi crescută treptat. Cel 

mai bun este borşul preparat în casă după reţete 

tradiţionale. 

Cura cu borş, la  numai câteva zile de 

utilizare, are efecte benefice vizibile: creşte pofta 

de mâncare, elimină starea de apatie şi senzaţia 

de somnolenţă a astenicilor, elimină 

sensibilitatea la mirosurile puternice, scade 

dorinţa fumătorilor de a-şi satisface viciul, 

readuce energia şi pofta de muncă, creşte 

capacitatea de concentrare. Efectele sale se 

datorează nu doar puterii de curăţare a 

organismului de toxinele acumulate, ci şi 

proprietăţilor vitaminizante şi energizante ale 

extractului de tărâţe. 

Borşul de putină nefiert, proaspăt şi 

potrivit de acru, este considerat de secole una 
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dintre cele mai ieftine şi eficiente băuturi folosite 

pentru dezintoxicare şi întărirea sistemului 

imunitar. Lichidul se amestecă cu două linguriţe 

de miere polifloră la cană şi se bea dimineaţa, 

înainte de masă cu 30 de minute. 

În Bucovina, înainte de intrarea în post, 

toate vasele şi tacâmurile sunt clătite cu borş şi 

apoi binecuvântate, semn ca borşul este şi un 

dezinfectant. În credinţa populară, îi scapă pe 

copii de deochi şi le redă pofta de mâncare.  

Pentru a slăbi se face un tratament deloc 

complicat şi foarte eficient: zilnic, vreme de o 

săptămână, se consumă un preparat obţinut din 

jumătate de litru de borş proaspăt, 2 litri de apă 

de izvor, zeamă de la o lămâie şi trei linguri de 

miere. Toate componentele se pun într-un vas şi 

se amestecă bine, după care se introduc în sticle 

şi se păstrează la temperatura camerei. Se 

consumă întreg preparatul pe parcursul unei zile.  

Nutritioniştii nu recomandă borşul 

industrial, de cumpărat. Acesta conţine aditivi 

alimentari care dau un gust bun mâncării, dar 

este periculos pentru organism. Cel mai bun borş 

este cel preparat acasă. Ţăranii români preţuiesc 

acest lichid atât de mult încât talentul de 

gospodină al femeilor se apreciază în funcţie de 

cât de bine ştiu să prepare borşul.  
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ALIMENTE DESTINATE PERSOANELOR 

CU NEVOI SPECIALE 

 

Nume, prenume elev: Tomoiagă Crina 

Profesor coordonator: Duţă Camelia 

Colegiul National “Mihai Eminescu”, 

Baia Mare 

 

Mulţi dintre noi, poate majoritatea, sunt 

preocupaţi într-un moment al vieţii lor de 

menţinerea unei greutăţi corporale sănătoase. 

Unii dintre noi mergem la medic şi ni se spune: 

"Trebuie să slăbeşti!" - din diverse motive: poate 

că avem probleme cu articulaţiile, poate că avem 

probleme cu glicemia, poate pur si simplu 

suntem supraponderali si exista riscuri pentru 

sănătatea noastră ulterioară. Sau chiar ne dorim 

pur şi simplu o imagine mai bună, mai frumoasă, 

dorim să fim în formă, dorim să arătam trăznet - 

atât pentru noi, cât şi pentru ceilalţii. Felul în 

care abordăm o dietă e foarte important pentru 

felul în care vor evolua lucrurile în sănătatea 

noastră. Dacă ne "aruncăm" într-o dieta după 

ureche, cu restricţii mari, care să presupună 

eforturi mari de adaptare (mâncare care nu ne 

place, prea puţină faţă de ce suntem obişnuiţi, 

chinuri fizice, sport prea mult şi prea obositor, 

etc) riscăm să ne epuizăm, să ramânem cu 

impresii foarte proaste despre ideea de dietă - şi 

vom eşua mai devreme sau mai târziu. Efectul 

yoyo, de care se tem atât de tare mulţi dintre cei 

care ţin o dietă, apare tocmai pentru că ne 

gândim la dieta ca la ceva obositor și chinuitor. 

Alimentaţia dezechilibrată este conform 

specialiştilor una din cauzele creşterii numărului 

de persoane care suferă de diverse afecţiuni. 

Statisticile din întreaga lume arăta că obezitatea 

este cea mai raspândită boală de nutriţie. Mai 

îngrijorător este faptul că şi numărul copiilor 

supraponderali şi obezi este în continuă creştere. 

În 2008, conform Organizaţiei Mondiale a 

Sănătaţii, numărul persoanelor supraponderale 

din rândul adulţilor de peste 20 de ani, se ridică 

la 1,5 miliarde din care 500 milioane de persoane 

erau obeze. 

‖În ultimul timp auzim tot mai des 

mesaje care promovează alimentaţia sănătoasă, 

concept pe care mulţi oameni doresc să îl 

aprofundeze şi să îl adopte. Deseori, în 

supermarketuri, raioanele de produse bio sunt 

asaltate de cumpărători dornici să aleagă pentru 

familia lor, alimente sănătoase. Este adevărat că 

„bio‖ înseamnă un aliment mai sigur, dar nu şi 

sănătos dacă este dezechilibrat ca aport de 

energie si nutrienţi‖ a adăugat doctorul Maria 

Nitescu. 

Alimentaţia echilibrată şi sănătoasă, 

activitatea fizică constantă, controlul adecvat al 

greutaţii, precum şi al anumitor factori de risc, 

cum ar fi fumatul sau consumul excesiv de 

alcool, duc la o stare bună de sănătate. 

Persoanele care aleg un stil de viaţă sănătos sunt 

de cele mai multe ori, mai energice, mai fericite, 

cu un risc mai scăzut de îmbolnăvire. 

Alimentaţie sănătoasă pentru diabetici 

Faptul că aţi fost diagnosticat cu diabet 

înseamnă că puteţi continua să vă bucuraţi de o 

mare varietate de alimente ca parte a unei diete 

sănătoase. La început poate părea o provocare, 

https://sites.google.com/site/elixirultineretii/alimentatia/borsul
https://sites.google.com/site/elixirultineretii/alimentatia/borsul
http://www.ziare.com/viata-sanatoasa/sanatate/borsul-izvor-de-sanatate-1183564
http://www.ziare.com/viata-sanatoasa/sanatate/borsul-izvor-de-sanatate-1183564
http://www.ziare.com/viata-sanatoasa/sanatate/borsul-izvor-de-sanatate-1183564
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dar alegerile alimentare pe care le faceţi şi 

obiceiurile dumneavoastră alimentare sunt 

importante pentru a vă ajuta să vă îngrijiţi 

diabetul şi sănătatea pe termen lung. Această fişă 

reprezintă un punct de plecare, care vă 

furnizează informaţii privind alimentaţia corectă 

pentru diabetici. De asemenea, trebuie să vă 

adresaţi unui medic dietetician certificat pentru 

informaţii specifice personalizate pentru nevoile 

dumneavoastră. 

Zece paşi pentru o alimentaţie corectă  

1) Mâncaţi trei mese pe zi. Evitaţi să săriţi 

peste  mese şi distribuiţi micul dejun, prânzul şi 

cina în cursul  zilei. Acest lucru vă va ajuta nu 

numai să vă controlaţi  apetitul, ci şi să vă 

controlaţi nivelurile glicemiei. 

2)  La fiecare 

masă includeţi 

alimente care conţin 

carbohidraţi cu 

amidon, cum ar fi 

pâinea, pastele, pâinea 

chapati, cartofii, yam-

ul, tăiţeii, orezul şi cerealele. Cantitatea de 

carbohidraţi pe care o consumaţi este importantă 

pentru a vă controla nivelurile glicemiei.  

3)  Reduceţi cantitatea de grăsimi 

consumate, în special grăsimile saturate, 

deoarece o dietă cu un conţinut redus de grăsimi 

este benefică pentru sănătate. Alegeţi grăsimi sau 

uleiuri nesaturate, în special grăsimi 

monosaturate (de exemplu ulei de măsline şi ulei 

de rapiţă), deoarece aceste tipuri de grăsimi sunt 

mai bune pentru inimă. 

4)  Consumaţi mai multe fructe şi legume. 

Fixaţi-vă  ca obiectiv cel puţin cinci porţii pe zi, 

pentru a beneficia  astfel de vitamine, minerale şi 

fibre care să vă ajute să  vă echilibraţi dieta la 

nivel general. 

 

5)  Includeţi în dietă mai multă fasole şi 

linte cum ar fi fasole cu bob mare, fasole neagră, 

năut, linte roşie şi linte verde. 

6) Fixaţi-vă ca obiectiv cel puţin două porţii 

de peşte gras pe săptămână. 

7)   Limitaţi consumul de zahăr şi alimente 

dulci. Aceasta nu înseamnă că trebuie să adoptaţi 

o dietă fără zahăr. 

8)  Reduceţi cantitatea zilnică de sare din 

dieta  dumneavoastră la 6 g sau mai puţin – o 

cantitate mai mare poate cauza creşterea 

tensiunii arteriale, ceea ce  poate conduce la 

atacuri cerebrale şi afecţiuni cardiac 

9) Consumaţi alcool numai în cantităţi 

moderate – ceea ce înseamnă cel mult două 

unităţi de alcool pe zi pentru femei şi trei unităţi 

de alcool pe zi pentru bărbaţi. 

10) Nu consumaţi alimente sau băuturi 

speciale pentru diabetici. Acestea nu oferă niciun 

avantaj persoanelor cu diabet. Şi aceste alimente 

/ băuturi afectează nivelurile glicemiei, conţin la 

fel de multe grăsimi şi calorii ca şi produsele 

similare obişnuite, pot avea un efect laxativ şi 

sunt costisitoare. 

Alimentaţie sănătoasă pentru supraponderali 

Obezitatea reprezintă o problemă de 

sănătate publică care afecteaza tot mai multe ţari 

dezvoltate sau în curs de dezvoltare. Incidenţa în 

creştere are caracteristici de pandemie şi necesită 

atenţie specială urgentă datorită potenţialei 

mortalităţi şi morbidităţi asociate.Obezitatea se 

caracterizează printr-o depozitare în exces a 

grăsimii corporale. Termenul de supraponderal 

defineşte  masă ponderală (greutate corporală) 

care nu corespunde înălţimei persoanei. Din 

aceasta masa corporală (masa grasă si 

musculară) bărbaţii prezintă un procent de 

grăsime de 15-20% iar femeile 25-30%, astfel 

explicându-se predominanţa afectarii feminine.În 

funcţie de aceste limite, obezitatea poate fi 

definită ca peste 25% ţesut adipos la bărbat, cu 

limite între 21-25% şi peste 33% la femei, cu 

limite între 31-33%.  

Persoanele cu probleme de greutate 

trebuie să îşi axeze alimentaţia doar înspre 

anumite alimente chiar dacă nu urmează o 

anumită dietă. 

Sănătatea oamenilor în general depinde în mare 

măsura de mâncarea ingerată, cu atât mai mult 

cei care au probleme de greutate. 

Alimente permise pentru consum: 

- lipidele: uleiuri vegetale, unt însă în cantităţi 

reduse; - proteinele: carne slabă (vacă, miel, 

pasăre) rasol sau grătar, peşte slab (ştiucă, şalău, 
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lin), brânză de vaci, brânză slabă, (telemea 

desarată) urda, iaurt, lapte degresat, ou fiert şi 

ciuperci; - glucidele: legume şi fructe (în funcţie 

de conţinutul glucidic), zarzavaturi, pâine neagră 

sau intermediară (în cantitaţi moderate); lichide: 

zeamă de compot (îndulcit cu zaharină), sucuri 

de legume şi fructe preparate acasă şi bineînţeles 

cât mai multa apă. - sare 5 g/zi. Pentru a respecta 

acest gramaj citiţi şi conţinutul de sare de pe 

alimentele sau condimentele ambalate.  
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UN DAR AL NATURII 

 

Prof. Mihaela Sima, Liceul Teoretic “Constantin 

Brâncoveanu” , București 

 

Viața din ce în ce mai agitată a omului 

modern face ca acesta să-și neglijeze sănătatea. 

Îndepărtarea de tot ceea ce ne oferă cu 

generozitate natura conduce la apariția unor 

afecțiuni ale organismului, astfel este necesară 

adoptarea unui stil de viață sănătos care să 

includă o alimentație bogată în produse naturale.  

Mierea de albine, supranumită ―hrana 

zeilor‖ este cunoscută din cele mai vechi timpuri 

pentru calitățile ei deosebite, aliment prețios și 

medicament. Papirusurile egiptene și tăblițele 

din Mesopotamia mentioneaza efectul terapeutic 

al mierii. Aristotel a scris șase volume despre 

albine si produsele lor iar Hipocrate a folosit 

mierea în tratarea unor boli. Tracii numeau 

mierea hrană vie. 

Datorită conținutului său în glucoză și 

fructoză precum și în substanțe bioactive și 

nutritive mierea este hrănitoare și se asimilează 

ușor de catre organism. Reglează funcțiile 

organismului uman prin compușii săi, 435 de 

substanțe: vitamine, enzime, fitohormoni, acizi 

organici, compuși aromatici etc. Este 

recomandată într-o serie de afecțiuni: boli de 

inimă, răceli, afectiuni ale căilor respiratorii, 

oboseală, afecțiuni digestive, sterilitate, artrite, 

anemii etc. Are proprietăți bactericide, 

antiseptice, laxative și este un bun cicatrizant. 

Nu trebuie neglijat faptul că mierea este 

un aliment hipercaloric. La o sută de grame de 

miere corespund 335 calorii. Un kilogram de 

miere este echivalent sub raport caloric cu 1,680 

Kg carne de vaca, cu 50 de oua, cu 5,675 litri de 

lapte si cu 40 de portocale. 

În societatea modernă omul și-a lăsat 

amprenta pe mediul înconjurător, activitatea 

antropică conducând la dezechilibre ecologice 

majore care afectează omenirea. Poluarea este un 

cuvânt la modă care reflectă un fenomen real. 

Prevenirea și combaterea poluării reprezintă o 

cerință majoră a zilelor noastre, oamenii 

încercând să se apropie de natură. Se caută 

obținerea unor produse ecologice cât mai 

sănătoase. 

Mierea ecologică este mierea obținută 

într-o zonă nepoluată, certificată ecologic. Zona 

trebuie verificată astfel încât să fie fără surse de 

poluare industrială, surse de apă poluată, fară 

suprafețe cultivate care să necesite pesticide sau 

îngrășăminte. România promovează folosirea 

produselor ecologice obținute la standarde 

europene.  

Ca producători de miere, apicultorii 

români au pus în practică legislația și metodele 

de control echivalente cu standardele Uniunii 

Europene, care este cea mai mare piață de miere 

din lume. 

Apimondia este Federaţia Internaţională a 

Asociaţiilor de Apicultori şi a fost creată în 1893 

pentru a susţine apicultura la nivel internaţional. 

Organizaţia are sediul la Bucureşti. 

Policlinica Apimondia din Capitală 

utilizează produsele apicole ca mijloc de 

tratament, produse care se gasesc și în 

magazinele Apimondia. 

Asociația Crescatorilor de Albine și 

Apimondia/FIITEA a organizat la București în 

anul 2008 primul Simpozion Apimondia privind 

practica apicolă. La seminar au participat 

reprezentanții asociațiilor naționale ale 

apicultorilor din Europa, companiile din sectorul 

apicol și a domeniilor conexe acestui sector. 

Târgul Internațional de Miere organizat 

de Apimondia la București a prezentat produse 

apicole românești competitive pe piața 

internațională. 
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Compoziția mierii de albine 
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AMELIORATORI DE PANIFICAŢIE 

 

Prof. Fodo Daniela, Colegiul Tehnic 

Transilvania, Baia Mare 

 

Se întâmplă deseori ca făina de grâu să 

nu aibă proprietăţi fizice, biochimice şi 

tehnologice corespunzătoare pentru panificaţie, 

biscuiţi, paste făinoase etc. sau să fie 

necorespunzătoare din punct de vedere nutritiv.  

Acest lucru apare când compoziţia 

biochimică este dezechilibrată. De exemplu, 

uneori făina are un conţinut mic de gluten, sub 

26%, deci implicit conţinutul de proteină este 

necorespunzător. 

Deoarece structura şi calitatea pâinii se 

bazează pe scheletul glutenic, variaţia 

conţinutului de gluten va influenţa evident 

calitatea pâinii.  

De asemenea, foarte mare importanţă 

prezintă raportul gliadină/glutenină din gluten, 

care influenţează elasticitatea aluatului, 

extensibilitatea şi capacitatea făinii de a reţine 

apa.  

În ceea ce priveşte amidonul, important este 

raportul dintre amiloză şi amilopectină ce 

influenţează mult capacitatea de hidratare a 

făinii de grâu. Aceste raporturi sunt influenţate 

de soiul de grâu, condiţiile de recoltare, atacul a 

diverşi dăunători şi condiţiile de depozitare.  

Totodată, modificări ale activităţii 

enzimatice ale făinii de grâu, în sensul creşterii 

acesteia peste valorile normale, se răsfrâng 

asupra însuşirilor de panificaţie: încolţirea 

bobului de grâu în spic (activitate amilolitică 

mare), atacului de ploşniţa grâului (activitate 

proteolitică mare) şi a altor dăunători, fenomene 

COMPUS 

DENUMIRE 
CANTI 
TATE 

 

UNITATEA DE 

MĂSURĂ 

APĂ 18 % 

SUBSTANŢE 

ORGANICE 
TERNARE 

GLUCIDE 
ENERGETICE 76 % 

FIBRE urme - 

LIPIDE 

TOTAL 0,02 % 

SATURATE 0 % 

NESATURATE 0,02 % 

COLESTEROL 0 % 

PROTEINE 0,3 % 

VITAMINE 

A 
A 0 0 μg/100g 

total 

retinol şi 
echivalenţi 

în U.I. 

CAROTEN 0 - 

B1 TIAMINA 0,001 mg/100g 

B2 RIBOVLAVINA 0,35 mg/100g 

B6 PIRIDOXINA 0,037 mg/100g 

B12 CIANOCOBALAMINA 0 - 

C ACID ASCORBIC 0,5 μg/100g 

E TOCOFEROL 0,01 μg/100g 

K ANTIHEMORAGICA 0 - 

PP NICOTINAMIDA 0,13 mg/100g 

 ACID FOLIC 0 - 

 ACID PANTOTENIC 0,1 mg/100g 

MINERALE 

CALCIU 6 mg/100g 

CUPRU 0,04 mg/100g 

FIER 1 mg/100g 

FOSFOR 4 mg/100g 

MAGNEZIU 6 mg/100g 

MANGAN 0,005 mg/100g 

POTASIU 386 mg/100g 

SELENIU 0,9 μg/100g 

SODIU 1 mg/100g 

ZINC 0,25 mg/100g 
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http://www.produseecologice.org/miere-ecologica/
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http://www.bioterapi.ro/aprofundat/index_aprofundat_index_enciclopedic_substanteFer.html
http://www.bioterapi.ro/aprofundat/index_aprofundat_index_enciclopedic_substanteNatriu(sodiu).html
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de încingere a masei de boabe, depozitate în 

condiţii necorespunzătoare.  

Amelioratorii se folosesc atunci când este 

posibilă corectarea acestor defecte. 

Amelioratorii cuprind de obicei următoarele 

ingrediente de bază:  

1. Agenţi oxidanţi - care întăresc aluatul. 

Aceştia pot duce la reducerea timpului de 

procesare a aluatului, sau pot compensa 

calitatea slabă a proteinei din făină.  

2. Agenţi reducători - au rolul de a ajuta la 

dezvoltarea glutenului, reducându-se 

astfel timpul de malaxare şi diminuîndu-

se consumul de energie pentru malaxare.  

3. Emulgatori - au rolul de a întări aluatul, 

îmbunătăţesc toleranţa aluatului la 

malaxare şi la manipulare, determină 

creşterea volumului pâinii, îmbunătăţesc 

calităţile de feliere a produsului finit şi 

reduc efectul de învechire a pâinii.  

4. Enzime - au rolul de a îmbunătăţi 

producţia de gaze în aluat de către drojdie 

şi ajută la controlul mai eficient al 

consistenţei aluatului.  

 Amelioratorul complex este un amestec 

format de cele mai multe ori din: emulgator, 

gluten, agent oxidant, component enzimatic, 

suport şi afânător biochimic.  

Glutenul 

Glutenul se obţine din făină de grâu şi se 

comercializează sub formă de:  

1. gluten devitalizat - se caracterizează prin 

capacitate mare de hidratare, coeziune şi 

elasticitate, fiind utilizat mai mult pentru 

proprietăţile funcţionale (pâine, paste) şi 

mai puţin pentru valoarea nutritivă  

2. gluten vitalizat - se utilizează pentru 

îmbogăţirea în proteine a pâinii şi 

pastelor făinoase  

În panificaţie, glutenul intervine prin 

proprietăţile sale şi anume:  

• proprietăţi vâsco-plastice necesare tăriei 

aluatului; 

• capacitatea de a forma filme, atunci 

când masa vâsco-elastică este malaxată 

un timp mai îndelungat, cu rol în reţinerea 

umidităţii şi a gazelor, precum şi în 

determinarea volumului şi structurii 

pâinii; 

• capacitatea de a absorbi şi a reţine apa, 

ceea ce este important pentru obţinerea de 

produse cu miez moale, cu durata mare de 

păstrare; 

• aroma naturală a glutenului, care 

contribuie la aroma generală a produsului, 

deci la creşterea acceptabilităţii sale de 

către consumatori; 

• capacitatea de a se coagula sub acţiunea 

căldurii (la temperaturi mai mari de 

85
o
C), ceea ce conduce la formarea unei 

mase ferme cu menţinerea structurii 

ordonate iniţiale.  

Substanţele oxidante 

Aceste substanţe conduc la creşterea 

volumului pâinii, obţinerea unui miez mai 

deschis la culoare, textura mai bună a pâinii, 

coaja mai bună.  

Oxidanţii au un efect minim asupra 

formării de gaze dar afectează reţinerea de gaze 

în aluat.  

Substanţele oxidante se utilizează deci la 

ameliorarea făinurilor slabe.  

Ele îmbunătăţesc capacitatea de reţinere a 

gazelor şi menţinerea formei aluatului şi, ca 

urmare, cresc volumul şi porozitatea pâinii. Are 

loc, de asemenea, modificarea culorii miezului 

prin oxidarea pigmenţilor carotenoidici din făină.  

Doza de oxidanţi adăugată depinde de:  

• calitatea făinii, 

• gradul de extracţie al acesteia, 

• procedeul de preparare a aluatului şi 

intensitatea acţiunii mecanice exercitate 

asupra aluatului, în special în timpul 

frământării.  

În general, cu cât făina este mai slabă şi 

intensitatea acţiunii mecanice este mai mare, cu 

atât doza de oxidant este mai mare. Doza optimă 

de oxidant se stabileşte prin proba de coacere.  

Cel mai utilizat oxidant este acidul 

ascorbic.  

Enzimele 

Introducerea dirijată a enzimelor este mai 

veche de o sută de ani.  

Făina de malţ este folosită încă înainte de 

1886 pentru a ameliora activitatea amilolitică a 

făinii de grâu. De asemenea, făina de soia activă 

enzimatic a fost folosită pentru albirea făinii, 

respectiv a miezului pâinii.  

Enzimele sunt proteine complexe care au 

capacitatea de a accelera reacţiile biochimice. 

Sunt foarte specifice pentru reacţiile în cadrul 

cărora acţionează. În general în panificaţie se 

folosesc trei tipuri de enzime:  

1. amilaze care transformă amidonul în 

zahăr;  

2. proteaze care rup moleculele proteice  
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3. lipoxigenaza care albeşte făina şi 

întăreşte glutenul.  

Amilaza există în mod natural în făina 

din grâu încolţit sau în făina de malţ. Prin 

înmuierea cerealelor respective acestea încep să 

încolţească şi se produc diastaze. Cerealele 

malţificate sunt apoi uscate şi măcinate în făină 

malţată. Astăzi amilaza se produce în mod 

normal prin fermenţie fungică sau bacteriană. Se 

adaugă în aluat unde transformă o parte din 

amidonul prezent în făină în zaharuri asimilabile 

de către drojdie, deci se produce un volum mai 

mare de gaze de fermentaţie. De asemenea, 

amilazele întârzie gelatinizarea amidonului în 

timpul coacerii şi deci pâinea poate să crească 

mai mult în cuptor. Ambele acţiuni au ca rezultat 

creşterea volumului pâinii.  

Proteazele se adaugă cu mare atenţie şi 

în anumite doze. Acestea au ca efect slăbirea 

ireversibilă a glutenului şi din acest motiv se 

folosesc pentru tratarea făinurilor foarte 

puternice. Nu se folosesc în mod obişnuit în 

Europa, în America de Nord sunt folosite într-o 

oarecare măsură deoarece făinurile respective au 

un conţinut proteic mare, iar calitatea proteinei 

este superioară. Lipoxigenaza are rolul de 

oxidare a pigmenţilor care apar în mod natural în 

făină, rezultând o pâine mai albă. De asemenea, 

are rolul de a întări reţeaua glutenică similar 

ADA sau acidului ascorbic.  

Odată cu apariţia proceselor tehnologice 

rapide de obţinere a pâinii, adăugarea proteazelor 

din surse vegetale sau fungice a devenit 

predominantă.  

Deci introducerea enzimelor la fabricarea 

pâinii se face în funcţie de scopul propus. 

Stabilirea tipului şi dozei de enzimă se face în 

funcţie de proba de coacere.  

Emulgatorii sunt molecule complexe în 

structura cărora există o porţiune solubilă în apă 

şi o porţiune solubilă în grăsimi. Cu un capăt 

molecula deci se poate dizolva în apă şi cu un 

capăt în grăsimi şi acesta este principiul care stă 

la baza formării emulsiilor. Deşi există câteva 

teorii privind rolul emulgatorilor în aluat, 

acţiunea lor se cunoaşte destul de bine. 

Emulgatori cum ar fi esterii monogliceridelor 

cu acid diacetiltartric (DATEM) şi stearoil-

lactilaţii (SSL) întăresc glutenul şi îl fac mult 

mai extensibil. Efectul este că aluatul este 

capabil să reţină un volum mai mare de gaze în 

aluat, se reduce timpul de dospire, iar pâinea 

obţinută este mai moale şi cu o textură mai bună. 

De asemenea, aluatul este mai tolerant la 

supramalaxare şi la malaxare insuficientă.  

Alţi emulgatori cum ar fi monogliceridele 

saturate prin combinare cu amidonul din făină 

contribuie la păstrarea prospeţimii pâinii mai 

mult timp. Lecitina, un emulgator obţinut din 

soia îmbunătăţeşte capacitatea de reţinere a 

gazelor, dar este mai puţin eficient decât 

DATEM sau SSL. Dar are efectul unic de 

obţinere a unei coji care-şi păstrează mai mult 

timp crocanţa, deşi uneori este mai densă şi mai 

groasă. Din acest motiv este adeseori asociată în 

reţetele de amelioratori pentru baghete şi alte 

sortimente cu coajă crocantă.  

De asemenea, aceste substanţe 

interacţionează cu amidonul şi întârzie 

învechirea pâinii.  

Substanţele de suport 

Se introduc în ameliorator pentru a uşura 

dozarea acestuia în procesul de producţie. Ca 

suport se foloseşte amidonul sau făina.  

Acidul lactic 

Este un acidulant care se foloseşte în 

componenţa amelioratorilor complecşi pentru 

proprietăţile sale: agent de conservare - previne 

dezvoltarea microorganismelor nedorite 

(bacterii, mucegaiuri) care alterează calitatea 

produselor alimentare influenţează pozitiv 

proprietăţile tehnologice ale aluaturilor 

aromatizant  

Contribuie la corectarea făinurilor slabe, 

deoarece activează fermentarea drojdiei, 

volumul, porozitatea şi elasticitatea miezului, 

precum şi gustul şi aroma produsului finit.  

În concluzie... 

Amelioratorii de panificaţie sunt o 

combinaţie de cinci tipuri de ingrediente. 

Performanţele amelioratorilor depind de modul 

în care s-au ales ingredientele precum şi de doza 

lor de utilizare în ameliorator. Activitatea lor, în 

general, depinde de calitatea făinii, tipul de 

echipamente şi metoda de producţie folosită, 

precum şi de natura produsului finit. ―Reţeta 

amelioratorului joacă un rol important, care 

devine din ce în ce mai important ţinând cont de 

tendinţa actuală de orientare spre produsele în 

întregime naturale‖ a afirmat Norbert Grouet de 

la Divizia de Ingrediente Lesaffre.  

În tabelul alăturat vă prezentăm acţiunea 

amelioratorilor în fiecare etapă a procesului 

tehnologic.  
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toleranţei 
datorită 

acţiunii  

esterilor 
DATA  

prevenirea 

înmuierii 
aluatului 

Coace-re 

creştere 
mai mare 

în cuptor 

ameliorare
a aspectu-

lui 

  

Produs 
finit 

 

ameliorarea 

aromei 

îmbunătă

ţirea 
culorii 

cojii 

îmbunătă
ţirea 

aromei 

ameliorar
ea 

structu-

rii 
miezu-lui 

ameliorare

a texturii 

miezului 

un miez mult 

mai uniform 

coajă 
crocantă 

întârzierea 

procesului 
de învechire  
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controlată creşterea volumului 
ameliorarea aspectului 

Mulţi brutari tradiţionali evită să 

folosească amelioratori. Parţial aceasta se poate 

explica referitor la imagine, sau la dorinţa de a 

evita folosirea ―chimicalelor‖, sau temerii de a 

folosi bromat de potasiu, care nu se mai foloseşte 

în Statele Unite. Pe de altă parte brutarii din 

America de Nord îşi permit luxul de a avea la 

dispoziţie făinuri foarte bune, cu conţinut proteic 

mare, astfel încât practic nu mai au nevoie să 

foloseasă amelioratori.  

Pâinea fabricată fără ―aditivi chimici‖ 

poate fi percepută ca fiind mult mai sănătoasă 

pentru consumatori, dar pe de altă parte toate 

ingredientele ce intră în reţeta unui ameliorator 

au fost testate din toate punctele de vedere 

pentru a obţine aprobarea FDA. În timpul 

procesului tehnologic aceşti aditivi acţionează, 

apoi se transformă în substanţe fără gust, fără 

influenţă nocivă. Brutarii care sunt preocupaţi de 

imagine pot totuşi să beneficieze de avantajele 

folosirii amelioratorilor obţinuţi pe cale naturală, 

de exemplu drojdie dezactivată care aduce un 

aport natural de L-cisteină, sau usturoi 

dezodorizat. Ambele ingrediente sunt reducători 

naturali şi contribuie la reducerea timpului de 

malaxare şi a tăriei aluatului.  

Amelioratorii sunt aditivi care au fost 

elaboraţi cu precădere în ultimul secol ca o 

soluţie pentru accelerarea şi diminuarea 

variabilităţii procesului tehnologic de fabricare a 

pâinii. Aceasta a dus la creşterea eficienţei 

procesului tehnologic şi la obţinerea unei pâini 

de calitate constantă şi îmbunătăţită. Progresele 

realizate în domeniu continuă să crească 

eficienţa amelioratorilor puşi la dispoziţia 

brutarilor.  
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Racoviţă” Baia Mare 

prof. Oşan Mirela, Şcoala Gimnazială 

„Alexandru Ivasiuc” Baia Mare 

 

„Sănătatea este un cuvânt mare. Ea cuprinde nu 

numai corpul, mintea și spiritul ci și perspectiva 

unui om.”   (James H. West)

 Trăim într-o societate a urgenţei, 

dominată de o mentalitate a rezolvărilor rapide, 

şi de aceea ne vine greu să acceptăm că o 

sănătate de bună calitate nu poate fi pusă la 

dispoziţie imediat, la cerere.  

http://www.foodingredientonline.com/
http://ro.wikipedia.org/
https://sites.google.com/site/tehnologpanificatie/tehnologia-de-fabricare-a-painii/amelioratori--panificatie
https://sites.google.com/site/tehnologpanificatie/tehnologia-de-fabricare-a-painii/amelioratori--panificatie
https://sites.google.com/site/tehnologpanificatie/tehnologia-de-fabricare-a-painii/amelioratori--panificatie
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Datele ştiinţifice confirmă că deciziile pe 

care le luăm oră de oră, zi de zi, determină în 

mare măsură starea sănătăţii noastre şi  bolile de 

care suferim.  

„Sănătatea este darul cel mai frumos şi 

mai bogat pe care natura ştie să îl facă. Cea mai 

preţioasă comoară şi totodată cea mai uşor de 

pierdut sau alfel spus: comoara tot mai rău păzită 

de oamenii contemporani‖ (E. Augier). Într-o 

lume a calculatoarelor şi a tehnologiilor 

moderne, omul este de orice mai interesat decît 

de sănătate. Fără sănătate nu putem să ne 

bucurăm de timpul liber, de familie, nu putem 

performa corespunzător la şcoală, la serviciu. 

Ulterior pot apărea probleme care să ne complice 

viaţa. 

Una din 

aceste probleme 

este și infecția cu 

Helicobacter 

pylori. Infecția 

apare ca urmare a 

colonizării 

bacterei în 

stomac și în 

porțiunea inițială 

a intestinului subțire care produce în prima fază 

iritația mucoasei gastrice, gastrita, ulcer gastric 

sau duodenal. 

Conform Organizației Mondiale a 

Sănătății bacteria Helicobacter pylori este 

prezentă la aproximativ jumătate din populația 

generală, iar în cazul majoritătii persoanelor al 

căror tract digestiv este contaminat nu apar 

simptome de boală. Totodată OMS a catalogat 

infecția ca fiind ca carcinogenă de tipul I, acest 

lucru fiind susținut de numeroși cercetători. În 

urma a numeroase cercetări s-a observat că: 

 incidența este maximă în primii ani de viață 

după care scade exponențial în perioada 

adultă; 

 metoda ideală pentru studiul epidemiologic 

este metoda serică prin care se pun în 

evidență anticorpii Ig G anti Helicobacter 

pylori; 

 metoda standard de stabilire a statusului 

unei persoane cu privire la infecție este 

endoscopia cu prelevare de biopsii; 

 eradicarea infecției cu Helicobacter necesită 

terapie muti-medicamentoasă (antibiotice și 

antiacide) dar și regim alimentar specific; 

 majoritatea cazurilor de reinfecție apar ca 

urmare a recurenței și nu a reinfestării cu 

bacteria patogenă; 

 factorii de risc pentru infectarea cu 

Helicobacter pylori sunt legați de condițiile 

de viață, precum: viața în medii aglomerate, 

lipsa unei surse de apa potabilă, viața în 

țările în curs de dezvoltare, viața alături de o 

persoană infectată. 

  Principala măsura în eradicarea bacteriei 

o reprezintă schema de tratament pe care o 

decide medicul gastroenterolog, dar foarte 

impotantă este și partea de regim alimentar 

specific. Astfel, în privința alimentelor, sunt 

interzise următoarele: prăjelile, condimentele, 

brânzeturile grase, grăsimile, fripturile, 

afumăturile, cârnații, conservele de carne, 

fructele acre (citrice, kiwi), legumele fibroase 

(ridichi, fasole uscată), pâinea neagră, dulciurile 

concentrate (dulceața sau gemul), alcoolul, 

băuturile carbogazoase (inclusiv apa minerală). 

Ceapa şi usturoiul trebuie consumate în cantități 

moderate. Trebuie să mâncați încet, să mestecați 

bine şi să nu consumați lichide în timpul mesei. 

În afara regimului clasic (pentru gastrite sau 

ulcer - cu lapte, smântână, supe de legume, carne 

fiartă de vită sau pui) se recomandă sucul de 

brocoli, sucul de cartofi.  

 Dacă tot vorbim de brocoli putem adăuga 

următoarele: este o legumă cu un conținut 

crescut de calciu, aproape un echivalent al 

laptelui în alimentație. Conține seleniu şi 

compuşi cu sulf, cu importante efecte 

antioxidante şi anticancerigene. Conține de 

asemenea un compus fitochimic (sulforaphane) 

care distruge bacteria Helicobacter pylori. Acest 

compus împreună cu alții – indoli – au 

proprietăți importante anticancerigene utile în 

prevenirea cancerului de sân, cancerului gastric, 

a melanomului malign, a leucemiilor. Studii 

recente efectuate pe celule tumorale au arătat că 

sulforaphane opreşte chiar înmulțirea celulelor 

canceroase intervenind în stoparea diviziunii 

celulare. Sulforaphane este un compus care 

stimulează şi enzimele de detoxifiere din ficat, 

ajutând la curățarea mai rapidă a substanțelor 

cancerigene din organism. 

 O altă proprietate interesantă a acestei 

legume constă în eliberarea, în momentul tăierii, 

mestecării sau digerării, a unui compus cu sulf – 

sinigrin cu rol în inhibarea înmulțirii celulelor 

tumorale şi în inducerea apoptozei acestora 

(moartea celulara programată). O cană de 

broccoli fiert conține 74 mg de calciu plus 123 

mg de vitamina C care îmbunătățeşte 

semnificativ absorbția calciului, totul cu doar 44 

calorii. Prin comparație o portocală nu conține 
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calciu, are 69 mg de vitamina C şi cu 50% mai 

multe calorii. 

 Revenind la discuția referitoare la 

infecția cu Helicobacter pylori, ca și măsuri de 

prevenire oferite de Direcțiile de Sănătate 

Publică, în zonele în care infecția cu 

Helicobacter pylori şi complicațiile acesteia sunt 

frecvent întâlnite, medicii efectuează testări de 

tip screening în rândul populației aparent 

sănătoase. Testarea preventivă pentru 

Helicobacter pylori poate înlătura riscul 

dezvoltării unor complicații severe ale infecției 

cu această bacterie, cum ar fi cancerul gastric.  

 În prezent nu există în lumea medicală un 

consens în ceea ce priveşte tratarea pacienților 

care nu prezintă semne şi simptome clare ale 

infecției cu Helicobacter pylori. În cazul în care 

considerați că ați putea avea o infecție cu 

Helicobacter pylori este indicat să consultați 

medicul de familie. Împreună cu acesta, puteți 

stabili dacă este sau 

nu necesar să 

efectuați anumite 

analize şi 

investigații care să 

depisteze eventuala 

prezență a 

Helicobacter pylori 

la nivelul stomacului. 

 Adevărul fundamental este că echilibrul, 

cumpătarea nu numai în ceea ce mâncăm, ci în 

întregul nostru stil de viaţă, este cheia care ne 

deschide calea către sănătatea şi fericirea de 

durată. Stilul de viaţă sănătos, echilibrat şi 

consistent constituie o veritabilă reţetă utilă 

pentru prevenirea şi tratarea celor mai mari 

ameninţări la adresa sănătăţii și vieţii omului 

modern. Vedem deci că în multe cazuri motto-ul 

următor este valabil: „Singurul mod de a-ți 

păstra sănătatea este să mănânci ceea ce nu vrei, 

să bei ceea ce nu-ți place şi să faci ceea ce n-ai 

face.‖ (Mark Twain) 
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Pălinca de Bihor este o marcă de 

băutură spirtoasă tradițională românească din 

județul Bihor. Este un produs cu denumire 

geografică protejată și recunoscută în România 

pentru băuturi spirtoase. 

Pălinca de Bihor se obține prin dublă 

distilare din fructe fermentate. Se folosesc mai 

ales prune, dar și mere, pere, gutui, piersici și 

alte fructe. Perioada de 

fermentație este lungă 

(între 3 și 6-7 luni, variind 

în funcție de fructele 

folosite). Distilarea se 

realizează în cazane 

speciale de cupru, cu 

spirală dublă de răcire. 

Produsul finit are un 

conținut ridicat de alcool, 

cu o tărie de 50 de grade. 

Pălinca este o băutura 

alcoolică tradiţională românească, obținută 

exclusiv prin fermentarea alcoolică şi distilarea 

unui fruct cărnos sau a unui amestec de fructe ori 

a unui marc de fructe, sau a unui suc din acest 

frunct ori dintr-un amestec de fructe, în prezenţa 

sau lipsa sâmburilor. 

Din punct de vedere fizic, distilarea este 

procesul de trecere al unui lichid în stare de 

vapori, prin fierberea acestuia într-un recipent, 

rezistent la temperaturi ridicate şi condensarea 

vaporilor rezultaţi într-un sistem răcitor.  

Pălinca de la prima distilare, în Bihor, se 

numeşte vutcă şi are cel mult 25 grade.  

Ca să ajungă la tăria specifică vutca se fierbe a 

doua oară la foc potolit.  

Pălinca obţinută de la a doua fierbere se 

numeşte faţadă, adusă la tăria de 50% vol alcool 
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prin diluţia cu o anumita apă, a căror izvoare 

numai pălincăraşu o cunoaşte. 

Pălinca proaspăt obţinută în urma 

distilării borhotului, are miros şi gust înţepător, 

aspru, aromă slabă şi lipsită de fineţe. Unii 

producători de pălincă, consideră că butoiul 

‖şlefuieşte pălinca‖. Pălinca Tramuţa este o 

băutura tradiţională rezultată din dubla distilare a 

prunelor bine coapte şi fermentate în vase de 

lemn. Tăria alcoolică este de 50-52% vol. 

Pălinca Trămuţa este învechită minimum un an 

în vase de dud sau stejar de la care capătă o 

culoare uşor gălbuie păstrându-şi însă aroma şi 

buchetul prunelor bine coapte.Învechite în vase 

de sticlă, rămâne incoloră cu aroma şi buchetul 

caracteristic. 

Pălinca Trămuţa turnată în pahar trebuie 

să înconjoare circumferinţa acestuia cu un guler 

de mărgele, care să dureze …. Spre încântarea 

consumatorului şi fala pălincarului. 

Calitatea băuturii tradiţionale Trămuţa 

este dată de măiestria pălincarului căpătată de la 

bunici şi părinţi , dovadă ca numai unele dintre 

aceste băuturi tradiţionale sunt distinse cu 

medalia de aur la concursurile organizate.  

Producătorul oferă o gamă variată de 

pălincă: prună, măr, caise, piersici, cireșe, 

pere. Pălincă bobonită: faimoasa pălincă cu 

ardei iute, mentă, porumbele deja cunoscute de 

unii și apreciate de alții, dar vă oferă și pălincă 

cu salvie, hrean, busuioc, urzică, cătină, 

cimbrișor, lavandă, și ultima descoperire pălinca 

cu sculătoare sau ‖viagra românescă‖. 

Capacitate: 200ml/250ml/330ml/500ml  

Vol. Alcool 50% ! 

Pălincă cu Ardei Iute 

Ardeiul iute este un 

remediu pentru: 

Dureri de gât, 

Rinita (guturai), 

Bronşită cronică, 

Reumatism, 

Balonare,  Digestie 

lentă, Gripă în fază incipientă,  Sensibilitate la 

frig, Circulaţia sângelui, Intăreşte inima, arterele 

şi nervii, Circulaţie periferică deficitară, Dureri 

musculare 

 

Pălincă cu Mentă 

Menta remediu natural 

pentru: Colici intestinali,  

Digestie lentă, Balonare , 

Paralizie, Reumatism,  

Sinuzită, Calculi biliari, 

Gastro-intestinal puternic    Indigestiei şi stări de 

voma, Calmarea durerilor de cap, Probleme 

respiratorii. 

Pălincă cu Hrean 

Hreanul, cultivat graţie 

virtuţilor terapeutice: 

Bronşita, Anemie, Sinuzită,  

Rinită, Gută, Digestie lentă,  

Gripă, raceală, Guturai, tuse- 

gargară, Polipii uretrali, Tuberculoză pulmonară, 

Gastrită hipoacidă, hiperacidă, Tratarea căilor 

respiratorii superioare 

Pălincă cu Porumbele 

Porumbelele sunt un remediu 

pentru: 

Porumbele sunt folosite în 

scopuri terapeutice precum: 

Hipertensiune arterială,  

Oboseală, Insomnie, Depresii, Constipaţie,  

Bronsită cronică, Tuse convulsivă, Agent 

puternic împotriva colesterolului „rău‖, Scăderea 

capacităţii de apărare a organismului 

Pălincă cu Salvie 

Salvia este un remediu pentru: 

"Dorinţa salviei este să-i facă 

pe oameni nemuritori" 

Bronsită, Astm, Sinuzită, 

Indigestie, Balonare, Dureri 

menstruale, Tulburări de menopauză, 

Transpiraţie excesivă, Echilibrant nervos şi 

hormonal, Stimulent al activităţii cerebrale,  Boli 

respiratorii cu secreţii abundente 

Pălincă cu Lavandă 

Lavanda este folosită în 

tratamente naturiste pentru: 

Depresie, Dureri de cap , 

Migrene, Ameţeală, Aritmie 

cardiacă, Anxietatea, Arsuri de gradul I și II, 

Muscături de animale, Inţepături de insecte, 

Afecţiuni cardiace cu substrat nervos, Crizele 

biliare însoţite de dureri de cap 

Pălincă cu Busuioc 

Busuiocul este un remediu 

pentru: Antidepresiv, Tonic 

general, Tonic nervos, 

Anorexie, Dureri de cap, 

Balonare, Afecţiuni 

gastrointestinale, Stimulent imunitar, Oboseală 

intelectuală, Impotenţă, frigiditate, Antiseptic 

intestinal, Infecţii renale şi urinare 

 Pălincă cu Cătină 

Cătina, o comoară naturistă 

pentru: Cancer, Strânge 

ţesuturile, Ajută la cicatrizare, 
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Distruge infecţiile, Viermii intestinali, 

Tratamentul ulcerului, Boli gastrointestinale, 

Reface celula ficatului, Tonifică întregul 

organism, Limitează procesul inflamator, 

Intărirea sistemului imunitar 

 Pălincă cu Urzică 

Urzica este un remediu pentru: 

Căderea părului, Eczeme, 

Ulceraţii, Micoze, Pete pe piele, 

Sciatică, Hemoroizi, 

Reumatism, Bătături dureroase, 

Afecţiuni gastro-intestinale, Calculoză renală, 

Inflamaţii ale nervilor 

Pălincă cu Cimbrişor 

Cimbrişorul este un remediu 

puternic pentru:  

Boli de nervi, Nevroze faciale, 

Reumatism, Dureri de ovare , 

Scleroza în plăci, Tulburari 

menstruale, Boli de plămâni, 

Afecţiunile reumatismale, Încetinirea creşterii la 

copii, Boli ale căilor respiratorii, Infecţii ale 

traiectului urinar 

Pălincă cu Sculătoare 

Sculatoare sau "viagra 

romanească" are proprietăţi 

afrodisiace: Stimulează 

erecţia, Creşterea potenţei, 

Combate frigiditatea, Trezirea 

senzualităţii, Măreste apetitul 

sexual, Secretia hormonilor sexuali, Stimulează 

activitatea gonadelor 

Promovarea produsului 

Din fragedă pruncie, viaţa bihoreanului 

Florian Chişe, sau Florea Tramii, cum îl ştiu 

oamenii din satul natal Tulca, a gravitat în jurul 

tradiţionalei pălinci.Ca afacerea să fie legală şi 

protejată, bihoreanul a avut nevoie de licenţă de 

fabricaţie şi de atestatul Oficiului de Stat pentru 

Invenţii şi Mărci. Doi ani a aşteptat după acte, 

dar nu degeaba. Din 2002, Pălinca Trămuţa, 

denumită aşa după porecla din sat, e recunoscută 

oficial ca brand autentic românesc, iar de atunci 

Florea Tramii bate ţara în lung şi-n lat, 

participând la toate târgurile şi expoziţiile de 

produse tradiţionale şi ecologice. 

Pălinca lui a devenit apreciată, iar premiile 

obţinute au dus faima brandului Trămuţa în 

întreaga Românie. Este şi motivul pentru care, 

din 2008, tulcanul e singurul bihorean invitat în 

fiecare an la expoziţiile de produse 

agroalimentare organizate la Ministerul 

Agriculturii şi dedicate Zilei Mondiale a 

Alimentaţiei, pe 15 octombrie (foto). 

Însă dovada cea mai clară a aprecierii 

ministeriale a venit în ianuarie 2013. Nu mică i-a 

fost mirarea lui Flore când s-a trezit sunat de la 

Bucureşti să confirme participarea la "Târgul 

Verde", cel mai mare târg mondial ce 

promovează produsele tradiţionale, organizat 

anual în capitala Germaniei, la Berlin, şi unde 

România a fost reprezentată de 27 de producători 

locali şi firme specializate pe producţia de 

alimente şi băuturi 100% naturale. 

Mândru că se număra printre puţinii aleşi să 

cinstească peste hotare tricolorul românesc, 

tulcanul a acceptat invitaţia, fără să-i pese că 

ministerul n-a asigurat decât standul de la târg, 

transportul, cazarea şi masa fiind pe cheltuială 

proprie. "Io am fost şi singuru' bihorean invitat, 

dar şi singuru' pălincar dân Ardeal", se făleşte 

Florea Tramii. 

 

Bibliografie: 

1. http://palincatramuta.blogspot.ro 

2. http://ro.wikipedia.org 

3. www.adevărul.ro  

 

CHIA – SEMINȚE CU PROPRIETĂȚI 

EXCEPȚIONALE 

 

prof. Hauler Coralia,  

Colegiul Tehnic Transilvania, Baia Mare 

 

Semințele 

de chia sunt 

printre cele mai 

mărunte semințe 

din lume, având 

însă proprietăți 

excepționale. Ele 

au fost menționate 

încă din secolul al 

XVI-lea în 

documentele 

aztece – Codex Mendoza – afirmându-se că sunt 

cele mai complexe surse de energie și putere. 

Cercetătorii apreciază că vechii azteci 

aveau o stare de sănătate incomparabil mai bună 

decât cea a europenilor, a celor din Egipt sau din 

Orientul Mijlociu, iar aceasta s-ar putea explica 

și prin folosirea respectivei plante. 

Aztecii cunoșteau calitățile semințelor de 

chia, pe care multă vreme le-au folosit ca aliment 

de bază.  

http://palincatramuta.blogspot.ro/
http://ro.wikipedia.org/
http://www.adev?rul.ro/
http://www.ziare.com/viata-sanatoasa/sanatate/
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Se spune că tributul și taxele localnicilor 

către preoțimea și nobilimea aztecă erau adesea 

plătite în semințe de chia. 

Numele de chia derivă de la cuvântul 

"chian" din dialectul Nahuatl al limbii aztece, 

care înseamnă gras, uleios. 

Semințele de chia provin de la planta 

numită Salvia hispanica L. (Lamiaceae), 
originară din America de Sud și consumată de 

azteci și mayași timp de secole întregi.  

Chia 

este o plantă 

erbacee 

anuală, înaltă 

de până la 1 

m, cu frunze 

opuse de 4-8 

cm lungime 

și 3-5 cm 

lățime. 

Florile sunt 

purpurii sau 

albe și 

produc 

ciorchini în 

spic la vârful fiecărei tulpini. 

Chia este cultivată pentru semințele sale 

care, recunoscute pentru înalta lor valoare 

nutrițională, se înscriu cu ușuriță în categoria 

alimentelor minune.  

Seminţele de chia sunt mici, ovale, cu 

diametru de cca 1-2 mm pestriț colorate cu maro, 

gri, negru și alb. Uleiul din semințe de chia are 

un conținut ridicat de acizi grași omega 3. 

Semințele de chia sunt consumate tradițional în 

Mexic și în sudul SUA, dar nu 

sunt cunoscute pe scară largă în 

Europa. 

Astăzi chia este 

cultivată pentru comercializare 

în Mexic, Bolivia, Argentina, 

Ecuador, Australia și 

Guatemala.  

În 2008 Australia a fost cea mai mare 

producătoare de chia.  

Cercetările efectuate în ultimii ani, în 

Europa, au reconfirmat tradiționalele calități ale 

acestui ingredient alimentar și, ca urmare, în anul 

2009, Uniunea Europeană a aprobat folosirea 

semințelor de chia ca, hrană nouă (NF), 

permițând să intre ca ingredient pentru produsele 

de pâine și patiserie în proporție de până la 5%. 

Semințele de chia sunt unele dintre 

alimentele cu un conținut nutrițional valoros. 

Deși sunt destul de puțin folosite în bucătăria 

românească și europeană, semințele de chia ar 

trebui consumate zilnic, întrucât au o 

concentrație mai mare de acizi grași omega 3 

decât peștele, mai multe proteine decât soia și 

mai multe fibre decât semințele de in, de 

asemenea dețin un volum apreciabil de 

antioxidanți și minerale.  

O altă caracteristică cheie a semințelor de 

chia este că acestea nu conțin gluten. Unele 

persoane nu tolerează glutenul, suferind de o 

afecțiune numită boala celiacă.  

Un plus pe care îl aduc aceste semințe 

este faptul că de regulă se comercializează 

varianta bio întrucât planta emană un miros care 

alungă dăunătorii și ca atare nu necesită stropiri 

cu pesticide. 

Tabel nutrițional semințe chia 

Există mulţi factori de care depinde 

concentraţia în componenţi activi a seminţelor de 

chia. Unul dintre aceştia este zona de cultivare a 

plantei. 

Schimbările climatice, disponibilitățile de 

nutrienți, anul de cultivare, sau condițiile de sol 

joacă un rol crucial privind compoziţia chimică a 

seminţelor. 

De exemplu, conținutul de proteine tinde 

să scadă pe măsură ce temperatura creşte. 

S-a observat de asemenea o relaţie 

inversă între altitudine și conținutul de acizi grași 

saturați; astfel, la altitudine joasă, se remarcă o 

creștere a conținutul de acizi grași saturați în 

zonele în care temperatura a fost ridicată. 

În timpul dezvoltării semințelor din 

aprilie-mai, o creștere a temperaturii mediului, a 

http://www.sfatulmedicului.ro/Suplimente-nutritive/acizii-grasi-omega-3_9123
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determinat o scădere a conținutului de acizi grași 

polinesaturați. 

Un alt factor care poate contribui la 

diferențe în compoziția chimică a semințelor de 

chia este stadiul de dezvoltare a plantei. 

A fost demonstrat că în timpul dezvoltării 

conținutul de acid α-linolenic (omega 3) a scăzut 

cu 23%, de la stadiul incipient la stadiul 

maturizat al seminței. Acest lucru a dus în 

același timp la creșterea conținutului de acid 

linolenic (omega 6) și de lignină. 

Chia este o sursă bogată de fibre 

alimentare, atât solubile cât și insolubile.  

Atunci când intră în contact cu apa, 

fibrele formează o substanță gelatinoasă care 

crește și se umflă crescând în dimensiune. 

Instaurează senzația de plenitudine și inhibă 

apetitul, impiedicând supraalimentarea, care 

determină apariția supraponderalității și a 

obezității. 

Semințele sunt un aliment benefic și 

pentru cei care suferă deja de diabet, întrucât au 

un indice glicemic foarte mic și favorizează 

digerarea lentă a alimentelor. 

Fibrele solubile au numeroase beneficii: 

reglează nivelul glicemiei și reduc colesterolul.  

Fibrele insolubile nu absorb apa și nici nu 

se dizolvă în apă. Ele trec prin sistemul digestiv 

fără a-și modifica prea mult forma. Fibrele 

insolubile oferă beneficii sănătății intestinului: 

reglează tranzitul intestinal și reduc riscul pentru 

cancer de colon. 

 Organismul uman are nevoie de cantități 

destul de mari de proteine, pe care trebuie să le 

extragă din alimentație, deoarece proteinele nu 

sunt stocate în organism.  

Chia este o sursă complexă de proteine, 

având toți aminoacizii esențiali într-o formă 

extrem de ușor de digerat. Aminoacizii sunt 

folosiți pentru sinteza proteinelor organismului și 

reprezintă totodată și o sursă de energie 

alimentară.  

Semințele de chia conțin triptofan, un 

aminoacid care are efecte pozitive asupra 

somnului din timpul nopții. Triptofanul ajută la 

relaxarea organismului și la pătrunderea mai 

rapidă în transa specifică somnului, astfel încât 

organismul să se odihnească corespunzător. 

Proteinele, alături de acizii grași omega 

3, fibre și alte tipuri de substanţe nutritive 

întăresc imunitatea și previn apariția bolilor. 

 Chia este o sursă excelentă de 

antioxidanți. 

Antioxidanții sunt substanțe care protejează 

celulele organismului de distrucția cauzată de 

molecule instabile cunoscute sub numele de 

radicali liberi.  

 O alimentație ce conține antioxidanți 

încetinește procesul de îmbătrânire a 

organismului și creierului, reducând astfel riscul 

bolilor cronice cum sunt boala Alzheimer sau 

degenerescența musculară. 

 Seminţele de chia joacă un rol important 

în menținerea tinereții și naturaleții 

organismului, datorită conținutului crescut de 

antioxidanți. Aceste substanțe nutritive previn 

degradarea celulelor din organism și ajută la 

combaterea afecțiunilor care îmbătrânesc corpul.  

Nu doar antioxidanții contribuie la 

sporirea longevității organismului. Fibrele care 

ajută digestia și detoxifică organismul sunt la fel 

de importante pentru a menține sănătatea 

organismului și a preveni îmbătrânirea. 

Concentrația bogată de acizi grași omega 

3 care se găsește în semințele de chia ajută la 

lubrifierea articulațiilor și la menţinerea supleții 

acestora. Odată ajunși în organism, acizii grași 

esențiali se transformă în prostaglandine, o 

substanță care combate durerile și inflamațiile. 

Chia este un aliment bogat într-o 

varietate de vitamine, minerale și oligoelemente, 

în special:calciu – asigură rezistența oaselor și 

dinților, precum și funcţionarea adecvată a inimii 

și sistemului neuromuscular, fier – este 

constituentul multor proteine, cea mai 

importantă fiind hemoglobina, care transportă 

oxigenul din plămâni către mușchi și toate 

organele corpului, magneziu – favorizează 

absorbția în organism a calciului și joacă un rol 

cheie în rezistența oaselor și dinților; este de 

asemeni esențial pentru menținerea unei inimi 

sănătoase, prin stabilizarea ritmului cardiac și 

reglarea coagulării sângelui, fosfor – 

aprovizionează organismul cu fosfat, principala 

componentă a structurii osoase; este de asemeni 

necesar pentru a maximiza efectele benefice ale 

calciului, potasiu – ajută la reglarea presiunii 

arteriale, menține echilibrul apei în țesutul 

adipos și muscular și asigură buna funcționare a 

celulelor.  

Chia sunt ideale pentru persoanele care 

vor să adopte un stil de viaţă sănătos. 

Seminţele de chia pot fi consumate sub 

diferite forme: adăugate în smoothie-uri, iaurturi, 

chiftele, shake-uri, sandviciuri, supe, sucuri, în 

compoziția pentru clătite, făcute budinci, în 

http://www.sfatulmedicului.ro/Obezitatea/obezitatea-a-ghid-medical_896
http://www.sfatulmedicului.ro/Diabetul-Zaharat/complicatiile-diabetului_4610
http://www.sfatulmedicului.ro/Alimentatia-sanatoasa/legume-bogate-in-proteine_9788
http://www.sfatulmedicului.ro/Varsta-a-treia/dieta-anti-imbatranire_1500
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pâinici raw, în salate sau presarate în cerealele de 

dimineață. 

Și frunzele de chia sunt folosite pentru 

prepararea salatelor și a diferitor garnituri 

culinare, favorizând buna digestie a alimentelor 

grele și grase. 

Un profesor emerit, de la universitatea 

din Arizona spunea:"Dacă ar trebui să aleg, 

dintr-o gamă de produse alimentare, pe care s-o 

iau cu mine pe o insulă pustie, n-aș alege decât 

chia. Conține surse alimentare bogate, este 

săracă în colesterol și scade riscul bolilor 

cardiace. După o lună de cură, m-aș întoarce 

acasă înotând". 
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URZICA – O PLANTĂ MINUNE 

 

Prof. TodoruȚ Victor,  

Colegiul Tehnic Transilvania, Baia Mare 

 

Pentru că nu sunt pretenţioase, nu trebuie 

udate şi nici plivite, urzicile cresc peste tot, fără 

să fie semănate de cineva. Le poţi vedea de 

primavara devreme până toamna, târziu, pe lângă 

garduri, pe marginea drumurilor şi a apelor, în 

gradini şi livezi, pe dealuri şi chiar mai sus, în 

zona alpină. Urzicile se culeg numai din zonele 

nepoluate. Cele de pe marginea drumului ori de 

pe lângă case pot conţine plumb care este toxic 

pentru organism. 

Urzica (Urtica dioica) este o specie de 

plante erbacee, perene, din genul Urtica, familia 

Urticaceae, şi este alcătuită din: rădăcină, 

tulpină, flori şi seminţe. 

 Partea subterană: 

rizom subțire, 

cilindric, brun-

deschis, lung și 

ramificat, cu 

numeroase rădăcini 

subțiri, pâsloase; 

 Tulpina (cu 4 muchii 

evidente) și frunzele, 

opuse, ovale, dințate 

pe margini, sunt 

acoperite cu perișori 

urticanți, a căror atingere provoacă bășicarea 

pielii și mâncărimi. Poate ajunge până la un 

metru înălțime. 

 Florile sunt dioice, dispuse pe plante 

diferite, în panicule dispuse la axila 

frunzelor superioare. 

 Semințele sunt nucule ovale, verzui, cu 

perigonul persistent. 

Urzica este, simultan, atât un aliment, cât 

și un medicament. Pe lângă faptul că există o 

sumedenie de mâncăruri pe care le poți găti cu 

urzici, această plantă-minune îți va veni în ajutor 

și în cazul în care îți dorești să slăbești câteva 

kilograme. 

Un motiv pentru care urzica este atât de 

benefică sănătății este acela că aceasta este 

ticsită cu nutrienţi valoroşi. Urzicile absorb din 

pământ substanțele nutritive și le depozitează, 

acestea fiind vitale pentru o viață sănătoasă. 

Aminoacizi, minerale (crom, bor, fier, zinc, 

siliciu s.a.), chiar și 

vitamine (caroten, 

lecitină, vitaminele 

B, C, K), pe toate le 

găsești în urzică și 

îți pot alina durerile 

provocate de artrită, 

dar şi problemele 

sistemului digestiv, nervos ori urinar. 

Urzica conţine: vitamine - A, C, B2 şi K, 

Ca, Mg, Fe, substante grase, acizi, glucide, 

amine şi uleiuri volatile, antihistaminice şi 

antiinflamatorii naturale. 

Urzica are următoarele proprietăţi: 

- diuretic; 

- hemostatic (opreste sangerarea); 

- antiseptic; 

- emolient; 

http://www.ziare.com/viata-sanatoasa/colesterol/
http://en.wikipedia.org/wiki/Salvia_hispanica
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3518271/
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http://ndb.nal.usda.gov/ndb/foods/show/3655?man=&lfacet=&count=&max=25&qlookup=12006&offset=&sort=&format=A
http://ndb.nal.usda.gov/ndb/foods/show/3655?man=&lfacet=&count=&max=25&qlookup=12006&offset=&sort=&format=A
http://ndb.nal.usda.gov/ndb/foods/show/3655?man=&lfacet=&count=&max=25&qlookup=12006&offset=&sort=&format=A
http://ligiapop.com/2012/08/07/semintele-de-chia-miracolul-aflat-intr-o-samanta/
http://ligiapop.com/2012/08/07/semintele-de-chia-miracolul-aflat-intr-o-samanta/
http://www.alegesanatos.ro/blog/pofta-de-viata-55/semintele-de-chia-115.html
http://www.alegesanatos.ro/blog/pofta-de-viata-55/semintele-de-chia-115.html
http://www.sfatulmedicului.ro/Remedii-naturiste/beneficiile-uimitoare-ale-semintelor-de-chia_11668
http://www.sfatulmedicului.ro/Remedii-naturiste/beneficiile-uimitoare-ale-semintelor-de-chia_11668
http://www.sfatulmedicului.ro/Remedii-naturiste/beneficiile-uimitoare-ale-semintelor-de-chia_11668
http://www.foodstory.ro/nutritie/semintele-chia-super-alimentul-mileniului-trei
http://www.foodstory.ro/nutritie/semintele-chia-super-alimentul-mileniului-trei
http://www.crudsisanatos.ro/shop/Superalimente/Chia-seminte
http://www.crudsisanatos.ro/shop/Superalimente/Chia-seminte
http://www.ziare.com/viata-sanatoasa/remedii-naturale/chia-un-miracol-lasat-noua-de-dumnezeu-si-uitat-de-noi-1158073
http://www.ziare.com/viata-sanatoasa/remedii-naturale/chia-un-miracol-lasat-noua-de-dumnezeu-si-uitat-de-noi-1158073
http://www.ziare.com/viata-sanatoasa/remedii-naturale/chia-un-miracol-lasat-noua-de-dumnezeu-si-uitat-de-noi-1158073
http://ro.wikipedia.org/wiki/Specie_%28biologie%29
http://ro.wikipedia.org/wiki/Regn_Plantae
http://ro.wikipedia.org/wiki/Gen_%28biologie%29
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Urtica&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/wiki/Familie_%28biologie%29
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Urticaceae&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/wiki/Tulpin%C4%83
http://ro.wikipedia.org/wiki/Frunz%C4%83
http://ro.wikipedia.org/wiki/Floare
http://ro.wikipedia.org/wiki/S%C4%83m%C3%A2n%C8%9B%C4%83
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- depurativ; 

- combate reumatismul şi anemia; 

- vindeca rănile şi ulcerul; 

- stimulează creşterea părului; 

- lupta împotriva bolilor de rinichi. 

Urzica este o plantă universală, ea creşte 

în toate colţurile lumii, iar popoarele de pe întreg 

globul o folosesc cu succes în tratarea 

afecţiunilor. 

La noi, urzica este considerată o plantă 

comună, care creşte prin păduri şi grădini, se ştie 

că ceaiul de urzică slabeşte şi că mâncarea din 

aceasta plantă este delicioasă.  

Ca mâncare, urzicile sunt pregătite cu 

usturoi sau ceapa şi servite cu mamaliguţă. Însă 

urzicile au şi acţiune terapeutică recunoscută. 

Detoxificare. Ajută la curăţarea sângelui, 

a ficatului şi a rinichilor datorită conţinutului 

important de vitamine, minerale şi acizi esenţiali. 

Urzica îmbunătățeşte capacitatea rinichilor de a 

excreta acid uric, tonifiindu-i și ajutându-i să 

reziste împotriva infecțiilor. Această plantă are 

proprietăți diuretice, eliberând astfel toxinele 

prin urinare.  Utilizarea ei este sub formă de ceai, 

care se face din două liguriţe plantă uscată la o 

cană de 250 ml apă fierbinte, se lasă la infuzat 10 

minute şi se beau 1-2 cani de ceai pe zi.  

Din urzică se poate face şi un sirop 

(urzică şi miere de albine) care detoxifică şi îţi 

dă energie. 

Rinită şi astm alergic. Datorită 

substanţelor antihistaminice, antiasmatice şi 

antiinflamatoare pe care le conţin, sunt un 

remediu excelent pentru tratarea rinitei şi a 

astmului alergic. Mai mult, urzicile 

decongestionează căile respiratorii, uşurează 

respiraţia şi reduc mâncărimile. Pentru tratarea 

acestor alergii se poate folosi pulberea de urzică. 

Aceasta se administrează de 3 ori pe zi, câte o 

linguriţă, timp de 3 săptămâni.  

Tensiune. Ceaiul de urzică ajută la 

subţierea sângelui, scăzând tensiunea arterială şi 

mărind fluxul sangvin. În plus, poate fi folosit şi 

contra tromboflebitei şi a trombozelor.  

Anemie. Fiind extrem de bogate în 

vitamina C şi fier, urzicile tratează anemia.  

Hemoragii. Datorită conţinutului lor 

bogat în vitamina K, ajută la coagularea 

sângelui. Opresc hemoragiile provocate de răni, 

dar şi pe cele nazale.  

Cistită şi nefrită. Urzicile au efect 

benefic şi asupra aparatului urinar şi a infecţiilor 

acestuia. De asemenea, preparatele pe bază de 

urzici scad inflamaţia rinichilor, a căilor urinare, 

reduc usturimile şi durerile. Se administrează 

tinctură de urzică în cure de câte 30 de zile. Se 

iau 5 linguriţe pe zi, diluate cu apă. De 

asemenea, urzicile au efect diuretic, ajutând la 

eliminarea acidului uric şi a bacteriilor care 

cauzează infecţiile tractului urinar şi care produc 

pietre la rinichi.  

Hemoroizi. Urzicile au proprietăţi 

astringente şi antiinflamatorii, ajutând astfel la 

calmarea durerilor provocate de hemoroizi şi 

tonifiind peretele venos.  

Reumatism. Prin cantitatea mare de 

minerale şi prin efectul antiinflamator, urzicile 

reduc durerile cauzate de artrită şi reumatism,(se 

aplică o pastă din urzici fierte, timp de jumătate 

de oră pe zona dureroasă sau frunzele de urzică 

proaspăt culese se aplică direct pe locul dureros 

timp de 15 minute). 

Diabet Ceaiul de rădăcină de urzică ajută 

la reglarea glicemiei. Rădăcina mărunțită a 

urzicii se pune în apă înainte să te culci şi se lasă 

până dimineață. A doua zi, lasă infuzia să fiarbă 

timp de 5 minute și seveşte ceaiul după alte 10 

minute. 

Urzicile sunt indicate în curele de slăbire 

deoarece au indice glicemic mic şi calorii foarte 

puţine (35 de calorii la 100 de grame). 

Utilizarea urzicilor se face sub formă de 

ceaiuri sau tinctură.  

Tinctura de urzică se poate prepara 

primăvara sau toamna din rădăcini. Se spală bine 

rădăcinile cu o perie, se usucă şi se taie mărunt. 

Se umple cu ele o sticlă şi se toarnă deasupra 

alcool alimentar, tuică făcută în gospodărie sau 

vodka, atât cât să le acopere. Se lasă la macerat, 

la loc calduros, timp de 14 zile, apoi se filtrează 

şi se păstrează la rece, în sticle de culoare 

închisă. 

Tinctura poate fi preparată şi din frunze 

proaspăt culese. Peste frunzele proaspete şi 

mărunţite se toarnă alcool cât să le acopere şi se 

lasă la macerat 15 zile, timp în care vasul se 

agită de două ori pe zi. Se filtrează şi se 

păstrează la răcoare în sticle închise la culoare. 

Se iau zilnic, de trei ori pe zi, câte 25 de picâturi 

dizolvate în apă sau ceai (nu se poate folosi 

lapte, suc ori apă minerală) în caz de eczemă, 

psoriasis, reumatism, gută, bronşite, diabet, 

hemoroizi, hemoragii interne. Extern, se face 

gargară sau spălări ale gurii în caz de amigdalită, 

stomatită, gingivită. 

Urzicile pot fi folosite, cu acelaşi succes, 

şi în tratamente de înfrumuseţare: 

http://www.culinar.ro/retete/ingrediente/urzici/
http://emission.leftclick.ro/c/c/?d=garbo.ro&u=http%3A//www.royalcanin.ro/promotiepisici%3Futm_source%3Dinternetcorp%26utm_medium%3Dcpc%26utm_content%3Dtext%26utm_campaign%3Droyalcanin&e=W7N9gRfgXiZnm6VFeJm03G5VDfGTJGzOZZ8fi6K55m8TGV4vl3C17GJc4SXT/YJ1&etag=43&IXRND=277423453&type=click&word=mancare&shows=0&lastTime=270&totalTime=270&prid=142&caid=36&frm=W
http://www.ziare.com/viata-sanatoasa/alcool/
http://www.ziare.com/viata-sanatoasa/diabet/
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Urzicile tratează tenul 

Pentru a elimina 

impuritățile de pe tenul 

gras, se poate folosi o 

infuzie de urzici preparat 

din 250 ml de apă și o 

lingură de urzici şi lăsat la infuzat 10 minute și 

strecurat, care apoi este folosit la  curățarea 

pielea feței și a gâtului. 

Urzica îngrijeşte părul gras 

Pentru îngrijirea părului gras, acesta se 

poate spăla și clăti cu apă de urzici preparată 

astfel: două mâini de rădăcină în 2 litri de apă 

rece, se lasă 10 ore, apoi se dă un clocot și se 

strecoară după 10 minute.  

Urzicile au grijă de unghiile tale 

Pentru tratarea unghiile moi, se 

recomandă să se consume zilnic, o cană de ceai 

preparat cu două lungurițe de frunze de urzică, 

pentru a le reda duritatea. 

Urzicile previn şi tratează căderea 

părului 

Urzicile tonifică rădăcina părului, 

ajutând la regenerarea foliculilor. Se aplică un 

tratament pe bază de infuzie, de două ori pe 

săptămână.  

Contraindicatiile urzicii 
Consumul de urzici, atât ca mâncare cât 

şi ca ceai, tinctură sau sirop, este contraindicat 

femeilor însărcinate şi lauzelor, copiilor mai mici 

de 12 ani, persoanelor cu deficit de potasiu şi 

celor care prezintă alergii la aceasta plantă. 

Persoanele care iau suplimente de fier ar trebui 

să micşore dozele sau să rărească administrarea, 

dacă consumă şi urzici. 

Urzica are arareori efecte nedorite, dacă  

totuşi apar, acestea pot fi: greaţa, diaree, balonari 

şi alergii ale pielii. Rădăcina de urzică poate 

provoca tulburări de erecţie. 
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PRODUSUL TRADIŢIONAL VERSUS 

PRODUSUL ECOLOGIC  

ÎN ACTUALUL CONTEXT ECONOMIC 

NAŢIONAL ŞI EUROPEAN 

 

Prof. ec. Morar Avia Carmen 

Colegiul Economic “Iulian Pop” Cluj-Napoca 

 

Pornind de la considerentele de ordin 

noţional care delimitează termenului "bio" de cel 

"natural" sau "naturist" și clarifică în rândul 

consumatorilor în ce constau diferenţele dintre 

aceste concepte, o serie de alţi factori 

influenţează cu destul de mare intensitate 

comportamentul ecologic al cumpărătorului pe 

piaţa românească, între care pot fi consideraţi 

următorii: pătrunderea destul de târziu pe piaţa 

românească a acestui tip de produs comparativ 

cu piaţa Uniunii Europene, preţul ridicat 

comparativ cu preţul produselor convenţionale, 

distribuţia și oferta destul de limitată, stilul de 

viaţă al consumatorilor, informarea redusă a 

consumatorilor prin mijloacele mass-media cu 

privire la acest tip de produse, suprafaţa cultivată 

în regim ecologic destul de restrânsă, lipsa 

procesatorilor și materia primă foarte scumpă, 

criza economică instalată corelată cu faptul că 

preţul acestui gen de produs este mai ridicat în 

comparaţie cu cel al produselor convenţionale 

etc. 

În rândul consumatorilor români se face 

adesea confuzie între ceea ce este denumit 

natural și ceea ce înseamnă de fapt ecologic, 

conceptul bio adesea fiiind asociat cu produsele 

vegetale. Totodată nu asociază consumul de 

produse ecologice cu vreun beneficiu al sănătăţii. 

Linia de demarcaţie între produsele 

naturale și cele ecologice este dată de 

următoarele:  

- Produsul cu denumirea generică de 

„natural” este obţinut din plante nesupuse 

procedeelor biologice (utilizându-se pentru 

creșterea lor substanţe chimice și produsul final 

neavând dovada unei certificări bio-organice 

conform legii), nu conţine aditivi, cum ar fi 

conservanţi sau coloranţi artificiali. De exemplu, 

orice produs alimentar căruia i s-au adăugat 

coloranţi (cum ar fi cel de obţinere a culorii 

portocalie la brânză), nu poate fi denumit 

„natural‖. Dar, natural nu înseamnă că este și 

ecologic.―Natural‖ nu înseamnă că produsul este 

calitativ superior în comparaţie cu alte produse, 

dar pentru că lipsesc reguli prescrise în acest 

sens, și faptul că un produs conţine cel puţin un 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Urzic%C4%83
https://ro.stiri.yahoo.com/8-beneficii-ale-urzicilor-asupra-s%C4%83n%C4%83t%C4%83%C8%9Bii-074122605.html
https://ro.stiri.yahoo.com/8-beneficii-ale-urzicilor-asupra-s%C4%83n%C4%83t%C4%83%C8%9Bii-074122605.html
https://ro.stiri.yahoo.com/8-beneficii-ale-urzicilor-asupra-s%C4%83n%C4%83t%C4%83%C8%9Bii-074122605.html
https://ro.stiri.yahoo.com/8-beneficii-ale-urzicilor-asupra-s%C4%83n%C4%83t%C4%83%C8%9Bii-074122605.html
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http://www.libertatea.ro/detalii/articol/urzicile-detoxifica-ficatul-sunt-eficiente-si-in-cazul-altor-afectiuni-438829.html
http://www.libertatea.ro/detalii/articol/urzicile-detoxifica-ficatul-sunt-eficiente-si-in-cazul-altor-afectiuni-438829.html
http://www.curademiere.ro/10-afectiuni-tratate-cu-urzici/4/
http://www.curademiere.ro/10-afectiuni-tratate-cu-urzici/4/
http://www.ziare.com/viata-sanatoasa/sanatate/urzica-detoxifica-organismul-si-curata-sangele-1150450
http://www.ziare.com/viata-sanatoasa/sanatate/urzica-detoxifica-organismul-si-curata-sangele-1150450
http://www.ziare.com/viata-sanatoasa/sanatate/urzica-detoxifica-organismul-si-curata-sangele-1150450
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ingredient natural poate fi numit „natural‖, în 

timp ce produsele ecologice potrivit legii, trebuie 

să conţină cel puţin 95% ingrediente ecologice. 

- Produsele ecologice se obţin strict în 

conformitate cu anumite standarde de producţie, 

cu interzicerea utilizării de chimicale (pesticide, 

insecticide, erbicide), astfel pentru ca să poarte 

denumirea de ―ecologic‖, ‖bio‖ sau „organic‖ 

este necesară respectarea unor reglementări 

stricte, a cerinţelor unor standarde, care prevăd 

urmărirea întregului ciclu de viaţă al produsului 

pentru organizaţiile care doresc să realizeze și să 

vândă sub sigla ―ecologic‖. Spre deosebire de 

acestea, în cazul produselor ―naturale‖ lipsesc 

astfel de reglementări. 

Sigla „ae‖ a României 

pentru agricultura 

ecologică este folosită 

alături de sigla UE sau 

"Euro-frunza‖ recunoscută pentru producţia de 

alimente ecologice la nivelul UE și conferă 

consumatorilor garanţia că produsele corespund 

reglementărilor stricte ale agriculturii ecologice 

europene. Aplicarea siglei UE pe produsele 

alimentare preambalate este obligatorie 
începând cu data de 1 iulie 2010 în toate statele 

membre. Sigla UE a agriculturii ecologice (sau 

pentru producţie ecologică), „euro-frunza‖ se 

utilizează pe eticheta produselor pentru atragerea 

atenţiei consumatorilor dar este opţională 

pentru produsele importate și cele 

neambalate. Logo-ul trebuie însoţit de un text 

cu precizarea locului sub forma „UE‖, „non-UE‖ 

sau denumirea ţării din UE sau din afara UE, de 

provenienţă a produsul sau materiilor prime ale 

acestuia. 

- Alimentele ecologice sunt produse de 

operatorii ecologici care promovează utilizarea 

resurselor regenerabile, îmbunătăţirea calităţii 

mediului pentru generaţiile următoare, altfel 

spus, care caută să asigure obţinerea 

sustenabilităţii. De asemenea, aceștia ca să 

obţină produse ecologice de origine animală nu 

administrează antibiotice sau hormoni de 

creștere animalelor. În general produsele 

alimentare ecologice, în conformitate cu 

legislaţia europeană în vigoare conţin cel puţin 

95% ingrediente organice, iar în cele 

nealimentare 70% (spre exemplu, cosmeticele). 

Astfel există și produse ecologice alimentare cu 

100% ingrediente ecologice, acestea fiind 

produse premium, poziţionate ca având un foarte 

înalt nivel al calităţii. 

- De asemenea, pentru etichetarea cu sigla 

“ecologic”, organizaţia producătoare este 

inspectată de către o instituţie specializată care 

verifică dacă se respectă cerinţele prevăzute în 

acest sens. 

Această categorie de produse (ecologice) 

a ajuns mai târziu în România, comparativ cu 

celelalte state din UE, iar ca prime reacţii ale 

pieţei se pot desprinde cele care fac referire în 

special la preţurile ridicate și existenţa a prea 

puţine magazine specializate pentru 

comercializare. Motivul pentru care preţul 

produselor ecologice este relativ ridicat 

comparativ cu produsele convenţionale se 

datorează faptului că: ingredientele utilizate în 

producţia acestora sunt mult mai scumpe și mai 

greu de procurat, procesul de producţie durează 

mai mult timp și necesită personal specializat, 

producţia trebuie să respecte anumite standarde 

prestabilite pentru a primi certificarea, iar pentru 

că faţă de agricultura convenţională, în 

agricultura ecologică este interzisă utilizarea de 

pesticide, fertilizatori chimici sau alte substanţe 

dăunătoare, raportul dintre costul de producţie și 

preţul final al produsului este mare, dar și faptul 

că cele mai multe produse organice peste tot în 

lume se comercializează doar în magazine 

specializate Bio etc. Totodată, preţurile mai mari 

sunt datorate faptului că se produce cantitate 

mică, costului ambalajelor speciale (din 

materiale reciclabile), plus cheltuielilor cu 

certificarea ecologică absolut necesare pentru ca 

un produs să se vândă sub marcă ecologică pe 

piaţa europeană. Toate acestea cresc costurile de 

producţie cu mai mult de 50%. De asemenea 

faptul că materia primă pe care producătorii 

români o exportă este prelucrată în Germania, 

Belgia etc. de unde se întoarce pe piaţa 

românească la preţuri mult mai mari (4-5 ori mai 

mari). 

Distribuţia produselor este scăzută și 

caracterizată prin prezenţa unei oferte reduse 

de produse ecologice în reţeaua comercială 

precum și faptul că nu este făcută corect 

semnalizarea acestora la raft și nici delimitarea 

de restul categoriilor de produse conform 

legislaţiei în vigoare. Dacă în cele mai multe 

state ale UE există magazine specializate pentru 

produse bio, la noi acestea sunt relativ puţine, 

unele produsele se comandă on-line iar în 

supermarketuri acestea sunt înghesuite pe câte 

un raft. Drept canale de vânzare a produselor 

ecologice în România pot fi menţionale: 

vânzarea la poarta fermei, în pieţe sezoniere, 
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retail tradiţional (magazine specializate), retail 

modern (hipermarketuri, supermarketuri, 

magazine de tip cash&carry), magazine on-line, 

network marketing, vânzari prin bursa on-line 

pentru produse ecologice. În timp ce 

organizaţiile mari reușesc mai ușor să-și desfacă 

produsele, o parte din cele mici, în special 

organizate în ferme familiale își vând produsele 

la piaţă la preţuri nu cu mult mai mari decât 

produsele convenţionale mizând pe principiul cu 

care s-au înzestrat în demararea unei astfel de 

afaceri: "că oamenii trebuie să manânce sănătos, 

nu că vor câștiga mulţi bani‖ (Morar, Bacali, 

Megyesi și Morar, 2006). Conform ultimelor 

statistici (http://www.bio-romania.org) vânzările 

de produse ecologice sunt de 80 de milioane de 

euro pe an, dar România rămâne încă ţara care 

―exportă în proporţie de 90% produsele sale 

ecologice, de la miere la produse oleaginoase şi 

fructe, către ţări din Europa, acolo unde sunt 

procesate pentru a fi comercializate ca produs 

finit. Principalele destinaţii sunt Germania, 

Italia, Spania, Marea Britanie şi ţările nordice‖. 

Alte produse ecologice româneşti la mare 

căutare, în special în Germania şi Italia sunt 

uleiul de rapiţă şi cel de floarea-soarelui. Valoric 

exporturile de produse ecologice din România 

depăşeşte 100 milioane de euro anual, dar 

potenţialul este imens. 

Stilul de viaţă. Formarea pieţei ecologice, 

pentru că este vorba de produse noi, produse cu 

un caracter special, presupune eforturi pentru 

educarea și informarea consumatorului, ceea ce 

înseamnă de fapt implicarea marketerilor 

organizaţiilor pentru a ajuta, a contribui la 

schimbarea unor mentalităţi și a stilului de viaţă 

al acestuia printr-o mai intensă comunicare 

pentru a acoperi lipsa informaţiilor menite să 

stimuleze apetitul potenţialilor consumatori 

pentru produse sănătoase.  

Suprafaţa în general redusă cultivată în 

regim ecologic, lipsa procesatorilor și materia 

primă foarte scumpă. Conform datelor 

MAPDR, anul 2011 se remarcă printr-o 

accentuată creștere a numărului operatorilor 

ecologici (10.253), motivul fiind acordarea 

suvenţiilor pentru culturile ecologice (până în 

anul 2011 România era singura ţară europeană în 

care nu se primeau subvenţii pe hectar pentru 

aceste culturi) dar nu se constată și o creștere 

proporţională a suprafeţelor totale cultivate 

ecologic faţă de anul 2010. Anul acesta se 

constată o dezvoltarea în sfera agriculturii 

ecologice, numărul operatorilor depășind 26.000, 

iar suprafeţele arabile cultivate cu produse 

ecologice însumând circa 450.000 de hectare. La 

sfârşitul lunii iunie 2013, ―Guvernul a adoptat un 

act normativ menit să echilibreze formele de 

sprijin acordate fermierilor din domeniul 

agriculturii ecologice în acest an, în sensul 

majorării cuantumului acordat micilor exploatații 

(0,3-5 ha), de la 450 la 540 euro per 

exploatație… Pentru noul ciclu financiar 2014-

2020, subvenţia pe suprafaţă la culturile 

ecologice urmează să creasă la 600 de euro/ ha‖ 

(Asociaţia Bio România, 2008-2013). Dar, deși 

suprafaţa cultivată ecologic în România crește de 

la an la an, ea marchează volume foarte mici 

comparativ cu ale unor pieţe ca, Germania, 

Polonia sau, Ungaria. Germania cultivă organic 

aproape un milion de hectare anual, de trei ori 

mai mult decât noi.  

Numărul redus al procesatorilor interni 
determină produsul ecologic brut să urmeze 

calea exportului, doar o mică parte din 

alimentele de acest tip găsindu-și loc pe piaţa 

locală. Materia prima românească este exportată, 

și folosită în străinătate pentru a obţine produse 

care apoi le importăm în ţară la preţuri mult mai 

mari. Peste 90% din producţia ecologică din 

Romania merge la export. "România este încă o 

piaţă de export de astfel de produse, dar ca 

materie prima, nu ca alimente procesate‖ 

(Bănilă, 2011). Exporturile de produse bio din 

România au crescut în ultimii ani, spre 

exemplu... în perioada 1 ianuarie - 30 septembrie 

2013, România a exportat „în valoare totală de 

3,51 de miliarde de euro, cu aproximativ 620 de 

milioane de euro faţă de aceeaşi perioadă a 

anului 2012 când s-a exportat în valoare totală de 

circa 2,89 de miliarde de euro‖( Asociaţia Bio 

România, 2008-2013). Totodată şi importul de 

produse ecologice este în creştere, deoarece 

hipermarketurile au început să se implice în 

distribuţia acestora. „Astfel, dacă în anul 2007 

valoarea importurilor era de circa cinci milioane 

de euro, în 2011 acestea au ajuns la circa 75 

milioane euro şi se află în continuă creştere‖ 

(Asociaţia Bio România, 2008-2013). România 

importă, de regulă, produse ecologice cu termen 

mai lung de valabilitate, cum ar fi: biscuiţi, ceai, 

ulei, paste, fructe și seminţe confiate, lactate, 

brânzeturi. 

Oferta limitată și concentrată în câteva 

orașe mari din ţară. În România nu se 

comercializează fructe și legume ecologice 

proaspete datorită lipsei infrastructurii (nu sunt 

condiţii de depozitare speciale, cu respectarea 

http://www.bio-romania.org/
http://www.capital.ro/de-acelasi-autor/autor/nicoleta-banila.html
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anumitor temperaturi etc.), ci le preferă pe cele 

congelate pentru că pot fi păstrate mai mult timp, 

în timp ce în majoritatea statelor europene există 

reticenţă la acest gen de produse. Produsele 

alimentare ecologice au valabilitate mai mică 

decât cele clasice pentru că nu conţin conservanţi 

chimici, doar conservanţi naturali, de exemplu 

acidul lactic. „Oferta de alimente proaspete bio, 

precum fructele și legumele sau produsele 

lactate, este foarte scăzută din cauza lipsei unui 

flux constant de aprovizionare, a costurilor de 

depozitare și a cererii fluctuante pentru acest gen 

de produse‖ (Green Report, 2011). 
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Grâul este originar din Asia de sud-vest. 

Cele mai vechi dovezi arheologice referitoare la 

cultivarea grâului au fost descoperite în Siria, 

Iordania, Turcia, Armenia și Irak. Acum 

aproximativ 9000 de ani, o specie de grâu 

sălbatică (einkorn, Triticum boeoticum) a fost 

recoltată și apoi cultivată de către locuitorii 

acelor meleaguri, fapt confirmat de dovezile 

arheologice ale agriculturii sedentare din zonă. 

Aproximativ 1000 de ani mai târziu, o mutație a 

survenit în cadrul altei specii de grâu, numită 

emmer (Triticum dicoccoides), rezultând o 

plantă cu boabele mai mari, care nu se mai 

puteau împrăștia în bătaia vântului. Deși această 

plantă nu s-ar fi putut reproduce în sălbăticie, 

oferea mai multă hrană pentru oameni și astfel a 

întrecut celelalte specii, devenind primul 

strămoș al varietăților moderne de grâu. 

La începuturi, boabele de grâu se pare că 

erau consumate crude, mai apoi fiind prăjite sau 

fierte în apă, sau sub formă de turte, făcute din 

făina grosieră rezultată prin măcinarea lor între 

două pietre. Grâul se impune ca aliment de bază 

în cultura occidentală, fiind prezent în mesele 

zilnice sub formă de pâine, griș, paste făinoase, 

produse de patiserie, biscuiți, etc. Genetica 

grâului este mai complicată decât genetica 

animalelor domestice, deoarece grâul este 

capabil de poliploidie, adică noile specii pot 

avea mai multe seturi de cromozomi decât 

specia originară (două seturi, organism diploid). 

Diversele varietăți de grâu actuale diferă atât 

prin genom cât și prin numărul de cromozomi. 

Grâul Einkorn este diploid (are două seturi de 

cromozomi) și poate fi considerat strămoșul 

tuturor speciilor actuale. Grâul Einkorn 

hibridizat cu o altă plantă ierboasă sălbatică 

diploidă (Triticum speltoides, Triticum 

tripsacoides sau Triticum searsii) a generat 

varietățile tetraploide (cu patru seturi de 

cromozomi) Emmer și Durum. La rândul lor, 

aceste specii au fost hibridizate cu altă specie 

sălbatică, Triticum tauschiii, rezultatul fiind 

varietățile hexaploide: Spelt și grâul comun. 

Există multe sisteme de clasificare taxonomică a 

speciilor de grâu. Acestea se împart după 

sezonul de creștere (grâu de iarnă sau de vară) și 

după conținutul de gluten. Grâul de iarnă este 

însămânțat toamna, fiind îndeosebi cultivat în 

regiunile mediteraneene și cele temperate. Grâul 

de vară suportă cu greu temperaturile scăzute, ca 

urmare se însămânțează primăvara în țările cu 

ierni aspre. Aceste specii de grâu au permis 

Siberiei și Canadei să devină mari producători 

mondiali de grâu. Grâul dur (T. turgidum var. 

durum,) are un conținut mare de gluten și este 
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folosit la fabricarea pastelor alimentare. Este 

cultivat mai ales în zonele calde și uscate (sudul 

Europei - Italia, sudul Franței). Grâul comun 

(Triticum aestivum), de departe cel mai 

important, este cultivat la latitudini mai ridicate 

(Canada, Ucraina) și este principala sursă de 

făină de panificație, folosită la coacerea pâinii.  

Grâul este cel mai sacral aliment în spațiul 

european, simbol al morții și al reînvierii, cinstit 

în ceremonii magice din cele mai vechi timpuri. 

De exemplu Misterele Eleusine închinate 

Demetrei- zeița fertilității la vechii greci sau 

serbările Cerealia dedicate zeiței Ceres, 

corespondenta ei în mitologia romană. 

Dintotdeauna românii i-au atribuit grâului o 

origine divină, dat pentru care este prezent în 

toate ritualurile de trecere (naștere, cununie, 

moarte). În prima scaldă a copilului se punea 

grâu, iar la ieșirea mirilor din biserică se arunca 

asupra lor grâu ca simbol al bogăției și al 

fertilității, la moarte pomana tradițională era 

coliva făcută tot din grâu. Se crede că bobul de 

grâu este un simbol vegetal a lui Iisus. După 

credința țăranilor noștri din unele regiuni, dacă 

te uiți mai aproape la boabele de grâu bagi de 

seamă că pe fiecare boabă de grâu e înfățișată 

fața lui Hristos. (L. Blaga). Spicul de grâu a 

devenit în crestinism unul din simbolurile 

Maicii Domnului care frecvent este reprezentată 

în iconografie înveșmântată în spice. Ovidiu 

Papadima în cartea sa O viziune românească a 

lumii arată rolul grâului în spiritualitatea 

românească și în mentalitatea plugarului român: 

grâul e și el o ființă care are sufletul ei și chiar 

conștiința că vine cu jertfa ei în lumea de legi a 

universului. Conform acestei credințe, grâul 

cunoaște un ciclu al vieții (planta) și al morții 

(sămânța), din care renaște, prin analogie fiind 

comparat cu nemurirea spiritului uman. 

Speculativ, atât viața grâului cât și a omului sunt 

reprezentate de coasă, unealta țăranului cât și a 

morții. Secerișul apare astfel ca un ritual 

asemănător celui funebru, în cadrul căruia sunt 

celebrate primul și ultimul snop care au fost 

culese de pe câmp, considerate sacre deoarece 

reprezintă concentrația energiei ogorului și 

spiritul grâului. (I. Evseev). 

La fel ca și în datinile funerare, când 

anumite ritualuri aveau ca smnificație să se 

păstreze aici ceea ce a avut mai bun cel plecat 

într-o altă lume, oamenii încercau să se asigure 

și la moartea grâului (seceratul) că rodul nu se 

va pierde. (I. Ghinoiu). Aceasta se făcea sub 

două forme: în unele regiuni  se lăsa la seceriș o 

mică porțiune de holdă netăiată: când seceri la 

grâu, să lași un peticel numai cât cuprinzi cu 

brațul, în mijlocul lanului, că așa e bine. (A. 

Gorovei) deoarece altfel: grâul se mânie, la anul 

nu va mai da roade, ci va zice: - Eu îți dau atâta 

silă de rod și tu nu-mi lași niciun fir, două? ( O. 

Papadima). Tot el consideră că această datină nu 

e un animism elementar ci platicizarea credinței 

că totul în lumea asta se naște, crește și suferă 

pentru ca să-și îndeplineascp datele sfinte ale 

misiunii sale. În funcție de regiune aceste mici 

porțiuni lăsate nesecerate poartă denumiri 

difierite: Barba lui Dumnezeu, Barba Ogorului, 

Barba Popii, Coada Popii sau Iepurele. 

O altă modalitate este păstrarea ultimului 

snop, împletit sub diferite forme, deoarece se 

crede că aici se află spiritul bobului care adună 

în el mana pământului și rămâne în cereală până 

în anul următor. În Țara Oltului și Mărginimea 

Sibiului ultimele spice împletite poartă 

denumirea de Buzdugan. Forma lui este diferită 

în funcție de regiune, dar întotdeauna el include 

crucea. Acest snop de grâu, împletit sub forme 

diferite, era celebrat la fel ca un decedat cu 

sacrificii animale, mese întinse, petreceri și 

jocuri. În sudul Carpaților și în Transilvania 

ultimul snop era împletit sub formă de cunună, 

iar întregul ritual purta denumirea de Cununa 

Grâului. Această cunună în care se puneau și 

flori de câmp era împletită de femei la locul 

secerișului, precum cosițele miresei și pentru a 

fi dusă în sat, ea era pusă pe capul unei fete care 

trebuia să îndeplinească anumite condiții: să fie 

foarte frumoasă, fecioară, harnică, veselă, să-i 

trăiască ambii părinți, etc. În momentul când 

ajungeau la gazda care a organizat claca 

secerișului, aceasta aștepta în poartă cu gălețile 

pline cu apă ca să ude cununa la intrarea în 

curte, ritual de fertilitate. Alaiul secerătorilor 

intra în casă și ocolea de trei ori masa pe care 

erau puse un colac de pâine și o sticlă de vin, 

apoi așezau cununa alături. Cununa Grâului se 

folosea la practicile de fertilitate a pământului, 

oamenilor și vitelor, era pusă pe masa de 

Crăciun la loc de cinste, era atârnată la steagul 

nuntașilor iar spice din ea erau puse pe cununile 

mirilor ca semn al fertilității și bunăstării. 

Aceste împletituri se agață de grinzile 

acoperișului, în bucătăria țăranului unde rămâne 

la loc de cinste până  în primăvara următoare. 

Atunci când începe semănatul, țăranul punea 

acest obiect în pământ sau îl ardea pe câmp și 

cenușa lui este răspândită pe ogor alături de 

boabele de cereale. Se credea că în felul acesta 

http://ro.wikipedia.org/wiki/P%C3%A2ine
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spiritul este eliberat din vechiul bob și-și poate 

lua în stăpânire noua locuință, asigurând astfel o 

recoltă bogată. Dacă obiectul împletit era păstrat 

mai mult decât primăvara următoare, asta 

aducea ghinion deoarece spiritul bobului 

rămânea sechestrat și nu putea ajuta noua 

recoltă să se dezvolte. 

Seceratul grâului se făcea după un anumit 

ceremonial și anume: primul secerat, cel 

magico-mitic, era parțial, doar într-un colț al 

holdei, noaptea pe lună plină sub protecția lunei 

sfinte, iar spicele de grâu și boabele căzute erau 

folosite pentru descântece, farmece, legări și 

dezlegări, iar seceratul propriu-zis, pentru 

nevoile alimentare care se făcea în dimineața 

următoare, pe lumina zilei, sub protecția 

Sfântului Soare. Aceste tradiții de sărbătorire și 

cinstire a rodului pământului s-au respectat la 

noi în țară cu sințenie până în momentul 

colectivizării agriculturii, iar acum se păstrează 

parțial în Transilvania și Banat. 

În societatea contemporană, omul încearcă 

să se apropie din nou de alimentele ecologice, 

nespuse tratamentelor chimice. Tocmai din acest 

motiv, la loc de cinste stă cura cu grâu încolțit, o 

metodă de purificare a organismului. Având la 

bază studii care arată că acest remediu nu numai 

că este un aliment viu dar are și calități 

terapeutice deosebite, cura de grâu încolțit 

câștigă tot mai mulți adepți ce tind spre o viață 

sănătoasă. Germenii de grâu sunt de fapt, 

semințe care trec de la viața latentă în starea 

activă, proces care determină o serie de 

transformări biochimice și de structură în 

interiorul bobului. Grâul încolțit conţine 

maximum de substanţe folositoare organismului 

uman şi uşor de asimilat de către acesta. La 100 

g germeni de grâu avem 1050 mg fosfor, 342 

mg magneziu, 71 mg calciu, la aceste minerale 

se adaugă vitaminele A, B, E, K, D, PP, enzime 

şi hormoni vegetali cu structură puţin cunoscută 

dar care au efecte terapeutice extraordinare.  

S-a constatat că grâul germinat sau încolţit are o 

importanţă deosebită în combaterea celor mai 

diferite boli, practic, aproape a tuturor bolilor, 

inclusiv a cancerului. Referitor la cura cu grîu 

germinat, doctorul Virgil T. Geiculescu, în 

cartea "Bioterapia. Rețete medicale fără 

chimioterapie", scrie: Grâul încolţit este un 

stimulator extrem de important al activităţii 

vitale a organismului uman, datorită 

conţinutului bogat în complexul de vitamina B şi 

în multe alte vitamine, cât şi a diferiţilor 

fermenţi (enzime) necesari pentru reglarea 

proceselor intime din organism. În multe boli, 

după o săptămână-două de consum al boabelor 

încolţite de grâu, la oamenii de orice vârstă se 

constată o vizibilă îmbunătăţire a stării de 

sănătate şi apoi o însănătoşire completă... 

Folosirea acestei metode nu este periculoasă şi 

este foarte eficientă. Doctorul francez Jean 

Valnet, în lucrarea sa - Tratamentul bolilor prin 

legume, fructe şi cereale, susţine că 

excepţionala bogăţie a constituenţilor lui (a 

grîului germinat) autorizează cercetătorii care 

s-au aplecat asupra problemelor sănătăţii să 

afirme că ar da o grea lovitură dezvoltării tot 

mai accentuate a diabetului, a asteniilor, a 

nevrozelor, a nevritelor, a bolilor 

cardiovasculare, a cazurilor de cancer.         O cură cu grâu încolţit durează între 2 şi 4 săptămâni. Îmbunătăţirea evidentă a stării de sănătate şi vitalitate survine după primele 7-10 zile şi se accentuează progresiv pe durata curei, în caz de boală ajungându-se, treptat, până la 

vindecare. Porţia zilnică necesară se prepară 

proaspătă, în vas nemetalic. Câte 100 sau 200 g 

boabe de grîu, alese din ultima recoltă şi bine 

spălate, se pun într-un vas cu apă călduţă (nu 

fierbinte!) se acoperă cu pînză şi se lasă la loc 

cald 24-72 ore, după anotimp, până apare pe 

fiecare bob un mic punct alb (germene). De 

două ori pe zi, boabele se clătesc uşor, fără 

amestecare şi se schimbă apa călduţă din vas. 

După încolţire, boabele se clătesc, se pot măcina 

(prin maşina de tocat) şi se consumă dimineaţa 

pe stomacul gol şi seara, ca atare sau în amestec 

cu o lingură de miere de albine ori lapte. 

Când a început cultivarea grâului, nimeni 

nu poate spune cu precizie. Se estimează însă, 

că în urmă cu cca 10.000 de ani, oamenii, 

culegând semințele de cerale, au descoperit că 

acestea puteau fi păstrate mai mult timp fără a 

se altera. Acest lucru i-a făcut să cultive, trecând 

astfel de la stadiul de vânători-culegători, la cel 

de agricultori. Grâul cea mai productivă dintre 

cerealele cultivate, a permis sedeantarizarea 

nomanzilor și apariția primelor așezări de 

dimensiuni mari, cu o diviziune a muncii ce a 

permis progresul tehnic, intelectual, artistic și 

științific. Cu timpul oamenii au căutat să tragă 

cât mai multe foloase de pe seama acestei 

cereale, urmărind crearea unor soiuri de grâu 

mai productive și mai rezistente la intemperii. 

Prin urmare, se poate spune ca a cultiva grâul a 

reprezentat o binecuvântare pentru umanitate. 
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PLEDOARIE PENTRU VIAŢĂ 

 
Bizo Ioana Veronica, profesor, Şcoala 

Gimnazială „Alexiu Berinde” Seini, Maramureş 

 

Incidenţa crescută a bolilor şi 

dezechilibrele uriaşe care se produc în 

organismele noastre sunt determinate de felul 

haotic în care ne hrănim şi în care trăim. 

Procentele de hrană vie şi hrană moartă pe care 

le consumăm sunt inversate (consumăm 80% 

hrană de origine animală sau prelucrată la 

temperaturi înalte şi 20% hrană de origine 

vegetală, naturală), viaţa pe care o ducem este 

preponderent sedentară, iar munca fizică este 

frecvent înlocuită de alte tipuri de muncă ce 

presupun un nivel ridicat al stresului în organism 

(munca în faţa calculatorului, munca de birou). 

Copiii noştri nu mai ştiu să se bucure de viaţa în 

aer liber, nu mai ştiu ce înseamnă să munceşti, 

preocupările lor limitându-se adesea la postări şi 

comment-uri pe reţele de socializare.  

În privinţa alimentaţiei, schimbările sunt 

la fel de radicale. Apa şi ceaiurile le sunt tot mai 

străine noilor generaţii, iar fructele fie sunt un 

lux pentru familie, fie nu se numără printre 

obişnuinţele alimentare de zi cu zi. 

Desfăşurarea diverselor activităţi zilnice, 

obţinerea performanţelor şi depăşirea tuturor 

obstacolelor fizice şi psihice depind de sanătatea 

organismului, de buna lui stare de funcţionare. 

Numai un consum regulat de fructe şi legume 

asigură necesarul zilnic de vitamine şi minerale, 

prevenind astfel apariţia bolilor şi combătând 

dereglările de metabolism: „Boala scade dorinţa 

de a trăi, iar scăderea dorinţei de a trăi 

îmbătrâneşte.‖ (Hinkle) 

Florentina Pavel atrăgea atenţia asupra 

faptului că „stresul, poluarea atmosferică, 

eforturile fizice şi intelectuale intense, regimul 

de alimentaţie dezordonat, alimentele care conţin 

aditivi sau urme de substanţe toxice folosite ca 

îngrăşăminte, insecticide, pesticide etc. fac ca 

imunitatea organismului să scadă şi, astfel, să 

permită instalarea multor afecţiuni care, altfel, 

nu s-ar apropia de noi.‖ 

Omul a înlocuit fructele şi legumele 

proaspete cu alimente preparate care i-au 

degradat progresiv starea de sănătate, acest fapt 

fiind cu atât mai grav, cu cât copiii sunt obişnuiţi 

de la vârste fragede cu preparate care conţin 

diverse produse chimice, sare în exces, prăjeli, 

rântaşuri, amelioratori sau coloranţi. Aceste 

obiceiuri dobândite la vârste fragede vor favoriza 

în timp instalarea unor boli grave, ba chiar unii 

nutriţionişti cu experienţă susţin că modul în care 

omul modern alege şi combină alimentele 

echivalează cu o sinucidere lentă. 

Vitaminele naturale din fructele şi 

legumele consumate în stare proaspătă au efecte 

maxime chiar şi în doze mici, fibrele alimentare 

(prezente mai ales în: căpşuni, mere, pere, 

banane, prune, roşii, varză, morcovi, mazăre, 

cereale integrale sau seminţe) absorb o mare 

parte a substanţelor toxice şi favorizează 

evacuarea reziduurilor, reducând considerabil 

mortalitatea prin ateroscleroză. Vitaminele sunt 

indispensabile vieţii, ajutând la buna funcţionare 

a sistemului imunitar şi a creierului, la 

transformarea hranei în energie, la asigurarea 

echilibrului hormonal şi la controlul greutăţii 

corporale. 

Pentru o bună funcţionare a organismului 

trebuie evitaţi şi factorii distructivi ai cărămizilor 

vieţii: alcoolul, tutunul, medicamentele de 

sinteză, grăsimile de origine animală, prepararea 

termică a alimentelor şi congelarea pe o perioadă 

îndelungată. 

Pe lângă ignoranţa noastră în materie de 

alimentaţie, trebuie să subliniem faptul că e din 

ce în ce mai greu să mănânci sănătos. Ovidiu 

Bojor subliniază faptul că marea problemă care 

se pune azi este provenienţa şi calitatea 

produselor vegetale, a laptelui şi a derivatelor 

sale, cu atât mai mult cu cât hormonii de 

creştere, insecticidele şi fertilizanţii artificiali au 

dobândit un rol din ce în ce mai important în 

obţinerea recoltelor record: „Trăim într-o lume 
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din ce în ce mai agresivă, în care, din nefericire, 

poluarea mediului se transmite până la bobul de 

grâu al pâinii noastre cea de toate zilele.‖ 

Dr. Gillian McKeith subliniază faptul că 

în accepţia sa termenul dietă nu înseamnă 

autoînfometare, ci un nou stil de viaţă în care 

hrana sănătoasă se regăseşte din abundenţă. 

Hrana sănătoasă îmbunătăţeşte capacitatea de 

gândire, ridică moralul, reduce stresul, sporeşte 

vitalitatea şi menţine inima sănătoasă, în vreme 

ce hrana dăunătoare accelerează procesul de 

îmbătrânire a organismului, cauzează probleme 

digestive, dă o stare de somnolenţă şi letargie 

afectând capacitatea de concentrare, duce la 

slăbirea articulaţiilor şi la rigidizarea sau la 

blocarea arterelor, favorizează acumularea 

substanţelor toxice în organism care duc în timp 

la apariţia cancerului, slăbeşte imunitatea 

organismului şi conferă un aspect nesănătos 

tenului, părului şi unghiilor. 

Hrana sănătoasă este alcătuită din 

alimente vii (crude) care conţin toate enzimele, 

reprezentând astfel forţa vieţii, din carbohidraţi 

buni precum fructele, pâinea din făină integrală, 

cerealele, orezul şi legumele care asigură o 

funcţionare echilibrată a creierului, o stare 

emoţională bună şi un nivel adecvat de energie, 

din alimente ecologice sau organice, din 

proteine vegetale uşor de digerat, din grăsimi 

bune (acizi graşi esenţiali sau acizi esenţiali 

pentru slăbire) precum cele din alune, seminţe şi 

avocado care ajută procesul de scădere în 

greutate, stimulează imunitatea şi lubrifiază 

eficient organismul având o importanţă vitală 

pentru întreţinerea vieţii. 

S-a observat de nenumărate ori că 

alimentaţia dictează nivelul de sănătate şi de 

bunăstare al organismului, influenţând starea 

emoţională, mentală şi fizică. Existenţa şi 

supravieţuirea fiinţei umane este datorată celulei 

vegetale. Fiindcă nu am fost înzestraţi cu 

clorofilă şi cu anumiţi pigmenţi cu echipament 

enzimatic, ne-am născut fitofagi şi am beneficiat 

de rezultatul biosintezei vegetale. Treptat omul a 

început să se acomodeze şi cu proteina de 

origine animală, având perioade ale existenţei 

sale în care a fost în exclusivitate carnivor. 

Suferinţele provocate de această alimentaţie l-au 

determinat să-şi amintească periodic de fructe, 

rădăcini şi plante medicinale pentru alinarea 

durerilor. Omul a devenit omnivor şi şi-a 

diversificat hrana în neolitic când a început să se 

stabilească pe un teritoriu şi să îşi dureze o 

locuinţă. Ovidiu Bojor subliniază faptul că în 

ciuda acestor transformări şi a alimentaţiei 

extrem de diferite de la o perioadă la alta a 

omenirii, şi în prezent la baza nutriţiei umane stă 

tot biosinteza celulei vegetale, care reuşeşte să 

transforme substanţele anorganice în substanţe 

organice. 

Dr. Joey Shulman ne prezintă în cartea sa 

modelul ideal de sănătate şi longevitate din 

întreaga lume, sătucul Okinawa din partea sudică 

a Japoniei. Populaţia acestei localităţi are cea 

mai mare durată de viaţă şi cea mai scăzută rată 

în bolile de inimă şi cancer de sân, de colon şi de 

prostată. La o populaţie de un milion de locuitori 

există 900 de centenari care se bucură de o viaţă 

sănătoasă, activă şi fără boli. Această cifră este 

determinată de principiul locuitorilor nusci 

gushci care ar putea fi tradus prin: „Hrana 

trebuie să sprijine viaţa... acesta este cel mai bun 

medicament.‖  

Undeva, de-a lungul evoluţiei omenirii 

această maximă a fost uitată şi sănătatea omenirii 

a avut de suferit. Abia în prezent se conturează 

un curent referitor la îngrijirea sănătăţii pe cale 

naturală şi o tendinţă către medicina holistică, 

din păcate cu mari piedici din partea 

producătorilor de medicamente de sinteză care ar 

suferi pierderi uriaşe dacă omul şi-ar aduce 

aminte că printr-o alimentaţie sănătoasă şi printr-

o viaţă echilibrată poate preveni o mulţime de 

boli devastatoare şi că anumite plante de leac pot 

trata ceea ce performantele şi supercostisitoarele 

medicamente de sinteză pot, în cel mai bun caz 

,doar stopa. 

Ucigaşii de frunte ai secolului XXI 

(atacul de cord, colesterolul crescut, diabetul 

zaharat şi cancerul) apar şi se dezvoltă din cauza 

felului în care mâncăm şi în care trăim. Fiecare 

individ se naşte cu o hartă genetică proprie care 

poate fi influenţată de factori de mediu, de 

alimentele consumate şi de stilul de viaţă 

adoptat. Joey Shulman arată că mai mult de o 

treime din cele şapte milioane de decese din 

cauza cancerului avute în evidenţă sunt legate de 

factori de risc modificabili: 

 Fumatul; 

 Consumul de alcool în exces; 

 Consumul redus de fructe şi 

legume; 

 Lipsa activităţii fizice; 

 Greutate corporală excesivă sau 

obezitate; 

 Sex neprotejat; 



 106 

 Poluarea aerului din mediul 

urban; 

 Fum şi noxe de la cărbunii/gazele 

din casă; 

 Injecţii infectate din spitale şi din 

alte centre de sănătate publică. 

Ceea ce trebuie subliniat este faptul că 

principala cauză de deces atât în rândul 

bărbaţilor, cât şi în cel al femeilor, bolile de 

inimă, este legată tot de factori de risc de natură 

modificabilă!!! 

Organismul uman încearcă în orice 

moment să fie într-o stare de sănătate perfectă 

prin abilitatea sa de autovindecare şi autoreglare 

internă care poartă numele de echilibru 

homeostatic. Alegerile greşite pe care le facem 

din punct de vedere nutriţional şi atitudinal duc 

la slăbirea sistemului imunitar şi la apariţia 

simptomelor de boală. Pentru a preveni 

îmbolnăvirea organismului dr. Joey Shulman 

propune şapte principii ale sănătăţii: 

 Organismul are o voce care 

trebuie ascultată: simptomele; 

 Organismul are nevoie de un 

program de somn, nutriţional, de 

exerciţiu fizic şi de reglare a 

nivelului de stres; 

 Organismul reacţionează repede 

în faţa alimentelor bogate în 

nutrienţi (moleşeala de la ora trei 

după-masa); 

 Sistemul digestiv este unul dintre 

sistemele principale ale 

organismului; 

 Organismul preferă un mediu 

bazic şi nu unul acid (Toate bolile 

degenerative: cancerul artroza, 

bolile de inimă, osteoporoza, 

pietrele la vezica biliară şi la 

rinichi etc. sunt produsul toxic al 

excesului de acid în organism. 

Menţinerea unui PH echilibrat se 

realizează printr-un regim 

alimentar alcătuit din 70% 

alimente de natură bazică şi 30 % 

alimente de natură acidă.); 

 Organismul are nevoie de mişcare 

(reduce riscul de cancer, 

îmbunătăţeşte starea de spirit şi 

ajută aparatul digestiv); 

 Organismul are nevoie de multă 

energie. 

Respectarea acestor principii ar permite 

organismului uman să graviteze către o stare 

bună de sănătate, fapt care stă în puterile noastre, 

ale fiecăruia. 

 Obţinerea tinereţii fără bătrâneţe şi a 

vieţii fără de moarte este o utopie care se poate 

împlini la nivel spiritual. Individul trebuie să 

elimine sedentarismul şi spectrul morţii fizice, să 

cultive optimismul şi sentimentele nobile care 

definesc statutul de om, să cunoască mai bine 

legile naturii şi ceasul biologic, să cunoască arta 

de a trăi împreună cu anotimpurile, să cunoască 

cumpătarea, să respecte orele de muncă, de 

odihnă activă şi de somn, să ştie să-şi aranjeze 

casa, să postească din când în când, să trăiască 

demn şi să înveţe să moară la fel. Medicina 

viitorului trebuie să aibă la temelie dorinţa de a 

preveni, nu de a vindeca. 
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PLANTE SĂLBATICE ȘI EFECTELE LOR 

TERAPEUTICE 

 

Prof. Pop Aurel,  

Colegiul Tehnic Transilvania, Baia Mare 

 

La început de primăvară, când primele 

recolte din grădini sunt încă departe, există o 

sursă de hrană foarte curată, extraordinară pentru 

sănătatea noastră fizică şi emoţională: pădurea. 

În răgazurile dintre zăpezile târzii, mângâiate de 

primele raze mai puternice de soare, apar 

primele plante sălbatice, pentru salată, din acest 

an. Spontane şi comestibile, sunt prea puţin 

cunoscute, din păcate, deşi au efecte terapeutice 

extraordinare, chiar şi în cantităţi mici.  

Să le cunoaştem: 
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Păpădia - drenorul ficatului şi al 

pancreasului 
Din nu se 

ştie ce motiv, 

curcile şi găinile au 

o adevărată pasiune 

pentru frunzele 

proaspete ale 

acestei plante, care 

le este atât de 

folositoare şi oamenilor, încât merită să vorbim 

mai mult despre ea. 

Mod de preparare: se folosesc frunzele 

de păpădie care se culeg cât mai fragede şi mai 

proaspete, înainte să secrete din belşug laptele 

amar care le face neplăcute la gust. Din păcate, 

frunzele păpădiei nu pot fi păstrate la frigider, 

deoarece se ofilesc foarte rapid. Trebuie să fie 

consumate proaspete (la câteva ore după 

culegere). Aşadar, după recoltare, frunzele de 

păpădie se spală foarte bine cu apă rece, apoi se 

toacă mărunt, pentru a fi adăugate în salată, sau 

se consumă întregi, ca adaos la sandviciuri sau 

ca garnitură la alte mâncăruri. 

Mod de administrare: de regulă, păpădia 

se administrează dimineaţa, când are cel mai 

puternic efect drenor asupra ficatului şi 

colecistului. Consumată pe parcursul zilei, ajută 

la ţinerea glicemiei sub control şi previne 

tulburările digestive. 

Efecte terapeutice: datorită substanţelor 

amare pe care le conţine, păpădia detoxifică 

ficatul şi bila, mai bine ca orice altă plantă de 

primăvară. Apoi, inulina, unul dintre principiile 

active secretate de frunzele sale primăvara, este 

un excelent drenor al intestinului şi al ficatului, 

dar şi un hipoglicemiant redutabil. 

Însă, în tulburările cardiovasculare, 

remediul numărul unu este planta de primăvară 

despre care vom vorbi în continuare: 

Bănuţeii (părăluţele) - elixir pentru 

plămâni şi respiraţie 
Aceste flori mici şi albe, tivite cu purpură 

pe petale, sunt printre cele mai încăpăţânate 

plante care cresc în zonele cu climă rece. Nici nu 

s-au retras complet zăpezile, că primii bănuţei se 

şi grăbesc să iasă din iarba încă îngălbenită şi 

ofilită de geruri. Frunzele lor au rezistat stoic la 

frig toată iarna, iar florile, atât de mici şi 

delicate, nu se tem nici de zăpezile lui martie, şi 

nici de gerurile târzii, fiind de o rezistenţă ieşită 

din comun. Aşa că nu e de mirare că bănuţeii 

conţin nişte medicamente foarte puternice, fiind 

deopotrivă plante comestibile şi medicinale. 

Mod de preparare: florile proaspăt culese 

se spală cu apă 

rece şi apoi se 

toacă puţin cu 

cuţitul, pe 

planşeta de 

lemn. Din 

raţiuni în primul 

rând cantitative 

(culesul lor este migălos şi se pot obţine cu greu 

cantităţi mari), bănuţeii se combină cu alte 

salate, în special cea verde, cu spanac proaspăt 

sau leurdă. 

Mod de administrare: bănuţeii se pot 

administra la orice oră din zi, putând fi 

consumaţi la toate cele trei mese ale zilei. Doza 

zilnică minimă pentru a-şi face efectul este de 30 

de grame. 

Efecte terapeutice: bănuţeii sunt 

cunoscuţi în medicina populară românească mai 

ales ca leac pentru bolile de plămâni şi ale 

arborelui bronşic, dar acţiunea lor este mult mai 

amplă. Ei sunt un excelent detoxifiant şi 

antioxidant, ajutând la reglarea nivelului de uree 

şi creatinină din sânge, dar şi la reglarea 

reacţiilor sistemului imunitar.  

Leurda - inamicul colesterolului şi al 

hipertensiunii 
I se mai 

spune şi usturoiţă, 

pentru că are un 

miros foarte 

asemănător cu cel 

al usturoiului, iar 

acum, în martie, 

mai toate pădurile 

din zona de deal sunt pline de frunzele sale, 

colorate în verde viu. De acum şi până în aprilie, 

când va înflori, leurda poate fi culeasă şi folosită 

ca aliment, dar şi ca leac destinat unui număr 

incredibil de mare de boli, fiind printre cele mai 

puternice plante medicinale ale primăverii. 

Mod de preparare: frunzele de leurdă se 

spală bine şi apoi se toacă, nu foarte mărunt, 

după care se consumă cât mai repede, deoarece 

se degradează foarte repede. Ele pot fi şi 

ingredientul principal al salatei (pentru cine 

suportă aroma sa de usturoi extrem de puternică) 

sau pot fi combinate cu salată verde, spanac etc. 

Mod de administrare: salata de leurdă 

poate fi administrată la orice oră din zi, singurul 

element de care trebuie ţinut cont fiind acela că 

va da respiraţiei un miros puternic de usturoi, 

motiv pentru care este bine să fie consumată mai 
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degrabă seara. Apoi, cantitatea de leurdă nu tre-

buie să fie mai mică de 30 de grame (adică 

aproximativ 8 frunze) pe zi. Depăşirea acestei 

cantităţi nu este contraindicată, ci din contră, este 

benefică, cu condiţia ca digestia şi colecistul dvs. 

să suporte această plantă alimentară şi 

medicinală foarte puternică. 

Efecte terapeutice: leurda este o 

adevărată mătură pentru vasele de sânge, pe care 

le curăţă de depunerile de colesterol, ajutând 

totodată la eliminarea surplusului de grăsimi din 

sânge, reglând valorile glicemiei, distrugând 

microorganismele patogene.  

Urzica-vie - detergentul sângelui 
O găsim la margini de pădure, în locuri 

cu pământ gras, 

afânat şi fertil, 

crescând în asocieri 

compacte, întinse 

pe suprafeţe care 

pot ajunge la câţiva 

metri pătraţi. În 

martie, din rizomii 

întinşi ca o formidabilă reţea pe sub pământ ies 

la iveală primele frunzuliţe fragede, de un verde 

deschis, care se culeg cu tot cu tulpinile moi, 

prin rupere. O pungă mare de urzici este 

suficientă pentru o cură cu salată de o 

săptămână, urzica putând fi ţinută şi la frigider 

câteva zile, fără a-şi pierde prospeţimea. 

Mod de preparare: două mâini de frunze 

şi tulpini fragede se curăţă de frunzele uscate şi 

de alte impurităţi, iar apoi se clătesc bine în mai 

multe ape. După spălare, urzicile se toacă fin cu 

cuţitul, pe o planşetă de lemn, iar apoi se adaugă 

puţină sare şi se frământă totul bine cu mâna, 

protejată de o mănuşă de cauciuc. La urzica 

mărunţită şi frecată cu sare se adaugă apoi puţin 

suc de lămâie şi ulei de măsline şi salata-i gata, 

putând fi consumată fără grija că ne-am putea 

urzica limba, deoarece în procesul de preparare 

cu sare, acest neajuns a fost înlăturat. 

Mod de administrare: salata de urzică se 

consumă de regulă dimineaţa, pe stomacul gol, 

înainte de a mânca orice altceva, iar pentru a fi 

eficientă, o cură trebuie să dureze minimum 7 

zile. Limite pentru tratamentul cu această plantă 

nu există - cu cât cura cu salată de urzică va fi 

mai lungă, cu atât efectele sale vor fi mai 

puternice. 

Efecte terapeutice: urzica - vie este 

printre plantele cele mai bogate în clorofilă, este 

un agent de detoxifiere fenomenal, dar şi un 

foarte bun alcalinizant al sângelui, al urinei şi al 

altor fluide corporale. Apoi, urzica are în 

compoziţia sa cantităţi importante de potasiu, 

fier şi magneziu, fiind aşadar un remineralizant 

excelent. Cu un asemenea arsenal vindecător, 

nici nu e de mirare că această plantă are o mul-

titudine de recomandări terapeutice.  

Urzica roşie - un medicament 

antitumoral 
Mai este numită şi urzică moartă roşie şi 

creşte prin pădurile 

rărite, la marginea 

parchetelor de tăiere 

a copacilor sau chiar 

la semiumbra 

gardurilor sau a 

zidurilor. Din punct 

de vedere al formei, 

frunzele sale aduc aminte de cele ale urzicii-vii, 

dar sunt ceva mai mici şi, cel mai important, nu 

sunt deloc înţepătoare, de unde şi atributul de 

moartă. Încă de primăvara devreme, face nişte 

flori mici şi roşiatice, care vor apărea apoi tot 

timpul anului. Planta este comestibilă doar la 

început de martie, când vârfurile tulpinilor şi 

frunzele foarte proaspete au un gust neutru, apoi 

- pe măsură ce se maturizează - urzica roşie 

secretă nişte taninuri cu gust foarte neplăcut, 

devenind necomestibilă. Deci, sezonul ei este 

acum. 

Mod de preparare: o jumătate de mână 

de vârfuri de tulpini şi de frunze tinere se spală 

foarte bine, apoi se toacă fin şi se adaugă în 

salată. De regulă, urzica roşie este mai dificil de 

consumat singură, din cauza gustului său 

astringent-amărui, motiv pentru care este folosită 

ca adaos, fie în salata verde, fie în cea de andive 

sau de rădăcinoase crude. Ca aromă, se 

potriveşte foarte bine cu mărarul şi cu leuşteanul, 

cu care se poate combina. 

Mod de administrare: cel mai bine este să 

fie consumată la masa de prânz, cu precizarea că 

multor persoane urzica roşie le diminuează 

apetitul alimentar, ceea ce este foarte bine pentru 

cei care vor să slăbească. Dacă însă nu dorim să 

slăbim, cel mai bine este ca salata de urzică roşie 

să fie consumată ca ultim fel sau, şi mai bine, să 

fie consumată între mese, ca supliment. 

Efecte terapeutice: urzica roşie are un 

efect puternic de reglaj hormonal, cicatrizează 

ţesuturile lezate (inclusiv la nivelul sistemului 

digestiv), dar împiedică şi dezvoltarea tumorilor. 

Din aceste motive, ea are numeroase aplicaţii 

terapeutice. 
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MEZELURILE ȘI SĂNĂTATEA NOASTRĂ 

 
Cîrlea Elena, profesor,  

Colegiul “Mihai Viteazul”, Bumbești Jiu, Gorj 

 
Se spune, și nu întâmplător, ―natura nu a 

creat niciodată un sandwich‖, ceea ce ne duce cu 

gândul la faptul că a avea un sandwich ―la 

pachet‖ nu e tocmai cel mai sănătos obicei 

alimentar. Dar dacă sandwich-ul are o 

compoziție bine gândită, poate fi o soluție 

salvatoare care să nu ne lase să sărim peste 

momentul meselor. 

În mezelurile folosite adesea la 

sandwich-uri găsim puțină carne și mulți aditivi. 

Conform cercetătorilor, dintr-o listă de 

aproximativ 20 de ingrediente menționate pe un 

produs, doar unul singur este carne. Restul sunt 

fosfați, nitriți, nitrați, arome sintetice. Efectele 

acestor aditivi nu apar de pe o zi pe alta. În 

schimb, pe timp îndelungat, efectele însumate 

sunt dezastruoase. Dintre cei mai periculoși sunt 

fosfații, care, în exces, împiedică fixarea 

calciului în oase. Potențiatorii de aromă, care se 

regasesc chiar și în specialitățile mai scumpe din 

carne, provoacă un apetit ridicat și dau 

dependență. Glutamatul monosodic dă un gust 

foarte bun, care face ca mezelurile să fie 

apreciate. Stimulează pofta de mâncare și te face 

să manânci în continuu. Efectul nu apare 

imediat, dar mâncând și mâncând, duce la 

obezitate. Coloranții din mezeluri sunt bombe 

pentru organism.  

Conform prof. Mencinicopschi, roșul 

carmin folosit se extrage dintr-o insectă. În 

procesul chimic de extracție, se folosește 

aluminiul. Consumul acestora prin intermediul 

mezelurilor distruge celulele nervoase și riscul 

cel mai mare îl reprezintă boala Alzheimer. 

Aspectul de „delicios‖ al mezelurilor este dat, în 

mare parte, de făina de soia sau de amidonul de 

cartofi (care au chiar 40% din compoziția unui 

parizer ieftin sau a unui salam). Fosfații din 

mezeluri împiedica fixarea calciului în oase. 

Afectează creșterea copiilor, iar în 20 de ani, 

femeile vor suferi de osteoporoză. Bărbații vor 

scădea la batrânețe mai repede în înălțime și, în 

multe cazuri, vor fi obezi. Semipreparatele mai 

conțin gume de omogenizare, care, pe lângă 

faptul că rețin apa, au rolul de a omogeniza. 

Conform datelor prezentate de prof. 

Mencinicopschi, ―nu pot fi digerate de tubul 

digestiv decât în zece ani. Efectul imediat este 

apariția gastritelor și a ulcerelor, dar și a 

cancerului colo-rectal. 

Mezelurile sunt produse din carne, în 

general din carne de porc, dar şi de vită, vânat, 

pui, struț etc. După tranşare, 80% din carne se 

foloseşte pentru specialităţi, iar restul intră în 

producţia salamurilor, a cârnaților, parizerului şi 

a crenvurștilor. Cantităţile sunt ajustate cu multă 

slănină tare, dar şi cu soia sau grăsimi 

hidrogenate. Carnea sau amestecul de cărnuri şi 

alte ingrediente (şorici, slănină, organe ş.a.) se 

toacă (mai întâi carnea, apoi slănina şi şoriciul), 

se sărează, se adaugă aditivi alimentari (E-uri), 

se aromatizează (adeseori arome artificiale) şi  se 

maturează. Din saci de rafie se adaugă făina de 

soia şi, potrivit oricărui reţetar, se mai pun 

aditivi sintetici şi coloranţi. Unele se fierb, altele 

se afumă, iar altele sunt crud-zvântate (ex. Salam 

de Sibiu). Omogenizarea se face în câteva 

minute, iar pasta prinde gust şi aspect de carne. 

Mezelurile sunt ambalate în membrane naturale 

(mațe) sau membrane artificiale (colagenice, 

care uneori ajung să coste mai mult decât 

compoziţia produsului) sau rămân ca atare (ex. 

şuncă presată, ciolan presat). Mezelurile în 

membrane sunt salamurile, cârnații, crenvurștii. 

Produsele „premium‖ ca pastramă, 

muşchiul sau cotletul sunt injectate cu saramură, 

fosfaţi, gume (compuşii care reţin cea mai multă 

apă). Injectarea se face cu o maşină specială cu 

ac, iar vidarea maschează faptul că produsul e 

umplut cu apă. Saramura, care trage mult din 

greutatea produsului, are ca efecte secundare 

hipertensiunea arterială şi diabetul. E-urile sunt 

importante şi, în cele mai multe cazuri, 

condimentele precum ceapa sau usturoiul sunt 

prafuri obţinute prin deshidratare. 

Mezelurile mai pot conţine: 

- carne dezosată mecanic (cu valoare nutritivă 

scăzută MDM),  

- E-uri (fosfaţi E 452, coloranţi roşu carmen E 

120, conservanţi E 250, substanţe de întărire a 

gustului, glutamat monosodic E 621, guanilat 

disodic E 627, inozinat disodic E 631, gume 

caragenan E 407, amidonuri E 1420, dextroză, 

glucono-delta-lactoză E 575), 

- concentrate proteice din soia, 

- hidrolizate proteice din carne şi vegetale, 

- şorici şi emulsie de şorici, 

http://ro.wikipedia.org/
http://farmacieverde.ro/
http://www.formula-as.ro/
http://www.plante-medicinale.ro/
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- grăsime animală (slănină), uneori şi vegetală, 

- sare 

- şi uneori organe. 

Trebuie arătat şi faptul că în prezent 

consumurile specifice (respectiv din câtă carne 

se obţine 1 kg de produs) au scăzut drastic, 1 Kg 

de mezeluri obţinându-se din câteva sute de 

grame de carne şi aceea grasă. (Consumul 

specific arată câtă carne s-a folosit pentru 

obţinerea unui kilogram de produs din carne). 

Având în vedere faptul că numai aditivii (E-

urile) pentru industria cărnii au reprezentat 25-

30% în anul 2008, din valoarea celor 220 mii de 

tone de mezeluri consumate în ţara noastră, ne 

dăm seama de ponderea mare a acestor chimicale 

în produsele de carne. 

Mezelurile nu ar trebui consumate de 

copii până la vârsta de cel puţin 12 ani şi, în plus, 

de persoanele predispuse la osteoporoză, de 

femeile însărcinate şi care alăptează, de 

suferinzii de obezitate, maladii cardiovasculare, 

dislipidemie, hipertensiune, diabet, boli hepato-

renale, cancere, osteoartrite, boli de piele, boli de 

plămân, hiperuricemie (gută), celulită, boli ale 

tubului digestiv, bătrâni etc. Mezelurile 

determină, pe lângă cele enumerate mai sus, 

acidifierea mediului intern având în timp 

consecinţe grave asupra sănătăţii. 

Astăzi multe specialităţi (muşchi file, 

pastramă, kaizer etc) sunt injectate cu soluţii care 

conţin sare, gelifianți pentru reţinerea apei, 

coloranţi pentru aspectul de proaspăt, 

conservanţi, agenţi de întărire a gustului şi 

aromei. Astfel, aceste specialităţi devin în fapt 

mezeluri cu aceleaşi riscuri pentru sănătate. 

Chiar tradiţionalul Salam de Sibiu astăzi s-a 

transformat, conţinând concentrat proteic de 

soia, acidifianți şi alte componente 

„netradiţionale‖. De cele mai multe ori produsele 

din carne, în special mezelurile, mai păstrează 

doar denumirea de „tradițional‖, în realitate 

reţetele fiind drastic modificate faţă de produsele 

autentice. 

În concluzie, produsele din carne 

industriale sunt surse de grăsimi animale 

aterogene, fosfori şi sare ascunse, pe care trebuie 

să le conştientizăm pentru a reduce consumul 

excesiv, dăunător al acestora. Consumul excesiv 

de carne şi produse din carne creşte semnificativ 

riscul de obezitate, sindrom metabolic, maladii 

cardiovasculare, cancer, hipertensiune, 

dislipidemie, diabet. 
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NECESITATEA REVENDICĂRILOR DE 

SĂNĂTATE 

 

Autor: Popescu Ionela Simona 

Profesor, Liceul Tehnologic Oltchim 

„SOS – Siguranţă, Oportunităţi, Soluţii în 

domeniul alimentar‖ 

 
Numeroşi specialişti se întreabă dacă este 

în realitate nevoie de revendicări de sănătate 

pentru ca un produs să prezinte succes de piaţă. 

Exista numeroase exemple din care se constată 

că produsul poate avea succes la consumatori şi 

companiile îşi pot recupera posturile pentru 

cercetare fără a dispune de revendicări de 

sănătate. Se consideră că foarte importantă este 

popularitatea produsului şi faptul că este acceptat 

de consumatori.  

Într-o serie de tări ca SUA, Canada, Australia, 

Europa Occidentala se constată o creştere rapidă 

a vânzării produselor folosite ca soluţii ― 

alternative ― la prevenirea sau tratamentul 

bolilor. De exemplu, se apreciază că în SUA 

vânzările produselor obţinute din plante 

(botanical industry) au crescut in ultimele doua 

decenii de la zero la 1,5 miliarde pe an cu o rata 

anuală de 15%. Sugestiv pentru dezvoltarea 

acestor produse în SUA este că în prezent 

alimentele naturale pentru sănătate sunt 

comercializate în peste 8000 magazine şi că mai 

mult de 40% dintre americani consumă 

suplimente dietetice .  

În Europa există o istorie îndelungata de 

folosire a produselor naturale pentru tratamentul 

şi prevenirea unor boli care sunt vândute într-o 

proporţie de trei ori mai mare decât in SUA. 

Aproximativ 40% din populaţia Marii Britanii 

apreciază că produsele naturale fac parte din 

categoria medicamentelor , deşi în această ţară 

revendicările de sănătate sunt restricţionate . 

Piaţa canadiana pentru produse din plante 

(madicina herbal) a crescut cu 20% între anii 

1994 şi 1995. S-a estimat ca 20% dintre 

canadieni utilizează ceva din medicina 

alternativa şi cel puţin 6% căuta un produs în 

magazinele cu alimente pentru sănătate.  

http://www.librarie.net/autor/31781/gheorghe-mencinicopschi
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Interesul nu este limitat doar la produsele 

din plante ci este în creştere  şi  pentru 

alimentele funcţionale, solicitându-se cât mai 

multe informaţii despre acestea. Populaţia 

doreşte să includă aceste produse în dietă mai 

degrabă ca alimente decât ca suplimente, 

preferând să le găsească în magazine ca alimente 

obişnuite, decât într-o secţiune separate a 

acestora. 

In prezent, se constată că interesul 

crescând asupra acestui tip de produse este 

rezultatul acceptării acestora şi sporirii surselor 

informaţionale. Se apreciază ca, în viitor, 

vânzarea acestora în ţări în care revendicările de 

sănătate nu sunt permise nu este singura cale de 

succes comercial. De exemplu, in Japonia, deşi 

doar 100 de produse au fost aprobate ca produse 

FOSHU, în prezent sunt comercializate câteva 

sute de produse funcţionale. Cunoscând 

beneficiile acestora, populaţia le cumpără 

indiferent dacă au sau nu licenţă FOSHU. 

Aceeaşi situaţie se înregistrează şi în America de 

Nord unde o serie de produse fortifiate sau 

funcţionale (cereale pentru mic dejun, alimente 

fortifiate cu vitamine şi minerale, sucul de 

portocale şi apa minerală suplimente cu calciu) 

au succes pe piaţă fără revendicări specifice de 

produs.  

Un exemplu sugestiv care arată că 

revendicările de sănătate nu sunt neapărat 

necesare pentru succesul produsului pe piaţă, 

este cel al uleiului de măsline. Până în urmă cu 

15 ani , acizii graşi mononesaturaţi, principalul 

component al uleiului de măsline , au fost 

consideraţi ca fiind fără influenţă pentru 

reducerea riscului de îmbolnăvire coronariană a 

inimii. După anul 1985 s-a evidenţiat faptul că 

acizii graşi mononesaturaţi scad nivelul 

colesterolului total din serul sanguin. În plus, 

remarcabil este faptul că ei reduc numai LDL 

colesterolul, lăsând HDL colesterolul 

neschimbat, determinând un beneficiu mai mare 

decât acela rezultat din efectul acizilor graşi 

polinesaturaţi , care reduc atât LDL cât şi HDL 

colesterolul. În ţările în care revendicările de 

sănătate specifice produsului nu sunt permise, 

aceste noi descoperiri nu pot fi menţionate pe 

eticheta produsului. Totuşi, aceste virtuţi ale 

uleiului de măsline au fost comunicate la 

reuniuni ştiinţifice , în literatura de specialitate 

sau în mass-media , informaţiile ajungând la 

consumatori şi având ca rezultat un interes 

enorm al acestora pentru acest produs. Rezultă 

de aici că, fără nici o intenţie de a face 

revendicări, industria uleiurilor de măsline a 

beneficiat din plin de cercetările riguroase , sub 

forma unor studii controlate pe oameni.  

În condiţiile în care consumatorii sunt tot 

mai interesaţi de relaţia dintre nutriţie şi sănătate 

şi piaţa produselor alimentare funcţionale 

cunoaşte o dezvoltare spectaculoasă, problema 

modului de comunicare a avantajelor care decurg 

din consumul acestor alimente devine din ce în 

ce mai importantă. Ea se poate realiza prin 

intermediul specialiştilor în probleme de 

sănătate, educatori, mass-media şi industria 

alimentara şi reprezintă un element esenţial 

pentru îmbunătăţirea stării de sănătate a 

populaţiei şi implicit pentru dezvoltarea 

produselor funcţionale. 

Dintre toate formele de comunicare, cele 

referitoare la utilizarea revendicărilor făcute fie 

direct pe eticheta sau ambalajul alimentului, fie 

indirect prin informaţii secundare, rămân în 

domeniu de dezbatere largă şi actuală . Este 

esenţial ca aceste revendicări să fie bazate şi 

conduse de informaţii ştiinţifice .  

Principiul fundamental al oricărei 

revendicări este ca ea să fie adevărata, să nu 

conducă la concluzii greşite. În consecinţă, şi 

revendicările pentru sănătate trebuie să fie 

justificate ştiinţific, neechivoce şi clare pentru 

consumator.  

Una dintre dificultăţile întâmpinate în 

comunicarea beneficiilor determinate de 

alimentele funcţionale este ca formularea 

revendicării pentru sănătate este definită diferit 

de la ţară la ţară . În general, termenul de 

revendicare este corect înţeles. De altfel, Codex 

Alimentarius (1991) îl defineşte ca fiind ― orice 

reprezentare care stabileşte, sugerează sau 

implica faptul că un aliment are anumite 

caracteristici legate de originea, proprietăţile 

nutritive, natura, producţia, compoziţia sau 

orice altă calitate a sa “ . 

În consecinţă, în Marea Britanie o 

revendicare legată de o boala va fi considerată ca 

o revendicare medicală, in timp ce în SUA ea va 

fi privită ca o, revendicare pentru sănătate . 

Codex Alimentarius (1997) a clasificat 

revendicările în patru tipuri care sunt definite 

într-o formă foarte succintă în continuare.  

Tipul 1.  Revendicări legate de principiile 

dietetic sau de diete sănătoase . 

Exemple : - Dietele sărace în acizi saturaţi 

sunt recomandate de ….. ; 

                      Sfatul ….. este de a alege  o dietă 

bogată în fibre . 
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Tipul 2.  Revendicări privind conţinutul de 

nutrienţi (subdiviziune a revendicărilor 

nutritive)  

Exemple: - sursa de calciu; bogat în fibre; cu 

conţinut scăzut de grăsimi  

Tipul 3.  Revendicări comparative 

(subdiviziune a revendicărilor nutritive )  

Acestea fac o comparaţie  a nivelului 

nutrienţilor din două sau mai multe tipuri de 

alimente . 

Exemple: scăzut, mai mic decât, redus, mărit, 

mai mult decât.  

Tipul 4. Revendicări referitoare la funcţia 

nutrientului (subdiviziune a revendicărilor 

nutritive)  

Această revendicare se referă la rolul 

fiziologic a nutrientului în legătura sa cu 

creşterea, dezvoltarea şi funcţiile normale ale 

organismului. Revendicările din această 

categorie  sunt similare revendicărilor 

“structură-funcţie“ din SUA . Ele nu fac 

referire la o anumită boală, stare patologică 

sau condiţie anormală.  

Exemple: - Calciul ar putea ajuta la 

dezvoltarea oaselor şi a dinţilor sănătoşi; 

Conţine acid folic care contribuie la 

dezvoltarea normală a fătului . 

Categoriile de revendicări menţionate mai sus se 

referă la nutrienţi cunoscuţi şi la rolul acestora în 

creştere, dezvoltare şi funcţiile normale ale 

organismului, fiind bazate pe cunoştinţe certe, 

stabilite de comunitatea nutriţioniştilor. 

Există revendicări relevante pentru 

alimentele funcţionale astfel printr-o acţiune 

concertată, UE susţine dezvoltarea a două tipuri 

de revendicări, care nu sunt acoperite de 

clasificarea Codex anterioară şi care diferă în 

mod semnificativ între ele. Acestea includ (dar 

nu sunt restrânse la ele) revendicări pentru 

alimentele funcţionale, având la bază clasificarea 

ştiinţifică a markerilor pentru funcţiile ţintă care 

a fost dezvoltată în Documentul Consens 

elaborat de ILSI ( 1999). 

  

Revendicările trebuie să fie adevărate în 

contextul dietei şi în corelaţie cu cantităţile de 

alimente consumate în mod normal(fără exces). 

Tipul A.  Revendicări ale ― funcţiilor 

îmbunătăţite ― 

Aceste revendicări se referă la anumite 

efecte benefice ale nutrienţilor şi nonnutrienţilor 

asupra funcţiilor fiziologice sau activităţilor 

biologice dincolo de rolul lor stabilit în creştere, 

dezvoltare şi alte funcţii normale ale 

organismului.  

Acest tip de revendicare este de 

asemenea similară revendicării ― structură-

funcţie ― din SUA şi, nu face referire la o 

anumită boală sau stare patologică. Totuşi, pot fi 

admise referiri la unele condiţii anormale 

moderate ca indigestie sau insomnie.  

 Exemple: Unele oligozaharide 

nedigestibile pot îmbunătăţii creşterea unei 

microflore specific în intestin. 

 Cafeina poate îmbunătăţi performanţele 

de învăţare . 

Folatul poate reduce nivelul 

homocisteinei din plasmă. 

Tipul B.  Revendicări privind ― reducerea 

riscului de îmbolnăvire ―  

Aceste revendicări sunt în legătură cu 

consumul unui aliment sau a unui component 

alimentar care ar putea ajuta la reducerea riscului 

unei anumite îmbolnăviri sau stări datorită unor 

nutrienţi sau non-nutrienţi specifici pe care îi 

conţine. Aceste revendicări corespund 

revendicărilor de sănătate din SUA. 

Exemple: - Un consum suficient de calciu poate 

reduce riscul de osteoporoza de mai târziu. 

Folatul poate reduce la femei riscul de a 

avea copii cu tulburări neurologice. 

S-a sugerat în mod frecvent faptul ca ar 

trebui să existe o revendicare suplimentară care 

să specifice îmbunătăţirea stării de sănătate şi de 

bine general .  

Însă, se consideră că starea de sănătate şi 

bine general este rezultatul intensificării 

funcţiilor fiziologice sau psihologice, sau a 

reducerii riscului de îmbolnăvire, astfel încât 

această revendicare este suficient de bine 

acoperită de revendicările de tip A si B . 

Este unanim acceptat faptul că orice 

revendicare sau afirmaţie trebuie să fie bazată pe 

dovezi ştiinţifice solide , potrivit cărora aceasta 

este atât obiectivă cât şi corespunzătoare. Este, 

însă , uneori destul de dificil să se stabilească 

foarte clar care sunt aceste dovezi ştiinţifice 

obiective. De aceea, una dintre problemele 
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importante care trebuie rezolvate se referă la 

nivelul biologic la care poate fi acceptată dovada 

care demonstrează eficacitatea funcţionala. 

Datele obţinute la diferite nivele ale organizării 

biologice (nivel molecular, subcelular, celular, 

ţesut, organ, organism şi la nivel de populaţie) 

pot fi grupate în trei tipuri de dovezi 

experimentale: observaţii biologice (biochimice), 

rezultate epidemiologice şi probe de intervenţie. 

Este important ca argumentele ştiinţifice pe care 

se sprijină revendicările să răspundă unor 

condiţii :  

 Să fie consecvente; 

 Să corespundă standardelor ştiinţifice 

acceptate sub aspect statistic şi biologic  

 Să fie plauzibile sub aspectul relaţiilor 

dintre intervenţie şi rezultate; 

 Să fie furnizate de un număr mare de 

experimente, inclusiv de studii pe 

oameni. 

În mod cert, utilizarea diferitelor tipuri de 

markeri poate juca un rol foarte important în 

justificarea revendicărilor. Clasificarea 

markerilor pe baza relaţiei lor cu funcţia ţintă sau 

boala, propusă de UE, oferă o abordare ştiinţifică 

pentru fundamentarea revendicărilor de tip A si 

B. 

Dezvoltarea alimentelor funcţionale, cu 

revendicările lor însoţitoare, va avea loc 

concomitent cu progresul care se realizează în 

domeniul legislativ care trebuie să garanteze atât 

validitatea revendicărilor cât şi siguranţa 

alimentelor. Ştiinţa alimentelor funcţionale 

furnizează doar baza ştiinţifică pentru aceste 

reglementări.  

Pe baza dialogului iniţiat între industria 

alimentara, reţeaua de desfacere, autorităţile de 

control şi organizaţiile consumatorilor, în unele 

ţări europene au fost întreprinse o serie de 

măsuri. Astfel , în Suedia şi Olanda, şi oarecum 

în Marea Britanie şi Belgia, a fost adoptat un 

program de auto reglementare pentru 

revendicările de sănătate care nu este 

independent de legislaţia independenta sau de 

cerinţele autorităţilor faţă de problema în cauza, 

dar care le completează pe amândouă. 

Această acţiune concertată a UE a avut, 

între altele, ca finalitate propunerea unei scheme 

în care bazele ştiinţifice ale dezvoltării 

alimentelor funcţionale pot fi corelate cu 

comunicarea beneficiilor aduse de alimentele 

funcţionale publicului larg. În schema de mai jos 

se doreşte să se aplice o serie de principii astfel 

încât să rezulte o comunicare îmbunătăţită cu 

publicul consumator.  
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TRASABILITATEA ÎN LANȚUL 

ALIMENTAR 

 

Prof. Ionescu  Irina, Liceul Tehnologic nr.1 

Cudalbi, Jud.Galați 

Prof. Guțu Mihaela, Liceul Tehnologic nr.1 

Cudalbi, Jud.Galați 

 

Trasabilitatea reprezintă capacitatea de a 

parcurge drumul înapoi al unui aliment, animal 

(care este folosit pentru producția de alimente 

destinate consumului uman) sau substanță, prin 

toate etapele de producție sau distribuție. Etapele 

de producție și distribuție includ și importul, 

pornind de la producția primară până la locul de 

vânzare. În cazul industriei alimentare, multe 

companii au optat pentru implementarea 

sistemului de management al calității, pe baza 

cerințelor ISO 9001:2000, care are ca cerință 

stabilirea unui sistem de inregistrare, care să 

permită trasabilitatea produselor.  

 Implementarea unui sistem de 

trasabilitate cu acuratete, reduce semnificativ 

expunerea la risc a agentilor economici din 

respectivul lant alimentar, prin faptul ca ajuta la 

identificarea, izolarea si corectarea problemei 

aparute intr-un mod eficient si rapid. Astfel se 

garanteaza siguranta alimentara, iar impactul 

economic negativ al unui astfel de incident este 

mult minimalizat. De asemenea, se garanteaza 

diferentierea pe piata a produselor 

agroalimentare cu diferite atribute (de exemplu, 

produse din agricultura ecologica) intr-o maniera 

documentata, de incredere si transparenta.(Mona 

P.,2010) 

 Trasabilitatea pe lanțul alimentar, care 

stabilește legătura informațională între diferite 

entități, nu poate fi realizată fără o integrare 

bazată pe o abordare pe verticală a informațiilor. 

În acest sens este necesară o planificare 

riguroasă, încă din primele etape de dezvoltare, 

care să ia în considerare trei elemente principale, 

esenţiale pentru asigurarea succesului oricărui 

sistem de trasabilitate: 

a. compatibilitate, 

b. informaţii standardizate, 

c. definirea resursei care va face obiectul 

trasabilităţii si a unitatii trasate. 

 În producția primară, trasabilitatea a fost 

definită ca abilitatea de a identifica istoria 

produsului de-a lungul lanțului alimentar, 

începând cu locul și momentul producției, 

incluzând identificarea input-urilor și a 

operațiilor de producție folosite. 

 Trasabilitatea poate fi utilă pentru scopuri 

analitice, pentru a identifica posibile cauze ale 

unei probleme 

Există 6 elemnte de bază ale trasabilității 

care, impreună, constituie un sistem integrat de 

trasabilitate în lanțul agro-alimentar. 

Trasabilitatea produsului – determină 

locul fizic al unui produs, la orice nivel din 

lanțul alimentar, în scopul de a facilita 

managementul logistic, rechemarea produsului și 

diseminarea de informații către consumator sau 

alte părți interesate. 

Trasabilitatea procesului – care stabilește 

tipul și secvența de activitate care a afectat 

produsul în timpul operațiilor în perioada de 

creștere, post-recoltare (ce se întâmplă, unde se 

întâmplă, când se întâmplă). 

Trasabilitatea genetică – determină 

structura genetică a produsului. Include 

informații cu privire la originea (tip, furnizor) 

organismelor modificate genetic (OMG) sau a 

materialelor obținute din OMG. 

Trasabilitatea input-urilor – determină 

tipul și originea (sursă, furnizori) input-urilor ca 

fertilizanți, apa de irigație, anumale, nutrețuri, 

aditivi folosiți pentru conservarea și/sau 

transformarea materiilor prime de bază în 

produse alimentare procesate (reconstituite sau 

noi). 

Trasabilitatea bolilor și dăunătorilor – 

urmărește epidemiologia dăunătorilor, riscurile 

biologice (bacterii, virusuri sau alte 

microorganisme patogene) care pot contamina 

alimentele și materiile prime. 

Trasabilitatea măsurătorilor – conectează 

măsurătorile individuale rezultate, într-un circuit 

neîntrerupt de calibrare, cu standardele de 

referință acceptate. Pentru a realiza acest lucru,  

echipamentele de măsurare și testare, precum și 

standardele de măsurare sunt calibrate, prin 

utilizarea unui standard de referință, a cărui 

calibrare este certificată ca fiind trasabilă la un 

standard național sau internațional (Gardner, 

E.L. and Rasberry, S.D. 1993). 

Un sistem de trasabilitate furnizează 

informații utile atât pentru consumatorul final al 

produsului cât și pentru tot lanțul de distribuție 

dintre producător și consumator. 

Cerințele similare sunt aplicabile la toate 

nivelurile lanțului alimentar, în procesare, 

marketing, restaurante, catering, etc. 

 Trasabilitatea produselor alimentare ofera 

o serie de avantaje si beneficii pentru 

  www.referat.ro 
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consumatorii si producatorii de alimente, dintre 

care, cele mai importante sunt urmatoarele: 

 • protecția siguranței alimentelor,  

• rechemarea rapidă și eficientă a 

produselor, 

 • facilitează funcționarea schemelor de 

asigurarea calității,  

 • protecția împotriva bioterorismului,  

• formarea unui nume pe piată și 

cresterea încrederii consumatorilor față 

de numele firmei,  

 • controlul costurilor, fraudelor, 

furturilor.  

 Sistemele de control ale producției conțin 

detalii pentru fiecare rețetă a unui produs, la 

diferite niveluri, pentru ingrediente individuale, 

fiecare identificat cu un cod unic. Astfel de 

sisteme sunt guvernate de cerințele de vânzare, 

începand cu planul de producție, determinant 

pentru marimea fiecărui lot de produse, planul de 

aprovizionare. Pentru ca un astfel de sistem să 

funcționeze, este nevoie să poată fi accesibil un 

set complet de informații detaliate, despre 

specificațiile unice ale produselor, 

ingredientelor, ambalajelor și a furnizorilor 

acceptați. În mod ideal, un sistem de specificații 

trebuie să fie conectat direct la un sistem de 

control al managementului. Astfel, modificările 

aprobate circulă automat prin sistemul de 

informație, de la o dată specifică și nu poate fi 

discutabilă despre ce a fost modificat sau cum a 

fost schimbată data.  

 

Bibliografie:   
Manual HACCP 

 

NOI PROVOCĂRI ÎN LANŢUL DE 

PRODUCŢIE AL ALIMENTELOR 

 

Prof. ec. Pap Timea-Odette,  

Liceul Tehnologic Agricol „Ion Ionescu de la 

Brad”, Seini 

 

În ultimele decenii, siguranţa alimentară 

a devenit o preocupare atât datorită avântului 

ştiinţei şi cercetării, dar şi a schimbărilor globale, 

economice, politice care au adus o serie de noi 

provocări şi dificultăţi. Globalizarea a deschis 

noi pieţe de desfacere şi consum, a creat legături 

comerciale între diverse zone de producţie şi de 

consum, dar a adus şi noi surse de risc pentru 

sănătatea consumatorilor. Sursele de 

contaminare nu mai au, aşadar, un caracter local, 

izolat, ci capătă noi valenţe, nemaiîntâlnite.  

Îmbolnăvirile de origine alimentară 

reprezintă un motiv de îngrijorare; în ţările 

dezvoltate, studiul World Health Organization 

―Study on Global Ageing and Adult Health 

(SAGE) 2002-2004 arată că unul din trei indivizi 

suferă de o afecţiune microbiană alimentară în 

fiecare an. O serie de agenţi patogeni au fost 

reevaluaţi, datorită adaptării acestora la noile 

condiţii de procesare, conservare şi ambalare. 

Unele microorganisme (Listeria monocytogenes, 

Clostridium botulinum, E.Coli 0157:H7, 

Salmonella typhimurium DT104) continuă să 

producă îmbolnăviri şi chiar decese, dezvoltănd 

rezistenţă cromozomială la antibiotice.  

În acelaşi timp, cerinţele obligatorii 

privind siguranţa alimentară, pe care trebuie să le 

îndeplinească produsele alimentare în parcursul 

lor de la stadiul de materii prime până la 

consumator sunt din ce în ce mai înalte putând 

aparţine unor numeroase categorii, dintre care se 

pot enumera:  

- cerinţele legislative, care vizează la 

respectarea reglementărilor legale 

aferente produsului, vizând igiena, 

aditivii utilizaţi, reziduurile toxice, 

contaminărilor, transportul, manipularea, 

depozitarea, ambalarea, etichetarea şi 

servirea. Verificarea respectării legalităţii 

se realizează prin analizele fizice, 

chimice, microbiologice ale produselor.  

- cerinţele nutritive, care se referă la 

conţinutul în substanţe nutritive, adică 

capacitatea produsului de a răspunde 

cerinţelor energetice ale organismului. 

Acestea variază în funcţie de vărstă, 

ocupaţie, gen, starea de sănătate, climat, 

etc. Există pentru fiecare ţară valori 

recomandate pentru necesarul zilnic de 

substanţe nutritive, ca de exemplu cele 

prevăzute de Codex Alimentarius al 

Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii 

(O.M.S.) 

- cerinţele igienico-sanitare referitoare la 

inocuitatea sau lipsa dintr-un aliment a 

oricărui factor dăunător organismului 

uman.  

- cerinţele tehnologice care implică 

anumite riscuri de contaminare în funcţie 

de tendinţa de consumare a produselor 

proaspete sau procesate. S-a constatat că 

în Europa de Est, de exemplu, există o 

asociere între modul de preparare 

domestic al alimentelor şi botulism, iar în 

ţările mediteraneene tipul de alimentaţie 
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adoptat duce la o predominanţă a 

brucelozei. În alte regiuni, ca cea 

americană, există o tendinţă de consum a 

produselor fast-food, convenience-food 

sau ready to eat care conduce la o 

creştere a prevalenţei diabetului şi a 

obezităţii. 

- cerinţele senzoriale referitor la 

caracteristicile organoleptice ale 

produselor (gust, miros, culoare, textură, 

consistenţă), care trebuie să atragă 

consumatorul. 

- cerinţele estetice: forma, dimensiunea, 

culoarea, modul de prezentare al 

produselor este foarte important, având în 

vedere că primul contact al viitorului 

consumator al produsului cu acesta este 

cel vizual.  

- cerinţele sociale determinate de influenţa 

tendinţelor promovate prin diverse medii 

de comunicare.  

În ciuda progreselor realizate în domeniul 

respectării cerinţelor privind siguranţa 

alimentară, instituite şi prin utilizarea Codex 

Alimentarius, există o incontestabilă explozie a 

fenomenului numit „boli ale civilizaţiei‖, care în 

prezent afectează într-o proporţie ridicată 

populaţia ţărilor cu o industrie dezvoltată, 

crescând prevalenţa bolilor degenerative, 

cardiovasculare, tumorale, metabolice, 

profesionale, respiratorii, etc. Studiile arată de 

exemplu o legătură directă între incidenţa 

anumitor tipuri de cancer la om şi substanţele 

toxice naturale şi artificiale, dar nu este încă 

cuantificată proporţia cancerigenezei naturale 

versus cea sintetică.  

Toxicitatea naturală poate determina 

efecte toxice (canavanină din varza de Bruxelles, 

în concentraţie mai mare de 15oooppm- părţi per 

milion sau 1,5%, cafeină din cafea sau solanina 

din cartofi), tumorale (simfitina din tătăneasă, 

etil carbamatul din soia 1-5ppb), cancerigene 

(estragol- busuioc, etilcarbamatul din bere 1-5 

ppm, piperina din piper negru, etilcarbamatul din 

pâine 1-5ppm, hidrazinele din ciuperci) sau 

mutagene (diacetilul din unt sau cafea, acidul 

clorogenic şi metil glioxalul din cafea), aşa cum 

arată studiul World Health Organization.  

Toxicitatea artificială a alimentelor 

poate fi influenţată de contaminarea fizică, 

chimică, biologică, radioactivă:  

a) contaminarea fizică: prin obiecte 

străine ca: sticla, nisipul, impurităţile 

metalice, resturi de ambalaje, 

materiale ce construcţie, insecte, 

rozătoare, etc.  

b) contaminarea chimică prin substanţe 

toxice naturale din plante, aditivi, 

substanţe chimice formate în timpul 

procesului tehnologic, pesticide, 

antibiotice sau alte reziduuri de 

medicamente, lubrifianţi, substanţe 

toxice asociate ambalajelor, poluanţi 

industriali, metale grele, substanţe 

alergenice, dioxina, nitratţii, nitriţii, 

etc.  

c) contaminarea bilologică cu bacterii, 

mucegaiuri producătoare de 

micotoxine (aflatoxină), drojdii, 

virusuri, paraziţi, spori, etc. 

d) contaminarea radioactivă prin izotopi 

radioactivi- radiaţiile ionizante 

provenite din diferite surse, naturale 

sau artificiale. Sursele naturale au cea 

mai mare pondere, aşa cum rezultă din 

figura nr. 1. Doza de radiaţie globală 

anuală medie din toate sursele de 

radiaţie este de 2,7mSv, total al 

componentelor arătate în figura nr. 1.  

(1- radiaţia cosmică în procent de 

14,5%, 2- radiaţia gamma în proporţie 

de 17,1%, 3- radiaţia internă din 

mâncare şi băutură de 8,6%, 4- 

radon – 48,3%, 5-radiaţie medicală de 

11,2%, 6- alte tipuri de radiaţie 

aferentă producţiei 0,1%, descărcărilor 

0,1%, profesională 0,1%  şi altele 

0,3%). 

 
 

Contaminarea chimică se datorează 

poluării şi practicilor agricole, care fac ca 

metalele grele ca plumbul, cadmiul, arsenicul 

sau mercurul să fie prezente în sol şi în apă şi să 

se poată acumula în peşte sau în fructe de mare. 

Dioxina şi difenilpoliclorinaţii rezultaţi din 

procesele de incinerare a deşeurilor are un 

caracter poluant permanent, regăsindu-se în 

concentraţii mici în aproape toate alimentele, în 

special în lactate, carne, peşte, fructe de mare. 
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Pesticidele şi fertilizanţii adaugă pericole pentru 

sănătatea consumatorilor dacă nu sunt utilizate în 

mod adecvat: DDT, aldrina, dieldrina, lindanul şi 

erbicidele au fost identificate ca pericole 

chimice. Nitraţii şi nitriţii provin din sol şi din 

apa potabilă, nitrozaminele formate în stomac 

din nitraţi şi nitriţi având un potenţial 

cancerigen. Sursele de nitraţi şi nitriţi se pot găsi 

în mod natural în spanac, ţelină, ridichi sau 

rubarbă. 

Materialele radioactive există oriunde în 

natură şi ca urmare este inevitabil ca acestea să 

nu se regăsească şi în apă şi în alimente, ducând 

la o doză globală medie anuală de 0,23mSv. 

Potasiul-40 în particular constituie o sursă 

majoră în iradierea internă. Potasiul-40 variază 

în corp în funcţie de masa musculară, fiind de 

două ori mai mult în corpul unui bărbat tânăr faţă 

de o femeie în vârstă. Unele alimente, ca de 

exemplu nucile braziliene sau stridiile 

concentrează materiale radioactive în aşa măsură 

încât consumatorii de cantităţi importante pot 

primi doze semnificativ peste media obişnuită. 

Radiaţii ale produselor de larg consum se pot 

întâlni prin expunerea alimentelor la mici doze 

de radiaţie de la bunuri de consum generatoare 

de radioactivitate artificială, cum ar fi detectorii 

de fum sau aparatele de iluminat. De asemenea, 

iradierea alimentelor se realizează şi industrial, 

pentru prevenirea încolţirii, sterilizării şi a 

prelungirii valabilităţii. 

La nivel Uniunii Europene, în cursul 

anului 2007, o cantitate totală de 8 154 de tone 

de produse a fost tratată prin iradiere ionizantă în 

16 unităţi de iradiere autorizate din 8 state 

membre. Din această cantitate, 89,29 % a fost 

iradiată în trei state membre: Belgia (34,33 %), 

Ţările de Jos (28,49 %) şi Franţa (26,23 %). Cele 

trei fracţiuni cel mai bine reprezentate în 

categoriile iradiate au fost delicatesele (pulpele 

de broască în proporţie de 31,29 %), ierburile şi 

mirodeniile (21,94 %) şi păsările de curte (20,8 

%). 

Un raport al Comisiei Europene din anul 

2007 arată că în România au fost efectuate 

verificări ale etichetării produselor alimentare 

(ierburi aromatice uscate, mirodenii şi 

condimente vegetale), iar rezultatele au arătat că 

în anul 2007 în România niciun produs alimentar 

verificat nu era etichetat ca fiind iradiat, în 

niciunul din cele 2014 magazine de vânzare cu 

amănuntul verificate.  

Datorită riscurilor generate de iradierea 

alimentelor, Comisia Europeană sprijină 

cercetarea în domeniul pericolelor contaminării 

alimentelor şi nutreţurilor cu izotopi radioactivi 

şi studiul efectelor radiaţiilor ionizante (de 

exemplu, raze gamma) utilizate pentru sterilizare 

asupra calităţii acestor produse din punctul de 

vedere al riscului chimic şi radiologic. 

Alimentele şi nutreţurile, în funcţie de tipul lor, 

pot fi contaminate cu izotopi radioactivi în 

diferite moduri, de exemplu, în funcţie de partea 

folosită (rădăcină, tulpină, frunze sau flori). 

Compoziţia chimică poate suferi, la rândul său, 

modificări sub influenţa radiaţiilor ionizante care 

pot avea un efect negativ asupra calităţii 

alimentelor şi nutreţurilor (http://eur-

lex.europa.eu). Comisia Europeană are un 

demers continuu privind implementarea unor 

standardele de iradiere a produselor alimentare 

(Tratatul Euratom). 

În România, în scopul prevenirii 

contaminării produselor alimentare şi a creşterii 

siguranţei alimentare, normele de igienă a 

produselor alimentare aprobate prin H.G. nr. 

924/2005 prevăd că prepararea, prelucrarea, 

fabricarea, ambalalrea, depozitatea, transportul, 

manipularea, comerciaizarea şi servirea 

produselor alimentare trebuie să garanteze că 

procedurile corespunzătoare pentru siguranţa 

alimentară sunt stabilite pe baza principiilor 

utilizate în sistemul HACCP- Hazard Analysis. 

Critical Control Points (Analiza pericolelor. 

Punctele critice de control). Înainte de 

implementarea HACCP se recomandă utilizarea 

unor măsuri preliminare referitoare la practicile 

de lucru, practicile de igienă, instruirea 

personalului, programe de combatere a 

dăunătorilor, programe de mentenanţă şi control 

a dispozitivelor de măsurare şi control, 

managementul deşeurilor şi a substanţelor 

chimice periculoase, proceduri de rechemare şi 

tratare a produselor potenţial nesigure, 

informarea şi educarea consumatorilor.  

Sporirea siguranţei alimentare nu poate 

funcţiona fără o legislaţie care să crească 

exigenţele privind standardele pentru 

managementul calităţii şi siguranţei alimentelor 

(familia ISO 9000, Directivele Europene). 

Activităţile organizaţiilor sunt parte a unei 

matrici de procese cu structură complexă. În 

lanţul industrial, de la furnizorii de materii prime 

până la transportatori, manipulatori de marfă şi 

comercianţi, împreună cu organizaţiile 

interconectate ca producătorii de echipamente, 

materiale de ambalare, agenţi de igienizare, 

aditivi, organizaţiile trebuie să identifice şi să 

http://eur-lex.europa.eu/
http://eur-lex.europa.eu/
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gestioneze procesele care pot fi generatoare de 

riscuri şi să îmbunătăţească permanent calitatea 

produselor.  

Pe lângă soluţiile pe care le pot adopta 

producătorii, un aspect important în creşterea 

siguranţei alimentare îl reprezintă educarea 

consumatorilor în spiritul conştientizării legăturii 

între alimentaţie şi starea de sănătate. Adoptarea 

unui stil de viaţă sănătos şi efectuarea unor 

alegeri inteligente la raft sunt premisele 

conştientizării faptului că, până la urmă, 

consumatorul este veriga finală a unui lanţ 

alimentar pe care îl poate influenţa.  
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AVENTURI ÎN LUMEA NUTRIȚIEI 

 
Proiect educațional în cadrul săptămânii „ 

Școala altfel : Să știi mai multe, să fii mai 

bun!” 

 

Prof. Înv. Primar Pop Aurelia Maria,  

Prof. Înv. Primar Mihali Helga Angela, Școala 

Gimnazială ”Dr.Victor Babeș” 

 

 ARGUMENT: 
 Săptămâna „ Școala altfel: |‖Să știi mai 

multe, să fii mai bun!‖, oricât ar părea de 

elocventă denumirea, presupune un mod specific 

de organizare a activităților extrașcolare și 

extracurriculare. Satisfacțiile acestor activități 

trăite de elevi, dascăli, părinți, comunitate sunt 

dovedite prin entuziasmul participării la acțiunile 

deja desfășurate, de nenumăratele modalități de 

exprimare, de calitatea evoluției și aspirațiilor 

personale. Astfel, proiectul educațional este o 

formă de activitate care determină consolidarea 

unui set de valori stabile și coerente, formând la 

elevi conduite favorabile unui stil de viață 

sănătos mental, emoțional, fizic și socio- moral. 

 Proiectul educațional ―Aventuri în lumea 

nutriției‖, prin îmbinarea necesarului cu jocul și 

activitatea de creație, dă elevilor posibilitatea să-

și dezvolte volumul de cunoștințe legate de 

alimentația sănătoasă, să-și consolideze un teren 

fertil pentru lărgirea receptivității estetice, a 

creativității și a comunicării eficiente. 

 SCOPUL PROIECTULUI : 
 Crearea oportunității de însușire a unor 

noțiuni de bază privind alimentația sănătoasă și 

de exprimare prin creație artistică a acestora. 

 MOTTO: 

„Reţeta sănătăţii, tinereţii şi vitalităţii, dar şi 

cauza tuturor bolilor, se află în alimentaţie" 

OBIECTIVE SPECIFICE: 

- să conștientizeze rolul important al 

alimentației în creșterea și dezvoltarea 

fizică și intelectuală; 

- să-și formeze opinii referitoare la 

beneficiile alimentației 

sănătoase,activității fizice,odihnei și 

igienei să aplice conștient reguli de 

igienă a alimentației; 

- să exprime artistic cunoștințele legate de 

nutriție; 

- să valorizeze cunoștințele dobândite în 

produsele create și organizate în 

expoziție; 

- să comunice eficient cu toate personajele 

implicate în această „ aventură în lumea 

nutriției‖; 

- să participe activ la activitățile propuse. 

GRUPUL ȚINTĂ: 

- elevii clasei a II-a A 

- elevii clasei I G 

COORDONATORI: 

- Prof. Înv. Primar Pop Aurelia  Maria 

- Prof. Înv. Primar Mihali Helga  Angela 

COLABORATORI: 

- părinții clasei a II-a A 

- părinții clasei I G 

- medicul școlii 

- profesorii de educație fizică, de engleză, 

de religie 

DURATA PROIECTULUI: 

 O săptămână, 07.IV.2014 – 11.IV.2014, 

în intervalul orar 8-12 pentru clasa a II- a, 

respectiv 8-13 pentru clasa I G 

http://www.who.int/
http://eur-lex.europa.eu/
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LOCUL DE DESFĂȘURARE: 

Școala Gimnazială‖ Dr. Victor Babeș‖  și 

împrejurimile acesteia 

RESURSE MATERIALE: fișe didactice 

privind diferite noțiuni de nutriție, acuarele, 

pensule, cartoane, saci din hârtie, textul unei 

scenete, textul unui cântec și a unei poezii în 

limba engleză, fructe, legume, farfurii de unică 

folosință, șervețele, mingi, corzi. 

REZULTATE AȘTEPTATE: 

- Aplicarea competențelor dobândite în 

situațiile practice create pe parcursul 

acestei săptămâni; 

- Organizarea unei expoziții cu toate 

produsele realizate în această săptămână; 

- Prezentarea unui minispectacol cu titlul 

„Aventuri în lumea nutriției‖. 

MODALITĂȚI DE MONITORIZARE: 

Monitorizarea activităților se va face pe 

tot parcursul desfășurării acestora de către 

cadrele didactice implicate în proiect prin 

interviuri și discuții cu copiii. 

MODALITĂȚI DE EVALUARE: 

- expoziție cu produsele elevilor; 

- minispectacolul „ Aventuri în lumea 

nutriției‖ . 

IMPACTUL  ESTIMAT PRIN 

IMPLEMENTAREA PROIECTULUI: 

 Încurajarea participării elevilor la 

activități de dezvoltare personală intr-un mediu 

organizat, alături de colegi, părinți și cadre 

didactice. 

ACTIVITĂȚI DE PROMOVARE/ 

DISEMINARE 

Prezentarea activităților în cadrul unor 

întâlniri ale cadrelor didactice sau întâlniri cu 

părinții. 
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PROIECT EDUCAȚIONAL 

AVENTURI ÎN LUMEA NUTRIȚIEI 

 

PROGRAMUL ACTIVITĂȚILOR ZILNICE 

ÎN SĂPTĂMÂNA „ȘCOALA ALTFEL: SĂ 

ȘTII MAI MULTE, SĂ FII MAI BUN!” 

07 -11aprilie 2014 

 
Ziua Denumirea 

activității 

Interval

ul orar 

Locul de 

desfășurare 

Colaboratori 

Luni 
07.04. 

2014 

―Mă mișc voios‖          
 -jocuri și întreceri 

sportive 

 
―Clubul nutriției‖    

 -activitate de 

informare 
 

Meniul zilei  

– evaluare 
 

―Știu să recit 

frumos!‖ 
-învățarea unei 

poezii în limba 

engleză 

 
 

 

 
 

8 - 13 

- curtea școlii 
 

 

- sala de clasă 
 

 

- sala de clasă 
 

- sala de clasă 

-prof. de ed. 
fizică 

 

- medicul școlar 
 

 

 
 

-prof.de engleză 

 
  

Marți 

08.04.2
014 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Miercu
ri 

09.04.2

014 

―Ziua bună se 

cunoaște de 
dimineață‖  

- dans 

―Aranjamente 
culinare‖  

-activitate practică 

de aranjare a unui 
desert sau aperitiv 

―Cel mai frumos 

aranjament culinar‖  
- evaluare 

―Sunt atent si învăț 

și eu!‖ 
audiție muzicală 

(cântece în limba 

engleză) 
―Minte sănătoasă în 

corp sănătos‖ 

 - jocuri și întreceri 
sportive 

―Aventuri in lumea 

nutriției‖ 
- distribuirea 

rolurilor scenetei 

- confecționarea 
costumelor 

―Parada costumelor‖             

-evaluare 
 

 

 
 

 

8 – 13 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

8 -13 

- sala de sport 

 
 

 

- sala de mese 
 

 

 
- sala de mese 

 

 
 

- sala de clasă 

 
 

- curtea școlii 

 
 

 

- sala de clasă 
 

 

 
 

- curtea școlii 

-prof. de ed. 

fizică 
 

 

- mamele elevilor 
 

 

- cadre didactice 
și elevi din alte 

clase                  

 
-prof.de engleză 

 

 
 

 

- elevii din alte 
clase 

 

 
 

 

- prof. de religie 

Joi 
10.04.2

014 

―Dansul 
vitaminelor‖ 

- moment distractiv 

Concurs de creație 
―Lumea 

nutriției‖ 

- desene 
- compuneri 

- jocuri de rol 

Prezentarea 
produselor 

 
 

 

 
 

8 -13 

- sala de sport 
 

 

- sala de clasă 

 

Vineri 
11.04.2

014 

―Natura 
- izvor de sănătate‖ 

- drumeție 

 
8 - 12 

-dealurile din 
împrejurimile 

școlii 
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CALITATEA VIEŢII ASIGURATĂ 

DE O ALIMENTAŢIE SĂNĂTOASĂ 

ŞI SPORT 

 
Prof. Pleşa Maria Carmen–Liceul 

Tehnologic Mihai Viteazul Piteşti 

 

Alimentaţia sănătoasă şi sportul sunt 

cheia unei vieţi sănătoase. Ele iţi vor crea o stare 

de bine, de energie, reducând riscul unor boli 

precum hipertensiunea, diabetul, osteoporoza, 

colesterolul şi anumite tipuri de cancer. Iţi poti 

stabili propria alimentaţie sănătoasă, aşa încât să 

decizi singur ce anume vrei să mănânci şi ce vrei 

să excluzi.  

Dieta sănătoasă este cea mai uşoară cale 

de a iţi proteja sănătatea pe termen lung. Iată 

care sunt avantajele unei alimentaţii 

sănătoase:  

Îţi oferă necesarul de nutrienţi, aşa încât 

organismul tău să nu sufere de pe urma lipsei 

unei anumite substanţe. 

•Previne şi tratează anumite boli, precum 

cancerul şi bolile cardiovasculare. De asemenea 

uşurează simptomele unor boli precum diabetul 

şi hipertensiunea. 

•Te ajută să te bucuri de viaţă. Dacă 

organismul tău primeşte toţi nutrienţii de care are 

nevoie, nu vei duce lipsa de energie şi vei putea 

să te bucuri de toate momentele plăcute.  

•Păstrează o siluetă fumoasă. O dietă 

echilibrată, fără excese este secretul unei siluete 

frumoase. 

Cum poţi avea o alimentaţie 

sănătoasă? E simplu. Trebuie să mănânci 

alimentele potrivite la timpul potrivit. Iată câteva 

sfaturi:  

•Nu sări peste mese, mai ales peste micul 

dejun. Fă un plan al meselor şi gustărilor zilnice 

în funcţie de activităţile tale de peste zi, aşa încât 

să ai mereu timp pentru trei mese şi două gustări. 

•Învaţă modalităţi simple de a pregăti 

mâncarea. Să mănânci sănătos nu înseamnă să 

găteşti tot felul de mâncăruri complicate şi greu 

de pregătit. Alege cel mai simplu mod de a găti, 

iar atunci când e posibil alege alimentele crude: 

salate, fructe.  

•Evită zaharul rafinat. Dacă după amiaza 

te simţi obosit şi lipsit de vlagă, apelează la 

fructe, legume sau gustări bogate în proteine, şi 

nu la dulciuri care îţi secătuiesc organimul de 

energie. 

•Ascultă-ţi corpul. Mănâancă atât cât cere 

corpul tău. Când te simţi sătul ridică-te de la 

masă.  

Alimentaţia zilnică trebuie să conţină:  

•Cereale. Grâul, orezul, ovăzul, 

porumbul, toate îţi asigură necesarul de 

carbohidraţi pentru a te putea bucura de energie. 

Cerealele integrale sunt mult mai sănătoase şi 

mai bogate în nutrienţi decât cele rafinate. 

•Legume. Alege-le pe cele cu o culoare 

puternică. Cu cât este mai colorată o legumă cu 

atât conţine mai multe vitamine, minerale şi 

antioxidanţi. Alegeri foarte bune sunt şi broccoli, 

cartofii dulci, salata de gradină.  Dacă nu poţi 

mânca legumele ca atare fă un suc din ele.  

•Fructe. Le poţi mânca în mai multe 

feluri: crude, la conservă, în compoturi, uscate, 

în salate. Pe lângă fructele cele mai des întalnite 

(banană, mere, piersici, pere) încearcă să 

consumi şi prune, mango, papaya, avocado şi 

mult pepene. 

•Lapte şi produse lactate, de preferinţă 

din cele cu un conţinut scăzut de grăsimi. Pentru 

persoanele cu intoleranţă la lactoză există şi 

brânzeturi sau iaurturi fără lactoză. Unii 

specialiăti recomandă chiar înlocuirea laptelui, 

care poate conţine multe grăsimi saturate, cu 

suplimente de calciu. 

•Carne. În această grupă intră peştele, 

puiul, ouăle. Medicii recomandă să renunţăm la 

carnea roşie (porc şi vită), căci aceasta conţine 

grăsimi saturate. 

•Grăsimi, pe care organismul le extrage 

din uleiuri. Cele mai recomandate sunt uleiul de 

porumb şi cel de măsline. Locuitorii ţărilor 

mediteraneene au o viată mai lungă şi mai 

sănătoasă tocmai pentru că ei consumă mult ulei 

de măsline. 

În Italia şi Grecia, mulţi oameni beau ulei 

de măsline dimineaţa, înainte de micul dejun. 

Acesta conţine acizi graşi omega 3, care 

protejează inima, dar şi antioxidanţi care previn 

cancerul.O greseală pe care foarte mulţi oameni 

o fac este neglijarea micului dejun. Ne gărabim, 

preferăm să dormim o jumatate de oră în plus, nu 

putem mânca imediat ce ne trezim, astfel că 

―uităm‖ să luăm micul dejun înainte să plecăm 

spre serviciu sau spre şcoală. 

Dimineaţa, când în mod normal ar trebui 

să luăm micul dejun corpul nostru tocmai a 

trecut printr-o perioadă destul de lungă de 

înfometare. Dacă nu îşi primeşte ―combustibilul‖ 

la trezire, glicemia scade foarte mult, ceea ce 

înseamnă că în câteva ore vom simţi o poftă de 
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ceva dulce pe care nu o vom putea ignora. În 

drum spre serviciu, mulţi oameni se opresc la 

patiserie şi cumpără o gogoaşă plină de grăsimi 

saturate şi zahăr rafinat, când ar fi putut foarte 

bine să mănânce acasă un bol de lapte cu cereale. 

Dacă rezistăm impulsului şi renunţăm la 

acea gogoaşă mâncată pe fugă, masa de pranz va 

fi mult mai mare şi mai consistentă pentru că şi 

foamea este mai mare. Mesele bogate şi ―grele‖ 

luate după perioade lungi de înfometare pot să 

provoace ulcer şi indigestie. În plus, copiii care 

nu mănâncă dimineaţa au rezultate mai slabe la 

scoală şi în timp, tind să asimileze mai greu 

cunoştinţele noi, deoarece creierul lor nu 

primeşte energia de care are nevoie pentru a 

funcţiona normal. 

O altă mare greşeală este aceea de a ne 

chinui ficatul cu tot felul de substanţe pe care el 

le procesează greu şi de care corpul nostru nu are 

nevoie. Coloranţii şi conservanţii din mâncare îl 

fac să lucreze în plus pentru a elimina toxinele. 

La fel se întâmplă şi cu alcoolul. De fapt ficatul 

nostru este o mică minune, căci îndeplineşte mai 

multe funcţii decât oricare alt organ intern şi se 

poate regenera de la sine în caz de nevoie. Dar 

asta nu înseamnă că trebuie să-i testăm rezistenţa 

în fiecare zi. Pentru a-l proteja trebuie să 

renunţăm la grăsimile saturate, la alcool şi la 

medicamentele care nu sunt indispensabile. 

Suplimentele pentru slăbit, de exemplu, sunt o 

povară în plus pentru ficatul nostru care trebuie 

să le descompună. Dacă el lucrează încet sau este 

slăbit, unul din rezultate este acumularea de 

kilograme în plus, ceea ce ne va face să luăm şi 

mai multe suplimente – un cerc vicios. 

Sportul iţi merge direct la inimă 

Exerciţiile sunt una dintre cele mai bune 

soluţii de a avea grijă de corpul tău pe termen 

îndelungat, chiar pe viaţa dacă realizezi 

responsabilitatea pe care o ai faţă de tine. 

Ambiţia şi perseverenţa trebuie să te împingă să 

mergi la sală sau să faci mişcare fizică oriunde 

vrei. Sportul e sănătate curată! Prin exerciţii şi 

mişcare reduci nivelul colesterolului, îţi menţii 

inima sănătoasă, lupţi împotriva tensiunii 

arteriale, scapi de stres, îţi întăreşti imunitatea, 

previi osteoporoza, diabetul, cancerul, ai o viaţa 

sexuala mai bună, eşti mai bine dispus, dormi 

mai bine, te menţii în formă sau slăbeşti. 

Mişcarea fizică sprijină circulaţia 

sangvină, inclusiv în zona creierului, stimulând 

activitatea cerebrală şi memoria, ajută activitatea 

inimii, împiedică formarea cheagurilor de sânge 

şi te oxigenează mai bine. În plus, reduce nivelul 

colesterolului 'rău' şi reglează tensiunea arterială. 

Diabeticii nu trebuie să ocolească mişcarea 

fizică. Aceasta minimalizează complicaţiile 

specifice bolii.  

În concluzie, faceţi sport şi obişnuiţi-vă 

să mâncaţi sănătos, pentru a menţine corpul mai 

sănătos. 
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ALIMENTAŢIA ÎNTRE ACID ŞI 

BAZĂ 

 
Pop Daniela – Profesor Colegiul Tehnic 

“Transilvania” Baia Mare 

 

S-a constatat că toate alimentele „rele‖ au 

natura pronunțat acidă, ceea ce duce la un 

dezechilibru al celulelor, metabolismului, 

afectând sănătatea și frumusețea corpului uman. 

Efectele nocive ale alimentației acide ne atacă 

atât pe moment, cât și pe termen lung. Soluția se 

impune prin adoptarea unei diete preponderent 

alcaline. 

 



 122 

Relația dintre acid și bază este 

cuantificată științific pe o scară de la 0 la 14 

cunoscută ca „pH―. Pe această scară, 7 înseamnă 

neutru, sub 7 este mediu acid și peste 7 este 

mediu bazic sau alcalin.  

Echilibrul între rezervele de acizi și de 

baze din corp depinde de modul nostru de viață, 

iar rolul esențial în asigurarea echilibrului revine 

unei alimentații sănătoase. 

În general, starea de boală este asociată 

cu acizii, iar starea de sănătate cu bazele și 

mineralele alcaline. 

 
Alcalinitatea este cel mai mare agent de 

detoxifiere a organismului, astfel încât 

alimentele care produc alcalinitate vor detoxifica 

organismul. Cu cât un aliment va determina o 

alcalinitate mai ridicată, cu atât detoxifierea va fi 

mai profundă. În general, fructele sunt un 

exemplu de alimente de alcalinizare. Elementele 

componente alcaline ale fructelor sunt utilizate şi 

pentru a hrăni organismul. Alimentele care induc 

aciditate, încetinesc, inhibă sau blochează 

procesul de detoxifiere. Ele sunt inflamatoare şi 

formează mucozităţi în organism, provocând, în 

final, lezarea ţesuturilor. Acizii pot deveni 

radicali liberi, provocând leziuni ale țesuturilor 

dacă nu sunt legaţi de un antioxidant (care este 

alcalin) şi eliminaţi. Cu toate acestea, acizii sunt 

necesari în desfăşurarea proceselor de ionizare şi 

oxidare. Mâncarea fie hrăneşte, purifică şi 

reconstruieşte organismul, fie îl distruge. Trebuie 

să mâncăm astfel încât hrana să ne aducă 

sănătate şi să fie folosită ca medicament, nu să 

fie cauza îmbolnăvirii. 

 
Acidul şi nivelul alcalin sunt măsurate pe 

o scală a pH-ului, astfel că o creştere a acidităţii 

determină scăderea pH-ului şi instalarea 

acidozei, în timp ce o creştere a alcalinităţii face 

ca nivelul pH-ului să crească şi deci, să apară 

alcaloza. În general, nivelul pH-ului sanguin 

trebuie să aibă valori între 7,35-7,45 – uşor 

alcalin, iar pentru de a menţine acest nivel 

constant este să avem o alimentaţie alcalină. În 

acest scop se recomandǎ ca 60-80% din dietă să 

fie constituită din alimente ce conţin elemente 

alcaline şi 20-40% din alimente ce conţin 

elemente acide. Aciditatea excesivă duce la 

îmbolnăvirea organelor prin care se excretă 

acizii: rinichii, plămânii, pielea, ficatul şi 

intestinele.  

Alimentele se pot împărţi în două mari 

categorii: alimente care produc reacţii acide în 

organism şi alimente care produc reacţii alcaline 

sau bazice.  

Alimente care formează mediu alcalin  

Fructe: mere, caise, banane, fructe cu 

boabe mici, cireşe, nucă de cocos proaspătă, 

coacăze, curmale, smochine, grepfruit, struguri, 

citrice, lămâi coapte, lămâi verzi, mango, pepene 

– toate soiurile, nectarine, portocale, papaia, 

pere, piersici, ananas proaspăt, rodii, stafide, 

căpşuni, mandarine 

Legume: fasole verde şi uscată, sfeclă, 

gogoşari – toate culorile, broccoli, varză de 

Bruxelles, varză roşie şi albă, morcovi, țelină, 

conopidă, conopidă, porumb dulce, castravete, 

păpădie, mărar, ștevie verde, vinete, frunze de 

cicoare, usturoi, hrean, frunze de conopidă, 

gulie, praz, lăptuci, salată verde, bame, măsline, 

ceapă, pătrunjel, păstârnac, mazăre, dovleac, 

ridichi, rubarbă, varză acră, măcriş, spanac, 

dovlecel, cartof dulce, cartof alb, roşii.  

Altele: cidru de mere, lapte bătut, zer 

crud, mei, soia, ulei de măsline, condimente 

naturale, ceai din plante. 

Alimente care formează mediu acid: 

băuturi alcoolice, aspirină, orz, banane verzi, 

pâine alba, prăjituri, fursecuri, bomboane, 

brânzeturi, ciocolată şi cacao, cafea, Cola şi 

băuturi răcoritoare, coloranţi artificiali, 

condimente, amidon de porumb, biscuiţi săraţi, 

creme de ou, produse lactate, sosuri de salată, 

gogoşi, ouă – albuş, arome artificiale, produse 

din făină alba, fructe conservate, gelatină, sos de 

friptură, îngheţată, dulceaţă, gem, maioneză, 

carne – inclusiv peşte, moluşte, scoici şi carne de 

pasăre, uleiuri procesate, măsline în saramură, 

paste făinoase din faina alba, produse de 

panificaţie, plăcinte, alune americane, piper 

negru, orez alb, sare, zahăr rafinat, ceai indian, 

tutun, legume conservate, oţet, iaurt.  
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Alimentele acide care generează 

alcalinitate: lămâie, grape-fruit, oțet de mere 

diluat cu apă, murături ușor fermentate cum sunt 

castraveții de vară în saramură sau varză murată 

în primele 3 luni. Aceste alimente, prin acizii 

slabi pe care îi conțin, favorizează digestia și 

scad hipersecreția de acid din stomac. 

  Majoritatea fructelor au o reacție chimică 

acidă în laborator, dar în corpul uman ele devin 

alcaline prin metabolizare. În schimb mierea și 

zahărul sunt alcaline, dar din cauza conținutului 

mare de glucide formează acizi. 

În copilarie organismul reușește mai ușor 

să se echilibreze după consumul de dulciuri și 

carne, deși copiii cresc mai sănătoși fără să le 

mănânce, dar odată cu înaintarea în vârstă, 

consumul lor trebuie tot mai mult redus.  

 Obiceiuri care alcalinizează 

corpul: somnul, relaxarea, sauna, exercițiul fizic, 

meditația, exercițiile de respirație, buna 

dispoziție, bucuria, fericirea, calmul. 

Obiceiuri care produc acidoză: fumatul, 

aromatizanții și parfumurile sintetice, somn 

insuficient, medicamentele de sinteză, 

suprasolicitarea, supărarea, mânia, stresul, ura, 

revolta. 

Dacă vrei să fii sănătos, să trăiești mult, 

să te îmbolnăvești rar, să întârzii îmbătrânirea și 

moartea celulelor corpului tău,  ferește-te de 

alimentele acide și consumă preponderent 

alimente alcaline. 

 

Bibliografie 

Dr. Robert O’Young, Shelley Redford  young 

Dieta Young, Miracolul pH pentru o sănătate 

perfectă, Ediția a III-a, Editura Paralela45, 

Pitești, 2010 
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,,ADOPTĂ UN STIL DE VIAŢĂ 

SĂNĂTOS”- Proiect educaţional. 

 
Prof. Pop Adela Terezia,  

Colegiul Tehnic “Aurel Vlaicu”, Baia Mare 

 

MOTTO: “Oamenii se roagă zeilor să le dea 

sănătate, fără să ştie că stă în puterea lor s-o 

menţină şi că luptând împotriva ei prin lipsa de 

măsură, o trădează prin goana lor după 

plăceri”. (Democrit) 

TIPUL DE EDUCAŢIE: EDUCAŢIE 

PENTRU SĂNĂTATE 

TIPUL DE PROIECT: LOCAL 

Coordonator: Prof. Pop Adela Terezia 

Echipa de proiect:Diriginţii claselor a X-a 

Locul de desfăşurare: Colegiul Tehnic ―Aurel 

Vlaicu‖- Baia Mare 

ARGUMENT 

 În ultimii ani factorii care ne 

influenţează sănătatea sunt din ce în ce mai 

nocivi şi mai agresivi. Dacă poluarea ne 

afectează sănătatea cu sau fără voia noastră, 

alimentaţia nesănătoasă, indiferenţa faţă de artă, 

sedentarismul ţin de noi înşine, de educaţia 

primită. În acest context un grup de cadre 

didactice şi elevi de la Colegiul Tehnic ―Aurel 

Vlaicu‖- Baia Mare organizează activităţi 

educative pentru o sănătate mai bună în cadrul 

proiectului ,,Adoptă un stil de viaţă sănătos”.  

Am propus acest proiect, deoarece 

elevii vor părăsi băncile şcolii şi vor fi puşi în 

situaţia de a se descurca singuri, de a-şi procura 

bunurile de consum, inclusiv alimentele; de 

aceea am considerat că este absolut necesar ca ei 

să cunoască criteriile de selectare a unui produs 

alimentar, de a-şi forma atitudini pozitive faţă de 

artă şi de a adopta  un comportament sănătos 

privind mişcarea zilnică susţinută.  

Activităţile propuse vor contribui astfel 

la formarea unei generaţii tinere de consumatori, 

capabilă să adopte un stil de viaţă sănătos. 

DESCRIEREA PROIECTULUI 

SCOPUL: Formarea deprinderilor de 

alimentaţie sănătoasă şi dezvoltare armonioasă 

prin artă şi sport în rândul tinerilor, concomitent 

cu implicarea activă a părinţilor pentru 

consolidarea comportamentelor sănătoase. 

OBIECTIVELE:  

Reducerea consumului de alimente nesănătoase 

în rândul populaţiei şcolare; 

Promovarea unor comportamente alimentare 

sănătoase adecvate sănătaţii fizice şi psihice a 

elevilor; 

Conştientizarea părinţilor despre efectele 

alimentaţiei asupra randamentului şcolar al 

elevilor; 

Conştientizarea rolului pe care îl are literatura în 

consolidarea vieţii spirituale a tinerilor; 

Stimularea aptitudinilor artistice ale elevilor şi 

cultivarea gustului estetic; 

http://www.beorganic.ro/news/29/Alimentele-cu-un-pH-alcalin-pH-acid-pH-neutru-din-alimentatia-noastra.html
http://www.beorganic.ro/news/29/Alimentele-cu-un-pH-alcalin-pH-acid-pH-neutru-din-alimentatia-noastra.html
http://www.beorganic.ro/news/29/Alimentele-cu-un-pH-alcalin-pH-acid-pH-neutru-din-alimentatia-noastra.html
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Adoptarea unui comportament sănătos privind 

mişcarea zilnică susţinută;  

Dezvoltarea abilităţilor de comunicare  şi 

colaborare efectivă între adolescenţi - părinţi - 

profesori - comunitatea locală; 

Conştientizarea tinerilor că un mediu poluat ne 

afectează sănătatea. 

GRUP-ŢINTĂ  

DIRECT: elevi ai claselor a X-a  

INDIRECT: elevi ai colegiului, cadre didactice, 

părinţi, membri ai comunităţii locale. 

DURATA:  semestrul II. 

ACTIVITĂŢILE PROIECTULUI:  

1.“Suntem ceea ce mâncăm” 

2.“Minte şi suflet”  

3.“Sportul-izvor de sănătate”  

Descrierea activităţilor: 

1. “Suntem ceea ce mâncăm” - activitate de 

diseminare şi promovare a unui stil de viaţă 

sănătos. 
Activitatea are ca scop formarea/consolidarea 

deprinderilor de alimentaţie sănătoasă şi este 

structurată pe trei componente: prezentarea unor 

materiale (prezentări power point/filmuleţe) 

privind importanţa alimentaţiei sănătoase; 

realizarea de către echipele participante la 

proiect a unor desene/postere/colaje respectând 

tematica activităţii; expoziţie culinară – 

prezentare/concurs – cel mai sănătos/bio preparat 

culinar.  

2. “Minte şi suflet”- activitate de 

conştientizare a rolului pe care îl are arta în 

consolidarea vieţii spirituale a tinerilor. 

Această activitate este o dezbatere care îşi 

propune să-i ajute pe elevii din ciclul liceal să 

conştientizeze importanţa artei în consolidarea 

vieţii spirituale, în cultivarea gustului estetic şi, 

nu în ultimul rând, în adoptarea unui stil de viaţă 

sănătos. Partea a doua a acestei activităţi este 

dedicată unui atelier de creaţie. 

3. ”Sportul izvor de sănătate”- activitate de 

dezvoltare armonioasă prin sport  
Pentru desfăşurarea acestei activităţi sunt invitaţi 

instructori/antrenori practicanţi a unor sporturi 

ca: fotbal, volei, box, lupte, carate, care vor 

încerca prin realizarea unor demonstraţii să 

formeze/dezvolte, în rândul elevilor, atitudini 

pozitive faţă de sport şi de adoptare a unui 

comportament sănătos privind mişcarea zilnică 

susţinută. 

În cadrul acestei activităţi grupul-ţintă al 

proiectului va participa la o demonstraţie de 

box/lupte/carate şi va dobândi tehnici de 

autoapărare. 

RESURSE UMANE: 

Echipa de proiect; 

Elevi şi profesori ai Colegiului Tehnic ―Aurel 

Vlaicu‖- Baia Mare. 

Părinţi; 

Reprezentanţi ai autorităţilor locale. 

RESURSE MATERIALE: 

Baza materială existentă în şcoală;  

CD-uri cu prezentări Power Point, laptop, boxe; 

Afişe, desene, colaje. 

EVALUARE/CALITATE: 

Activităţile proiectului vor fi promovate prin 

intermediul mass-media, pe pagina web a şcolii. 

 Diseminarea se va realiza prin crearea 

unui panou  cu fotografii de la activităţi, prin 

realizarea unui raport final. 

IMPACTUL IMPLEMENTĂRII 

PROIECTULUI: 

- reprezintă o oportunitate de învăţare 

care se concretizează prin implicarea activă a 

elevilor; 

- participarea elevilor cu mintea, inima şi 

mâinile în acest demers reprezintă o experienţă 

de natură să-i facă conştienţi faţă de problemele 

de sănătate şi de datoria lor de a deveni activi, 

implicaţi şi responsabili; 

- încurajează iniţiativa şi creativitatea; 

- formează la elevi un sentiment de 

împlinire, mândrie, autorespect; 

- comunitatea şcolară va deveni mai unită 

prin faptul că realizarea acestui proiect 

presupune colaborarea membrilor ei; 

- şcoala devine mai flexibilă, elevii 

putând fi capabili să deruleze activităţi în folosul 

comunităţii; 

- creşterea gradului de cunoaştere şi 

respectare a drepturilor consumatorilor; 

- conştientizarea elevilor, părinţilor şi 

cadrelor didcatice privind efectele benefice ale 

practicării mişcării fizice; 

- proiectul oferă grupului ţintă şansa 

modificării mentalităţii şi a consolidării 

cunoştinţelor referitoare la o alimentaţie 

sănătoasă. 

 

Bibliografia  
1. Abilitarea pe curriculum la decizia şcolii, la 

nivel interdisciplinar 

2. Marin Stoica, Pedagogie şi psihologie, Editura 

GH Alexandru 2001  

3.Gheorghe Mencinicopschi,2011, „Și noi ce mai 

mâncăm?‖, editura Coreus. 
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PORȚIA MEA ZILNICĂ DE SĂNĂTATE  

(Exemplu de bună practică) 

 
Prof. înv. primar Ionica Bohălțeanu, Școala Gimnazială nr. 22 ”I. C. 

Brătianu” Constanța 

 

TEMA: ALIMENTAȚIA SĂNĂTOASĂ 

MOTIVATIA: 

Am ales promovarea cunoștințelor despre alimentația corectă, sănătoasă și 

formarea unor deprinderi și atitudini care să se încadreze în rigorile unui stil de 

viață sănătos, în urma observațiilor făcute asupra alimentației copiilor din clasa 

pe care o manageriez . Explicitând, mă refer la gustările deloc adecvate, la 

faptul că masa de prânz trădează neinspirata alimentație.  

Încă de la această vârstă, copiii pot învăța să facă alegeri bune în 

privința alimentelor,  își pot forma deprinderi sănătoase, exersează mecanismul 

luării unei decizii, devin responsabili cu ei, cât și cu cei din jur. 

Faptul că lucrez în Alternativa Step by Step îmi facilitează această abordare frecventă, 

datorită timpului pe care îl am la dispoziție.  

Educaţia pentru sănătate componentă a ―noilor educaţii‖ , îşi propune să-l incite pe elev  la 

participare la propria educație, să devină conştient de faptul că viaţa generaţiilor viitoare, calitatea 

ei, depinde într-o mare măsură de opţiunile sale. 

TITLUL: „PORȚIA MEA ZILNICĂ DE SĂNĂTATE!” 

SCOP: Scăderea incidenței bolii, scăderea morbidității, scăderea mortalității și creșterea 

speranței de viață; 

- promovarea şi încurajarea interesului elevilor pentru cunoaşterea aspectelor legate de 

alimentația corectă,  a efectelor binefăcătoare asupra organismului ale unor alimente, 

conducându-i spre adoptarea unui stil de viaţă SANATOS, durabil în comunitatea locală. 

OBIECTIVE:  

Obiective de referinţă: 

2.1. să recunoască comportamentele sănătoase şi comportamentele de risc; 

2.3. să dezbată comportamente de protejare a sănătăţii personale; 

2.8. să utilizeze corect noţiuni privind calitatea produselor alimentare; 

2.10. să găsească soluţii proprii pentru rezolvarea problemelor de sănătate specifice vârstei; 

3.1. să aplice corect normele igienico-sanitare în alimentaţie. 

Obiective operaţionale:  

La sfârşitul orei elevii vor şti: 

O.1.să identifice alimentele prezentate în imagini, denumindu-le;  

0.2.să îşi spună propria părere despre un aliment identificat(preferat / nepreferat), motivând acest 

aspect; 

O.3. să observe gruparea alimentelor în mai multe categorii, în piramida alimentelor; 

O.4. să grupeze alimentele conform piramidei alimentelor (Ce?); 

O.5.să explice necesitatea unei alimentaţii diversificate (De ce?); 

O.6.să descopere raportul care trebuie să existe între diferite categorii de alimente ( Cât?);  

O.7. să identifice alimentele potrivite pentru cele trei mese principale(Când?); 

O.8. să recunoască alimentele care trebuie spălate înainte de a fi consumate (Cum?); 

Obiective afective: 
O.A.1.să adopte un comportament care promovează stilul de viaţă sănătos; 

O.A.2.să participe activ la realizarea sarcinilor propuse; 

O.A.3.să colaboreze cu colegii de grup. 

ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE: 

 A.T.-joc:"Săculețul cu surprize" – exercițiu de identificare a unor alimente ; 

 A.T. – joc: “Comoara fetiței”- exercițiu de identificare a tipurilor de alimente; 
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 A.T. –joc: “Explozia solară” – exercițiu de identificare a efectelor , exceselor de orice fel ; 

 A.T. -joc: “Moșul știe!”- exercițiu de stabilire a unui meniu  în functie de tipurile de 

alimentație și mese;  

RESURSE ŞI MANAGEMENTUL TIMPULUI:  

RESURSE PROCEDURALE: conversaţia, explicaţia, exerciţiul, dezbaterea, observaţia, jocul 

didactic,  explozia solară,  munca independentă; 

RESURSE MATERIALE: imagini produse alimentare, planşe, jetoane, fişa de lucru; 

RESURSE UMANE: clasa cu cei 18 elevi,din clasa pregătitoare, aşezaţi în semicerc, apoi la mese 

in grup;  

FORME DE ACTIVITATE CU ELEVII: frontală, grup. 

ANEXA LA ÎNTÂLNIREA DE DIMINEAŢĂ 

ÎNTÂLNIREA DE DIMINEAŢĂ 

Pe un fond muzical adecvat cu ciripituri de păsărele „Serenada privighetorii‖ elevii se vor 

așeaza, pe scăunele, în semicerc, în fața meselor.  

SPARGEREA GHEŢII:  

☻JOC: „SĂCULETUL CU SURPRIZE” 

SARCINA: Fiecare copil extrage din săculeț un jeton pe care se află imaginea unui aliment. 

Denumește imaginea și apreciază dacă este un aliment preferat sau nu, motivând răspunsul.  

CALENDARUL: 

Se fixează data zilei, elevii răspunzând la întrebări legate de zi, săptămână, lună, an, anotimp 

și completează calendarul cu un fruct / legumă a cărui inițială este aceeași cu inițiala zilei în care se 

desfașoară activitatea. 

METEO: 

Elevii prezintă caracteristicile zilei făcând referiri la temperatură, aspectul cerului, 

precipitații și vânt. 

SURPRIZA ZILEI ( Captarea atenției)  

 
 

 MESAJUL ZILEI: 

Bună dimineața, CAVALERI AI SĂNĂTĂȚII! 

ISCODILĂ CEL NESTĂPÂNIT și OBSERVIȚA CEA CURIOASĂ stăteau la sfat. 

—Avem noi în clasă un elev cu un stil de alimentație sănătos? întreabă Iscodilă, cel cât un 

grăunte de usturoi, ridicând un sprâncenoi. 

—Avem! Şi este unul de soi! replică Isteţica – bondoţica, mărind ochişorii cât mărgica. Uite! 

Fetița asta bunăoară, este în clasă... o comoară. 

—Ar trebui  puțin comentat, fiindcă-i un bun exemplu de urmat! 

 Ce înseamnă stil de alimentație sănătos? 

 De ce fetița este în clasă „o comoară”? 

 La ce folosește acest lucru? 

☻JOC: COMOARA FETIȚEI 

SARCINA: elevii vor grupa jetoanele cu imagini ale alimentelor în cinci grupe, ca în piramida 

alimentară; 

 

 Se prezintă  personaje din desenele animate, care o duc 

tare rău în această perioadă din cauza vremii. Proviziile li s-au 

terminat. Cu ce pot fi hrănite? Elevii așează în coșulețele din 

dreptul lor jetoanele corespunză-toare. 

 Cum sunt aceste personaje? Ce caracteristici au? De ce? 

( Concluzia: Fiindcă se hrănesc sănătos.) 
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☻JOC: „EXPLOZIA SOLARĂ” 

SARCINA: elevii vor  răspunde la cele cinci întrebări; 

☻JOC: MOŞUL CU PĂLĂRIE  

SARCINA: elevii vor întocmi meniul unei zile;  

Moşul are pălărie   

Un meniu să facă ştie .  

Moşul nostru uite ştie  

Ce să pună –n farfurie . 

 

Bibliografie: 

Programa activităților instructiv – educative în grădinița de copii, Ediția a II-a revizuită și adăugită, 

2005, Ed. V și Integral, București;  

Peneș, Marcela, 2000, Igiena personală, Ed. Ana, București. 

CE? 

CÂT? 

CÂND? 

CUM? 

DE CE? 

 

CANTITĂȚI REDUSE 

ZILNIC CU MODERAȚIE 

LA FIECARE 
MASĂ 

PRINCIPALĂ 

5 CULORI PE ZI 

DIN ABUNDENȚĂ PE 

PARCURSUL ZILEI 
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UN COȘULET DE SĂNĂTATE ÎN FIECARE ZI! 

 (Exemplu de bună practică) 
 

Învățător Doina Ispas, Prof. înv. primar Mihaela Moise  

Școala Gimnazială nr. 22 ”I. C. Brătianu” Constanța 

 

TEMA: ALIMENTAȚIA SĂNĂTOASĂ 

MOTIVATIA: 

Am ales educația pentru sănătate, formarea unui stil de viață sănătos, în definitiv, deoarece 

lucrez cu cei care se află la vârsta copilăriei, vârsta la care se formează primele deprinderi, se 

dezvoltă abilități și se conturează comportamente necesare tot timpul vieții.  

Este vârsta la care copilul începe să-şi formeze obiceiurile alimentare, iar în această perioada 

cei care au cea mai mare influenţă asupra lui sunt părinţii, însă aceștia sunt din ce în ce mai ocupați 

și scapă din vedere aceste lucruri. 

Faptul că lucrăm în Alternativa Step by Step ne facilitează această abordare frecventă, 

datorită timpului pe care îl avem la dispoziție.  

Educaţia pentru sănătate, componentă a ―noilor educaţii‖ , îşi propune să-l conducă pe elev 

spre formarea unui punct de vedere cât mai obiectiv asupra realităţii. 

TITLUL: „UN COȘULET DE SĂNĂTATE ÎN FIECARE ZI!” 

SCOP:   -  Scăderea incidenței bolii, scăderea morbidității, scăderea mortalității și creșterea 

speranței de viață; 

- Educaţia elevilor pentru un stil de viaţă sănătos, promovand sănătatea şi starea de bine a 

elevilor; 

OBIECTIVE:  

Obiective de referinţă: 

1.1. Să manifeste interes pentru aprecierea calităţii alimentelor; 

2.2. Să cunoască pericolul consumării fructelor şi legumelor nespălate; 

2.3. Să dezbată comportamente de protejare a sănătăţii personale; 

3.1. Să aplice corect normele igienico-sanitare în alimentaţie. 

Obiective operaţionale:  

La sfârşitul orei elevii vor şti: 

 să identifice alimentele potrivite pentru cele trei mese principale; 

 să observe gruparea alimentelor în mai multe categorii; 

 să îşi spună propria părere despre alimentul preferat; 

 să explice necesitatea unei alimentaţii diversificate; 

 să descopere reguli de alimentaţie corectă; 

 să descopere raportul care trebuie să existe între diferite categorii de alimente; 

 să rezolve fişele de lucru în grup şi individuale respectând timpul acordat.  

Obiective afective: 

O.A.1.să adopte un comportament care promovează stilul de viaţă sănătos; 

O.A.2.să participe activ la realizarea sarcinilor propuse; 

O.A.3.să colaboreze cu colegii de grup. 

ACTIVITATI DE INVATARE: 

 A.T.-joc: «Mâna oarbă» – exercițiu de identificare a unor fructe; 

 A.T. – joc:  «Coșul Scufiței Roșii»- Exercițiu de identificarea tipurilor de alimente 

sănătoase; 

  A.T. – joc: ―Arma secretă‖exercițiu de identificare a efectelor , exceselor de orice fel; 

 Exercițiu de stabilire a unui meniu în funcție de tipurile de alimentație și mese; 

RESURSE ŞI MANAGEMENTUL TIMPULUI:  

 RESURSE PROCEDURALE: observaţia, demonstraţia, conversaţia, explicaţia, 

problematizarea, descoperirea, jocul de rol, munca în echipă şi individuală; 
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RESURSE MATERIALE: mesajul zilei, legume şi fructe din plastic, planşe, fişe de lucru în 

grup, boluri pentru „Meniul zilei‖, coli albe, creioane colorate, marker-uri. 

 RESURSE UMANE: clasa cu cei 25 elevi, aşezaţi în semicerc, apoi la mese în grup;  

 FORME DE ACTIVITATE CU ELEVII: frontală, grup. 

ANEXA LA ÎNTÂLNIREA DE DIMINEAŢĂ 

ÎNTÂLNIREA DE DIMINEAŢĂ 

Pe un fond muzical adecvat cu ciripituri de păsărele „Valsul primăverii‖ elevii se vor așeaza, pe 

scaunele, în semicerc, în fața meselor.  

 SPARGEREA GHEŢII  

☻JOC: „MÂNA OARBĂ‖ 

SARCINA: Fiecare copil extrage din săculeţ un obiect pe care încearcă să-l identifice, pipăindu-l 

(fructele şi legume din plastic).  

CALENDARUL 

Se fixează data zilei, elevii răspunzând la întrebări legate de zi, săptămâna, luna, an, anotimp și 

completează calendarul cu un aliment a cărui inițială este aceeași cu inițiala zilei în care se 

desfățoară activitatea. 

 METEO 

Elevii prezintă caracteristicile zilei făcând referiri la temperatură, aspectul cerului, precipitații și 

vânt. 

 SURPRIZA ZILEI (Coșul Scufiței Roșii) 

                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MESAJUL ZILEI 
 

Buna dimineața, iubitori de sănătate! 

  Scufița trebuie să 

pregătească coșul cu alimente pentru 

bunicuța bolnavă. Să o ajutam! 

  
 

 

CE? CÂND? 

CUM? CÂT? 

DE CE? 
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MARUSTICĂ CEL ROȘU, eroul și preferatul meu, se gândi că ar putea fi de mare 

folos și într-o clasă de copii, nu numai în fructiera din bucătărie. După ce își lustrui cât putu 

obrajii, de-i făcu asemeni rubinului aprins, o luă vesel spre școală. 

 Hei, rotunjorule, unde ai pornit așa hotărât, de nu-ți mai vezi nici prietenii? îl întrebă 

Para. 

 Astăzi voi încerca să-i învăț pe copii să mănânce sănătos! 

Crezi că vei reusi? Ţâncii sunt mofturoși! N-ai nicio șansă în fața 

dulcegariilor ÎMPĂRATULUI ZAHAR. 

 Voi încerca. Am o armă secretă! 

 Cum ar putea Marustică să fie de folos într-o clasă? 

 Cine este adversarul lui? 

 Ce părere aveți despre finalul luptei dintre Marustică și Zahăr? 

  Ce înseamnă să mănânci sănătos? 

 ☻JOC: ARMA SECRETĂ 

 SARCINA: elevii vor grupa jetoanele cu imagini ale alimentelor pe 

patru nivele, ca în piramida alimentară; 
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“Alimentele să vă fie medicamente și 

medicamentele să vă fie alimente.” 

Hipocrate 
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