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UN SOS DE ... SUCCES  
 

prof.ing. Bonaţ Ioan Gheorghe 
 

 
 

 În cadrul sǎptǎmânii “Şcoala Altfel” 
Colegiul Tehnic “Transilvania” din Baia Mare a 
organizat a IV-a ediţie a Simpozionului Naţional 
“SOS – PRODUCŢIA DE ALIMENTE”, 
eveniment la care s-au înscris cu lucrǎri având ca 
tematicǎ siguranţa alimentarǎ şi educaţia pentru 
sǎnǎtate, elevi şi profesori din 20 de judeţe: Dolj, 
Timiş, Neamţ, Caraş Severin, Galaţi, Buzǎu, 
Gorj, Tulcea, Cluj, Argeş, Covasna, Ialomiţa, 
Suceava, Vâlcea, Bacǎu, Constanţa, Bihor, 
Hunedoara, Maramureş şi municipiul Bucureşti. 

 
 La aceastǎ manifestare au participat cu 
lucrǎri şi studenţi de la Universitatea Tehnicǎ din 
Cluj Napoca – Centrul Universitar Nord din Baia 
Mare, Facultatea de Ştiinţe, specializarea 
Ingineria produselor alimentare şi Controlul si 
expertiza produselor alimentare, aceştia fiind 
coordonaţi de prof.dr.ing. Anca Mihaly 
Cozmuţa, şef lucr.dr.ing. Liviu Giurgiulescu şi 
prof. ing. Bonaţ Ioan Gheorghe. 
 Din juriu au fǎcut parte conf.univ.dr. 
Camelia Nicula, şef lucr.dr.ing. Liviu 
Giurgiulescu, şef lucr.dr.ing. Ioan Radu Şugar, 
prof.ing. Maria Barbur, prof.dr. Frânc Sorin 

Mihai, prof. drd. Adriana Gergeli şi prof.ing. 
Bonaţ Ioan Gheorghe. 

 
 Ţin sǎ mulţumesc echipei implicate în 
organizarea acestui eveniment: prof.ec.Ghiras 
Dǎnuţ Cornelica, prof.ing. Fodo Daniela, 
prof.ing. Hauler Coralia, m.i. Bodnar Daniela, 
prof.ing. Todoruţ Victor, prof. Pop Daniela, prof. 
Nagy Laura, ş.a. 

 
 Privind din perspectiva numǎrului de 
participanţi, a ariei de rǎspândire a acestora dar 
şi a calitǎţii lucrǎrilor realizate în cadrul 
proiectului, putem afirma pe bunǎ dreptate: 

SOS – ul din acest an a fost ca de obicei, 
unul de … succes !!! 
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O ALIMENTA ŢIE SĂNĂTOASĂ ÎN ŞCOLI 
 

Elev: Drăgan Daniela, 
Prof. coordonator: CONCIATU  LOREDANA, 

Lic. Pedagogic “C.D.LOGA” 
    CARANSEBEŞ 

 
       Alimentaţia oferită unui copil de vârsta 
şcolară înainte de a merge la cursuri şi gustările 
servite în pauzele dintre orele de curs au un 
impact direct asupra performanţelor sale la 
şcoală, existând deja studii care corelează o 
alimentaţie dezechilibrată şi săraca în nutrimente 
cu performanţele scăzute ale copiilor în cadrul 
procesului educativ. Aceasta este una din 
principalele probleme ale şcolilor româneşti. 
           Produsele de tip "fast food" nu vor mai 
putea fi distribuite în instituţiile de învăţământ 
preuniversitar. Interzicerea consumului de 
alimente "fast food" în şcoli este o măsură 
necesară deoarece aceste alimente favorizează 
apariţia a numeroase boli care pot afecta 
dezvoltarea copiilor şi adolescenţilor. 
 Magazinele din apropierea unităţilor de 
învăţământ sunt luate cu asalt de elevi în timpul 
pauzelor. De cand chioşcurile din şcoli nu mai au 
voie să vândă produse interzise de Ministerul 
Săntăţii, elevii se aprovizionează cu chipsu-ri şi 
snaks-uri la minimarketuri-le din apropierea 
şcolii. Ţinând cont de faptul că lista cu 
alimentele interzise în şcoli a fost publicată de 
aproximativ o lună, alimentele de tip fasst- food 
şi dulciurile ar fi trebuit să fie o amintire pentru 
elevi. 
 Aproape toate produsele care se vindeau 
până acum în şcoli se regăsesc pe lista celor 
interzise în şcoli. Prăjiturile, bomboanele, 
acadelele, pizza, hamburgerii, cartofii prajiţi, 
maioneza, mezelurile grase, chipsurile, snaks-
urile, alunele sărate, covrigeii săraţi, orice tip de 
băuturi răcoritoare, cu excepţia apei potabile sau 
minerale îmbuteliate, sunt exemple de alimente 
nerecomandate copiilor, dar care se regăseau în 
toate chioşcurile din incinta şcolilor. Acum, se 
vor putea vinde doar cornuri, covrigi, produse de 
panificaţie naturale şi sandvichuri care nu conţin 
mezeluri grase. 
     Mai mult de jumătate dintre europeni, 
inclusiv elevii, consumă o masă pe zi în afara 
casei. Prin cumpărarea, procesarea şi servirea 
milioanelor de meniuri zilnic, cantinele 
reprezintă o mare şansă în crearea unui schimb 
real dinspre piaţă spre hrană bună, curată şi 
corectă. Instituţiile, în special şcolile, au o 

responsabilitate uriaşă în ceea ce priveşte 
îmbunătăţirea serviciilor de cantină şi garantează 
copiilor şi familiilor acestora o înţelegere mai 
variată şi autentică a hranei.  Este crucială 
crearea alegerilor de viaţă sănătoasă pentru 
reducerea problemelor de sănătate legate de 
dietele dezechilibrate şi costurile lor. Aceasta 
poate contribui de asemenea la creşterea 
economiei locale, a sustenabilităţii de mediu şi la 
calitatea ridicată a societăţilor noastre. 
      Prin urmare, instituţiile şi şcolile au o dublă 
responsabilitate pentru a îmbunătăţii obiceiurile 
de alimentaţie: furnizând educaţia hranei şi a 
gustului tinerilor europeni şi sprijinind 
agricultura la scară mică. Credem că o abordare 
integrată, cu scopul de a include toate sectoarele 
relevante din lanţ (agricultura, fiscalitate şi 
planificare urbană, educaţie), ar fi efectiv în 
îmbunătăţirea şi restabilirea unui echilibru. 
     Un număr de iniţiative au fost identificate ca 
fiind mişcări progresive în Europa, printre ele 
aflându-se Schema Fructe în Şcoli şi Schema 
Lapte în Şcoli, a UE. Aceste programe sugerează 
posibilitatea promovării unei diete sănătoase, 
furnizând tuturor claselor sociale acces la fructe 
şi produse lactate de calitate,împreună cu 
activităţi de conştientizare şi a măsurilor 
educative, având scopul de a învăţa copiii despre 
importanţa obiceiurilor bune în alimentaţie. 
     În acelaşi timp, comisia europeana a lansat 
două campanii pentru şcolarii europeni, care se 
derulează alături de Schema de Lapte în Şcoli şi 
Schema Fructe în Şcoli. 
       Obiective 
       Schema UE Lapte în Şcoli intenţionează să 
încurajeze în rândul copiilor consumul de 
produse lactate sănătoase care conţin vitamine şi 
minerale importante. Sistemul nu are doar un 
caracter nutriţional, ci şi un caracter educativ şi 
contribuie foarte mult la lupta împotriva 
obezităţii infantile. Schema Lapte în Şcoli îşi 
propune să furnizeze produse de calitate pentru 
copii, să încurajeze un mod sănătos de viaţă, şi 
să furnizeze educaţie nutriţională şi o mai bună 
cunoaştere a produselor. 
       Prin revizuirea sistemului, o serie de 
produse noi, inovatoare şi mai atractive au 
devenit eligibile pentru a primi subvenţionare 
din partea UE. În continuarea diferitelor tipuri de 
lapte de consum, copiii au acces, printre altele, la 
anumite produse din lapte fermentat cu suc de 
fructe, şi printre altele, la produse din lapte 
fermentat, cum ar fi iaurtul, laptele bătut, 
chefirul, etc.  şi o gamă largă de brânzeturi. În 
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plus subvenţia UE este aceeaşi pentru produsele 
pline de grăsime, cu conţinut mediu de grăsime 
sau fără grăsimi. Statele membre au posibilitatea 
de a alege produsele pe care doresc să le 
distribuie din lista de produse eligibile şi au, de 
asemenea, posibilitatea de a aplica standarde mai 
stricte decat cele prevăzute în lista comunitară. 
     Obiectivele mai specifice sunt: menţinerea 
sau creşterea consumului de produse lactate la 
elevi;încurajarea obiceiului de a consuma 
produse lactate, care sperăm că va duce la 
continuarea consumului de astfel de produse, 
chiar după ce copiii termină şcoala. 
     Cercetătorii români susţin că există o corelare 
clară între alimentaţia copilului şi dezvoltarea lui 
în ansamblu, inclusiv cea cognitivă, care ii 
permite să aibă rezultate bune la învăţătură. 

  Concluzie 
      Asadar e bine să se introducă în şcoli şi în 
viaţa copilului mâncăruri sănătoase, iar 
mâncărurile de tip fast-food sau cele cu mult 
zahăr şi grăsimi trebuie diminuate sau eliminate 
pentru îmbunătăţirea capacităţii de gândire. 
     Bibliografie 
1. Calitatea vieţii, alimentaţia şi mediul, 
Dorothee Koechlin de Bizemont; Editura Pro 
Editură şi Tipografie - 2007 
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Autor: Bonaţ Elida Carmen Maria – clasa a IV-a  

Liceul de Arte Baia Mare 
Coordonator: prof. Man Loredana 

 

BENEFICIILE IAURTULUI 
 

Autor: Aţurcăniţei Alexandra, elevă 
Liceul Tehnologic nr. 1 Mărăcineni, Argeş 

Profesor coordonator: Bănuţă Amalia 
 
 

Iaurtul îşi are originea în Asia sau în 
Europa de est şi a apărut ca răspuns la nevoia de 
a conserva laptele peste cele câteva ore care 
urmau mulsului. Astfel a început aventura 
descoperirii nenumăratelor avantaje nutriţionale 
şi medicale pe care le deţine. 

Coagularea laptelui a fost, desigur, 
descoperită absolut din întâmplare. În foarte 
multe ţări, Grecia, Turcia, Mongolia sau India, 
consumarea iaurtului face parte din tradiţie, dar 
începând cu anii '20 ai secolului al XX-lea, 
iaurtul se răspândeşte şi în Europa Occidentală. 
Cuvântul iaurt, care vine din limba turcă, 
youghurmak însemnând "a îngroşa", este utilizat 
în mod curent, atât în America de Nord-yoghurt, 
cât şi în Europa şi desemnează versiunea 
modernă a laptelui prins de altadată. 
În societatea modernă, omul este asaltat în 
fiecare zi de ritmul cotidian impus de 
schimbările tot mai dese intervenite în evoluţia 
societăţii. Poluarea, stresul, intensele solicitări 
zilnice conduc inevitabil la o scădere a 
rezistenţei organismului, acesta fiind tot mai 
expus şi mai vulnerabil. Astfel, inevitabil, apar 
întrebări referitoare la menţinerea sănătăţii şi 
protejarea organismului. Acestea sunt întrebări 
pe care fiecare persoană şi le pune, chiar dacă nu 
le formulează în mod explicit. 

Piaţa produselor lactate poate constitui un 
exemplu în privinţa consumului de iaurt din ce în 
ce mai ridicat la noi în ţară.Iaurtul este 
considerat alimentul sănătos din familia 
lactatelor. Este considerat unul din alimentele 
care ajută la prelungirea vieţii. De obicei, iaurtul 
este corelat cu efectele sale benefice asupra 
organismului. Mulţi îl consumă drept adjuvant al 
digestiei.  Iaurtul acidofil ajută la redobândirea 
florei bacteriene normale a colonului, ceea ce 

Produse lactate

Telemea de vacă
7%

Altele
20%

Smântână
5%

Lapte pasteurizat
45%

Iaurt
10%

Margarină
6%

Lapte bătut
7%
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duce la o digestie completă şi la o valorificare 
mai bună a alimentelor bogate în fibre. 

Iaurtul nu e o “revelaţie” a secolului 
nostru. Cu mii de ani în urmă, el era bine 
cunoscut de unele popoare din Orientul Mijlociu 
şi constituia un aliment de bază. Efectele sale 
benefice în vindecarea diverselor boli intestinale 
l-au făcut repede cunoscut iar modul de 
producere a lui nu a mai putut rămâne secret. 

Dar, deşi astăzi, 30% din populaţia 
globului consumă iaurt în mod regulat şi este un 
aliment foarte apreciat pentru gustul său, iaurtul 
avea un statut aparte la începutul secolului nostru 
- când era consumat doar la indicaţia medicilor! 
Secolul XX l-a transformat într-un aliment 
pentru consumul zilnic. 

Ce conţine iaurtul? 
Iaurtul se prepară din lapte de vacă, de 

oaie, de capră sau de bivoliţă, pasteurizat sau 
fiert şi însămânţat cu culturi selecţionate de 
bacterii lactice specifice (Thermobacterium 
bulgaricum şi Streptococcus thermophilus). 
Laptele de oaie şi laptele de vacă se folosesc în 
amestec cu maximum 30% lapte de bivoliţă. 

Întâi de toate, deşi obţinut prin 
fermentarea laptelui, iaurtul nu este un lapte 
fermentat obişnuit. Numai în prezenţa unor 
fermenţi specifici laptele devine iaurt. Iar toate 
calităţile lui provin de aici, fără excepţie. Chiar 
şi aroma specifică iaurtului şi gustul său sunt 
datorate în mod exclusiv acţiunii acestor 
fermenţi. 

Atât de importanţi sunt aceştia încât 
standardele internaţionale condiţionează 
denumirea de “iaurt” de prezenţa în iaurt, după 
fabricare şi până la expirarea termenului de 
valabilitate, a culturilor active de fermenţi 
specifici într-o proporţie de 10 milioane la un 
gram de iaurt. 

Fermenţii sunt de fapt bacterii lactice 
care, în procesul lor de metabolism, acţionează 
asupra laptelui transformându-l într-un aliment 
mai sănătos şi mai hrănitor. 

Iaurtul are un aport considerabil de calciu 
uşor asimilabil, iar cât de important este calciul 
pentru sănătate probabil nici nu mai trebuie spus. 
Ştim că întăreşte sistemul osos şi previne 
osteoporoza. 

De la iaurt însă nu se primeşte numai 
calciu, chiar dacă acesta este “filonul” principal. 
Magneziul, fosforul, precum şi foarte multe 
vitamine, cum ar fi cele din complexul B, sunt 
prezente într-o proporţie foarte mare în iaurt şi 
sunt de asemenea rezultate în urma acţiunii 

fermenţilor. Iată aşadar cum fermenţii vii fac din 
iaurt o sursă de elemente nutritive şi benefice 
sănătăţii organismului. În plus, persoanele care 
manifestă intoleranţă la lactoză pot consuma 
iaurt fără probleme, fermenţii transformând 
lactoza în acid lactic, bine tolerat de organism. 
Descoperim astfel calităţi fiziologice ale 
iaurtului care îl fac cu atât mai valoros cu cât 
este şi un aliment gustos şi foarte hrănitor. 

Putem spune pe bună dreptate că iaurtul 
înseamnă sănătate. 

Beneficiile produsului 
Se ştie în linii mari, care alimente sunt 

bune pentru sănătatea organismului şi care sunt 
mai puţin sănătoase, sau care sunt consumate 
datorită gustului lor bun. Iaurtul ocupă un loc 
aparte: gustul lui este excelent iar beneficiile pe 
care le oferă sănătăţii îl fac să fie de neînlocuit în 
alimentaţie. 

Cercetările arată că femeile care mănâncă 
cel puţin patru căni de iaurt pe săptămână au mai 
puţine infecţii urinare şi vaginale. 

Capacitatea iaurtului de a aduce 
intestinului microorganisme folositoare este 
foarte bine venită după tratamentele îndelungate 
cu antibiotice puternice, care înlătură inclusiv 
flora normală din organismul nostru, situaţie în 
care germeni precum Candida, o ciupercă 
prezentă obişnuit în mediu şi pe mucoase, se 
înmulţesc excesiv. 

Lactobacillus, unul din germenii 
iaurtului, ajută la refacerea intestinului, creşte 
absorbţia unor factori nutritivi, asigură sănătatea 
intestinului şi stabilizează sistemul imunitar. 
Procesul creşterii acestor germeni duce la 
transformarea lactozei în acid lactic. De foarte 
multe ori, oamenii care au deficienţă de lactază, 
enzima care digeră zaharul din sânge, nu au 
probleme atunci când manâncă iaurt, deoarece 
cea mai mare parte a lactozei a fost prelucrată în 
timpul fermentării şi a fost transformată în acid 
lactic. 

Pentru a beneficia de toate calităţile 
iaurtului, trebuie ca el să aibă înscrisă pe el 
temperatura scăzută de conservare (2-60C) şi 
termenul de garanţie de maxim 30 de zile. Este 
indiciul cel mai sigur că iaurtul respectiv este 
unul veritabil sau, cum deja se obişnuieşte să se 
numească, un “iaurt viu”. 

În plus, alegând un astfel de iaurt, există 
garanţia că este produs de o firmă care se 
preocupă de crearea condiţiilor de depozitare, 
transport şi expunere la vânzare care să-i 
păstreze neatinse toate calităţile. 
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VREI MINTE ŞI-UN TRUP FRUMOS? 

HAI, M ĂNÂNCĂ SĂNĂTOS! 
 

Neagu Valentina, clasa a XII-a E 
Colegiul Agricol „Dr. C. Angelescu” Buzău 

Prof. îndrumător Barbu Octavia 
 

Sună şocant, dar tu eşti ceea ce mănânci! 
O hrană sănătoasă este mai mult decât 
combustibilul care te pune în mişcare, este 
materialul de construcţie al celulelor tale şi 
elementele chimice care vor regla procesele 
corpului. 

Niciun aliment nu asigură tot ce ai 
nevoie, de aceea este important să mănânci o 

varietate de alimente în fiecare zi, incluzând: 
fructe şi legume, pâine, cereale şi alte produse 
din grâu, lactate precum iaurt, lapte, brânză, 
carne, ouă. 

Avem nevoie de SĂNĂTATE! Fie că a 
început să scârțâie, fie că o menținem la un nivel 
mulțumitor pentru noi, trebuie să fim conștienți 
că avem nevoie de EA. Este partenerul nostru de 
viață, ca și umbra, sănătatea este a noastră, e 
proprie și fără ea, nu putem trăi. Când nu ești 
sănătos, nu ai o stare de bine. De aceea printr-o 
viață echilibrată, încercăm să fim căt mai 
sănătoși. 

Ceea ce încercăm să facem prin hrănire 
raţională ar fii să promovăm un stil de viață 
sănătos. Totul se desfășoară în corpul nostru și 
atâta timp cât avem grijă de el, suntem și vom fii 
sănătoși. Nu credem că este cineva care să își 
dorească să NU fie sănătos sau care să afirme că 
are prea multă sănătate. Nu încerc să impun o 
regulă de viață, ci doar să subliniez și să 
reamintesc lucruri simple, palpabile, logice, care 
să ne ajute să înțelegem unele situații în care ne 
aflăm sau vom fii. 

Dorim cu toţii să consumăm alimente cât 
mai blând procesate, fără conservanţi, coloranţi, 
îndulcitori, potenţatori de aromă sau alte 
substanţe artificiale. Totuşi, stilul nostru de viaţă 
este atat de alert încât nu avem mereu timp să 
fim foarte atenţi la lista de ingrediente. Şi chiar 
dacă am avea timp, câţi dintre noi ştiu ce se află 
în spatele unui aşa numit "E"? 

Mergi în piaţă. Cumpără fructe şi legume 
de la producătorii locali. Şi legumele, şi fructele 
lor sunt mai sănătoase şi mai proaspete decât 
cele din supermarket. 

Citeşte eticheta! Ce scrie pe eticheta unei 
... salate! Nimic, pentru că este un produs 
natural. Dar pe o cutie cu lapte. Un singur 
ingredient - lapte şi concentraţia de grăsime. Ce 
scrie pe eticheta unui pungi cu cipsuri? O lungă 
listă de ingrediente dintre care multe E-uri. 
Concluzia: pur şi simplu elimină produsele care 
au astfel de ingrediente. 

Evaluează valoarea calorică a 
alimentelor. Nu preţul este primul criteriu. Unele 
produse scumpe sunt combinaţii sofisticate de 
aditivi şi multă grăsime sau zaharuri rafinate. 

Mulţi cred că o alimentaţie sănătoasă 
înseamnă o anumită dietă şi atunci gândul că le 
este interzis ceva îi sperie. Alte persoane au idei 
preconcepute cu privire la conţinutul şi rutina 
meselor şi pentru ei alimentaţia sănătoasă, ca un 
concept benefic pentru fiecare individ este ceva 
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plictisitor, în care manânci numai brânză slabă, 
două frunze de salată şi multe ceaiuri  şi renunţi 
la  hrana consistentă. 

În realitate, poţi mânca sănătos şi dacă iţi 
păstrezi preferinţele alimentare de până acum. 
Nu trebuie decât să le optimizezi şi să manânci 
friptură în voie, dar depinde când mănânci, cât 
consumi şi cum este gătită. 

Mâncarea de tip fast food creşte numărul 
de cazuri de obezitate, boli de inimă, diabet, 
hipertensiune arterială. Conceptul de "fast-food“ 
se referă la hrana care poate fi preparată şi 
servită foarte rapid. Romanii au ajuns să prefere 
acest timp de mâncare din cauza lipsei de timp, 
comodităţii, preţului convenabil dar şi pentru că 
sunt foarte gustoase prin adaos de potenţatori de 
aromă. Mancarea de tip fast-food este extrem de 
săracă în fibre, vitamine şi minerale, dar bogată 
în zahăr şi grăsimi. 

Sucurile carbogazoase, pline de coloranţi, 
aditivi şi îndulcitori artificiali se numără printre 
cele mai dăunătoare băuturi pentru organism. 
Aceastea ar trebui înlocuite cu sucuri naturale 
preparate acasă, compoturi sau ceaiuri. 

Alimentaţia sănătoasă este una din 
componentele cele mai importante ale stării de 
sănătate şi ale calităţii vieţii. Alegeţi alimentele 
sănătoase care vă produc plăcere cu adevărat! 
Amintiţi-vă să vă bucuraţi de alimentele 
sănătoase care vă plac! 

 
Autor: PETCU RAIRA FLORENTINA 

Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară 
Feteşti 

Coordonator: prof. ANTON ELENA 

 
Autor: Lucaci Paula, clasa a IX-a A 

Liceul Teologic Penticostal 
 Baia Mare 

Coordonator: prof. Pop Daniel 
  
CUCERITORUL SLOVELOR ÎN ŢELEPTE 

 
Vasile Iulia, Clasa a IV -a A ”Step by Step” 

prof. înv. primar Ionica Bohălţeanu 
 Şcoala Gimnazială ”I. C. Brătianu” 

Constanţa 
  

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? 
 -  Astăzi voi cuceri un nou ținut, ținutul 
Slovelor Înțelepte. Voi avea o aventură pe 
cinste! 
 -  Crezi că vei reuși să-i învingi pe țâncii 
cei mofturoși? Grea încercare... S-au mai străduit 
și alte semene ale noastre, dar n-au avut nicio 
șansă în fața dulcegăriilor prefăcute ale 
zahărului. 
 -  Voi încerca. Nu mă las eu așa ușor! 
 Ajunse într-un târziu. Era cât pe ce să fie 
strivit de un băiat cam bondocel, care alerga și 
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molfăia cu poftă o caramea. Îl urmă cu încredere, 
iar la sunetul ascuțit al clopoțelului, pătrunse în 
sala de clasă. Se așeză lângă băiatul rotofei, care 
se potoli îndată , când răsună vocea caldă a 
Doamnei. 
 - Hei, roșcatule , ce cauți în banca mea? 
 - Vreau să te ajut!  
 - Ce, parcă știi tu socoteli... 
 - Pune-mă la încercare! 
 Copilul mușcă o îmbucătură zdravănă, iar 
rezultatul se arătă clar. Urmară alte îmbucături, 
alte rezultate corecte... 
 -  Nu se mănâncă în timpul orei... răsună 
suavul glas. 
 Marustică îi făcu bondocului  cu ochiul în 
timp ce o mână durdulie îl băgă în ghiozdan. 
Continuară discuția despre matematică în pauza 
următoare.  

Din acea zi au rămas prieteni. Și astăzi îi 
vezi împreună. El roșu ca focul, iar bondocul, 
acum zvelt și lini știt. 
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MÂNCĂM SAU NE HRĂNIM? 

 
Autor: Ghintuială Mioara-Adela 

Profesor coord.: Ardeleanu Blaga Nicuţa 
Colegiul de Industrie Alimentară "Elena 

Doamna" Galaţi 
"Lasă hrana să iţi fie medicament şi 
medicamentul hrană!" (Hyppocrate) 

           Cuvintele lui Hyppocrate reprezentau 
poate pe vremea sa o realitate, dar oare mai au 
ele vreo valoare astăzi? Trăim in epoca vitezei si 
a tehnologiei , iar asta are repecursiuni grave 
asupra sănătății noastre reflectată în special prin 
regimul alimentar deficitar pe care îl avem. Am 
devenit mult prea ocupați sau poate distraşi de 
tehnologia avansată ce ne înconjoară pentru a 
mai avea timp sau energie în ideea asigurării 
unui regim alimentar echilibrat, mulțumindu-ne 
astfel cu produse de calitate inferioară, dar care 
presupun mai puțin timp de preparare. 
           Brillat-Savarin afirma că  "animalele să 
hrănesc, omul mănâncă, numai omul de spişit 
ştie să se ospăteze.".Există o diferență între a 
mânca şi a te hrăni.  Ei bine, noi am uitat şi să ne 
hrănim cu adevărat.Una dintre diferențele dintre 
om şi animal a fost şi este aceea că omul  are 
puterea de a alege şi  de a pregati ceea ce 
mănâncă, lucru care în mod obişnuit ar trebui să 
acționeze în favoarea sa. Desfătarea mesei este a 
oricărei vârste, a oricărei condiții sociale, a 
oricărei țări şi a oricărei zile; se poate asocia 
tuturor celorlalte desfătări şi, după pierderea lor, 
ea rămâne cea de pe urmă consolare. Totuşi 
datorită societății de astăzi ideea de "masă" a fost 
distorsionată.  
        Cu ani în urmă, a lua masa era o artă; 
gospodinele depuneau un efort susțiîut în 
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pregătirea ospețelor zilnice  ca mai apoi să îşi 
strângă famiîia în jurul mesei, pentru a se putea 
bucura cu toții de cele ăregăt ite. În schimb, 
astăzi masa propriu-zisă a înlocuităcuită  de 
majoritateafotoliulliul din sufragerie, discuțiile 
cu cei dragi cu un program televizat, iar 
feluritele măncăruri gătite în casă cu produse 
fast-food, pline de grăsimi, carbohidrați, E-uri si 
mulți alți aditivi. 
        Făcând totuşi abstracție de la componența 
acestor produse, încă mai rămâne un factor în 
privința căruia trebuie să ne facem griji şi anume 
prospețimea produselor respective. Ştim cu toții 
că alimentele sunt mai hrănitoare şi sănătoase 
atunci când sunt proaspete, lucru care mai ridică 
un semn de întrebare asupra produselor de tip 
fast-food şi anume, cât de proaspete sunt 
materiile utilizate îte în obținerea acestor 
mancăruri?Mai mult ca sigur până să ne ajungă 
în farfurie, acestea petrec zile bune, dacă nu şi 
săptămâni prin depozite, unde sunt injectate cu 
diverşi conservanți ce ajută la păstrarea 
aspectului şi evitarea alterării acestora. Un alt 
lucru la care duce aceasta metodă de conservare 
este pierderea substanțelor nutritive.  
        De asemenea, nici cantitatea mâncărurilor 
nu este lipsită de importanță.Un lucru este cert: 
cei care se îmbuibă nu ştiu să mănânce. A mânca 
nu trebuie să rămână la nivel instinctual, ci ar 
putea chiar să fie o operație spirituală, ceea ce îl 
îndreptățeşte pe Gabriel Liiceanu să vorbească 
de anumite limite în care " pântecul civilizat 
poate deveni un organ subtil al gândirii". 
       Astfel proverbul "Spune-mi ce mănânci şi-ti 
voi spune cine eşti!" se poate aplica şi în cazul 
fiecăruia dintre noi.În acest mod putem evita 
multe boli din cele ce cunosc o tot mai mare 
frecvență, cum ar fi: diabetul, sindromul 
colonului iritabil, boli cardio-vasculare, chiar 
cancerul; sunt problemele tot mai acute ale 
acestui mileniu zbuciumat, probleme ce ar putea 
fi evitate prin adoptarea unui stil de viață 
sănătos, printr-o alimentație rațională. 
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MÂNCAREA - O DILEM Ă 
 

Autor: Rang Cezara, Clasa a VIII-a C 
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Profesor coordonator: Azoiţei Carmen 
                                                                       

 “Mâncărurile delicioase trebuie să 
satisfacă două condiții esențiale pentru a ne oferi 
acele senzații plăcute în timpul consumului”, 
scrie Steven Witherly, cercetător în domeniul 
alimentar, în cartea sa, “De ce le place oamenilor 
junk food-ul” (Why Humans Like Junk Food).  
 Pe de o parte, este vorba despre “modul 
în care alimentele ne „trezesc simțurile"” (gustul, 
mirosul, felul în care arată, chiar și felul în care 
le simțim în cavitatea bucală). Pe de altă parte, 
este vorba de “acea combinație de 
macronutrienți și ingrediente atrăgătoare pentru 
papilele noastre gustative”, care ne fac să le 
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cumpărăm din nou. Dar, în spatele acestor 
“delicii culinare”, se ascund adevărate surprize.  
 În primul rând, un studiu efectuat de 
cercetătorii de la Oregon Health & Science 
University arată că “produsele de tip junk food 
alterează abilitatea creierului de a simți senzația 
de sațietate și de a controla apetitul”, ceea ce este 
de cele mai multe ori cauza obezității. La aceasta 
se adaugă și conținutul ridicat de grăsimi si 
chimicale (E-uri) pe care le conține junk food-ul, 
reprezentând a doua cauză a obezității, dar și a 
distrugerii sănătății.  
 Pe lângă acestea, nu doar junk food-ul 
este nesănătos, deși el este numărul 1 în toate 
topurile mâncărurilor dăunătoare oamenilor. 
Printre ele se regăsește pâinea albă si făina 
rafinată. Prin definiție, pâinea albă și făina 
rafinată sunt toxice pentru sănătatea oamenilor 
pentru că toate mineralele, vitaminele, fibrele și 
alte elemente nutritive importante sunt eliminate 
în procesul de rafinare. Din această cauză, 
organismul nu știe cum să digere produsele 
făcute din făină albă și nici să le asimileze 
corespunzător, ceea ce duce la probleme de 
sănătate.  
 În plus, în cursul procesului de rafinare și 
de albire a făinii, se folosesc substanțe chimice, 
cum sunt clorul și bromura, două substanțe 
chimice otrăvitoare care sunt responsabile de 
apariția afecțiunilor tiroidei și ale altor organe 
ale tubului digestiv. În afară de acestea, 
preparatele din carne procesată conțin cantități 
uriașe de nitrați si nitriți. Salamurile, șunca, 
cârnații din comerț conțin nitrit de sodiu și alți 
conservanți chimici care sunt factori declanșatori 
ai bolilor de inimă si ficat, și produc cancer. Însă 
nu mă opresc aici; mai sunt și floricele de 
porumb, batoanele si sucurile energizante, 
margarina, laptele de soia, sucurile carbogazoase 
și multe altele. Trăim intr-o eră a mâncării care 
ucide.  
 Ne întrebăm de ce oamenii se 
îmbolnăvesc și au o durată de viață scurtă. 
Răspunsul este chiar în fața noastră. Mâncarea 
nesănatoasă ne afectează organismele cu fiecare 
înghițitură. Practic, ne luăm viața noi cu mâinile 
noastre. Însă, acesta nu e un capăt de țară. Încă 
putem schimba ceva. Putem adopta niște 
obiceiuri culinare sănătoase și, în același timp, 
gustoase. Popoarele din Asia sunt renumite 
pentru obiceiurile culinare sănătoase, precum 
pregătirea alimentelor fără ulei, consumul de 
peşte şi legume sau folosirea de condimente 
diverse la gătit. Locuitorii din zona Mării 

Mediterane sunt cunoscuţi pentru gastronomia 
bogată în fructe de mare şi ulei de măsline 
extravirgin, care aduc multe beneficii pentru 
sănătate. Totul este să vrem. Cu voință, putem 
face orice. Mâncând sănătos, trăim mult si 
fericiți. Ţineți minte!  
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ORGANISMUL SĂNĂTOS 

 
Autor: Demeter Andra                                                                                 

Prof. coordonator: Mihaela Chiş 
Liceul Teoretic “Emil Racoviţă”, Baia Mare 

 
“Un organism sanatos este camera de oaspeţi a 
sufletului, un organism bolnav o inchisoare” - 

Francis Bacon 
 Singurul mod de a-ţi păstra sanatatea este 
să mănanci ceea ce nu vrei, să bei ceea ce nu-ţi 
place si să faci ceea ce n-ai face. Peste 90% 
dintre toate afecţiunile cu excepţia infecţiilor si 
accidentelor, sunt străns legate de alimentaţie . 
După cum se ştie, nu numai hrana nesănătoasă 
dăunează corpului uman, ci şi un mod de hrănire 
necorespunzător, rezultat din deprinderea 
unui comportament alimentar  greşit. 
 O alimentaţie necorespunzătoare apare 
datorita: 
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- modului de viaţa cu care copilul a fost obişnuit 
de mic 
- obiceiul părinţilor de a mănca nesănătos 
- condiţia financiară a studentului/ părinţilor (le 
este mult mai accesibil sa mănănce de la fastfood 
, unde produsele sunt mai ieftine ) 
- depresie ,  anxietate , stres  
- reclamele alimentare televizate ce au ca scop 
atragerea clienţilor. 
 Există numeroase cauze ce duc la apariţia 
unor boli . Spre exemplu, excesul caloriilor 
alimentare determină dezechilibru nutritiv, 
consumul exagerat de grăsimi saturate (animale) 
duce la obezitate , excesul de dulciuri (glucide) 
are ca efect diabetul si aportul crescut de sare si 
consumul excesiv de alcool pot determina 
apariţia unor boli cardiovasculare. Evitarea 
acestora se poate face prin respectarea unui 
program alimentar , consumarea produselor strict 
necesare organismului ( piramida alimentară ) si 
practicarea exerciţiilor fizice. 
 Una dintre cele mai răspandite boli in 
Romănia este cancerul. Carnea (in special de 
porc si vita)  , cartofii si orice alt aliment prăjit in 
ulei (de floarea soarelui, măsline) sunt 
daunatoare organismului pentru ca , atunci cand 
sunt gătite la temperaturi foarte ridicate, absorb 
elemente chimice cu potenţial periculos pentru 
sănătate. Deasemenea, băuturile carbogazoase au 
in compoziţie zahăr sau aspartam in cantităţi 
foarte mari si  impiedica corpul sa absoarbă 
vitaminele si mineralele provenind din celelalte 
alimente consumate, slăbind corpul si sistemul 
sau imunitar. 
 În principiu , alimentaţia noastra ar trebui 
sa fie bogată in consum de cereale integrale, 
fructe, legume , produse lactate , oua , peşte si 
pui . Bineinteles , organismul nostru are nevoie 
pe lănga aceste alimente atat de zaharide cat si 
de grăsimi , insa acestea trebuie consumate intr-o 
cantitate mai mica decat cele principale. 
 In concluzie, pentru a avea o viaţă 
sănătoasă este necesară: 
- respectarea unui program strict 
- consumarea zilnica de fructe si legume 
- evitarea alimentelor grase, unsuroase  
- consumarea zilnica a cel putin 2 L de apa  
- practicarea exerciţiilor fizice 
- evitarea tutunului si a băuturilor alcoolice 

«Cănd vine vremea sa mănânci corect si 
să începi să faci exericiţii, nu există “Voi începe 
de măine”. Mâine este boala.» V. L. Allineare  
 

Bibliografie: 

http://www.descopera.ro/dnews/4339467-un-stil-
de-viata-sanatos-poate-aduce-modificari-la-
nivel-genetic 
http://www.descopera.ro/dnews/11281741-11-
mituri-alimentare-in-care-nu-ar-trebui-sa-mai-
crezi 
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         Alimentaţia omului reprezintă unul dintre 
stâlpii fundamentali ai construcţiei sale. Prin 
alimentaţie se înţelege procesul complex de 
introducere în organism a unor produse, în stare 
naturală sau prelucrate (alimente), care conţin 
substanţe nutritive şi de transformare a lor în 
produşi relativi simpli, necesari organismului 
pentru întreţinerea activităţii sale. Alimentaţia 
este cea mai importantă  legătură dintre organism 
şi mediu. Alimentele reprezintă combustibilul 
maşinii umane, ele asigurând energia necesară 
vieţii , fiind, de asemenea, necesare pentru 
creşterea, dezvoltarea şi repararea uzurii  
organismului, fără ele viaţa omului neputând fi 
posibilă decât o perioadă de timp limitată.  
         Sănătatea şi echilibrul fiecăruia, se află în 
corelaţie directă cu hrana. Dar, ce este 
alimentaţia sănătoasă? Putem să spunem că 
alimenţia sănătoasă este alimentaţia care 
satisface, în mod optim, toate trebuinţele 
nutritive ale organismului. De alimentaţia 
corectă sunt legate alimentările psihice şi fizice 
ale copilului şi tânărului, capacitatea de muncă a 
adultului, longevitatea vârstnicului, prevenirea 
bolilor cronice degenerative. Deprinderea unei 
alimentaţii adecvate duce, împreună cu alte 
reguli corecte de comportament, la o viaţă 
sănătoasă. În ceea ce priveşte actul hrănirii, nu 
este important ceea ce mâncăm, ci şi cât, când şi 
cum ne alimentăm. Pentru a menţine sănătatea şi 
activităţile organismului, este necesar să ne 
alimentăm în mod raţional. Deci, trebuie să 
mâncăm atât cât ne este necesar, iar modul de 
pregatire al alimentelor nu trebuie să fie nociv.                                                                    
         O alimentaţie sănătoasă înseamnă 
consumarea a diferite alimente, aparţinând 
grupurilor  alimentare de bază: proteine, precum 
carnea, ouăle şi legumele; lactate şi derivate din 
lactate; grăsimi şi dulciuri. Deşi pare simplu, nu 
este întotdeauna uşor să se stabilească un regim 
adecvat fiecărui individ. 
         Mulţi cred că o alimentaţie sănătoasă 
înseamnă o anumită dietă şi atunci, gândul că le 
este interzis ceva, îi sperie. Alte persoane au idei 
preconcepute, cu privire la conţinutul şi rutina 
meselor şi, pentru ei, alimentaţia sănătoasă, nu 
este decât un mit. Prima şi cea mai mare temere 
a celor care vor să îşi schimbe stilul alimentar, 

este că, dacă adoptă alimentaţia sănătoasă, vor fi 
toată viaţa la dietă. Trebuie să ştiţi că stilul de 
viaţă sănătos nu presupune un regim alimentar, 
ci constă în alegerile alimentare făcute în funcţie 
de preferinţe. Doar că, ele pot fi combinate şi 
consumate atunci când trebuie, după sfatul unui 
nutriţionist, pentru a fi energic şi tonic în fiecare 
zi.  
         Există  persoane care cred că alimentaţia 
sănătoasă este ceva plictisitor, în care mâncaţi 
numai brânză slabă, două frunze de salată, multe 
ceaiuri pe zi şi renunţaţi la friptura zilnică sau 
sosurile grase şi consistente. În realitate, puteţi 
mânca sănătos şi dacă vă păstraţi preferinţele 
alimentare de până acum. Nu trebuie decât să le 
optimizaţi şi să aveţi într-o zi atât vitamine, cât şi 
minerale sau proteine. Deci, puteţi mânca 
friptură în voie, dar depinde când mâncaţi, cât 
consumaţi şi cum este gătită.  
         Un alt mit este acela că persoanele care au 
reuşit să slăbească, adoptând stilul de viaţă 
sănătos, au avut vreo reţetă, au urmat vreun 
regim. Altfel, nu puteau să reuşească. Trebuie să 
ştiţi că, alimentaţia sănătoasă înseamnă  
echilibrul organismului.  
         Există persoane care cred că, alimentaţia 
sănătoasă constă în numărarea caloriilor de la 
fiecare masă şi respectarea strictă a numărului 
lor. Specialiştii sunt de părere că o astfel de 
măsură poate fi valabilă pentru persoanele care 
consumă alimente grase în exces sau fast-food-
uri. Trebuie să ştiţi că alimentaţia sănătoasă 
înseamnă echilibrul organismului. Echilibrul se 
referă la raportul dintre diversele grupe 
alimentare, astfel încât să vă bucuraţi de toate 
beneficiile pe care vi le aduc nutrienţii din 
alimente. Un regim alimentar dezechilibrat, care 
se concentrează exagerat de mult asupra unei 
grupe de alimente, în ciuda aportului caloric 
suficient, poate conduce la carenţe nutriţionale. 
         Mâncaţi alimente care vă asigură suficientă 
energie. Este important să consumaţi cantităţi 
suficiente de calorii, pentru a oferi organismului 
suficientă energie, necesară susţinerii activităţii 
fizice şi intelectuale. Necesitatea anumitor 
nutrienţi în dietă depinde de o serie de factori, 
printre care se află sexul, vârsta, nivelul de 
activitate fizică, starea de sănătate. Fiţi moderaţi, 
ceea ce înseamnă să mâncaţi exact atât cât aveţi 
nevoie, pentru a face faţă activităţii fizice pe 
durata unei zile. Mâncaţi frecvent. Oamenii 
activi trebuie să se hrănească mai frecvent de trei 
ori pe zi, ceea ce înseamnă mese mici şi 
consistente la fiecare 2-3 ore. Există numeroase 
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studii, care arată că mâncatul frecvent previne 
creşterea în greutate, pentru simplul fapt că 
procesele digestive necesită energie, aşadar, se 
poate spune că această practică stimulează 
metabolismul şi creşte termogeneza. Mărirea 
numărului de mese stimulează arderea 
grăsimilor, favorizează menţinerea masei 
musculare şi reduce apetitul. 
         Întrebarea vine, cu ce să începem atunci 
când o viaţă întreagă am consumat mâncare 
gătită în procent de 90% şi foarte puţine 
crudităţi? Dacă nu avem probleme cu sănătatea, 
putem păstra orice ingredient din alimentaţia 
precendentă, orice fel de mâncare gătită şi pe 
parcurs, corpul ne va indica ce trebuie să 
eliminăm, prin felul în care ne vom simţi: 
îngreunaţi la digestie sau liberi şi plini de viaţă. 
Să căutăm să avem răbdare cu noi înşine, 
lăsându-ne corpul să aprecieze noile gusturi şi 
mai ales să dorească preparatele vii. Dacă nu 
vom începe cu paşi mărunţi, cum este 
recomandat, ne vom da bătuţi, fiindcă vom fi 
copleşiţi.                                                                                                                                
          Consumaţi minim cinci porţii de fructe şi 
legume pe zi, preferabil crude, de toate culorile 
şi sortimentele. Puţină carne, mulţi carbohidraţi 
vegetali, leguminoase din plin, produse lactate 
slabe în grăsimi şi puţină grăsime-acestea nu 
doar că vă vor menţine funcţiile vitale, dar vă 
vor întări şi sistemul imunitar. Faceţi alegeri 
inteligente! Alcătuiţi-vă o dietă care să vă ajute 
şi cu care să vă simţiţi confortabil! 
 Bibliografie 
1. Bruja N., (2010). Hrana de zi cu zi-Între 
sănătate deplină şi sinucidere lentă. Editura 
MAST. Bucureşti 
2. Negulescu, G. P., Mencinicopschi, Ghe. 
(2010). Alimente pentru o viaţă sănătoasă - ghid 
de prevenţie şi terapeutică. Editura Litera. 
Bucureşti 
3. Smărăndoiu, L. V. (coord.) (2013). Alimente 
de bază pentru o viaţă sănătoasă şi plină de 
vitalitate. Editura Corint. Bucureşti 

 
Autor: Dolha Lidia 

Şcoala Gimnazialǎ “Simion Bǎrnuţiu” Baia Mare 
Coordonator: prof. OŞAN MIRELA 

ERORI ÎN ALIMENTA ŢIE 
 

Elev: CONEA BIANCA, clasa a XII a G 
Profesor coordonator: MARIN  CONSTANTA 

LICEUL TEHNOLOGIC ,,MESERII ŞI 
SERVICII„ BUZĂU 

 
          Alimentaţia reprezintă domeniul în care se 
fac cele mai grave erori. Omul modern se 
hrăneşte într-un mod nesănătos, mănâncă prost şi 
mult. Aşa se face ca o persoană din două suferă 
de exces de greutate (depăşirea cu peste 10% a 
greutăţii normale). Aceasta are efect nefast 
asupra sistemului osos, a scheletului şi asupra 
aparatului motor, in special asupra părţii 
inferioare a corpului. Cu cât excesul in greutate 
este mai mare cu atât creşte şi procentajul 
persoanelor care suferă de maladii coronariene 
(angina pectorală, infarct miocardic, 
arteroscleroză), sau cu afecţiuni 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 normala in cazul unor intervenţii 
chirurgicale. 
 Cea mai mare greşeala făcută în 
domeniul nutriţiei, priveşte absorbţia excesiva a 
hidraţilor de carbon, care sunt lipsiţi de valoare 
nutritivă  şi care se găsesc în: zahăr, dulciuri, 
făina, băuturi alcoolice. Acestea sunt 
transformate de organism în depuneri de grăsimi. 
Obezii se află în interiorul unui cerc vicios. 
Grăsimea nu mai este la moda, iar mass media 
înfăţişează săptămânal o imagine care contravine 
modului de viaţa a persoanei obeze. Astfel, 
aceasta se confruntă, mai mult sau mai puţin, cu 
un stres psiho-social, iar reacţia ei este, in 
general, sa mănânce tot mai mult. 
 Multe persoane, in special femei, iau 
medicamente de sinteza pentru slăbit, care au 
efectul de a le suprima pofta de mâncare, 
acţionând ca un laxativ. Folosirea permanenta a 
acestor medicamente crează  dependenţa si 
perturbă metabolismul apei si a sărurilor din 
organism, provocând edeme, rinichii sunt 
afectaţi, se produc tulburări psihice si de ritm 
cardiac. Au apărut regimurile pe bază de pulberi, 
care, în prima fază, produc o scădere însemnata 
în greutate, deoarece organismul pierde multă 
apă, dar nu scade si grăsimea. Toate aceste cure 
de slăbire restrictive au marele dezavantaj că 
persoana nu învaţă  să-şi înlocuiască modul de 
nutriţie nesănătos cu obiceiuri alimentare mai 
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bune, astfel că majoritatea işi regăsesc vechea 
greutate la numai câteva săptămâni de la 
terminarea regimului, ele fiind mai 
dezechilibrate decât înainte din acest punct de 
vedere. 
  Regimul disociat propune o alternativa 
blândă si eficace, pe termen lung, in curele 
radicale si restrictive, care au ca scop scăderea 
greutăţii prin prevenirea persoanei de anumite 
alimente. Aceasta inseamnă că unele alimente se 
potrivesc mai bine intre ele decât altele. Dacă 
alimentele care nu se potrivesc se consuma 
împreună, se produce pentru o scurta durata o 
dereglare digestiva, în primul rând balonare, apoi 
o mărire a organelor digestive. Digestia are loc 
mai uşor dacă sucurile gastrice prelucrează un 
singur fel de alimente. De exemplu, legumele 
verzi se potrivesc cu carnea, decât cele care 
conţin amidon, deoarece acestea din urmă se 
digeră în mediu alcalin, spre deosebire de carne 
căreia ii trebuie un mediu acid. Este importantă 
separarea proteinelor de glucide, care practic nu 
este posibila 100%, dar daca se reuseşte să se 
rezolve la doua treimi din alimente este foarte 
bine. 
 O hrană sănătoasa este o hrana proaspătă, 
variată, bogată în substanţe vitale, alcalină, cu 
multe vitamine, cu săruri minerale si 
oligoelemente. Este recomandat ca de trei ori pe 
săptămână să nu se consume carne, aceasta fiind 
înlocuită cu preparate din soia. Nevoile zilnice 
de aminoacizi se pot acoperi prin consumarea a 
100 gr. de grâu integral sau orez nedecorticat. Se 
vor consuma legume proaspete, care conţin 
substanţe vegetale bioactive (glucosinolate, 
flavonaide) cum ar fi: cartofi, linte, mazăre, 
fasole verde, varză,broccoli, roşii, fulgi din 
cereale, pâine integrală, griş, orez nedecorticat, 
grâu încolţit sau germeni de grâu. Substanţele 
bioactive distrug radicalii liberi care sunt 
responsabili pentru evoluţia cancerului. Se 
recomanăa hrana care nu a fost congelata, 
conservata, rafinată, evitându-se alimentele care 
au fost prelucrate industrial, cum ar fi zahărul 
rafinat, faina alăa, uleiul rafinat, conservele. 
 Se vor consuma numai grăsimi vegetale 
naturale, unt, margarina sau ulei presat la rece. 
Se vor evita alimentele cu conţinut mare de 
candiu (metal nociv pentru sănătate si care 
provoacă leziuni renale) cum ar fi: ciupercile de 
pădure, organele de porc, pateul de ficat. La 
prepararea alimentelor  trebuie avut grijă  ca 
acestea sa se fiarbă mai mult decât este nevoie, 
deoarece se distrug substanţele nutritive. Trebuie 

avut grija la mâncărurile cu prăjeli si sosuri, 
deoarece nu sunt sănătoase. Afumarea 
alimentelor si prăjirea lor in grăsime animală sau 
ulei încins produce la suprafaţa  acestora o crustă 
maronie (care este o oxidare toxica), precum si 
deşeuri grăsoase, care sunt cauza tulburărilor 
digestive si a gravelor probleme de sănătate 
(arteroscleroza, bolile canceroase). Cel mai 
indicat este ca alimentele sa fie preparate la 
aburi, prin fierbere in apă sau la grătar, ele 
păstrându-şi gustul, culoarea si valoarea 
nutritivă. 
 Ar trebui respectate câteva reguli privind 
modul in care ne alimentam sănătos: 
- se mănâncă încet, având timp suficient pentru 
consumarea mâncărurilor, fără stres, fără 
întreruperi (ridicare de la masa pentru rezolvarea 
unor probleme), intr-o atmosfera de calm si 
linişte; 
- cu 15-20 de minute înainte de masa principală 
se poate consuma o salată sau un mic aperitiv, 
pentru a se micşora senzaţia de foame, mărind 
saţietatea; 
- se mănâncă pe săturate, dar nu mai mult, chiar 
daca mâncarea este foarte bună si gustoasă; 
- se mănâncă la ore fixe; 
- nu se "sare" peste mese si nici nu se înlocuieşte 
masa cu o felie de pâine cu unt; 
- se mesteca mult si bine, hrana trebuind 
fărâmiţată înainte de a se înghiţi, pentru a uşura 
munca stomacului; 
- nu se beau lichide in timpul meselor, deoarece 
digestia este mai dificilă, producându-se mai 
mult acid in stomac; 
- după ora 17 nu se consuma mese îmbelşugate, 
bogate în proteine, greu de digerat, iar cu 2 ore 
înainte de culcare nu se mănâncă nimic; 
- se recomandă împarţirea celor 3 mese 
principale în cantităţi mai mici, in 5-6 mese pe 
zi; 
- se mănâncă numai când apare senzaţia de 
foame, fiind interzisa consumarea alimentelor de 
plictiseala sau pentru omorârea timpului; 
- nu se mănâncă cu lăcomie, iar porţiile de 
mâncare sa fie moderate; 
- este indicata ţinerea postului o zi pe săptămâna, 
pentru eliminarea toxinelor si odihnirea 
organelor. 
 Pe durata postului se beau multe lichide, 
apa plata, sucuri naturale din fructe, ceaiuri, cam 
2-3 litri esalonat pe toata ziua; 
- seara, înainte de culcare se poate bea o cană cu 
lapte cald, eventual îndulcit cu miere de albine, 
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sau o cana cu ceai din plante medicinale (tei, 
muşeţel). 
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O alimentaţie sănătoasă nu este posibilă fără o 
gândire sănătoasă, majoritatea deciziilor pe care 
le luăm şi modul în care gândim au consecinţe 
nu numai la nivel psihologic şi social ci şi la cel 
biologic, influenţându-ne alimentaţia in funcţie 
de starea de spirit, stres, oboseală etc. Un stil de 
viaţă sănătos nu înseamnă doar o alimentaţie 
sănătoasă, ci şi o minte puternică şi lucidă, 
mişcare regulată dar şi un echilibru emoţional. 
V-aţi gândit vreodată că toate acestea împreună 
pot duce chiar şi la modificări ale structurii 
genetice ? Noi cercetări şi studii au arătat că 
acest lucru este posibil.  
Mâncând ciocolată şi bând ceai, fluxul sangvin 
către creier şi către neuroni se intensifică, mărind 
numărul acestora şi schimbând structura genetică 
a individului. De asemenea, atunci când trăieşti 
mai sănătos, mănânci mai bine, faci mişcare şi 
iubeşti intens, celulele creierului se dezvoltă.Noi 
descoperiri demonstrează că un stil de viaţă mai 
sănătos poate dezactiva genele creatoare de boli, 
transformându-le în unele benefice. 
Raportat la alimente, nu există o categorie de 
alimente care sunt doar bune şi altele rele, 
organismul uman are nevoie in diferite cantităţi 
de toate, de altele mai puţin, de altele mai mult 
dar niciodată în exces. Când vine vorba de o 
alimentaţie sănătoasă există multe mituri ale 
unor obieceiuri nesănătoase care au fost 
clarificate de specialişti : 
1. „Dacă mănânci noaptea te îngraşi” 
De fapt, nu există dovezi care să ateste faptul că 
mâncatul noaptea predispune la îngrăşare. În 
schimb, ceea ce ştim este că luăm în greutate 
atunci când consumăm multe calorii, iar mare 
parte dintre cei care au tendinţa de a mânca 
noaptea aleg tocmai acele alimente bogate în 
calorii. De asemenea, este posibil ca atunci când 
mâncăm noaptea să suferim de indigestie sau 
arsuri la stomac.  
2. „Unele zaharuri sunt mai rele decât altele” 
Zaharoza, siropul de agave, mierea şi siropul de 
porumb au multe calorii ( o singură linguriţă de 
astfel de zaharuri conţine între 48 şi 64 de 
calorii). Până acum, cercetările ştiinţifice au 
arătat că trupurile noastre absorb aceste zaharuri 
în mod similar, aşa că, în loc să vă străduiţi să 
evitaţi un anumit fel de îndulcitor, mai bine aţi 
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încerca să diminuaţi consumul de zahăr în 
general.  
3. „Cafeaua nu ne face bine” 
Acest mit este foarte răspândit, însă un număr 
foarte mare de studii realizate în ultimii ani au 
demonstrat nenumăratele beneficii aduse de 
consumul acestei băuturi. Atunci când este 
consumată cu moderaţie (2-3 căni pe zi), cafeaua 
contribuie la menţinerea sănătăţii. De fapt, 
studiile sugerează că ea reduce riscul de apariţie 
a diabetului de tip 2, a bolii Parkinson şi chiar şi 
a unor cancere.  
4. „Cu cât consumăm mai puţine grăsimi, cu atât 
mai bine” 
Corpul uman are nevoie de trei tipuri de 
substanţe nutritive pentru a se dezvolta şi 
funcţiona. Astfel, noi trebuie să avem un aport 
echilibrat de proteine, carbohidraţi şi grăsimi. 
Da, avem nevoie şi de grăsimi! Grăsimile 
sănătoase le găsim în alune, seminţe, peşte, 
avocado, măsline şi lactate degresate care ne dau 
energie. În schimb, pentru a ne menţine în formă 
este recomandat să evităm grăsimile saturate sau 
cele trans care se găsesc în carnea roşie şi 
alimentele procesate.  
5. „Consumă mai multă apă pentru a scăpa de 
kilogramele în plus” 
Nu există nicio îndoială că apa este vitală pentru 
corp, însă asta nu înseamnă că ne şi ajută să 
slăbim. Dacă faceţi parte din acele persoane pe 
care apa le ajută să stea departe de băuturile 
bogate în calorii, atunci s-ar putea ca ea să vă fie 
de ajutor. Însă, atunci când alegem să consumăm 
mai multă apă decât simţim nevoia în speranţa că 
vom slăbi, fără a ne schimba şi stilul de viaţă, nu 
vom obţine rezultatele sperate.  
6. „Trebuie să evităm cerealele procesate” 
Ştim că cerealele integrale sunt benefice pentru 
că au multe fibre, vitamine, minerale şi 
fitonutrienţi, dar asta nu înseamnă că trebuie să 
renunţăm la toate cerealele procesate. În unele 
momente, ca de exemplu atunci când ne refacem 
după o răceală, cerealele rafinate ar putea fi 
necesare. În plus, unele cereale procesate ne 
aduc un aport de acid folic. Aşadar, chiar dacă 
cerealele integrale sunt o alegere sănătoasă, ar 
trebui ca din când în când să facem loc în dietă şi 
pentru cele procesate.  
7. „Prea mult zahăr provoacă diabet” 
Dacă nu suferiţi de diabet, consumul de zahăr nu 
vă va cauza această boală. În schimb, ceea ce vă 
poate afecta este obezitatea şi inactivitatea.  
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O ALIMENTA ŢIE SĂNĂTOASĂ NE 
PRIVEŞTE PE TOŢI 
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Colegiul Naţional „Gheorghe Şincai”, Baia Mare 
 

Iată-ne ajunși în grandiosul an 2014, într-o 
societate orientată tot mai mult după beneficiile 
materiale, uitând sau ignorând valorile umane. 
Astăzi pseudo-valorile guvernează tot mai mult, 
afectând chiar alimentația oamenilor. 

Dacă ar fi să căutăm rădăcina acestei 
probleme, am putea spune că nici măcar nu a 
apărut de curând, ci este o problemă cu care 
societatea se confruntă de mult timp. De ce? 
Pentru că indiferent de timpuri, necesitatea 
omului de a se hrănii ramâne (mai mult sau mai 
puțin schimbată). 
 Particularizând, pentru țara noastră în 
prezent putem spune că problema unei 
alimentații nesănătoase începe de la vârste tot 
mai mici –dovadă sunt statisticile care arată că 
peste jumătate din populația României este 
supraponderală, iar 18% din tineri se confruntă 
cu problema kilogramelor în plus.  Cine e 
vinovat pentru această problemă? Tocmai noi, 
oamenii! Chiar dacă lipsa de timp sau de 
experiență sună ca niște argumente plauzibile, 
după o analiză completă o să putem afirma 
convinși că  problema unei alimentații 
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nesănătoase pornește de la noi, fiecare, dar și 
soluția o găsim în același loc.  
 Pentru început să aruncăm o privire asupra 
celor mai nesănătoase alimente -veți rămâne 
uimiți când veți vedea că multe din acestea se 
află și pe lista celor mai consumate de către 
majoritatea populației.  
         Sucul de fructe pare foarte sănătos având în 
vedere ambalajul pe care apare imaginea unor 
fructe proaspete, dar realitatea este că un pahar 
de suc de fructe are aproximativ aceeași cantitate 
de zahăr ca și unul de cola sau cât cinci prăjituri 
cu ciocolată. De asemenea înghețata, margarina 
sau cașcavalul sunt printre cele mai nesănătoase 
alimente. Privind această  listă de produse, am 
putea măcar să ne gândim la cât de mult 
dăunează chipsurile sau fast food-ul 
organismului nostru?! Am ajuns la un punct în 
care preferăm un hamburger în locul unui măr –
chiar știind că inima ne este afectată din cauza 
grăsimilor saturate si a colesterolului aflate într-
un hamburger-  și o doză de suc  în locul unui 
pahar cu apă. Încă din antichitate Socrate spunea 
că „Trebuie să mănânci ca să trăiești, nu să 
trăiești ca să mănânci.” Oamenii au creat 
mâncarea și nu invers! Așa că fiecare din noi ar 
trebui să ne oprim un moment din graba cu care 
călătorim prin această lume, să fim atenți la ceea 
ce ne înconjoară, la ce e bine pentru noi și cât 
din ceea ce facem ne este de folos.  
        Întrebarea firească care urmează este: „ Și 
totuși...ce ar trebui să mâncăm?” Răspunsul e 
mai simplu decât pare.  Trebuie să avem o 
alimentație echilibrată, care să conțină în special 
fructe si legume (caisele, zmeura,ceapa și 
usturoiul previn dezvoltarea diverselor forme ale 
cancerului), carnea de pește este de asemenea o 
opţiune bună pentru cei care sănătatea e pe 
primul loc.  
        În concluzie, am speranța că într-un viitor 
apropiat vom vedea o lume în care o alimentație 
sănătoasă ne va privi pe toți. Este un imbold 
primit de la celebra afirmație care zice că  „Dacă 
privim în direcția cea bună tot ce mai avem de 
făcut este să mergem înainte!” Cu nădejdea că 
am privit în direcția potrivită, am făcut și primul 
pas... trebuie doar să continuăm acest drum și să 
ajungem la finalul lui, toți împreună.     
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 Tot mai des auzim în jurul nostru 
vorbindu-se despre importanţa unei alimentaţii 
sănătoase. Mulţi dintre noi nu acordăm 
importanţă şi credem că dacă mâncăm mult   
înseamnă că suntem sănătoşi. 
 Din bătrâni se ştie însă că sănătoşi sunt 
doar oamenii cumpătaţi. Cei care mai avem 
bunici poate suntem plictisiţi de sfaturile lor şi le 
ignorăm, poate suntem sătui de găluştele, de 
mămăliguţa cu brânză sau de cozonacul bunicii! 
Şi este normal să fie aşa, dacă suntem îmbiaţi cu 
cozonaci delicioşi, cu tot felul de semipreparate 
şi fast-food-uri de pe rafturile supemarket-urilor. 
Câteodată acestea chiar au gust mai bun decât 
preparatele de acasă, datorită adaosurilor de 
aditivi alimentari, de arome, de coloranţi 
artificiali.  
 Sucurile mai ales, sunt pentru noi, tinerii, 
ca un drog. Nu ne putem lipsi de ele. Nu acelaşi 
lucru l-aş spune despre limonada sau sucul de 
soc de acasă. Oare de ce? Pentru că întotdeauna 
un suc tip cola va avea un gust mai bun. Puţini 
sunt aceia cărora sa nu le placă acest tip de 
băutură. Chiar şi părinţii noştri, mulţi dintre ei 
renunţă la un pahar de vin de casă, în favoarea 
unuia cumpărat sau a unei sticle de bere. Cu 
toate că nouă ne ţin teorii în legătură cu aceste 
aspecte nici ei nu sunt în stare să se abţină de la 
consumul de produse cumpărate. Mamele 
noastre nu mai au timp uneori să gătească 
datorită ritmului alert în care trăiesc. Atunci, ele 
cumpără repede un semipreparat şi ni-l trântesc 
în farfurie. Este acelaşi lucru cu fast-food-ul de 
care ne pun să ne fertim atât de mult.  
 Doar bunica este cea care mai are timp! 
Aceasta se întâmplă însă în puţine gospodării. 
Copiii sunt astfel lăsaţi să se hrănească mai mult 
singuri. Deci!..... 
 Dragi părinţi, cred că este important să 
aveţi grijă ce alimente ne cumpăraţi. Făceţi-vă 
timp să citiţi etichetele de pe alimente. Astfel, 
cei mai periculoşi aditivi sunt: E102 (colorant 
galben, foarte nociv, care se găseşte în băuturi, 
muştar şi gem), E110 (se găseşte în dulciuri şi 
are efect cancerigen), E120 (este responsabil 
pentru alergii), E124 (colorant roşu, se găseşte în 
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mezeluri şi poate produce tomori ale glandei 
tiroide).  
 Dragii mei colegi, nu mai consumaţi 
hamburger-ul de la colţ plin de muştar şi 
Ketchup ! Ştiu că este foarte gustos şi apetisant. 
Încercaţi câteva zile la rând sandwich-ul de 
acasă, cu şniţel pregătit de bunica. S-ar putea să 
ne obişnuim şi în timp să observăm că de fapt 
adevăratul gust este al acestuia din urmă. Luaţi-
vă de la colţ o sticlă de apă şi nu una de suc!  

Vă asigur că veţi fi mult mai sănătoşi! 

 
Autor: Tinc Bogdana Nelia 

Şcoala Gimnazialǎ “Simion Bǎrnuţiu” Baia Mare 
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VALOAREA ŞI BENEFICIILE  

UNEI ALIMENTA ŢII SĂNĂTOASE 
                                                                                             

eleva: Andrei Mădălina, clasa a XI-a A                                                                                            
prof. coordonator: Constantinescu Mirela                                                                                                  

Colegiul Tehnic „Danubiana”, Roman 
 
         Alimentaţia este, fără îndoială, obiceiul 
care influenţează cel mai mult sănătatea 
oamenilor. Nu degeaba obiceiul de a mânca este 
cel care se repetă cel mai constant de-a lungul 
vieţii noastre. Alimentaţia este un proces 
voluntar şi conştient, şi de aceea, educabil. 
Aceasta depinde de o decizie liberă a individului.           
         Alimentaţia sănătoasă înseamnă, inclusiv, o 
serie de produse alimentare nutritive din dieta 
noastră zilnică, implicând şi mâncarea cu 
moderaţie. Practic, o alimentaţie sănătoasă este 
reprezentată de adoptarea unei diete care, în 
esenţă, este săracă în grăsimi şi, include produse 
alimentare cu un conţinut bogat în proteine, 
vitamine, minerale, carbohidraţi. De aceea, 
aderarea la obiceiuri alimentare mai sănătoase 
reclamă o convingere profundă. 
         O alimentaţie sănătoasă are şi foarte multe 
beneficii, cum ar fi: 

 ● Menţine o greutate corporală optimă 
         Fie că îţi doreşti o scădere în greutate sau 
eşti în căutarea unui program sănătos de control 
al greutăţii, o dietă adecvată te poate ajuta în 
acest sens. Acesta este unul dintre cele mai 
importante beneficii care pot rezulta dintr-o 
alimentaţie sănătoasă şi din practicarea 
exerciţiilor fizice. Excesul de creştere în 
greutate, datorită obiceiurilor alimentare 
nesănătoase, pot duce o persoană în zona de risc 
a unei largi game de boli. Pe de altă parte, 
alegerea unor alimente sănătoase asigură 
organismului o formă de zile mari. 
         Multe persoane se întreabă de ce este atât 
de importantă o dietă sănătoasă? Răspunsul la 
această întrebare este extrem de simplu: dieta 
nesănătoasă încarcă organismul cu grăsimi 
nesaturate conţinute de aceste alimente şi, pentru 
prelucrarea lor, se face un efort deosebit, ceea ce 
poate duce la probleme serioase de sănătate cum 
ar fi: creşterea colesterolului, boli de inimă, 
diabetul zaharat şi hipertensiunea arterială. 
Dimpotrivă, un regim alimentar echilibrat, 
asociat cu exerciţii fizice, reduce simţitor riscul 
de a face asemenea boli şi asigură un nivel optim 
de sănătate. Beneficiile de a urma o dietă 
sănătoasă se pot resimţi şi în modul de 
promovare a sănătăţii colonului pentru 
prevenirea bolilor intestinale, cum ar fi 
constipaţia. 
● Inflenţează frumuseţea 
         Alimentaţia influenţează, într-un mod 
remarcabil, aspectul plăcut al organismului 
nostru. O dietă corectă poate face să părem, de 
asemenea, mai atractivi, aducându-şi aportul la 
catifelarea şi strălucirea pielii, a feţei şi a 
ţesuturilor, în general. Acestea sunt semnele unei 
alimentaţii, care sunt în strânsă legătură cu 
frumuseţea corporală. 
Pielea 
         Multe femei încearcă să rezolve 
problemele lor atunci când este vorba de un ten 
gras sau uscat, fără a ţine seamă că celulele pielii 
se formează, la fel ca oricare altele, pornind de la 
alimentele care se ingeră. Un consum abundent 
de fructe şi verdeţuri, care aduc cu ele vitamina 
A şi C, eliminarea mâncărurilor prea 
condimentate, abstinenţa de la consumul 
băuturilor alcoolice şi reducerea consumului de 
grăsimi sunt suficiente pentru a reda prospeţimea 
unui ten care a fost neglijat. Să reţinem: o 
alimentaţie echilibrată este cel mai bun tratament 
pentru frumuseţe.   
Părul şi unghiile 
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          Părul şi unghiile sunt ţesuturile 
organismului nostru, şi de aceea, o alimentaţie 
deficitară aduce cu sine unghii sfărâmicioase cu 
pete albe şi un păr uscat, fără strălucire şi de 
culoare ştearsă. Anumite afecţiuni ale părului, ca 
seboreea şi mătreaţa, îşi au, adesea, originea într-
o alimentaţie greşită. Pentru a avea un păr 
mătăsos şi strălucitor şi unghii rezistente, bine 
formate, trebuie să avem o dietă bogată în 
vitamine şi minerale (oligoelemente), care se 
găsesc, mai ales, în fructe şi zarzavaturi. Fierul şi 
siliciul sunt două minerale a căror lipsă 
afectează, în special, tăria unghiilor. 
Ochii 
         Nivelul de nutriţie a unei persoane se 
reflectă, îndeosebi, în privire. Ochii limpezi, 
strălucitori, fără uscăciune şi afecţiuni ale 
pleoapelor sunt un indiciu al unei hrăniri corecte. 
Deficienţa vitaminelor A şi B2 se reflectă în 
funcţia ochilor: vedere slabă la întuneric, căderea 
şi uscăciunea genelor, înroşire pleopelor etc. 
Zarzavaturile intens colorate (ardeiul, morcovii, 
roşiile) sunt o bună sursă de vitamina A, sub 
formă de caroten (provitamina  A).  
Surâsul 
          Surâsul este semnul unei bune nutriţii şi el 
completează frumuseţea corporală dar, un surâs 
nu poate fi atractiv dacă nu arată şi o dantură 
sănătoasă. Iar pentru ca dinţii să crească bine 
formaţi şi să aibă rezistenţă, trebuie să se 
combine trei factori: controlul periodic, igiena şi 
alimentaţia adecvată.  Alimentele bogate în 
calciu, cum ar fi fructele uscate sau laptele, ne 
oferă elementele trebuincioase pentru formare 
unor dinţi sănătoşi. Dimpotrivă, alimentele şi 
băuturile bogate în zahăr sunt cel mai de temut 
inamic al dinţilor, căci favorizează dezvoltarea 
cariilor.  
          În concluzie, o alimentaţie sănătoasă ne 
oferă foarte multe beneficii importante pentru 
viaţa şi frumuseţa noastră. 
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SUNT CEEA CE MĂNÂNC ! 
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Lic. Teh. „Dimitrie Leonida” Constanţa 
 
Adoptarea unui regim alimentar sănătos asigură 
o hrană completă pentru menţinerea energiei 
organismului, fără să determine anemierea 
corpului şi a minţii. De aceea, se recomandă 
tuturor celor care doresc să aibă un stil de viaţă 
sănătos să renunţe la alimentele de tip fast-food, 
la preparatele bogate în grăsimi, la consumul 
excesiv de alcool şi să prefere ceea ce natura ne 
oferă cu generozitate: fructe şi legume proaspete, 
sucuri naturale, lactate şi alimente preparate 
termic într-un timp cât mai scurt, astfel  încât 
produsul  final să nu piardă proprietăţile benefice 
(vitamine, proteine, săruri minerale). 
          Am parafrazat în cele de mai sus unul din 
primele lucruri pe care le-am aflat de la d-na 
dirigintă în prima mea zi din viaţa de licean, 
alături de „staţi cu spatele drept”, „faceţi mişcare 
pentru a nu mai fi atât de obosiţi” etc.. 
          Fireşte că am făcut ochii mari, curioşi că 
nu ne-a atras atenţia mai întâi asupra tunsorii sau 
asupra ţinutei regulamentare (n-am scăpat nici de 
asta mai târziu). Am înţeles ulterior de ce ne 
considera obosiţi, căci aproape fugeam pe lângă 
dumneaei pentru a ţine pasul pe holurile şcolii. 
Secretul ne-a fost împărtăşit, căci, de Zilele 
Liceului am fost invitaţi în sala de festivităţi 
unde ne aştepta cu un zâmbet cald şi serios 
totodată, d-na doctor Cătălina R. Ne-a vorbit 
despre cât de mult ajungem noi, oamenii să fim 
ceea ce mâncăm. Am vizionat diverse materiale 
cu şi despre ceea ce ar trebui să mâncăm pentru a 
ne dezvolta normal şi a ne simţi bine cu noi 
înşine. Am înţeles, de altfel că nu putem face 
chiar ceea ce vrem, chiar dacă suntem mari, căci 
de sănătatea noastră depinde sănătatea 
generaţiilor viitoare. 
         Tot de Zilele Liceului am participat, 
împreună cu d-na dirigintă la o activitate de 
voluntariat, în „Săptămâna fructelor donate” (nu-
mi amintesc exact cum s-a numit), pentru a 
înţelege mai bine cât de important este să fii 
sănătos. 
De altfel, studiile de specialitate, medicii şi 
nutriţioniştii deopotrivă sunt de acord asupra 
faptului că procesul de îmbătrânire este accelerat 
în cazul în care alimentaţia e nesănătoasă. Încă 
din Antichitate, medicul grec Hipocrate, care a 
trăit 104 ani, scria: „Cu cât ne hrănim mai mult 
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şi mai bine, cu atât ne dărâmăm viaţa mai 
repede”. Introducerea cărnii în alimentaţie a fost 
considerată drept principala cauză a scurtării 
duratei de viaţă. Mesele copioase cu carne, 
slănină, afumături, mezeluri, conserve la care se 
adaugă alcoolul, cafeaua şi tutunul dau multă 
satisfacţie pe moment, dar, după o anumită 
vârstă, dereglează ritmul digestiei şi favorizează 
apariţia obezităţii cu consecinţe grave asupra 
activităţii inimii. 

Prin modificarea toleranţei digestive şi 
prin reducerea treptată a funcţiilor enzimatice, 
mâncărurile greu digerabile nu sunt metabolizate 
normal, rămân mult timp în stomac (circa 8 ore) 
şi în intestine (peste 20 de ore), se alterează şi 
produc acizi toxici care declanşează boli 
digestive (gastrite, ulcere, colite, balonări, 
constipaţii, cancer de colon etc.). În unele cazuri, 
acestea măresc conţinutul de colesterol şi lipide 
din sânge, care se depun pe pereţii vaselor 
sanguine, favorizând apariţia unor boli grave 
precum ateroscleroza, artrite, flebite, tromboze, 
ulcere varicoase. De asemenea, consumul în 
exces de dulciuri concentrate solicită prea mult 
pancreasul şi duc uneori, la diabet zaharat. (dragi 
colegi de pretutindeni ştiu că dulciurile sunt 
bune, dar...cu măsură). 
       Mai este puţin până la sfârşitul acestui an 
şcolar şi vom trece la un nou statut (nu vom mai 
fi boboci). Sper că vom trece şi la o nouă etapă 
de înţelegere în ceea ce priveşte faptul că 
„Mâncând sănătos, ne protejăm viaţa!”. 
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Vegetarienii sunt convinşi că dieta lor 

este una sănătoasă. Cu toate acestea există câteva 
alimente vegetariene pe care nu trebuie să le 
consumi pentru că sunt prea bogate în calorii, 
sunt procesate, sunt făcute din plante modificate 
genetic şi au un conţinut foarte scăzut de 
nutrienţi.Acestea sunt următoarele: 
               Orice conţine soia procesată. Soia este 
frecvent utilizată pentru a reproduce aspectul şi 
gustul cărnii. Cele mai multe astfel de alimente 
conţin soia modificată genetic. Soia modificată 
genetic este dăunătoare organismului. Din păcate 
soia este una din plantele unde culturile 
modificate genetic reprezintă aproximativ 94% 
din culturi. 
               Soia modificată genetic este procesată 
înainte de a fi introdusă în alimente vegetariene 
precum burgeri de soia, uleiul de soia, îngheţată 
si brânză din soia (tofu). Acestea conţin, în plus 
şi grăsimi nesănătoase, dar şi alţi compuşi 
dăunători . Înlocuieşte burgeri de soia cu 
ciuperci Portobello sau pastă de fasole şi cereale. 
                Înlocuitori de unt sunt fabricaţi cu ulei 
de rapiţă sau ulei de soia. Cele mai multe din 
soiurile de rapiţă, ca şi soia, sunt modificate 
genetic, după ce planta a devenit rezistentă la 
insecticide şi ierbicide în 1995. Uleiul de rapiţă 
este legat de apariţia unor boli respiratorii, a 
cancerului pulmonar, a constipaţiei cronice, a 
colonului iritabil şi a emfizemului pulmonar. 
               Proteine vegetale texturate. Sună 
frumos, dar sunt nesănătoase. Pasta este făcută 
dintr-un amestec de proteine din surse vegetale şi 
care este folosită pentru fabricarea de produse 
care imită carnea. Acestea sunt proteinele extrase 
din legume, încălzite la 150-200 grade C, ceea ce 
denaturează structura proteinelor. Ceea ce 
rezultă este o pastă cu o oarecare valoare 
calorică, dar care nu mai are nimic în comun cu 
proteinele vegetale. 
              Chips-uri si alte alimente de tip junk 
food sunt o tentaţie pentru cei care respectă o 
dietă vegetariană şi nu numai. Unii producători 
înnobilează produsele de tip junk food scriind pe 
etichetă "produs vegetarian". Din această cauză, 
mulţi vegetarieni ajung să consume cantităţi mari 
de junk food, infinit mai nesănătoase decât 
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carnea sau produsele animale. 
              Toate grăsimile din alimentele de tip 
junk food sunt nesănătoase şi cresc riscul de 
diabet zaharat, boli de inimă, sunt bogate în 
calorii goale. Acest gen de alimente nu afectează 
doar trupul, dar şi mintea, iar depresia, de 
exemplu, este asociată cu un consum ridicat de 
grăsimi nesănătoase şi bogate în calorii. 
              Dieta vegetariană sănătoasă nu 
înseamnă doar eliminarea cărnii şi a produselor 
de origine animală, ci înseamnă un consum de 
alimente proaspete, naturale, nemodificate 
genetic, fără conservanţi. 
              Postul este o perioadă în care mulţi 
dintre noi adoptă o dietă vegetariană. Un astfel 
de stil alimentar din care lipseste carnea, iar 
uneori şi lactatele este un beneficiu pentru 
sănătate cu o singură condiţie: sa o urmezi în 
mod corect. 
              Printre avantajele limitării consumului 
de carne se numără reducerea riscului de a face 
boli de inimă, nivel mai mic al colesterolului şi o 
incidenţă redusă a diabetului, obezităţii şi a 
cancerului, scrie health.usnews. 
              Iată care sunt secretele care te vor ajuta 
să ai un regim vegetarian cu adevărat sănătos. 
              Alege un stil adaptat organismului 
tău. Sunt o mulţime de variaţii ale dietei 
vegetariene. Cea mai strictă este cea care elimină 
total din alimentatie orice fel de produs animal, 
inclusiv ouăle. O dieta mai usoară este cea în 
care sunt permise ouăle şi lactatele. Fiecare 
variantă în parte este un stil de viată în sine şi 
presupune un regim alimentar care să aducă tot 
necesarul de nutrienţi care să-ţi asigure energia 
de care ai nevoie pentru activităţile tale 
cotidiene. 
              Fereste-te de junk-food. A fi 
vegetarian nu înseamnă să mănânci doar cartofi 
prăji ţi! Cea mai sănătoasă dietă vegetariană este 
bazată pe multe legume şi fructe proaspete, nuci 
şi seminţe. Adaugă pe listă surse sănătoase de 
proteine, tofu, ciuperci sau fasole. 
              Înlocuieste carnea. Sursele vegetale 
pot aduce tot necesarul de proteine necesar 
organismului. Ca şi sursa de proteine, 30 de 
grame de carne şi un sfert de cană de fasole 
gătită sunt aproximativ echivalente. Pentru a 
întâlni gustul savuros al cărnii, apelează la 
ciuperci. 
              Grija pentru aportul de nutrienti şi 
numărul de calorii . Indiferent dacă esti 
vegetarian tot timpul sau doar în perioada 
postului, trebuie să ai grijă ca ceea ce manânci 

să-ţi aducă tot necesarul zilnic de acizi grasi 
omega-3, fier, zinc, calciu si vitamine D si B12. 
Soluţia o reprezintă cerealele pentru micul dejun 
îmbogătite cu vitaminele D si B-12. Zincul poate 
fi găsit în produsele din  legume, seminţe, branză 
şi nuci. Fierul poate fi asimilat din cerealele 
fortificate, fasole, tofu şi spanac. 
               Învaţă să citeşti etichetele. 
Mâncărurile vegetariene ambalate sunt supuse 
aceloraşi pericole ca şi cele non-vegetariene - pot 
conţine multă sare, zahăr şi aditivi. Desi burgerii 
vegetarieni au în general mai putină grăsime 
decât cei cu carne, dar conţin prea multă sare şi 
prea puţine proteine.  
               Numără caloriile - chiar dacă sunt din 
surse vegetale, se depun dacă sunt în exces. 
               Adoptă dieta vegetariană cu pasi 
mici. Acesta este şi motivul pentru care există 
săptămâna albă înainte de post, când se renunţă 
la carne dar se pot consuma lactate, pentru ca 
organsimul să se adapteze la schimbarea 
alimentară. Adoptă treptat o dietă vegetariană 
pentru a te obişnui cu această rutină, apoi 
măreşte ritmul. Este cel mai bun test pentru a 
aprecia corect dacă o dietă vegetariană este sau 
nu potrivită pentru organismul tău. 
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 Un lucrul foarte important în alimentaţia 
noastră zilnică îl constituie echilibrul dintre 
necesarul organismului şi numărul caloriilor 
furnizate de hrană. Dacă se întâmplă ca  valoarea 
energetică a alimentelor consumate să întreacă 
sistematic necesarul, treptat se pierde silueta, se 
produce îngrăşarea, se ajunge la obezitate cu 
toate neplăcerile ei.    
 Necesarul în calorii nu este nici pe 
departe acelaşi pentru toată lumea. El diferă, 
uneori de la simplu la dublu, potrivit cu vârsta, 
sexul, înălţimea şi greutatea corpului şi mai ales 
cu intensitatea efortului fizic cerut de ocupaţiile 
obişnuite. În acest necesar intră întodeauna o 
componentă mai puţin variabilă.Ea se referă la 
energia cheltuită pentru desfăşurarea funcţiilor 
vitale şi pentru producerea şi menţinerea 
temperaturii normale a corpului. Această energie 
de bază, socotită pentru condiţii de repaus total 
la o temperatură exterioară în limitele zonei de 
confort, se evaluează la o calorie pentru un 
kilogram de greutate a corpului, pe oră. 
Producerea ei rezultă din transformările 
metabolice, motiv pentru care i s-a şi dat numele 
de metabolism bazal. Pentru un om de  70 de 
kilograme şi pe 24 ore, metabolismul bazal se 
cifrează, rotunjit, la 1700 de calorii. 
 După cum  este uşor de înţeles,, 
cantitatea de energie ce serveşte la menţinerea 
temperaturii corpului va trebui să fie mai mare la 
o temperatură ambiantă mai scăzută şi invers, 
mai scăzută la o temperatură mai ridicată. În 
general, se admite că pe frig necesarul de calorii 
creşte cu 6% - 8% şi pe vreme călduroasă scade 
cu 10% - 15% faţă de valoarea medie a 
metabolismului bazal. 
 La specificul climei noastre, cu ierni reci 
şi veri foarte calde, se poate deduce – cu 
aproximaţie, din cauza multiplelor deosebiri 
individuale -  că diferenţa de la iarnă la vară 
dintre caloriile necesare ar reprezenta cam între 
16% şi 23% raportat la cele 1700 de calorii, cât 
reprezintă metabolismul bazal mediu.Acesta, 
iarăşi rotunjit şi aproximativ, ar însemna că 
organismul unei persoane adulte trebuie să 

primească pe zi cu 300 de calorii mai puţin vara 
decât iarna. 
 Trei sute de calorii n-ar fi prea 
mult.Aceasta echivalează cu a zecea parte din 
raţia medie normală de 3000 de calorii pe 
zi.Totuşi ele trebuie reduse din raţie, ca să nu 
devină calorii în surplus. 
 Principala categorie de alimente la care 
putem opera reducerea o reprezintă grăsimile. De 
altfel, organismul ne-o spune singur: vara nu ne 
place să mâncîm la fel de gras ca iarna. O simplă 
reducere cu 30-40 de grame la raţia zilnică de  
grăsimi realizează echilibrul dorit. Aici intră 
grăsimile adăugate la gătit sau la masă, dar şi 
grăsimile din compoziţia diferitelor alimente, 
cum sunt mezelurile sau carnea de porc. 
 Unde mai au de redus, vara în special, 
persoanele care se ştiu mai corpolente, este la 
dulciuri şi eventual la produsele cerealiere 
(pâine, paste făinoase, orez, griş), şi ele bune 
furnizoare de calorii. 
 Nu se recomandă modificarea raţiei de 
proteine, de care corpul nu se poate lipsi în  nici 
un sezon. Pe timpul verii, ca aducător de 
proteine, se situează pe prim plan laptele, 
inclusiv iaurtul, laptele bătut, kefirul sau laptele 
Sana, precum şi brînzeturile slabe. 
 Unde este eventual de adăugat, pentru 
săturare şi pentru sănătate, este la verdeţuri, 
legume şi fructe. 
 Cu cele de mai sus a rezultat o schemă 
sumară şi foarte generală, a modului de 
alimentaţie în zilele călduroase de vară. Să mai 
facem o subliniere pentru cei care au probleme 
cu silueta: dacă tot timpul trebuie evitate cu 
străşnicie   excesele alimentare, vara este mai 
uşor de păstrat moderaţia, dat fiind bogatul 
sortiment de legume şi fructe proaspete. 
 Unele alimente trebuiesc consumate cu 
prudenţă vara. Iată despre ce este vorba: 
 În timpul verii se transmit mai uşor unele 
infecţii digestive, dacă se neglijează regurile de 
igienă. Printre acestea se numără şi toxiinfecţiile 
alimentare, cu caracterul lor uneori grav sau 
foarte grav. Specialiştii au stabilit un clasament 
al unor produse, după ponderea lor în 
transmiterea toxiinfecţiilor alimentare. Pe primul 
loc se plasează carnea şi produsele din carne, pe 
locul al doilea, laptele şi derivatele lactate, iar pe 
locul al treilea ouăle. 
 Carnea se contaminează cu uşurinţă şi, 
prin compoziţia ei, oferă condiţii pentru o rapidă 
dezvoltare a microbilor. Mai ales pe zilele de 
caniculă, e destul să uităm carnea câteva ore 
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afară din frigider ca să apară riscul de 
îmbonlăvire. Riscul poate fi prezent şi când 
carnea n-a apucat să-şi modifice aspectul şi 
mirosul, încât să dea de bănuit că a început să se 
altereze. Pe timpul verii sunt de preferat 
modurile de preparare a cărnii care asigură o 
prelucrare termică suficientă, ştiind că fiertul, cu 
cele o sută de grade pe care le realizeză, 
constituie cel mai bun procedeu. Dacă se optează 
pentru şniţele sau grătar, ne vom  asigura că se 
utilizează o carne proaspătă şi bine păstrată la 
rece.   
  Carnea tocată impune vara o atenţie 
sporită.Dacă pe o bucată întreagă de carne 
microbii ocupă doar partea de la suprafaţă, până 
la cel mult o jumătate de centimetru adâncime, în 
carnea tocată , microbii sunt răspândiţi mai bine 
în toată masa ei şi rezistă îndeosebi la prăjire. 
 Prin urmare, cu cât este vremea mai 
călduroasă trebuiesc respectate anumite reguli de 
utilizare a cărnii tocate: păstrarea strict la rece, 
dacă s-a scos de la rece să se prepare imediat, la 
compozţtie să nu se adauge bicarbonat, 
preparatele să se consume la o singură masă. 
 Laptele trebuie păstrat la rece, fiert corect 
şi să se aibe grijă de a nu se lăsa vasul cu lapte 
descoperit. 
 Ouăle de raţă pot fi infectate cu microbi 
ai toxiinfecţiilor alimentare chiar înainte de a fi 
ouate.Deci, ouăle de raţă pot fi periculoare oricât 
de proaspete ar fi şi de aceea nu pot  fi 
consumate decât după ce au stat la fiert 10 
minute. În nici un caz nu se vor utiliza ouă de 
raţă la creme sau îngheţată. 
 La ouăle de găină, când vrem să  facem 
ochiuri,să spălăm mai întâi fiecare ou cu apă 
rece. 
 Maioneza, ca preparat crud şi mediu 
nutritiv excelent pentru microbi, poată  să 
expună cu multă uşurinţă la transmiterea unei 
toxiinfecţii alimentare. De aceea, mai ales în 
zilele  caniculare este bine să ne abţinem de la 
prepararea, consumul şi mai ales păstrarea 
maionezei. 

Aşadar, vara ne invită la o atenţie 
crescută faţă de regurile de igienă a alimentaţiei 
şi în special la dublă prudenţă în utilizarea cărnii, 
laptelui, ouălelor şi a preparatelor obţinute din 
aceste alimente de bază. Recomandarea pentru 
vară este valabilă şi pentru restul anului pentru a 
ne hrăni sănătos şi a ne menţine sănătatea.  
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 Viaţa este din ce în ce mai agitată si ai 
nevoie de foarte multă putere de concentrare 
pentru a face faţă activităţilor cotidiene. Pentru 
a-ţi menţine creierul în formă maximă poţi face 
diverse exerciţii, dar te poţi baza si pe o 
alimentaţie sănătoasă. 
 In continuare voi prezenta beneficiile mai 
multor alimente pentru un creier sănătos: 
 1. Pestele - probabil că aţi mai auzit şi 
înainte, dar pestele chiar este foarte bun pentru 
creierul uman mai ales cel gras, care este plin de 
acizi graşi omega 3, acesta prevenind demenţa si 
atacul cerebral. El încetineşte si declinul mintal 
si îmbunătăţeşte memoria. Încercaţi să consumaţi 
cel puţin 3 porţii pe săptămână. 

 2. Bananele - in afara faptului că 
reprezintă o sursă foarte bună de potasiu si 
magneziu, bananele te ajuta si să-ţi aminteşti mai 
bine diverse lucruri. Un studiu a arătat faptul că 
studenţii care consumă acest fruct au rezultate 
mai bune la examene. Bananele au si vitamina 
B6, care încurajează producţia de serotonină, 
fapt ce iţi îmbunătăţeşte starea de spirit si 
puterea de concentrare. 
 3. Spanacul - Spanacul abundă in 
antioxidanţi si fier, fiind printre cele mai 
sănătoase verdeţuri posibile. Prin consumarea sa 
in mod regulat se reduce deteriorarea celulelor 
cerebrale si se creează celule roşii noi, care ajută 
la prevenirea Alzheimer-ului. Magneziul, 
potasiul si acidul folic ajută la protejarea 
neuronilor. 
 4. Fructele de pădure - persoanele care 
consumă multe fructe de pădure beneficiază de o 
memorie mai bună si pentru o perioadă mai mare 
de timp. Afinele au antioxidanţi, antocianină si 
flavonoizi, care te ajută să înveţi mai bine si să 
reţii mai multe informaţii. Aceleaşi substanţe te 
protejează de radicalii liberi din aer. 
 5. Ginkgo Biloba - această plantă 
medicinală a fost folosită de sute de ani pentru 
îmbunătăţirea capacităţii cerebrale. Poţi bea ceai 
sau lua capsule care să conţină Ginkgo Biloba, 
crescând fluxul sanguin si menţinând sănătatea 
vaselor de sânge, dar oferind si oxigen şi 
nutrienţi. 
 6. Cereale integrale - cerealele integrale 
au acid folic si vitamina B6, care stimulează 
creierul. Conţin si vitamine si fibre care ajută la 
stabilizarea zaharului din sânge si la hrănirea 
adecvată a creierului. 
 7. Ţelina – păstrează creierul tânăr, 
luteolina, similară quercitinei, lupta cu 
inevitabilul proces al îmbătrânirii celulelor, fiind 
asociată si cu un risc mai mic de cancer si boli de 
inimă. În creier, aceasta protejează neuronii 
reducând inflamaţiile. Această substanţă se 
găseşte in cele mai multe frunze, ceea ce 
înseamnă că este din abundenţă in plante precum 
pătrunjelul, ţelina, muşeţelul, rozmarinul, 
oregano, dar si morcovi ori mentă. Poate fi găsită 
chiar si in uleiul de măsline. Partea bună este că 
luteolina este conţinută atât de plantele abia 
culese, cat si in cele uscate. 
 8. Uleiul de măsline - acesta conţine 
polifenoli, consideraţi antioxidanţi puternici, 
care pot ajuta la prevenirea bolilor legate de 
vârstă. 
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 9. Iaurtul - . este bogat in calciu, care 
ajută la încetinirea osteoporozei si conţine 
bacterii bune (probiotice), care contribuie la 
menţinerea sănătăţii tractului intestinal si reduce 
incidenţa bolilor intenstinale asociate cu 
înaintarea in vârstă. 
 10. Alunele - sunt o sursă concentrată de 
vitamine, minerale si fitochimicale, inclusiv 
antioxidanţi, adică tot ce trebuie unui organism 
ca să rămână tânăr. 
 11. Afinele - afinele reduc inflamarea si 
lupta cu problemele de oxidare, care sunt legate 
de problemele de memorie. 
 12. Vinul. - dacă beţi alcool cu moderaţie 
vă protejaţi împotriva bolilor de ă, diabet si 
pierderi de memorie legate de vârstă. 
 13. Căpşunile - Compuşii din căpşuni iţi 
protejează creierul si păstrează vie memoria. 
 14. Ouăle - gălbenuşul ouălor este una 
dintre cele mai bogate surse naturale de colină, 
compus organic din grupa vitaminelor B, care 
însumează cei mai importanţi nutrienţi pentru 
sănătatea creierului. Colina este vitală pentru 
memorie, in procesul învăţării si al gândirii. 
Alimentaţia oferită unui copil de vârstă şcolară 
înainte de a merge la cursuri si gustările servite 
in pauzele dintre orele de curs au un impact 
direct asupra performanţelor sale la şcoală, 
existând deja studii care corelează o alimentaţie 
dezechilibrată si săracă in nutrimente cu 
performanţele scăzute ale copiilor in cadrul 
procesului educativ. Copiii care însă sunt 
alimentaţi corect nu vor prezenta nici probleme 
de integrare si nici nu vor dovedi slabe rezultate 
la învăţătură pe parcursul primilor ani de scoală. 
 Părinţii sunt responsabili cu alimentaţia 
corectă a unui copil de vârstă şcolară si dacă aleg 
să servească mesele principale împreună cu 
aceştia după un program riguros nu pot decât să 
înregistreze bile albe din acest punct de vedere, 
al alimentaţiei echilibrate si servite 
corespunzător. Schimbările nu trebuie să se 
producă imediat ci treptat, dar la final este de 
sperat că cei mici vor deprinde bune obiceiuri 
alimentare care să ii ajute si pe viitor indiferent 
dacă părinţii vor mai putea fi sau nu prezenţi 
alături de dânsii atunci când servesc masa. 
 Elevii au nevoie de un aport bogat de 
alimente pentru a avea o alimentaţie sănătoasă. 
Ca atare, trebuie să îi încurajăm în fiecare 
dimineaţă să servească micul dejun. Un somn 
odihnitor pe timpul nopţii, urmat de un mic 
dejun copios îl va ajuta pe şcolar să fie activ si să 
se poată concentra la scoală. 
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           În 2001, 1,7% dintre elevii de gimnaziu 
din România erau obezi. În 2010, procentul a 
ajuns la 3,4%. Sedentarismul, consumul excesiv 
de alimente de tip fast-food şi hipercalorice sunt 
principalele motive ale creşterii numărului de 
obezi. Totuşi, aceştia pot fi educaţi pentru a 
deprinde obiceiuri alimentare sănătoase, în 
condiţiile în care pentru adulţi acest lucru este 
mult mai greu. Una dintre cele mai importante 
metode de a opri creşterea numărului de copii 
obezi este adoptarea unor programe 
educaţionale ce presupun ore intensive de sport 
în instituţiile de învăţământ. Copiii trebuie să fie 
activi la şcoală din punct de vedere fizic şi să 
înveţe despre cum îşi pot păstra corpul sănătos 
prin exerciţii şi printr-o alimentaţie sănătoasă.  
         Dacă activitatea fizică, alimentaţia 
sănătoasă şi alegerile corecte în alimentaţie sunt 
învăţate şi acasă şi la şcoală, copiii vor avea o 
fundaţie optimă pentru o viaţă sănătoasă  
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Obezitatea favorizează bolile de inimă, 
cancerul, diabetul şi moartea prematură. Chiar şi 
cu aceste riscuri, copiii tot nu au parte de 
suficient efort fizic pentru a îndepărta 
grăsimea..Medicii nutriţionişti recomandă 
copiilor să facă cel puţin 60 de minute de 
mişcare fizică, de preferat în fiecare zi. Datorită 
faptului că petrec jumătate din timp la şcoală, 
copiii ar trebui să facă 30 de minute din 
mişcarea fizică acolo.Copiii activi fizic şi 
educaţi sunt mai atraşi de şcoală şi de societate. 
Prin efectuarea educaţiei fizice, copiii învaţă 
cum să integreze activităţi sănătoase şi bune în 
viaţa lor. Educaţia fizică ajută la maturizarea 
copilului şi la mediul de învăţare.Studiile au 
arătat cum copiii cu o greutate normală au 
realizări şcolare mai mari, mai puţine absenţe şi 
rezistenţă fizică mai bună decât copiii 
obezi.Alte cercetări arată o strânsă relaţie între 
aerobic şi performanţele şcolare măsurate în 
note şi punctaje la teste.Calitatea orelor de 
educaţie fizică a copiilor este la fel de 
importantă ca şi frecventarea lor, mai ales dacă 
elevii vor să culeagă roadele unei activităţi 
fizice regulate. Programele de calitate, bazate pe 
standarde ridicate, care furnizează dezvoltare 
profesională, resursele necesare şi suficient 
spaţiu pentru educaţia fizică sunt esenţiale. 
 
ROLUL ALIMENTA ŢIEI ECHILIBRATE LA 

COPII DE VÂRSTĂ ŞCOLARĂ 
 

          O alimentaţie optimă pentru copii 
furnizeză o cantitate adecvată de nutrienţi, în 
proporţii corespunzătoare şi care este perfect 
adaptată etapei de dezvoltare în care se 
încadrează copilul.Alterarea statusului 
nutriţional poate duce la deficite nutriţionale 
severe: denutriţie (deficitul caloric),  xeroftalmie 
(carenţă de vitamina A), anemie feriprivă 
(carenţă de fier), rahitism (hipovitaminoza D) 
.În perioada copilăriei, organismul este în 
creştere şi tot atunci se formează obiceiurile 
alimentare ale viitorului adult. 
          Comportamentul alimentar= complex de 
reacţii adaptative la unul din cele trei tipuri de 
influenţe: biologic, psihologic, social, care îi 
conferă caracter predominant reactiv şi exprimă 
mai mult atitudinea individului faţă de actul 
alimentar decât faţă de aliment.Factori implicaţi 
în comportamentul alimentar: nevoi, foame, 
saţietate, apetit, mecanisme reglatoare. 
           Pentru asigurarea unei alimentaţii 
echilibrate se recomandă distribuirea aportului 

de energie în 3 mese principale, la care se pot 
asocia şi 2-3 gustări.Dintre acestea, micul dejun 
este cea mai importantă masă, întrucât trebuie să 
acopere 20-30% din necesarul zilnic de energie 
şi, de aceea, nu poate fi înlocuit de nicio altă 
masă a zilei. 

Pentru o alimentaţie echilibrată, copiii au 
nevoie de alimente diverse şi hrănitoare: 
- Cereale şi alimentele pe bază de cereale, cum 
sunt pâinea, orezul, pastele, fulgii de cereale 
integrale. Acestea îi dau organismului fibre, 
calciu, fier şi vitaminele grupului B. 
- Lapte şi alte produse lactate: iaurtul, brânza, 
untul care asigură calciul, proteinele şi 
vitaminele A şi D. 
- Carne şi produse de origine animală: sunt 
bogate în proteine, fier şi vitaminele B. 
- Legume şi fructe proaspete, bogate în 
vitamine in special, vitamina C şi în 
fibre.  
                         

       OBEZITATEA LA COPII 
  
Organizaţia Mondială a Sănătăţii 

(O.M.S.) descrie obezitatea ca o afecţiune în 
creştere determinând aspectul unei epidemii 
mondiale care reprezintă o problemă de sănătate 
publică.Tulburarea de nutriţie cronică, 
obezitatea este în creştere în ţările 
industrializate, dar şi în ţările în curs de 
industrializare. 

În S.U.A. prevalenţa a crescut în ultimii 
25 de ani de 2,3-3,3 ori, iar în Marea Britanie de 
2-2,8 ori în ultimii zece ani, conform statisticilor 
Institutului de  Sănătate Publică (ISP) Bucureşti. 
În Marea Britanie, copiii supraponderali 
reprezintă 22% din copiii în vârstă de 6 ani şi 
31% dintre cei de 15 ani. În SUA copiii 
supraponderali reprezintă 27% dintre cei în 
varstă de 6 ani şi 11 ani şi 22% dintre cei de 12 
şi 18 ani.Între factorii etiologici ai obezităţii se 
regăseşte stilul de viaţă nesănătos, concretizat 
printr-un orar al meselor modificat şi lipsa 
exercitiului fizic. 
          În structurarea regimului de activitate şi 
odihnă, sunt prezenţi numeroşi factori de risc, 
dintre care cei mai importanţi vizează regimul 
alimentar dezechilibrat, cu consum crescut de 
alimente hipercalorice, activitatea fizică redusă, 
sedentarismul şi durata insuficientă a somnului. 
          Majoritatea copiilor supraponderali şi 
obezi servesc mai multe gustări pe parcursul 
unei zile, constând în dulciuri, minuturi, snacks-
uri, băuturi răcoritoare carbogazoase şi, rareori, 
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fructe. Conform statisticilor, în majoritatea 
ţărilor vestice s-a constatat că majoritatea 
copiilor consumă în exces alimente cu un 
conţinut energetic ridicat, bogate în grăsimi 
saturate şi zaharuri. Consumul exagerat de astfel 
de alimente în mod regulat poate duce la 
creşterea în greutate dacă nivelul de activitate 
fizică nu reuşeşte să compenseze acest lucru. 

 Activitatea fizică redusă: 

 
Poate fi datorată orelor întregi petrecute 

în faţa televizorului, a calculatorului, precum şi 
altor activităţi sedentare datorate tehnologiei 
moderne. Copiii care işi petrec mai mult de zece 
ore pe săptămână în fata televizorului sunt mai 
predispuşi să devină supraponderali. De 
asemenea, copiii care dispun de propriul 
televizor în cameră riscă să devină 
supraponderali mai mult decât cei care nu 
dispun de această facilitate. Statisticile au arătat 
că majoritatea copiilor în vârstă de 7 ani sau mai 
mari sunt sedentari şi că fetele sunt chiar mai 
puţin active decât baieţii. 

Copiii supraponderali sau obezi au mai 
multe şanse sa devină adolescenţi şi adulţi obezi 
comparativ cu copiii cu greutate 
normală.Obezitatea aparută la copii şi 
adolescenţi are un impact deosebit asupra stării 
de sănătate, atât fizică cât şi psihică. Gradul de 
obezitate din copilărie influenţează gradul de 
obezitate de la maturitate, împreună cu 
consecinţele generate de fenomene negative şi 
complicaţii la vârsta adultă . 

  Adolescenţa, în mod special, pare sa fie 
o perioadă sensibilă pentru apariţia obezităţii. 
Peste 80% din adolescenţii obezi devin adulţi 
obezi. Există destul de puţine studii despre 
efectele pe termen lung ale obezităţii din 
copilarie asupra stării de sănătate a adultului. 

Totusi, se pare ca obezitatea în copilarie 
sau adolescenţă măreşte riscul unei sănătăţi 
precare la maturitate, indiferent dacă adultul 
este sau nu obez. Cel mai mare risc pe termen 
lung pentru obezitatea din copilarie este 
continuarea sa şi la maturitate, asociată cu 

numeroase riscuri asupra sănătăţii şi a calităţii 
vieţii. De aceea, este important sa se identifice 
obezitatea şi să se acţioneze din timp pentru 
înlaturarea ei, înainte de maturizarea copiilor. 

 
Consecinţele imediate ale 

supraponderalitaţii în timpul copilariei şi 
adolescenţei sunt de natură psiho-socială: 
• nemulţumirea în ceea ce priveşte 

aspectul fizic 
• obţinerea rezultatelor slabe la 

învăţătură 
• dezvoltarea unor complexe de 

inferioritate 
• scăderea sau fluctuaţia autostimei 
• izolarea socială 
        Pe langă impactul psihic, printre 
problemele de sănătate cu care se pot 
confrunta copiii şi adolescenţii obezi se 
numără: 
• diabet tip II,                                                                                         
• cardiopatie, 
• pancreatita, 
• afecţiuni ale ficatului, 
• afecţiuni osteoarticulare.                                        

 Excesul de greutate acumulat în jurul 
taliei la copiii şi adolescenţii obezi poate, de 
asemenea, să crească riscul apariţiei unor 
probleme: 
• cardiovasculare şi a hipertensiunii, 
• toleranţă anormală la glucoză  
• creşteri ale colesterolului. 
 Copiii care suferă de obezitate trebuie să 
aibă o alimentaţie ratională şi, cel mai 
important, încurajaţi să desfăşoare o activitate 
fizică mai crescută. Programul cel mai eficient 
ar trebui să includă câteva tipuri de tratament, 
precum: 
 Recomandări nutriţioniste - schimbarea 
atitudinii faţă de consumul de alimente 
 Activitate fizică crescută - practicarea 
cât mai multor activităţi fizice 
 Prevenire - seminariile şi activităţile 
educaţionale oferite de profesori pot îmbunătăţi 
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cunoştintele copiilor şi parinţilor despre 
obezitate şi prevenirea ei. 
          Concluzie 
          Gradul de obezitate din copilarie şi 
adolescenţă influenţează gradul de obezitate de 
la maturitate.Obezitatea poate duce la probleme 
serioase de sănătate pe parcursul vieţii.Copiii 
care suferă de obezitate se descurcă mai greu la 
şcoală şi pot deveni izolaţi social în cazul 
obezităţii implică de obicei recomandări 
nutriţioniste şi o activitate fizică crescută. 
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 Multe din produsele consumate de 
români conţin ingrediente periculoase. Doctorul 
Gheorghe Mencinicoposchi îi îndeamnă pe 
români să fie mai atenţi la ce alimente consumă, 
pentru că de acestea depinde, în mod direct, 
sănătatea lor.  
 Din nefericire multe dintre cele mai 
periculoase substanţe au fost aprobate de Codex 
Alimentarius. Într-un raport prezentat în anul 
2006, în faţa celei mai importante comisii din 
cadrul Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii 
„otrăvirea letală a populaţiei” este problema cea 
mai stringentă care a fost menţionată.  
 Astăzi dieta românului este foarte săracă 
în fibre. În plan patologic, asta înseamnă că 
starea de sănătate a poporului român este 
precară. Lista celor mai periculoase „E”-uri 
utilizate în producţia alimentară este: 
E102 – Tartrazina: interzis în câteva ţări din 
U.E., permis în România. Se găseşte în 
bomboane, băuturi răcoritoare. Aceasta produce 
tumori, afecţiuni grave ale ficatului.  
E123 – Amarat: colorant roşu, poate produce 
cancer, moarte fetală sau astm. 
E110 – Galben FCF: poate produce astm, 
disfuncţii ale percepţiei gustului, distrugeri 
cromozomiale, spasme vasculare. Se găseşte în 
băuturile răcoritoare, îngheţată şi dulciuri. 
E122 – Azorubina: colorant roşu obţinut din 
gudron se adaugă la dulciuri, jeleuri, etc. Poate 
produce reacţii adverse la persoanele astmatice. 
Interzis în S.U.A., Japonia şi permis în România.  
E124 – Roşu ponceau: colorant considerat 
cancerigen în diferite state, inclusiv în S.U.A. 
Produce hiperactivitate la copii, este găsit în 
dulciuri, mezeluri, supe la pachet. 
E131 – Albastru patent: se foloseşte mai mult 
în industria dulciurilor. Produce hiperactivitate şi 
ADHD la copii, ameţeli, probleme de respiraţie, 
tensiune arterială scăzută, reacţii alergice, chiar 
şi cancer. Interzis în S.U.A., Norvegia şi 
Australia. 
E951 – Aspartam: îndulcitor, poate da stări de 
oboseală, ameţeli, dureri de cap, este regăsit în 
băuturi răcoritoare şi dulciuri.  
E420 – Sorbitol: interzis sugarilor şi copiilor, 
folosit la băuturi hipocalorice, gumă de mestecat 
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şi dulciuri. Creează probleme digestive, dureri de 
stomac. 
E952 – Ciclamat: aflta în biscuiţi, gemuri şi 
produse de cofetărie. Interzis în S.U.A. şi U.K. 
poate produce cancer. 
E250 – Nitrit de sodiu: conservant şi 
stabilizator al culorii cărnii prelucrate, este 
folosit la inhibarea bacteriilor ce produc toxina 
botulinică. Nitriţii, în combinaţie cu alte 
substanţe, pot produce cancer. 
 Cele mai utilizate „E”-uri în România 
sunt: E621, E171, E112, E623, E132, E951, 
E200, E127, E150, E210, E162, E211, E160, 
E250, E202, E300, E330, E251, E162, E104, 
E110 etc.  
 Astfel se impune o bună cunoaştere a 
acestor „E”-uri şi studierea cu atenţie a 
ambalajelor produselor pe care le cumpărăm. 

 
ALIMENTE NOCIVE PENTRU 

ORGANISMUL UMAN 
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  Specialiştii avertizează că printre cele 
mai nocive alimente se numără pâinea albă, 
cârnaţii, salamul, crenvurştii, mezelurile în 
general, alimentele congelate, băuturile 
energizante şi cele acidulate, toate acestea 
cauzând migrene, colesterol ridicat, 
hipertensiune arterială şi chiar cancer. 
În plin sezon cu temperaturi caniculare putem 
resimţi deshidratarea ca pe o senzaţie de foame, 
aşa că, înainte să devorăm tot ce găsim în 
frigider şi, mai cu seamă, alimente uşor de 
preparat precum sandvişurile cu mezeluri, ar 
trebui să bem un pahar mare cu apă pentru a ne 
potoli setea. Şi, în cazul în care nu aveţi poftă de 
mâncăruri gătite vara, nu intraţi în restaurantele 
tip fast food, ci alegeţi mai degrabă salate din 
legume şi fructe proaspete sau supe reci.  

Pâinea albă, celebra franzelă pufoasă 
care se află în topul preferinţelor românilor, este 
unul dintre alimentele care trebuie excluse din 
dieta zilnică. Aceasta conţine făină rafinată, care 
uneori este albită cu clor şi este tratată cu 
bromură. Aceste procedee “omoară” toate 
fibrele, astfel încât organismul nu va putea să le 
digere. De altfel, pâinea albă este denumită 
“aliment gol”, având în vedere că ea conţine 
numai amidon, pe care organismul îl transformă 

în zahăr şi grăsimi. Puţini sunt cei care ştiu că 
pâinea albă conţine zaharuri rafinate care în 
exces pot contribui la apariţia cancerului, la 
infecţii severe şi boli autoimune, dar şi acneea 
este stimulată de abuzul de pâine albă, întocmai 
ca şi de dulciuri. Organismul nostru este un 
motor care consumă un carburant pentru a 
produce energie. Celula umană arde un 
combustibil, respectiv glucoza, dulcele şi 
generează energie şi radicali liberi. Rezultatele 
finale ale metabolizării glucidelor se leagă de 
structurile nobile, dereglându-le activitatea încât 
pot să apară fenomene de autoimunizare, să ducă 
la cancer şi infecţii grave. Apar comedoanele, 
apare pustuleta care generează venirea celulelor 
albe din sânge care să facă ordine. Şi ele îşi varsă 
conţinutul de enzime care distrug duşmanul, dar 
distrug şi ţesutul nobil, adică apar cicatricile 
dinăuntru. Cele mai multe cereale pentru micul 
dejun, inclusiv muesli, sunt bogate în zahăr și 
grăsimi. Cerealele sănătoase sunt cele integrale, 
de exemplu, grâul (comun, dur sau spelta), 
orezul brun, fulgii de ovăz, fulgii de orz, meiul, 
hrişca, quinoa. 

Beneficiile pâinii din făină integrală: 
•prevenirea afecţiunilor colonului, prin 
accelerarea tranzitului intestinal, datorită 
conţinutului în fibre insolubile (din tărâţe); 
•scăderea nivelului de radicali liberi la nivel 
celular - sunt surse de antioxidanţi; 
•furnizarea energiei şi fortificarea imunităţii prin 
conţinutul de vitamine şi minerale (vitamine de 
tip B, E, fier) conţinute în germeni; 
•încetinirea procesului de luare în greutate, 
conferind saţietate (prin conţinutul în fibre); 
•diminuarea nivelului de colesterol prin 
conţinutul în fibre solubile din făina care conţine 
şi ovăz. 

Mâncărurile congelate sunt un pericol 
pentru menţinerea sănătăţii organismului. 
Problema acestor feluri de alimente constă în 
grăsimile bune care sunt înlocuite cu sare şi 
zahăr, acestea fiind nocive pentru fiecare dintre 
noi. Mai mult, publicitatea făcută acestor 
mâncăruri, despre care se spune că ar conţine 
foarte puţine calorii, este înşelătoare. 

Cârnaţii şi mezelurile sunt strâns legate 
de apariţia cancerului, 
migrenelor, nivelului 
ridicat al colesterolului 
din organism, dar şi de 

hipertensiunea 
arterială, aceste 
alimente conţinând 
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nitraţi nocivi. De asemenea, cârnaţii şi 
mezelurile sunt alimente bogate în grăsimi 
saturate care pot cauza atacuri de cord.   

Mezelurile sunt alimente înalt procesate. 
Conțin o cantitate mare de sare, grăsimi animale 
(colesterol) și „E-uri” foarte nocive pentru 
organism (acid eritorbic, nitrit de sodiu, etc.). 

Băuturile energizante sunt cunoscute ca 
fiind bogate în vitamine şi minerale. Este 
adevărat că multe dintre acestea conţin vitamine 
precum B6 şi B12, dar organismul nu poate 
procesa vitaminele fortificate la fel de bine ca în 
cazul celor naturale. Problema cea mai mare în 
cazul acestor băuturi este conţinutul foarte mare 
de zahăr. Un pahar dintr-o cunoscută băutură 
energizantă, “care dă aripi”, conţine 26 de grame 
de zahăr, mai mult ca o cană cu băuturi pe bază 
de cofeină. 

Untul nu este atât de dăunător 
organismului precum s-ar putea crede. Grăsimile 
saturate sunt necesare pentru un corp sănătos, 
dar trebuie consumate cu moderaţie. Pe de altă 
parte, margarina nu este deloc recomandată în 
dieta zilnică. Nutriţioniştii susţin că problema 
este a grăsimilor trans, cele nocive, cele care 
cresc colesterolul, cele care duc la probleme 
cardiovasculare. Fiind un produs de sinteză, este 
obţinut prin încălzirea la temperaturi foarte mari. 
Orice grăsime încălzită la temperatură mare duce 
la formarea acestor acizi graşi care nu sunt buni 
pentru sănătate. Margarina  este o grăsime 
vegetală modificată genetic, foarte dăunătoare 
pentru organism. 

Pop corn-ul nu este tocmai sănătos. 
Iubite de multe persoane, dar foarte nocive 
pentru organism sunt şi floricelele de porumb 
preparate la cuptorul cu microunde. Este 
cunoscut faptul că floricelele de porumb sunt 
foarte sănătoase, având foarte puţine calorii şi 
fiind bogate în fibre, dar acelaşi lucru nu este 
valabil şi pentru cele care sunt preparate în 
cuptorul cu microunde. Acestea conţin 
conservanţi şi chimicale, nefiind deloc 
recomandate într-o dietă sănătoasă. Popcornul la 
microunde este cancerigen. În plus, medicii 
nutriţionişti spun că un ingredient ce dă aromă 
de unt floricelelor de porumb, care se prepară la 
microunde, poate duce la apariţia unor maladii 
pulmonare. 

Sucul acidulat are zero calorii, dar 
conţine îndulcitori artificiali periculoşi. E în 
regulă să beţi un pahar pe săptămână, dar vă 
distrugeţi dacă beţi zilnic.  

Pateul de ficat conţine foarte multă sare 
şi „E-uri” care împiedică absorbţia vitaminelor şi 
a mineralelor. 

Tăițeii instant au conținut mare de sare 
și grăsimi, indice glicemic ridicat, valoare 
nutrițională neglijabilă. 

Chips-urile, stix-urile, biscuiții 
sărați au conținut mare de sare, carbohidrați și 
grăsimi „goale”. 

Supa instant are conținut foarte mare de 
sare, valoare nutrițională scăzută. 

Sosul cremos pentru paste are conținut 
foarte mare de grăsimi. 

Sosul de soia are conținut extraordinar de 
mare de sare, în special mărcile ieftine. 

Iaurtul aromat are conținut foarte mare 
de zahăr și grăsimi, deși este prezentat ca fiind 
foarte sănătos. 

Nu trebuie să ne lăsăm atraşi de toate 
produsele estetice (ambalate frumos, colorate cât 
mai apetisant) sau bogate în E-uri şi aditivi, ci să 
învăţăm să ne respectăm pe noi înşine printr-o 
alimentaţie sănătoasă. Trebuie să ne informăm 
mai mult cu privire la ceea ce mâncăm, iar apoi 
să îi informăm şi pe cei din jurul nostru pentru a 
avea  un viitor mai sănătos. Produsele pe care le 
cumpărăm şi mai apoi le consumăm, de foarte 
multe ori ne aduc mai multe probleme de 
sănătate, decât vitamine şi minerale. Pentru ca să 
fii informată şi sănătoasă, trebuie să ştii care din 
alimente sunt cele mai dăunătoare şi să le eviţi. 
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   În zilele de astăzi, este tot mai greu să 
ducem un stil de viață sănătos, deoarece suntem 
ispitiți să consumăm alimente nesănătoase, care 
nu ne fac bine, decât să punem accentul pe 
alimentele sănătoase care să ne ajute organismul 
să funcționeze într-un mod adecvat.  
   Este adevărat că alimentele sănătoase, în 
general cele bio, sunt mai scumpe și mai greu de 
găsit, dar dacă toată lumea ar începe să renunțe 
la mâncărurile care ne pun organismul în pericol, 
atunci aceastea ar dispărea încet, încet de pe 
piață, făcând loc produselor naturale. Chiar dacă 
majoritatea lucrurilor nesănătoase tind să aibă un 
gust mai bun, pentru a fi sănătoși, trebuie să 
facem câteva sacrificii.   
   Pentru început, ar trebui să învățam să 
consumăm cât mai multe fructe și legume 
proaspete, pentru a asigura organismului nostru 
vitaminele de care are nevoie. Poate ați observat 
că în ultimii ani, rata obezității a crescut foarte 
mult, și tot mai multe persoane încearcă să scape 
de asta înfometându-se. Din păcate acest lucru, 
în loc ajute persoanele respective, le 
îmbolnăvesc. Pentru a putea să pierzi din 
greutate, în ptimul rând trebuie să ai o 
alimentație sănătoasă, bazată pe alimete care să 
ofere corpului tău energia de care are nevoie. 
Incearcati să consumați zilnic carbohidrați, 
alimente bogate în fibre, pâine integrală și paste. 
Fibrele vă vor scădea colesterolul rău din sânge, 
dar vă vor și sătura și nu o să riscați să manancati 
mai mult decât aveți nevoie.Luați-vă doza zilnică 
de vitamine și antioxidanți, mai ales în sezonul 
răcelilor, din fructe și legume. Adăugați afine în 
cerealele pe care le consumați zilnic, sau 
consumați iaurt slab cu fructe.  
 Pentru gustări alegeți alimente sănătoase 
cum ar fi nuci, semințe, migdale, fructe uscate. 
Evitați să mănânci chipsuri și dulciuri. Că să vă 
schimbați modul în care vă hrăniți, trebuie să vă 
cunoașteți obiceiurile alimentare. Dacă o să vă 
notați zilnic ce manancati o să observați care vă 
sunt sunt obiceiurile proaste care trebuie 
schimbate. Aici sunt cateva sfaturi pentru a avea 
un regim mai sanatos: 
 1. Mancarurile bazate pe amidon 
 Mancarurile cu amidon ca painea, 
cereale, orez, paste si cartofi sunt o componenta 

importanta a unei mese sanatoase si ar trebui sa 
reprezinte o treime din mancare consumata. Sunt 
o sursa de energie si sursa principala de nutrienti 
in dieta noastra. Pe langa amidon aceste 
mancaruri mai contin si fibre, calciu, fier si 
vitamina B.  
 2. De ce sa alegi mancare integrala? 
 Mancarea integrala contine mai multi 
nutrienti decat mancarurile cu amidon, de 
asemenea digestia mancarii integrale se face mai 
incet si asta ajuta sa te simti plina mai mult timp. 
 Mancarurile integrale se compun din: 
- faina integrala, paine integrala 
- paste integrale si orez brun 
- cereale integrale 
 3. Mancati multe fructe si legume 
 Multi oameni stiu ca ar trebui sa manance 
multe fructe si legume, dar majoritatea ignora 
acest lucru. Incercati sa mancati macar 5 feluri 
de fructe si legume in fiecare zi. Puteti daca 
vreti, sa mariti numarul de fructe si legume 
zilnice. E mai usor decat credeti. 
 De exemplu, poti consuma: 
- un pahar de suc si bucati de banana cu cereale 
integrale 
- o salata la pranz 
- o para ca o gustare de pranz 
- o portie de mazare sau alte legume cu mancarea 
de seara 
 8. Nu sariti peste micul dejun 
 Micul dejun ne poate ajuta sa capatam 
energia suficienta pentru a face fata la ziua care 
urmeaza, de asemenea poate fi un surplus de 
vitamine si minerale. Unele persoane sar peste 
micul dejun, crezand ca-i ajuta sa scape de 
greutate. Dar ei se inseala, aceaste decizii pot 
avea consecinte grave asupra noastra, deoarece 
putem sa ratam importanti nutrienti. 
  Deși este greu să avem o alimentație 
sănătoasă , mai ales în secolul în care trăim, 
trebuie să facem anumite eforturi pentru a ne 
menține cât de cât în formă, astfel putem să 
prevenim apariția anumitor boli, boli care sunt 
specifice unei alimentații nesănătoase.  
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           Chimia reprezintă o ştiinţă a vieţii. 
Studierea ei este importantă şi ne ajută la 
îmbunătăţirea stării de sănătate dacă ştim să ne 
alimentăm sănătos. Cunoaşterea rolului unor 
elemente chimice în organismul uman, efectelor 
asupra sănătăţii şi a surselor de procurare, 
reprezintă o necesitate a fiecărui individ. 
   Calciul: este mineralul prezent în 
cantitatea cea mai mare în organismul uman. 
Alături de fosfor, contribuie la menținerea 
sănătații oaselor și dinților. Este un tonic al 
sistemului nervos. Impreună cu magneziul este 
responsabil de sănătatea sistemului 
cardiovascular. Cantități ridicate de grăsimi, si 
acid oxalic ( din ciocolată, pătrunjel, spanac și 
sfeclă) pot împiedica absorbția calciului în 
organism. 
 Se găsește în: lapte și produse lactate, 
brânzeturi, soia, sardine, somon, alune, nuci, 
semințe de floarea soarelui, fasole uscata, 
conopidă, brocoli. 
  Clorul: echilibrează balanța acido- bazică 
a sângelui. Este eficient mai ales în combinație 
cu sodiul și potasiul. Ajută la o bună funcționare 
a ficatului, eliminând reziduurile organice. 
Clorul ajută la digestie și menține suplețea 
trupului.  
Se găsește în: sarea de bucătarie și în măsline. 
Dacă apa potabilă pe care o bem de la robinet 
conține clor, este indicat să bem iaurt – un mod 
natural de a înlocui flora intestinală distrusă de 
clorul din apa. 
          Fierul: este esențial pentru producerea 
hemoglobinei (substantă ce conferă sângelui 
culoarea roșie ), și a mioglobinei (pigmentul roșu 
din mușchi). Ajută în procesul de creștere, 
marește rezistența la imbolnăvire, previne 
oboseala, vindecă și previne anemiile. 
Se găsește în: rinichi și ficat de porc,  inimă și 
ficat de vită, scoici și moluște crude, piersici 
deshidratate, carne de vită, gălbenuș de ou, 
stridii, fasole, melasă, sparanghel, fulgi de ovăz. 
         Fosforul: se regăsește în fiecare celulă a 
corpului. Este implicat în aproape toate reacțiile 
chimice și fiziologice. Esențial pentru 
funcționarea normală a rinichilor. Ajută în 

procesele de creștere și vindecare. Asigură 
energia și vigoarea organismului.  
Se găsește în: pește, pui, carne, cereale integrale, 
ouă, nuci, semințe.  
         Iodul:  asigură sinteza hormonilor produşi 
de glanda tiroidă, ajută la arderea excesului de 
grăsimi, mărește capacitatea mentală. 
 Se găseşte în: vegetale cultivate în soluri bogate 
în iod, alge marine, carne de peşte, sare marină, 
nuci. 
        Magneziul:  esențial pentru buna 
funcționare a mușchilor și a nervilor. Carenţele 
de magneziu duc la dureri de cap, ameţeli, 
senzaţia lipsei de aer, insomnie, scăderea 
tensiunii arteriale,  fragilitatea  unghiilor, dinţilor  
şi a părului, oboseală şi lipsa apetitului.   
Se găseşte în: cerealele integrale, fulgi de 
porumb, ovăz, grâu, orz, secară, în nuci, alune, 
ouă, ciocolată şi banane 
         Potasiul: asigură o gândire clară prin 
alimentarea creierului cu oxigen. Lipsa lui din 
organism duce la stare de oboseală, crampe 
musculare, nervozitate, aritmie cardiacă, stări 
depresive şi stări de vomă. 

Se găseşte în cartofi, roşii, seminţe de 
floarea – soarelui, portocale, grapefruit, mere, 
struguri, banane, lapte, cafea, ceai. 

Sodiul: controlează absorbţia, distribuţia, 
reţinerea şi eliminarea apei din organism. 
Cantități mari de sodiu ( mâncare sarată) pot 
determina scăderea potasiului din organism.  
Se  găsește în:  sare, moluște, morcovi, sfeclă, 
anghinare, carne de vită, creier, șuncă, rinichi. 
           Zincul: dirijează și supraveghează buna 
desfașurare a proceselor fiziologice, accelerează 
procesul de vindecare a rănilor, elimină petele 
albe de pe unghii. Favorizează creșterea și 
capacitatea mentală, ajută la eliminarea 
depunerilor de colesterol. 
Se găsește în: carne, ficat, stridii, germeni de 
grâu, drojdie de bere, semințe de dovleac, ouă, 
muștar. 
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La final de iarnă, organismul nostru este 
secătuit de nutrienţi şi încărcat cu toxine. El 
trebuie ajutat pentru ca noi să ne recăpătăm 
energia şi puterea 
de concentrare şi să 
scăpăm de indigestii 
şi de depresii.  

O cură de 
detoxifiere se 
impune în această 
perioadă. 

Organismul nostru deţine mecanisme 
bine puse la punct de eliminare a toxinelor. Însă 
aceste mecanisme nu au fost „proiectate" să facă 
faţă unei cantităţi atât de mari de toxine, cum 
este cea pe care o ingerează şi o inhalează omul 
modern.  

Detoxifierea in sine presupune mai multe 
aspecte care implica intregul stil de viata insa, in 
mod special, o dieta de reechilibrare organica 
sustinuta de alimente de natura vegetala si 
suplimente cu extracte active din plante. 

Aditivii alimentari, grăsimile „rele", 
smogul, fumul de ţigară, radiaţiile, alcoolul, 
zahărul şi chimicalele din medicamente şi din 
cosmetice depăşesc de multe ori capacitatea 
organismului de a se autopurifica. Iar acest lucru 
este valabil chiar şi în cazul persoanelor care 
cred că au o alimentaţie sănătoasă, bazată 
preponderent pe legume şi pe fructe proaspete. 
Cele mai multe dintre acestea sunt stropite cu 
ierbicide şi cu pesticide. O altă teorie susţine că 
organismul uman nu poate recunoaşte 
chimicalele create de om şi, prin urmare, nu le 
identifică şi nu le elimină pe cele nocive.  

Alimentaţia corectă reprezintă unul dintre 
subiectele cele mai controversate ale vieţii de zi 
cu zi.  

Ce este bine să mâncăm, de ce să 
consumăm produse cât mai ecologice? Ce 
înseamnă de fapt alimentaţie naturală?  

În primul rând este subliniat faptul că 
mâncarea naturală acţionează în trei direcţii 
principale: prevenţie, curăţire şi vindecare. 
Alimentaţia naturală se bazează pe calitate, nu pe 

cantitate, pentru a satisface nevoile nutriţionale 
ale organismului. 

Această 
manieră de 
hrănire reduce, 
stopează evoluţia 
şi chiar vindecă 
boli de inimă şi 
de natură cronică, 
diabet, cancer. 
Gătirea 
alimentelor 
creeză radicali liberi, o cauză majoră a 
cancerului. Cu cât numărul de radicali liberi este 
mai mic şi riscul de apariţie a cancerului scade.   

După numai trei luni de alimentaţie 
naturală se pare că nu veţi mai avea probleme de 
constipaţie sau indigestie, iar starea generală de 
sănătate se va îmbunătăţi semificativ. 

Alimentele procesate termic distrug 
vitaminele şi distrug enzimele necesare 
procesului de digestie. Prin mărirea procentului 
de hrană vie în alimentaţie vă veţi simţi mai 
energici şi se va echilibra raportul dintre apă, 
nutrienţi şi fibre necesare organismului pentru 
sănătate. De asemenea, ”alimentaţia naturală nu 
necesită folosirea niciunor substanţe pentru a da 
gust mâncării. După o scurtă perioadă de consum 
veţi descoperi că gustul hranei vii este mult mai 
gustos.” 

Alimentaţia naturală necesită mai puţin 
timp pentru preparare (salată, fructe) şi pentru 
curaţarea veselei. În aceeaşi măsură se contribuie 
la menţinerea bio-sistemului şi eco-sistemului 
Terrei prin diminuarea poluării mediului 
înconjurător şi la economii ale resurselor de 
materii prime. Dacă s-ar mânca natural, industria 
alimentară ar deveni ca o gradină ecologică. 
Acest fapt ar duce la o economie de energie, 
inclusiv in industriile chimice care fabrică 
îngrăşăminte pentru pământ şi animale. 

Fie ca este vorba de alimente, de produse 
cosmetice, de ingrijire, de curățenie sau de 
suplimente nutritive, produsele eco – termen 
sinonim cu bio, organic, biologic sau ecologic – 
sunt compuse strict din ingrediente organice, din 
plante nemodificate genetic, cărora nu li s-au 
adăugat alte produse chimice. 

Plantele se cultivă pe terenuri pe care nu 
a fost aplicat niciun îngrășământ chimic, planta 
culeasă fiind supusă macerarii fără a i se aplica 
procedee chimice iar, în ultima fază, ele sunt 
ambalate fără conservanți sau alți substituenți 
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chimici și sunt certificate de organismele 
europene sau mondiale acreditate în acest sens. 

Între produsele naturiste și produsele Bio, 
diferența o reprezintă pașii mentionați în 
procesul de producție. Produsele denumite 
generic naturiste, sunt bazate pe plante. Din 
totalul ingredientelor Bio, 100% sunt certificate 
Bio de organismele internaționale acreditate. 

Până la urmă ingredientele unei 
alimentații sănătoase sunt timpul și respectul față 
de natură, un ritm mai lent, mai apropiat de 
sufletul omului, departe de agitația permanentă a 
societății noastre. Iar aceste metode contribuie în 
mod vizibil la starea de bine a organismului 
nostru. 
Conform legislației în vigoare, segmentul 
produselor eco trebuie să conțină 95% 
ingrediente naturale sau care provin din 
agricultura biologică.  
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Cunoscută în lumea antică pentru 
proprietăţile sale miraculoase, mierea era folosită 
atât ca medicament, cât si în ritualuri si 
ceremonii. Este rezultatul unei munci uriașe a 
stupului, care transformă zaharurile găsite pe 
florile și pe frunzele plantelor într-o pastă 

semilichidă, cu o compoziție chimică extrem de 
complexă.  

O linguriță de miere conține peste 400 de 
substante organice, care nu ar putea fi reproduse 
cu aparatura sofisticată a secolului XXI. Pe lângă 
apa biologică și zaharuri (fructoza, glucoza, 
maltoza, zaharoza), mierea mai conține o serie 
de vitamine, de minerale, de ceruri, de enzime 
care-i dau o valoare terapeutică uriașă. Pe drept 
cuvânt, putem spune că mierea este alimentul 
vieții. 

Mierea de albine, este cel mai dulce și 
miraculos produs al naturii, care rezultă din 
prelucrarea de către albinele melifere a 
nectarului florilor sau a altor produse dulci, 
găsite de ele tot în natură și care poate fi 
încadrat, din punct de vedere merciologic, în 
categoria produselor dulci. Totodată mierea 
servește și ca hrana energetică pentru albine.  

Dintre vitamine, cele mai importante sunt 
cele din complexul B și, în cantități ceva mai 
mici, vitaminele C, A, D și K. La rândul lor, 
mineralele, prezente în miere într-o formă ușor 
asimilabilă de către organismul uman, sunt foarte 
numeroase, variind în funcție de tipul de miere: 
potasiu, calciu, magneziu, fosfor, la care se 
adaugă cantități extrem de mici de seleniu, crom 
și iod. 

Extrem de 
important este 
lăptișorul de matcă, 
bogat în hormoni 
naturali, care 

favorizează 
regenerarea celulară 
și normalizarea 
activității unor 

glande endocrine. Și numărătoarea continuă: 
acizi organici (ajută în procesul de digestie și 
asimilare), enzime (stimulează procesele de 
sinteză a vitaminelor în organism, ajută la 
metabolismul grăsimilor și al proteinelor ori 
favorizează neutralizarea unor toxine).  

 Princ calitățile sale nutritive este 
considerată un aliment de mare valoare în hrana 
oamenilor de toate vârstele, având utilizări largi 
în dietetică și terapeutică. Mierea este foarte des 
folosită în alimentație, în bucătărie sau ca 
medicament, fiind foarte apreciată de medicina 
populară. De asemenea are importante aplicații 
în alimentația artificială, în alimentația pre- și 
postoperatorie, în pediatrie și ginecologie. 
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Valoarea alimentară a mierii constă în 
primul rând în bogăția ei în zaharuri (70-80%), 
din acest punct de vedere, fiind un aliment 
energetic prin excelență. Majoritatea zaharurilor 

din miere 
sunt 

zaharuri 
simple, 

(glucoză și 
fructoză), 

care nu 
mai 

necesită o 
prelucrare 

specială 
prin digestie, fiind direct asimilate și arse 
complet, până la stadiul de bioxid de carbon și 
apă, eliberând energie în toate etapele de 
descompunere prin care trec. Un gram de 
zaharuri din miere eliberează ca și zahărul de 
sfeclă: 4,1 calorii, dar (spre deosebire de zahăr), 
această energie este pusă în totalitate la 
dispoziția organismului, astfel că mierea este un 
aliment ușor asimilat și digerabil. Deosebirea 
esențială a mierii de albine de zahărul comercial 
constă în conținutul său ridicat în unele substanțe 
nezaharoase (microelemente, enzime, acizi 
organici și vitamine), care își exercită efectul 
pozitiv atât prin acțiunea de reglare a unor 
funcții importante ale organismului, dar și 
contribuind la conferirea calităților gustative 
specifice ("gust de miere"). Atât aspectul, 
culoarea, consistența și gustul fac din miere un 
aliment mult apreciat, dar mai ales aroma sa 
specifică, datorită conținutului în uleiuri eterice 
(volatile), parfumul mierii fiind identic cu 
parfumul florilor din care provine.  

Mierea de albine nu are doar calități 
nutritive ci, în urma studiilor, s-a demonstrat că 
are și o acțiune terapeutică eficientă, ce se 
exercită atât asupra afecțiunilor digestive, cât și 
în afecțiunile hepatobiliare, cardiovasculare, 
respiratorii, afecțiuni ale sistemului nervos, ale 
aparatului urinar, în bolile de nutriție și cele 
infecțioase, în afecțiunile sanguine și în cele 
cutanate. 

Cele mai importante calități ale mierii i le 
conferă minunatul mozaic biologic al 
oligoelementelor, a căror acțiune esențială se 
manifestă în cele mai diferite sectoare ale 
organismului. Acestea o desemnează drept un 
aliment indispensabil, ce încă mai poate fi 
descoperit de dietetica modernă. 
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MÂNDRU DE MINE 

 
Elev Todosiciuc Cristina 

Prof. coord: Ispas Doina/ Moise Ionela Mihaela 
Şcoala Gimnazială nr.22 “I.C.Brătianu” 

Constanţa 
 

 A fost odată un măr auriu. Mămica lui îl 
botezase Gălbior. Merele râdeau de numele lui şi 
atunci Gălbior s-a hotărât să plece în lume şi să 
vadă ce nume poartă şi cum trăiesc alţi locuitori 
ai Grădinii.  
 Prima oprire a fost în Ţinutul Legumelor. 
Aici Relu Morcovelul şi Castravete Măibăiete i-
au povestit despre vecinii lor. Roşioara se 
mândrea că este cea mai plină de vitamine şi, 
deci cea mai folositoare copiilor. La fel spunea şi 
Alba-Varza şi Ardei şi Păstârnac. 
 -Ba pardon!! Eu-s mai frumoasă, 
aromată-s, gustoasă; când pui o ţelină-n ciorbă, 
nimeni nu mai stă de vorbă!! 
 - Şi eu, şi eu… Se auzea de peste tot din 
jurul său. 
 Gălbior băgă de seamă că toate erau 
mândre de ceea ce sunt şi de numele pe care-l 
poartă. Şi-a luat rămas bun de la noii lui prieteni 
şi a trecut în Cătunul DeVară. Se uita prin 
frunziş şi nu vedea pe nimeni. Mergea pe cărare 
şi i se părea că e urmărit, dar nu vedea nimic. Nu 
era nici ţipenie. Un hohot de râs aproape că l-a 
speriat. 
 - Cine râde acolo?! s-a întrebat Gălbior 
cu glas şoptit. Îi era puţin teamă. 
 - Eu sunt Căpşunica! 
 -Şi eu sunt Zmeurel. Suntem fructe 
timpurii de vară şi copiii ne iubesc nespus. 
 - Dar voi aveţi mulţi frăţiori. Pe ei cum îi 
cheamă? 
 - Căpşunica şi Zmeurel. 
 - Pe toţi? 
 - Da, pe toţi. 
 - Şi nu vă supăraţi? 
 - Că ne cheamă pe toţi aşa? 
 - Da, a răspuns Gălbior nedumerit. 
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 - Nu. Nu ne supărăm. Dar tu? Tu te 
superi că te cheamă Gălbior? 
 -Nu. Uneori alţi vecini râd de mine!... 
Dar nu mă supăr. Acum am înţeles că fiecare are 
rolul lui şi copiii ne iubesc pe toţi. 
 Apoi Gălbior s-a întors la mămica lui şi 
le-a povestit celor de acasă ce a întâlnit. 
 
 Bibliografie: 
   * 1997, “Călătorie cu cartea”- lecturi şcolare 
suplimentare pentru clasa a IV-a, CORINT, 
Bucureşti 
 

 

MÂNCÂND SĂNĂTOS, NE PROTEJĂM 
VIA ŢA! 

 
 

Elev: Nistor Oana, clasa a XI-a D 
Prof coord. Morar Avia 

Colegiul Economic “Iulian Pop” Cluj-Napoca 
 
 

”În zilele noastre, oamenii știu prețul a 
orice și valoarea a nimic ( Oscar Wilde)”. 
Pentru cei mai mulţi hrana, mâncarea reprezintă 
doar satisfacerea nevoilor imediate. Sănătatea în 
schimb este starea bunăstării fizice, a celei 
spirituale şi sociale, şi nu numai lipsa bolilor.  Să 
trăieşti cât mai mult, sănătos şi să ai şi o stare de 
mulţumire nu ar trebui să fie prea complicat. 
Totul ţine de cultura alimentară, de noi, fiind 
suficient să să fii consecvent a urma câteva reţete 
simple. Astfel se învaţă, ca orice lucru, şi 
longevitatea.  

Sub influenţa factorilor interdependenţi 
naturali şi social-economici se formează 
„sănătatea omului”. Aceştia se referă la apă, aer, 
sol, factori climatici, condiţiile de munca, modul 
de alimentare, şi trai. Influenţa factorilor naturali 
şi sociali este reflectată atât la nivel macro, în 
dezvoltarea industriei, transportului, zonelor 
urbane, dar şi asupra componentelor naturale: 
ape, aer, sol. Totodată aceste influenţe se 
răsfrâng  şi asupra stilului alimentar şi condiţiilor 
de viaţă a populaţiei etc. Factorul esenţial ce 
determina sănătatea omului este modul lui de 
viaţă, dat de regimul corect de muncă, odihnă, 
alimentare raţională, activităţi fizice, respectarea 
regulilor de igienă, renunţarea la viciile 
dăunătoare, menţinerea unui echilibrul neuro-
emoţional în situaţii conflictuale. 

Aceste aspecte sunt reliefate de către 
Rădulescu Emil, (2003, p. 71-72) care aminteşte 
despre studiul lui Belloc şi Breslow efectuat 
acum 35 de ani pe un eşantion de 7.000 de 
locuitori ai orăşelului californian Alameda 
County, găsind astfel 7 obiceiuri, sau factori ai 
stilului de viaţă, care influenţează stilul de viaţă 
sănătos şi longevitatea: ”zilnic, 7 sau 8 ore de 
somn, să nu se mănânce nimic între mese, masa 
de dimineaţă să fie luată cu regularitat, 
menţinerea greutăţii corporale în limite normale, 
activitatea fizică efectuată în mod regulat, 
abţinerea de la alcool sau, cel puţin, un consum 
moderat, abţinerea de la fumat”. 

Alimentaţia deşi este definită ca un obicei 
necesar supravieţuirii, este atât de periculos în 
acelaşi timp, dacă este realizat în mod 
necorespunzator. ”Jumătate din ceea ce mănânci 
te ajută să traieşti; cealaltă jumătate, îl ajută pe 
doctorul tau să trăiască”. Astfel, prin ceea ce 
punem în farfurie ascundem 2 secrete: cel al 
tineretii şi sănătăţii, dar şi al îmbătrânirii şi 
îmbolnăvirilor. Cele mai importante întrebari cu 
privire la alimentaţie sunt: „Ce? Cât? şi Când 
mâncam?”. Ce? şi Cât? – răspunsul este: atât cât 
sa asiguram un aport cantitativ (necesar caloric) 
şi calitativ (principii nutritive) adecvat fiecăruia 
dintre noi, astfel încât să existe un echilibru între 
glucide, lipide, proteine. Sursele de glucide sunt 
reprezentate de: cereale şi produse din cereale 
(făina, pâinea, mălaiul, pastele făinoase, grişul, 
orezul etc.), legumele fructele, zaharul si 
produsele zaharoase. Lipidele vegetale sunt 
uleiurile de floarea-soarelui, masline, soia, iar 
cele animale sunt untul, smântâna, untura, 
galbenuşul de ou, caşcavalul etc. Când mâncam 
(de câte ori mâncâm)? – sunt importante cele 3 
mese principale şi 2 gustăridupă cum urmează : 
dimineata – 15-20%, la amiaza – 40-45%, seara 
– 15-20% şi câte 10% la gustări. 

Graur Mariana,( 2006, p. 151) menţionează 
ca fiind foarte importante următoarele REGULI  
PENTRU O ALIMENTAŢIE SĂNĂTOASĂ: 
“păstrează-ţi plăcerea de a mânca, consumă 
alimente variate, alimentează-te corespunzător, 
astfel încât să-ţi menţii greutatea normală, 
consumă o cantitate mare de cereale, consumă o 
cantitate mare de fructe şi legume, consumă 
alimente care conţin o cantitate mică de grăsimi, 
consumă ocazional produse zaharoase rafinate, 
consumă alcool cu moderaţie sau deloc, menţine 
echilibrul între aportul alimentar şi activitatea 
fizică”. Piramida Alimentelor (figura 1) ne arată 
ce să mâncăm (grupe alimentare) şi cât, dar acest 
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cât este echivalentul a o porţie din categoriile 
alimentare? De regulă, „mărimea unei porţii este 
asociată cu mărimea pumnului persoanei” 
(Popescu, Loti, 2010, p. 97). Ca motivaţie 
interioara pentru a mentine un mod de viaţă 
sănătos (figura 2), trebuie să ne amintim că: 
“A limentaţia este o problema de alegere pentru 
fiecare dintre noi, iar nutriţia sănătoasa o 
dovada de respect şi iubire pentru fiinţa 
noastră” (Popescu, Loti, 2010, p.217) 

Figura 1. Piramida 
alimentelor (Graur  
Mariana,  2006, p. 

151) 

Figura 2. Formula 
sănătăţii (Popescu, 
Loti, 2010, p.217) 

�n concluzie, toate componentele modului de 
viaţă sunt importante pentru menţinerea stării de 
sănătate, de aceea trebuie acordată o atenţie 
deosebită implementării şi respectării la nivelul 
populaţiei a unor măsuri de optimizare a modului 
de viaţă.  
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SAREA ÎN ALIMENTA ŢIE 
 

Tătar Roxana 
Prof. coordonator: Călin Morariu 

Colegiul Economic “Nicolae Titulescu” 
 Baia Mare 

 
Oricât am blama consecinţele negative 

ale sării, aceasta esenţială pentru organism, 
pentru menţinerea balanţei lichidelor, pentru 
forţa muşchilor şi pentru buna funcţionare a 
nervilor. Dar prea mulţi dintre noi consumă prea 
multă sare, chiar şi fără să scuture solniţa. 
  Recomandarea ideală în ceea ce priveşte 
consumul zilnic de 
sare este de 
aproximativ cinci 
grame pe zi, însă unii 
dintre noi consumă 
de la 12 grame în sus. 
Surprinzător este că 
excesul de sare nu 
provine neapărat din solniţă, aşadar nu o 
adăugăm voluntar în mâncare, ci vine „la 
pachet”, în diverse produse alimentare.  
  Semipreparatele – sunt mâncăruri la 
îndemâna oricui are un program încărcat, adică 
multora dintre noi. Însă o singură porţie de pui 
pane semipreparat poate conţine aproape 8 
grame de sodiu, cu alte cuvinte, peste limita 
recomandată pe zi, dar într-o singură masă. 
  Cerealele – asociem aceste produse cu 
fibre şi carbohidraţi cu eliberare lentă, adică cu 
nutrienţi buni pentru sănătate. Dar dacă citim cu 
atenţie etichetele, unele produse tip cereale sau 
musli conţin până la 2,5 grame de sare pe 100 de 
grame (şi prea puţini mâncăm doar 100 de grame 
la o masă). 
  Legumele la conservă – legumele inspiră 
şi chiar oferă sănătate, dar atâta timp cât sunt 
proaspete. Cele la conservă conţin multă sare 
tocmai pentru a le păstra gustul mai mult timp. 
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  Supele la plic – o supă la plic poate fi o 
opţiune rapidă de masă, spre exemplu, pentru cei 
care lucrează multe ore la birou şi au un cuptor 
cu microunde la îndemână. Însă majoritatea au 
un conţinut foarte ridicat de sare. 
   Sosurile marinate, dressingurile – cele 
din urmă merg de minune în salate, iar salata 
este una dintre opţiunile persoanelor care ţin la 
siluetă şi încearcă să mănânce sănătos. Cu toate 
acestea, atât sosurile marinate, cât şi 
dressingurile sunt adevărate bombe cu sare. Spre 
exemplu, o linguriţă de sos de soia conţine peste 
un gram de sare. 
  Sosurile de spaghetti – o lingură de sos 
special pentru spaghete poate conţine 554 de 
miligrame de sodiu, iar cu o lingură cu siguranţă 
nu faci o masă cu spaghete. Ai nevoie de mai 
mult, deseori, chiar un borcan, aşadar, introduci 
în organism mai multă sare decât ai nevoie. 
 

Excesul de sare şi efectele sale asupra 
sănătăţii 

 
 Rinichii şi sodiul 

Rinichii au capacitatea de a regla nivelul 
de sodiu. Dacă  nivelul sodiului în organism este 
prea mic, este eliberat un hormon care măreşte 
cantitatea de sodiu păstrată în corp, prin 
reducerea cantităţii eliminate prin urină. Dar 
rareori se întâmplă astfel de “evenimente” în 
organismele noastre, şi asta din cauza cantităţii 
uriaşe de sare pe care o consumăm. S-a estimat 
că majoritatea populaţiei din ţările civilizate 
consumă de două ori mai multă sare decât ar 
avea nevoie în mod normal organismul uman. 
 Sarea şi presiunea sanguină 

Literatura de specialitate a făcut legatura 
între consumul de sare şi presiunea sanguină încă 
de acum 100 de ani. Persoanele care consumă o 
cantitate de sare mai mare decât media, au şi o 
presiune sanguină mai mare şi suferă de cele mai 
multe ori de hipertensiune arterială. Iar de aici şi 
până la efecte grave asupra sănătăţii nu este cale 
lungă. 
 Sarea şi pierderea de calciu 

Consumul excesiv de sare măreşte 
cantitatea de calciu eliminată prin urină, ceea ce 
poate  conduce în timp la apariţia osteoporozei 
sau la scăderea rezistenţei oaselor. 
 Interacţiunea sodiu-potasiu 

Corpul uman este adaptat la o dieta 
bogată în potasiu, nu în sodiu. Dar dieta 
modernă, bogată în alimente procesate pline de 
sare, este exact opusul a ceea ce organismul are 

nevoie. Potasiul este eficient în scăderea 
presiunii sanguine, dar procesarea modernă a 
alimentelor tinde să scadă potasiul şi să crească 
nivelul de sodiu. Prin urmare, este recomandată 
consumarea alimentelor neprocesate, precum 
fructele, legumele, cerealele integrale. 
 Pentru reducerea cantităţii de sare din 
dietă, trebuie să ţii cont de câteva sugestii: 
- evită alimentele foarte sărate, precum: 
murăturile, măslinele, mezelurile, brânza, peştele 
sărat, conservele, etc.; 
- evită mâncarea tip fast food; 
- renunţă treptat la alimentele procesate; 
- cumpără fructe şi legume proaspete în locul 
celor conservate; 
- nu adăuga multă sare la prepararea 
mâncărurilor. 
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TRADI ŢIONAL MARAMURE ŞENESC 

 
Laura Nemeti, 

 prof. coordonator Călin Morariu, 
Colegiul Economic „Nicolae Titulescu” 

Baia Mare 
 
Fiecare individ trebuie să aibă acces la o 

hrană sigură, nutritivă, de calitate şi în cantitate 
suficientă pentru menţinerea vieţii, în demnitate. 
Fiecare naţiune trebuie să-şi asigure dezvoltarea 
sectorului primar, astfel încât, acest drept 
fundamental să fie realizat. 

În Maramureş, România, nu se pune 
problemea insuficientalităţii hranei ci din 
potrivă, gazdele îţi reumplu farfuria imediat dupa 
terminarea acesteia deoarece ei cred că ‚‚un om 
flămând este un om nefericit’’.  

Problema pe care doresc să o ridic nu 
este excesul de hrană oferit la o masă. Aş dori să 
vorbesc despe modul de preparare şi grăsimile 
conţinute. 
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Fiecare preparat autentic maramureşean 
are un conţinut mare de grăsimi datorate 
preparării termice care include cantităţi 
semnificative de ulei, în general de floarea 
soarelui, carne de porc şi pui şi pâine albă, dacă 
nu este înlocuită cu mămăliguţă. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aceste substanţe în cantităţi mari devin 

toxice. Unul dintre conceptele fundamentale ale 
toxicologiei este acela că doza determină 
toxicitalitatea, fapt ce a fost menţionat în 
Paracelsus (1493-1541) care arată că ‚‚Toate 
substanţele sunt otrăvuri, neexistând una care să 
nu fie otravă. Doza diferenţiază otrava de 
medicament.’’ 

Cantitatea de grăsime şi colesterol 
conţinută la o masă tradiţionlă maramureşană 
mâncată constant pe o peroadă lungă de timp 
determină diferite boli vasculare, obezitate, 
infecţii ale rinichilor, insuficienţă hepatică şi 
afecţiuni cardiovasculare. Toate datorate 
alimentelor bogate în ulei, grăsimi şi colesterol. 

Dacă modul de preparare termică ar fi 
schimbat fără ca să afecteze gustul şi aroma 
mâncării ar fi un plus pentru alimentaţia 
sănătoasă care s-a degradat cu timpul din cauza 
componentelor chimice ale produselor folosite 
pentru obţinerea acestora. 

În consecinţă bucătăria maramureşeană 
este bună şi gustoasă dar mâncată în cantităţi 
moderate şi ocazional. 

 
Bibliografie 
 
Constantin Banu, 2007, Suveranitate, 

securitate şi siguranţă alimentară, editura 
ASAB, Bucureşti 

http://www.gustos.ro/sfaturi-
culinare/newsletter-gustos-ro/belsugul-mancarii-
maramuresene.html 

http://sanatate.acasa.ro/dieta-nutritie-
4/boli-cauzate-de-alimentatia-nesanatoasa-
12343.html 
 

EFECTUL ALIMENTELOR ASUPRA 
CORPULUI 

Trinţalin Sergiu, 
 coordonator prof. Negrea Beatrix, 
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Între alimentația pe care o alegi și felul în 

care te simți din punct de vedere emoțional este 
o legătură extrem de strânsă, așa că fiecare 
aliment în parte trebuie ales ținând cont și de 
acest aspect. În primul rând trebuie să consume 
proteinele, carbohidrații și vitaminele necesare 
corpului, fără să faci exces de alcool, zahăr și 
cafeină, astfel încât să nu se creeze procese 
inflamatoare la nivelul sistemului nervos.  
 Pentru a fi calm și relaxat 

Cele mai bune produse pentru un 
asemenea effect sunt semințele de dovleac, 
vegetalele cu frunze închise la culoare și 
migdalele. Magneziul oferă o stare calmă, de 
relaxare, și te scăpa de stres. Un studio realizat 
de cercetătorii de la Medical Hypotheses arată 
faptul că 150 de miligrame de magneziu pe zi îți 
îmbunătățesc buna dispoziție. Este bine să 
consume aceste alimente mai ales seara, înainte 
de culcare, căci îți vor asigura un somn liniștit.  

Pentru a te simți fericit 
Sparanghelul, fasolea, mazărea, 

gălbenușul de ou, floarea-soarelui, spanacul, 
carnea, peștele și pasărea de pui: toate acestea au 
în comun capacitatea de a te face să te simți mai 
bine și de a-ți mări pofta de viață. Ele au acid 
folic, vitamină B6 și B12, reducând nivelul 
homocisteinei, un aminoacid produs de corp ce 
poate provoca depresie,  mai ales în rândul 
femeilor.  
 Studiul publicat de Arhivele de Psihiatrie 
Generală arată că atunci când nivelul acestei 
substanțe crește peste 15, corpul devine obosit, 
nu mai reacționează bine la stres și de aceeai 
ntervine o stare de tristețe prelungită.  

Vegetalele, legumele, nucile și ouăle au 
multă vitamină B, care ajută la eliberearea unor 
neurotransmițători precum serotonină, care te 
calmează și îți reduce senzația de anxietate. 
Femeile sunt mult mai predispuse la un nivel 
scăzut de serotonină, așa că trebuie să fie foarte 
atente în ceea ce privește alimentația. Sunt 
recomandate și suplimentele de vitamină B12. 

Ceapă, salata și roșiile: cromul din aceste 
alimente este esențial pentru producerea 
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insulinei, aceasta având capacitatea de a regal 
nivelul zahărului din organism, astfel încât să nu 
existe fluctuații de dispoziție. Un studiu pe 
problem pshiatrice din 2003 arată că 70% dintre 
persoanele ce suferă de depresie au înregistrat o 
îmbunătățire a stării de sănătate după ce au luat 
suplimente cu crom timp de 8 săptămâni. 
Peștele, uleiul de in și alte tipuri de ulei au acizi 
grași omega 3 și astfel te protejează de depresie. 
Studiile arată că poți prezice riscul unei populații 
de a suferi de depresie după ce cantitate de peste 
consumă. Cu cât aceasta este mai mare, cu atât 
riscul de depresii și sinucideri este mai mic, spun 
cercetătorii de la Institutul de Sănătate al S.U.A. 
Creierul uman este format în proporție de 60% 
din grăsime, ceea ce înseamnă că acest aliment 
este esențial pentru bună lui funcționare. 
Grăsimile sănătoase din peste ajută la construirea 
unor emoții pozitive, iar alimental oferă în 
același timp și vitamină D, extrem de important 
pentru psihic. 

Carnea de pasăre, cea roșie, crustaceele și 
cerealele integrale: aminoacidul numit triptofan 
este cel care ajută la producerea serotoninei, așa 
că atât timp cât nivelul lui este scăzut, ești mai 
predispus la supărări și anxietate. Încearcă să 
mănânci cereale care nu au fost procesate și 
carne cât mai naturală cu putință, fără chimicale 
adăugate.  

Spanacul, piperul, scoicile și fructele de 
mare: deficitul de fier și de vitamină B12 duce la 
anemie, care are ca urmare, în mod direct, un 
nivel slab de energie. În plus, și vitamina C este 
necesară pentru procesarea optimă a celorlalte 
substanțe, așa că o combinație între aceste 
alimente este indicată, nici una netrebuind să 
lipsească din dietă. Ouăle, carnea de miel și de 
vită: ele conțin tirozină, aceasta crescând nivelul 
dopaminei și al noradrenalinei, care te trezesc la 
viață și îți dau puterea de a face față unor 
activități extenuante. În afară de aceste alimente, 
este esențial să nu sari peste mese, să  faci sport 
în mod regulat și să dormi atât cât este nevoie.       
Bea suficientă apă, cât să îți menții celulele 
corpului hidratate, altă regulă de bază dacă vrei 
să nu obosești fără motiv.  

Pentru a nu fi deprimat 
Ceaiul de musetel cu o felie de lamaie iti 

calmează toate temerile şi te scoate dintr-o 
eventuală stare de anxietate sau de stres. În plus, 
lămâia îţi intăreşte şi sistemul imunitar şi te 
apără de boli, fapt ce te va scuti de multe 
supărări. Fructele de mare, nucile şi legumele 

bogate în seleniu te ajută şi ele in aceeaşi 
manieră.  

Gustul alimentelor şi influenţa acestora: 
Dulce – veselie şi chef de viaţă 
Pofta de dulce este adesea însoţită de o 

stare de frustrare emoţională, lipsă de vlagă sau 
tristeţe. După ce mâncăm o felie de tort sau o 
îngheţată, ne simţim mai voioşi şi mai plini de 
viaţă. Gustul dulce reface ţesuturile şi e benefic 
pentru păr, piele şi oase, dar poate crea 
dependenţă şi, continuând comparaţia dintre gust 
şi medicamente, nu trebuie neglijate efectele 
adverse: diabet, creşterea anormală a muşchilor, 
iar psihic duce la indiferenţă, compromisuri şi 
lene. Silueta are şi ea de suferit dacă ne 
satisfacem pofta de dulce numai cu ciocolată! 
Cel mai bine e să înlocuim bombele calorice cu 
ceva mai sănătos: fructe dulci, cereale, morcovi, 
miere. 

Sărat – energie şi iniţiativă 
Când ni se pare că viaţa trece prea repede 

pe lângă noi şi că nimic captivant nu ni se 
întâmplă, putem înlătura această stare mâncând 
sărat. Acest gust calmează durerile menstruale, e 
laxativ, activează forţa interioară, ne face 
energici şi plini de imaginaţie. Nu trebuie să 
alegem neapărat mâncăruri sărate,  pentru a ne 
bucura de acest efect, ci alimente cu sare în 
compoziţie, cum ar fi laptele de capră, măslinele 
şi roşiile. Amar – detoxificareşiobiectivitate 

Gustul dezamăgirii, perceput aşa de 
poeţi, a căpătat cam pe nedrept o reputaţie 
proastă. Alimentele amare reduc febra, calmează 
mâncărimile, stinge setae şi ne ajută să fim 
obiectivi, să judecăm la rece şi să înlăturăm 
influenţele emoţionale păguboase. Sunt 
excelente detoxifiante, aşa că, pentru o cură de 
curăţire a organismului e bine să consumăm 
anghinare, frunze de păpădie, salată şi spanac. 
Totuşi, acest tip de gust în variant lui foarte 
intensă induce senzaţia de izolare, zădărnicie şi 
durere sufletească. 

Acru – disciplină şi minte brici 
Când simţi că parcă ai două mâini stângi 

şi nu te poţi concentra, un iaurt sau o lingură de 
oţet pot constitui remediul prefect. Mâncarea 
acrişoară ne face ordine în gânduri şi ne ajută să 
rezolvăm efficient problemele. Gustul acru îl 
putem regăsi, cu diferite intensităţi, în citrice, 
murături, coriandru, pastă de soia fermentată. La 
capitolul contraindicaţii şi efecte adverse este 
demn de amintit faptul că acriturile în exces 
sensibilizează dinţii, provoacă arsuri stomacale, 
ne fac geloşi, invidioşi şi cârcotaşi. 
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„Mâncând sănătos, ne protejăm viaţa!” 

 
          Elaborarea unor produse care asigură 
beneficii pentru sănătate este de dată relativ 
recentă şi este rezultatul acceptării ideii că 
alimentaţia are un rol determinat în prevenirea şi 
tratamentul unor boli. Această nouă concepţie în 
motivarea pentru dezvoltarea unor produse 
alimentare noi a mobilizat numeroase unităţi 
productive, dar şi organizaţii implicate în 
asigurarea inocuităţii alimentelor, într-o acţiune 
complexă de înţelegere a problemelor care au 
apărut într-un domeniu nou ( Risc pentru 
sănătate, analiza raportului risc/beneficii, 
evaluarea eficacităţii şi toxicităţii, reglementări 
sanitare). 
          Deoarece noua legislaţie referitoare la 
conţinutul de nutrienţi şi efectul lor asupra 
sănătăţii precum şi obligativitatea protecţiei 
consumatorului nu au fost cunoscute până în 
prezent, unele unităţi din sfera producţiei 
alimentare  apreciază aceste reglementări noi ca 
obstacole în dezvoltarea produselor şi creşterea 
economică. 
          Pe de altă parte, mulţi consumatori, 
convinşi de beneficiul unor produse, privesc de 
asemena negativ aceste reglementari, 
considerând că această  ingerinţa a organismelor 
guvernamentale este un obstacol în calea 
preocupărilor lor pentru sănătate. În sfârşit, sunt 
de menţionat dificultăţile care stau în faţa 
agenţilor/organismelor guvernamentale privind 
înţelegerea dezvoltării acestor produse noi, 
determinarea componentelor active din 
produsele naturale, precum şi evaluarea 
eficienţei lor, mai ales în experimente pe oameni. 
           Atât pentru producţia cât şi pentru 
comerţul cu aceste noi produse este important să 
se stabilească atât normele de control a calităţii 
cât şi a eficienţei asupra sănătăţii. În ultimi ani, 
au fost înregistrate numeroase dezbateri asupra 
acestor probleme, ajungându-se la concluzia că 
sunt necesare reglementări precise, unanim 
acceptate pe plan internaţional. 

           Datorită numeroaselor tipuri de produse 
cuprinse în categoria  „ Produse naturale cu 
beneficii pentru sănătate „ , pe plan mondial 
există o considerabilă confuzie asupra denumirii 
produselor, reglementărilor legale, a siguranţei 
producţiei şi a procesului de evaluare şi aprobare 
a revendicărilor.                                Este 
interesant să se cunoască situaţia în câteva ţări cu 
preocupări evidente în începerea de a clarifica 
aceste probleme : SUA, Japonia, Canada, 
Uniunea Europeană,România. 
Fără îndoială SUA a manifestat cel mai mare 
interes faţă de produsele cu beneficiu pentru 
sănătate, fie că au fost numite alimente 
funcţionale, suplimente dietetice sau alimente 
medicale. 
Alimente funcţionale.  Prima revendicare de 
sănătate a fost a companiei Kellog ( 1984) pentru 
un mic dejun cerealier (All Bran), spunând  că o 
dietă bogată în fibre este protectivă împotriva 
cancerului.  După aprobarea obţinută pentru 
acest produs, în anii `80 au apărut şi alte 
revendicări, fără argumente ştiinţifice. Ca urmare  
în 1994 intră în vigoare Nutriţion Labelling and 
Education Act ( NLEA) care reglementează trei 
componente ale informatiei înscrise pe ambalaj: 
(1) informaţii despre nutrienţi; (2) revendicări 
despre nutrienţi ; (3) revendicări de sănătate. 
         Această uniformizare a informaţiilor a 
permis un control mai eficient făcut de  
consumator mai ales când sunt folosiţi termeni 
asemănători ( de ex. Lowfat, cholesterol free, 
cholesterol reduced şi light fără colesterol).  
Iniţial, au fost 
permise şapte 
revendicări/corelăr
i între dietă şi 
boală:  

 Calciul 
reduce riscul de 
osteoporoza 

 Sodiul 
creşte riscul de 
hipertensiune 
arterială 

 Dieta cu grăsimi saturate şi colesterol 
creşte riscul bolilor coronariene 

 Dieta bogată în grăsimi măreşte riscul de 
cancer 

 Produsele cerealiere cu fibre, legumele şi 
fructele determina un risc redus al cancerului 

 Fructele, legumele şi produsele cerealiere 
care conţin fibre, în special fibre solubile, 
conduc la un risc redus al bolilor coronariene 
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 Fructele şi legumele conduc la un risc 
redus al cancerului 
         Pentru fiecare din aceste revendicări 
formularea este strict controlată. Însă, se 
apreciază că ele sunt puţin utilizate de industria 
alimentara din cel puţin două motive. În primul 
rând, produsele care prezintă revendicări de 
sănătate trebuie să conţină câţiva nutrienţi  cu 
limite specificate. In al doilea rând, se apreciază 
că, în general, consumatorii sunt interesaţi de 
problemele de nutriţie dar nu au cunoştinţe  care 
să le permită să facă legătura dintre dietă şi 
boală. 
          Ca o noutate, în SUA, în 1997, s-a 
autorizat folosirea revendicării de sănătate pentru 
fibrele solubile din făină şi tărâţe de ovăz care 
reduc riscul bolilor coronariene ,a cancerului de 
colon. 
Suplimente dietetice. Suplimentele dietetice sau 
nutraceuticele pot fi menţionate pe eticheta 
produselor, cu următoarele specificaţii (FDA, 
1994):  
• Beneficii în cazul unor boli clasice de 

deficienţă nutriţională; 
• Descrierea nutrientului sau ingredientului 

dietetic apreciat că afectează structura sau 
funcţia; 

• Caracterizarea mecanismului de acţiune; 
• Descrierea modului de consum a nutrientului 

sau ingredientului dietetic. 
          Pe eticheta redactată cu convingerea că 
exprimă adevărul şi nu poate induce în eroare, nu 
se admit revendicări referitoare la 
diagnosticarea, atenuarea, tratarea, prevenirea 
sau vindecarea bolii. În SUA, unde au fost 
promovate multe produse în legătură cu o serie 
de boli companiile producătoare au fost 
avertizate că în cazul în care continuă să 
comercializeze astfel de produse riscă acţiuni de 
reglementare din partea FDA.  
Alimente medicale. Aceste produse sunt scutite 
de cerinţele impuse de NLEA, dar numai dacă 
îndeplinesc următoarele condiţii:  
• Sunt produse special formulate şi prelucrate 

(spre deosebire de substanţele care se găsesc 
în stare naturală); 

• Sunt recomandate pentru managementul 
dietetic al pacienţilor care au capacitate 
limitată sau deteriorată ,de a ingera, digera, 
absorbi sau metaboliza componentele 
alimentare obişnuite, sau unii nutrienţi, sau 
care au cerinţe nutriţionale medical 

determinate, ce nu pot fi realizate numai prin 
modificarea dietei normale;  

• Asigura suportul nutriţional modificat 
specific pentru anumite nevoi de 
nutrient,determinate prin evaluare medicala; 

• Sunt utilizate sub supraveghere medicală; 
• Sunt recomandate numai pentru pacienţii 

aflaţi sub supraveghere medicală active,în 
curs de desfăşurare. 

          În Japonia se constată un interes major 
pentru legislaţia referitoare la alimentele 
funcţionale,deci pentru produse vândute ca 
alimente. Aceste produse au fost dezvoltate pe 
baza conceptului de hrănire cu convingerea 
tradiţional oriental ca unele substanţe din 
alimente pot avea un rol important în prevenirea 
bolilor. De aproape un deceniu este introdus un 
system pentru autorizarea alimentelor destinate 
utilizării specifice pentru sănătate (Food for 
Specified Health Use-FOSHU). În prezent , în 
Japonia exista 11 categorii de ingrediente 
funcţionale , ca parte a FOSHU: 

 Fibre dietetice , oligozaharide,polialcooli, 
acizi graşi nesaturaţi, peptide si proteine, 
glicozide, izoprenoide si vitamine, alcooli si 
fenoli, colina (lecitina), bacterii lactice, substanţe 
minerale, altele 
          În cazul fiecărei categorii de ingredient au 
fost identificate beneficii potenţiale majore 
pentru sănătate . De exemplu , beneficiile 
oligozaharidelor sunt : (a) aport redus de calorii , 
(b) revenirea degradării dinţilor , (c) controlul 
intestinal , (d) stimularea bifidobacteriilor. În 
cazul glicozidelor , izoprenoidelor şi vitaminelor 
beneficiile sunt : (a) efect antioxidant , (b) 
reducerea nivelului glicemiei în sânge şi a 
colesterolului şi (c) efect hipertensiv. 
         Înaintea admiterii pentru aprobare într-un 
sistem de instituţii academice şi de cercetare 
pentru nutriţie şi sănătate, alimentul funcţional 
trebuie să răspundă următoarelor cerinţe ( Arai, 
1996; Smith, s.a. , 1996) :  

 Să contribuie la îmbunătăţirea 
obiceiurilor alimentare şi la menţinerea şi 
sporirea sănătăţii; 

 Alimentele sau componentele acestora 
trebuie să prezinte o bază medicală şi nutriţional 
clară privind beneficiile pentru sănătate; 

 Trebuie să fie precis definit consumul 
adecvat al alimentului sau componentelor sale; 

 Alimentele şi componentele sale trebuie 
să fie apreciate ca sigure; 

 Trebuie să fie bine definite metodele de 
testare a proprietăţilor fizico-chimice ale 
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componentelor cât şi determinarea calitativa şi 
cantitativă a acestora; 

 Componentele nutritive din produs nu 
trebuie să fie în concentraţii semnificativ mai 
reduse în comparaţie cu acelea din alimente 
similare; 

 Produsul alimentar trebuie să fie 
consumat într-o formă uzuală pentru alimente şi 
zilnic, nu ocazional; 

 Produsul trebuie să fie sub forma unui 
aliment obişnuit, nu ca pastile, capsule, pulbere, 
etc. 
         După aprobare, beneficiile pentru sănătate 
pot fi menţionate pe etichetă dar nu într-o formă 
exagerată sau înşelătoare. Producătorul trebuie 
să încurajeze consumul exagerat al alimentului, 
să ponegrească concurenţa sau produsele lor, sau 
să dea sfaturi care să descurajeze consumatorul 
faţa de grija pentru reţeaua medicala. 
Canada. În această ţară, nu există o categorie 
separată de reglementari pentru alimentele 
funcţionale sau nutraceutice, intrând sub 
incidenţa reglementărilor impuse în general 
pentru alimente sau medicamente. 
Astfel, în timp ce unele “ Revendicări pentru 
rolul biologic” au fost supuse procedurii că 
pentru alimente, altele corelate cu boli sau 
tulburări ale sănătăţii, şi chiar dacă sunt 
consumate ca alimente sau sub formă 
concentrată, sunt examinate după procedura 
pentru medicamente. De exemplu, guma de 
mestecat care conţine xilitol, care are activitate 
cariogenică dovedită, are revendicare aprobată 
prin Therapeutic Products Programme. Este de 
remarcat că o serie de efecte pentru o serie de 
boli specifice ca hipertensiunea, diabetul, 
arteroscleroza, cancerul, artrita şi obezitatea nu 
pot fi menţionate pentru publicul consumator. 
Între altele , în Canada , nu poate fi  promovată 
capacitatea alimentelor de a reduce colesterolul. 
Uniunea Europeana (UE)    Institutul 
internaţional pentru Ştiinţele Vietii – ILSI este o 
fundaţie înfiinţată in 1978 cu scopul de a 
promova ‚înţelegerea problemelor ştiinţifice 
legate de nutriţie, siguranţa alimentară, mediu.  
         Prin reunirea preocupărilor oamenilor de 
ştiinţă din universităţi, organismele 
guvernamentale, industriei şi sectorul public 
ILSI urmăreşte rezolvarea problemelor cu 
implicaţii pentru beneficiul publicului larg.ILSI 
este afiliată la OMS, ca organizaţie 
neguvernamentala, şi are statut consultativ 
specializat la ONU, departamentul pentru 
alimentaţie şi agricultură. Având sediul în 

Washington, ILSI are filiale în Argentina , 
Australia ,Brazilia , Europa , India, America de 
Nord, Africa de Sud, Asia de Sud –Est si un 
punct in China. 
           Filiala din Europa a fost înfiinţată în 1986 
cu câteva obiective principale :  

 Sprijinirea descoperirilor ştiinţifice prin 
promovarea colaborării între specialiştii din 
industrie, universităţi, organisme legislative 
naţionale şi internaţionale ; 

 Furnizarea unor răspunsuri ştiinţifice 
corecte la probleme de interes comun pentru 
publicul larg; 

 Susţinerea unui program activ de 
publicaţii pentru răspândirea largă a informaţiilor 
ştiinţifice. 
    Strategia pentru alimentele funcţionale în 
Europa are drept scop îmbunătăţirea 

competivităţii industriale în contextul 
intensificării comerţului mondial cu astfel de 
produse, prin stabilirea unei platforme de 
colaborare multidisciplinara. Au fost identificate 
şase domenii ştiinţifice de interes: 

 Funcţiile gastrointestinale; 
 Funcţii fiziologice şi comportamentale; 
 Concepţie şi dezvoltare; 
 Modularea metabolismului lipidic; 
 Impactul tehnologiei alimentare; 
 Controlul stării redox.  

În ultimii ani, preocupările din ţările UE au fost 
pentru ca principiile şi criteriile în vederea 
susţinerii revendicărilor de sănătate sa fie corect 
elaborate de cercetători, industria producătoare şi 
organismele de legiferare . Au apărut pe piaţă o 
serie de produse cu diferite specificaţii precum:  
 
        În anul 2014, România se află încă în 
grupul ţarilor în curs de tranzacţie la economia 
de piaţa.  
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În prezent, în industria laptelui din ţara noastră 
se înregistrează preocupări pentru realizarea unor 
produse probiotice care sunt comparabile cu cele 
din ţări cu tradiţie în acest domeniu. Astfel de 
produse obţinute cu bifidobacterii şi lactobacilli 
sunt în prezent produse şi comercializate de S.C. 
Napolact S.A. Cluj, S.C. Prodlacta S.A. Brasov, 
S.C. Covalact S.A. Covasna si S.C. Lactis S.A. 
Iaşi,în cantităţi semnificative. 
      Apariţia preocupării pentru studierea 
beneficiilor alimentelor, poate reprezenta un 
punct de sprijin pentru abordarea şi în ţara 
noastră, la nivel ştiinţific, al industriei şi 
legislativului a alimentelor menite să contribuie 
la menţinerea şi sporirea sănătăţii populaţiei. 
     Orientarea către acest domeniu, va reprezenta 
fără îndoială un semnal că şi la noi în ţara există 
preocupări ca şi la nivelul internaţional actual, şi 
că s-a înţeles nevoia unor analize detaliate, 
ştiinţific riguroase în evaluarea acestor produse 
şi a problemelor corelate cu acestea. 
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1. Produse ecologice 
Produsul ecologic alimentar este, în primul 

rând, obținut din ingrediente provenite din 
agricultura ecologică.  

Producția agroalimentară ecologică are 
drept scop realizarea unor sisteme agricole 
durabile, diversificate, echilibrate și asigură 
protejarea resurselor naturale și sănătatea 
consumatorilor. Impactul procesului de producție 
ecologică asupra mediului este minim. 

Alimentele ecologice sunt produse 
diversificate, sănătoase, libere de boli şi 
dăunători, lipsite de reziduri nocive, cu un 
conţinut echilibrat în substanţe bioactive şi 
minerale. Sunt rezultate din tehnologii ecologice, 
tehnologii care nu utilizează îngrăşăminte 
chimice şi pesticide. Toate aceste tehnologii bio-
ecologice au rolul de a pune la dispoziţia 
consumatorului şi industriei prelucrătoare 

produse naturale lipsite de reziduuri chimice.  
2. Problema fructelor şi legumelor 

tratate cu pesticide 
Produsele de import au devenit tot mai 

prezente pe rafturile magazinelor din România în 
ultimii ani. Fructele şi legumele au un total de 
70-80% din totalul produselor consumate 
provenind din ţările UE şi extra-UE. Produsele 
fabricate în afara României au cucerit însă treptat 
şi categorii care până nu de mult erau dominate 
de produse locale, cum ar fi laptele dulce de 
consum (37% din produsele consumate sunt din 
import) şi uleiul de floarea-soarelui (37%). 

Aproximativ 80% din fructele cultivate în 
mod convenţional şi peste 55% din legume 
conţin pesticide, arată un studiu efectuat anul 
acesta de organizaţia ecologistă Greenpeace. 
Această concluzie a reieşit în urma testării de 
către specialiştii germani a 22.000 de mostre de 
fructe şi de legume din producţia proprie şi a 
alimentelor din import. Analizele s-au făcut pe 
cel puţin zece mostre din fiecare produs, pentru 
fiecare ţară de provenienţă. 

Potrivit lor, sunt periculoase produsele 
din Brazilia, Chile, Africa de Sud, Thailanda, 
Turcia, India, Kenya şi Columbia. În cazul unor 
produse s-a constatat că a fost depăşită 
concentraţia maximă admisă de pesticide 
folosite, în valoare de 0,01 mg/kg. 

Este cunoscut că strugurii, în general, se 
numără printre fructele cu cel mai înalt nivel de 
pesticide, o cercetare a organizaţiei de mediu 
Pesticide Action Network (PAN) Europe a arătat 
că până la 99% din strugurii analizaţi de 
specialişti conţin pesticide. Studiul Greeanpeace 
atrage atenţia că strugurii proveniţi din Chile, 
Germania, India şi Turcia ar trebui ocoliţi. 

Portocalele, mandarinele, clementinele, 
lămâile, grepfrutul sunt alte fructe la care 
conţinutul de pesticide se poate dovedi dăunător 
pentru sănătate. Când sunt verzi, bananele sunt 
tratate cu etilenă, un hormon vegetal de maturare 
a fructelor, pentru a fi coapte mai repede, în una-
două zile. Bananele din Costa Rica, Ecuador, 
Columbia şi Panama nu sunt recomandate 
consumului din motive de siguranţă, conform 
raportului Greenpeace. 

Din cauza nivelului de pesticide, perele 
care sunt importate din Chile, Italia, Africa de 
Sud şi Turcia trebuie să fie evitate. Perele pot fi 
tratate cu substanţe care le conferă un luciu 
sporit. 

Până şi căpşunile, pentru a rezista mai 
mult timp pe piaţă, sunt tratate cu pesticide. Ele 
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conţin un nivel de pesticide ce depăşeşte 0,01 
mg/kg. Este vorba despre cele din Egipt, Belgia, 
Germania, Grecia, Italia, Maroc, Olanda şi 
Spania. 

Roşiile cu formă ţuguiată pot fi tratate cu 
fitohormoni de creştere în stadiu de legare sau de 
coacere, însă nu este o regulă generală pentru a 
le deosebi. În ceea ce priveşte consumul lor, 
specialiştii atrag atenţia că cele din Maroc 
trebuie evitate. Îndepărtarea cojii roşiilor nu este 
o soluţie, deoarece aceasta conţine licopen, un 
antioxidant important de pe urma căruia am avea 
de câştigat. 

În special morcovii din Spania trebuie 
evitaţi din cauza nivelului riscant de toxicitate. 
Este bine să renunţăm să cumpărăm cartofi 
importaţi din Franţa.  Un aspect asupra căruia 
atrage atenţia specialisții în nutriţie este acela că, 
încolţiţi, cartofii conţin substanţe toxice pentru 
organism. 
Şi în cazul dovleceilor se folosesc 

substanţe de suprafaţă pentru a le fi îmbunătăţit 
aspectul. Greenpeace recomandă, ţinând cont de 
nivelul de pesticide, renunţarea la cei din Turcia. 

3. Ce cumpărăm? 
Un prim pas pentru a ne asigura că nu 

cumpărăm produse cu pesticide ar fi să citim cu 
atenţie eticheta şi să preferăm produsele care au 
ca provenienţă state din Uniunea Europeană, 
unde legislaţia este mai restrictivă cu privire la 
folosirea pesticidelor.  

Legumele si fructele care nu sunt lăsate 
să se coacă în voie și în bătaia soarelui au în 
compoziția chimică substanțe cancerigene, 
otrăvitoare pentru sângele nostru. În plus, 
acestea sunt coapte artificial în containere și săli 
speciale unde sunt gazate pentru câteva zile sau 
saptamâni și “îmbăiate” cu ceară și coloranți. 

Legumele și fructele din import sunt 
crescute în mare parte pe suport chimic 
nenatural, într-un pământ stors de putere și viață,  
în sere acoperite de lumina integrală a soarelui 
unde pot fi controlate ușor și unde pot fi stropite 
în voie. Dupa toate aceste tratamente, unde le 
este grabită atât creșterea cât și coacerea, sunt 
culese cu săptămâni bune înainte de a fi puse în 
vînzare iar nutrienții deformați și nematurizați 
dispar imediat dupa recoltare. Se știe că 
legumele și fructele trebuie culese doar când sunt 
coapte si consumate imediat, cel târziu până la 
sfârșitul zilei. În doar câteva ore vitamina C și 
restul nutrienților se diminuează și rămân doar 
câteva urme de minerale si vitamine.  

E bine de știut că pesticidele, 

insecticidele și ierbicidele, nitraţii din 
îngraşamintele chimice prezente în legume, 
fructe şi cereale odată absorbite în corpul nostru 
nu se elimină niciodată complet din cauza 
faptului că organele responsabile cu detoxifierea 
nu au această putere. Resturile acestor substanţe 
chimice rămân în organism atunci când le 
consumați. Ele afectează celulele și organele 
trupului  și dăunează sistemului digestiv. În 
organismul nostru aceste substanțe chimice se 
transformă în toxine, poluându-l și otrăvindu-l.” 

Pentru a evita produsele cu pesticide ar 
trebui să evităm sa cumpărăm fructe sau legume 
care arată impecabil. Micile imperfecțiuni, 
micile găurele din frunze de exemplu, 
demonstrează prezența insectelor și implicit arată 
că nu au fost folosite pesticide foarte puternice. 
Consumatorii trebuie să fie atenți și la coaja 
fructelor și a legumelor. Trebuie cumparate 
produse care au acest înveliș intact, pentru ca 
astfel pesticidele au sanșe mai mici să afecteze 
partea consumabilă.  

Deşi sunt recomandate în cadrul unei 
diete echilibrate şi diversificate, fructele şi 
legumele ne pot pune sănătatea în pericol, din 
cauza substanţelor cu care sunt tratate. 

In viaţa de zi cu zi,alimentele toxice au 
devenit atât de " fireşti",incât aproape nimeni nu 
mai sesizează pericoul pe care ele îl reprezintă în 
mod real. 

Potrivit rapoartelor organizaţiilor 
internaţionale, mortalitatea în rândul populaţiei 
globului, cauzată de consumul alimentelor 
îmbogăițite cu substanţe artificial, se află pe 
locul al III-lea, după consumul de droguri şi 
medicamente şi după accidentele de circulaţie. 
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viaţă sănătos ne gândim în primul rând la o 
alimentaţie echilibrată şi, nu în cele din urmă, la 
activitatea fizică a organismului. 
 Se spune că “alimentaţia este cel mai 
important factor de mediu extern care 
influenţează organismul”, iar un vechi proverb 
chinezesc avertizează că “bolile intră prin gură”.  
 De ce avem nevoie de o alimentaţie 
sănătoasă? Răspunsul logic este acela că 
alimentaţia sănătoasă este asociată cu starea de 
sănătate, vizând menţinerea acesteia. Alimentaţia 
sănătoasă este cea adaptată şi echilibrată 
energetic şi nutriţional, trebuie să îndeplinească 
anumite criterii, şi anume: 
- Trebuie să fie adecvată (potrivită), astfel 

încât alimentele consumate să aducă nutrienţi 
esenţiali, fibre şi energie în cantităţi 
suficiente pentru menţinerea sănătăţii şi a 
greutăţii corpului; 

- Alimentaţia sănătoasă trebuie să fie 
echilibrată. În alegerea dietei nu trebuie să 
prevaleze un nutrient sau aliment în 
defavoarea altuia. Echilibrarea întregii diete 
se realizează astfel încât, să asigure destul, 
dar nu mai mult decât necesarul din fiecare 
din cele 40 de nutriente esenţiale pentru 
sănătate; 

- O alimentaţie sănătoasă trebuie să fie 
controlată caloric. Controlul caloric al dietei 
se referă la aportul energetic, care nu trebuie 
să depăşească nevoile metabolice şi de 
activitate fizică; 

- Moderaţia în alimentaţie se referă la 
posibilul exces de sare, grăsimi, zahăr sau alt 
component nedorit peste anumite limite; 

- Alimentaţia este sănătoasă şi hrănitoare cu 
adevărat dacă este variată. Varietatea dietei 
presupune evitarea consumului unui anumit 
aliment, chiar înalt nutritiv, zi după zi, pentru 
perioade lungi de timp. O dietă monotonă 
poate să “încarce” organismul cu cantităţi 
mari de toxine sau contaminanţi alimentari. 
       Prin comportament alimentar se înţelege 

ansamblul reacţiilor de răspuns faţă de stimulii 
interni sau externi, manifestat prin aportul de 
alimente, refuzul lor sau întreruperea actului 
alimentar.Comportamentul alimentar stă sub 
influenţa unanim acceptată a obiceiurilor 
alimentare şi preferinţelor alimentare, alături de 
care suferă o serie de alte influenţe 
psihosenzoriale, etnice, sociale, culturale şi 
religioase. 

        Există diferenţe foarte mari între modul 
de alimentaţie al populaţiei din zone bine 

dezvoltate industrialşi cele defavorizate. Pe de 
altă parte, starea economică precară şi lipsa de 
informaţie a populaţiei sunt responsabile de 
carenţele energetice şi nutriţionale.  

Aspectele etnice ale alimentaţiei din ţara 
noastră sunt caracteristice pentru consumul de 
lipide de origine animală, determinat de obiceiul 
de a sacrifica porci şi păsări în gospodăria 
proprie, consumul de mămăligă, definitoriu 
pentru români în trecut, se menţine fără a atinge 
cotele de pericol nutriţional. 

Regimurile vegetariene au o popularitate din 
ce în ce mai mare şi în ţara noastră. Adepţii 
acestui tip de alimentaţie aduc argumente 
fiziologice, religioase şi ecologice, care să 
susţină ideea că acesta ar fi cel mai sănătos stil 
de viaţă. Tipurile de regimuri vegetariene care 
includ laptele, peştele şi ouăle nu expun 
organismul uman la dezechilibre nutriţionale 
majore, dar regimul vegetarian pur reprezintă un 
risc real de tulburare a stării de nutriţie, motiv 
pentru care nu este recomandat de nutriţionişti. 

      Comportamentul alimentar normal 
presupune o atitudine sănătoasă faţă de alimente 
şi actul alimentar, caracterizată prin: număr de 
mese (3 mese principale şi 1-2 gustări/zi), 
ritmicitate, repaus alimentar nocturn, evitarea 
“ciugulelilor” între mese, aport alimentar adaptat 
nevoilor, masticaţie corespunzătoare, servirea 
mesei într-o atmosferă relaxată, alocarea de timp 
şi spaţiu corespunzătoare pentru servirea mesei. 
             Cele mai multe ghiduri dietetice 
sugerează următoarea compoziţie procentuală a 
nivelului energetic al raţiei: 30 % calorii din 
lipide; 15 - 20 % calorii din proteine; 50 – 55 % 
calorii din glucide. Se consideră că această 
compoziţie este compatibilă cu starea de sănătate 
a organismului uman. 

În viaţa de zi cu zi alimentele toxice au 
devenit atât de fireşti, încât nimeni nu mai 
sesizează pericolul pe care ele îl reprezintă în 
mod real. Bolile de care suferă omul, urmare a 
civilizaţiei, iau naştere mai ales prin intermediul 
alimentaţiei şi pot fi vindecate tot pe calea unei 
alimentaţii corecte. Aproape toate alimentele pe 
care le găsim astăzi pe rafturile 
supermarketurilor conţin aditivi alimentari. 
Totuşi dacă te pui la punct cu ceea ce înseamnă 
E-urile vei putea în scurt timp să citeşti cum 
trebuie etichetele alimentelor şi să alegi în 
cunoştinţă de cauză. 

E-urile sunt aditivi alimentari, adică 
produşi chimici de sinteză incluşi în industria 
alimentară pentru că îmbunătăţesc gustul    
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alimentelor, le dau o culoare plăcută, apetisantă 
şi ajută la conservarea lor îndelungată. Efectele 
diverse asupra organismului sunt distrugerea 
sistemului imunitar, apariţia unor tumori benigne 
sau maligne, crearea unor dezechilibre 
fiziologice ce provoacă diverse boli. 
           Trebuie să ştie oricine că pe etichetele 
produselor alimentare se pot întâlni inscripţii, 
precum: emulgatori, coloranţi, antioxidanţi, 
stabilizatori. Aceste formulări sunt imprecise, în 
spatele lor se ascund aditivi cu origine necurată. 
           Exemple de produse ce pot conţine aditivi 
necuraţi sunt:  pâinea ambalată,  pâinea albă care 
rămâne pufoasă mai mult de două zile, pâinea 
neagră sau integrală de consistenţă elastică, toate 
produsele de patiserie, îngheţata, frişca din 
comerţ, maioneza, brânza topită, băuturile 
răcoritoare, guma de mestecat, mezelurile, 
bomboanele, cornurile cu ciocolată. 
            Alimentaţia constituie substratul vieţii 
organismului deoarece pe baza lor se realizează 
creşterea, repararea celulelor uzate şi se obţine 
energia necesară tuturor funcţiilor şi activităţilor 
organismului.O alimentaţie normală, raţională 
are o influenţă pozitivă asupra stării de sănătate  
a organismului. Ea nu poate şi nici nu trebuie să 
fie făcută la întâmplare. De aceea trebuie ca 
fiecare om să aibă cunoştinţele necesare despre o 
alimentaţie raţională. Nu există un aliment care 
să satisfacă singur toate nevoile organismului. 
Un consum alimentar care depăşeşte nevoile 
organismului are drept urmare depuneri sub 
formă de grăsime care determină 
obezitate.Asigurarea sănătăţii printr-o 
alimentaţie corespunzătoare presupune atât 
cunoaşterea cerinţelor unei alimentaţii adecvate, 
cât şi cunoaşterea caracteristicilor alimentaţiei 
necorespunzatoare.  

Alimentaţia sănătoasă este una din 
componentele cele mai importante ale stării de 
sănătate şi ale calităţii vieţii. 
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 Activitatea de valorificare, în scop 
alimentar, a tot ceea ce pune la dispoziţie 
agricultura trebuie să urmărească utilizarea 
maximă a ansamblului componentelor nutritive 
sintetizate de plante şi care sunt necesare 
organismului uman.  

Alimentaţia sănătoasă este influențată 
decisiv de calitate aceasta depinde de mai mulţi 
factori: prospeţime, aspect, mod de transport  
etc.      Alimentele sunt cele care  asigură  
valoarea nutritivă şi energetică necesare 
organismului uman.  

Mult timp s-a considerat, că valoarea 
nutritivă a unui aliment corespunde valorii sale 
energetice, organismul uman fiind asimilat cu o 
maşină. 

Valoarea nutritivă este dată de 
compoziţia în substanţe nutritive a alimentului 
(proteine, lipide, glucide, vitamine şi săruri 
minerale), de calitatea acestora, de raportul care 
există între aceste componente, de gradul de 
utilizare digestivă şi de modul în care produsul 
satisface necesităţile organismului.  

O alimentaţie corectă presupune o mare 
varietate de alimente. Nu exista un aliment care 
sa cuprindă toți factorii nutritivi in proporții 
echilibrate, normale pentru organism. De aceea 
alimentația zilnica trebuie alcătuita prin 
asocierea mai multor alimente. Din punct de 
vedere nutritiv alimentele se împart in 
următoarele grupe: carnea și derivatele de carne; 
laptele și derivatele de lapte; ouăle; grăsimile; 
cerealele și derivatele lor; legumele și 
leguminoasele uscate; fructele; zaharul și 
produsele zaharoase; băuturile nealcoolice; 
condimentele.  

Combinația intre aceste grupe intr-o 
anumita proporție este strict indicate, excesul sau 
absenta unora dintre ele pentru o perioada mai 
lunga, fiind dăunătoare mai ales pentru 
organismul în creștere, dar și pentru organismul 
adult.  

Excluderea unui produs sau a mai multor 
produse privează organismul de posibilitatea 
unei selecţii optime, fiecare produs alimentar are 
compoziţia sa caracteristică şi, în consecinţă, 
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conţine substanţe care nu se repetă în alte 
produse. Aceste substanţe, chiar în cantităţi 
foarte mici, pot influenţa starea de dezvoltare şi 
de sănătate a individului. 

Aceste alimente apar în meniuri. În 
meniul zilei, restaurantul unde am merge să 
mâncăm ne oferă cantitatea optimă şi echilibrată 
de alimente. Cele trei mese ale zilei: micul 
dejun, prânzul şi cina ne oferă în procente 
diferite anumite valori nutritive şi energetice. 
     Alimentele care ne dau cea mai mare 
valoare energetică sunt dulciurile. Spre exemplu: 
acadelele, bomboanele etc. Excesul de dulciuri 
poate duce la carii dentare şi obezitate. Deci 
dulciurile ar trebui să le consumăm într-o 
cantitate medie. 

Risipa de alimente reprezintă pierderea 
de alimente naturale sau gătite, în timpul sau 
după pregătirea mesei. Aceasta este adesea 
cauzată de ambalarea sau depozitarea 
necorespunzătoare a produselor alimentare sau 
de lipsa unui 
plan pentru 
cumpărături. 

Alimente
le nu ar trebui 
aruncate la 
gunoi. Noi 
putem să dăm 
aceste alimente 
oamenilor 
străzii. După un 
studiu recent, un 
român aruncă la 
gunoi pe săptămână jumătate de kilogram de 
alimente. Cele mai aruncate alimente sunt 
zarzavaturile, ele sunt cumpărate în cantități prea 
mari și nu se consumă în perioada în care sunt 
proaspete, astfel ajung la gunoi. 
        Aşa ar trebui să vedem noi alimentele şi 
alimentaţia. 
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Sănătatea reprezintă darul cel mai de preț 
al omului. Cu toții știm că dacă avem sănătate, le 
putem face pe toate. Sănătatea reprezintă 
comoara noastră, cea mai mare și cea mai 
importantă.     
Indiferent că suntem la cura de slăbire, că 
suntem vegetarieni sau că suntem gurmanzi 
trebuie să oferim corpului nostru surse de 
energie. O astfel de sursă o reprezintă 
vitaminele. 

Vitaminele sunt substanțe chimice 
complexe care îndeplinesc un rol esențial în 
funcționarea 
normală a 
organismului 
omenesc și care, cu 
câteva excepții, nu 
pot fi sintetizate de 
către acesta. Acestea 
se găsesc în 
majoritatea 
alimentelor de proveniența naturală și sunt 
absolut necesare pentru creșterea, menținerea 
vitalității și bunăstarea generală a organismului 
nostru.  

Lipsa vitaminelor din alimentaţie noastră 
determină  tulburări grave ale funcţiilor 
organismului, cunoscute sub numele de boli de 
carenţă. În funcție de tipul vitaminelor care 
lipsesc din alimentația noastră apar diferite 
carențe. 

 Iată câteva exemple de efecte ale 
dezechilibrelor produse de vitamine:  

Lipsa de vitamina A produce: tulburări 
de vedere, uscăciunea pielii, anemie, alterarea 
smaltului dentar. Riscurile utilizării:  doze 
masive, administrate perioade prea îndelungate, 
pot deveni toxice 

Vitamina B1 este vitală pentru 
funcționarea normală a celulelor și a nervilor. 
Semnele de boală datorate lipsei de vitamina 

B1: stări depresive, teama, 
iritabilitate, furnicături in 
extremități, amorțeli 

Vitamina B2 este 
necesară pentru furnizarea 
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energiei din carbohidrate, proteine și grăsimi. 
Este de asemenea importantă pentru o dezvoltare 
normală a organismului, producerea unor 
hormoni și buna funcționare a celulelor roșii.  
Semnele de boala datorate lipsei de vitamina 
B2: uscarea gurii, a limbii și a buzelor, senzația 
de căldură în jurul ochilor, pierderea vederii, 
sensibilitate la lumină. O lipsa acută a vitaminei 
B2 este semnalată de inflamarea ochilor, a limbii 
și a pielii și chiar de depresii. 

Vitamina C  este necesară în formarea 
colagenului, o proteină care dă tărie oaselor, 
cartilagiilor, muchilor și vaselor de sânge și 
contribuie la buna menținere a capilarelor, 
oaselor și dinților. Semne ale lipsei de vitamina 
C: amețeli, sângerări nazale, pierderea poftei de 
mâncare, pilea uscata, oasele mai sensibile. 
Scorbutul este o boală provocată de lipsa acută 
de vitamina C și este caracterizat prin anemie, 
căderea dinților și sângerări sub piele. 

Vitamina D  este esențială în formarea și 
menținerea în bună stare a oaselor și dinților. 
Ajută și la buna funcționare a sistemului nervos 
și a celui muscular. Riscurile utilizării:  doze 
prea mari pot să antreneze probleme cardiace. 

Vitamina K : funcția de baza a acestei 
vitamine este de a coagula sângele. 
Semne ale lipsei vitaminei K: Lipsa de 
vitamina K se întâlnește foarte rar. Dar unele 
medicamente care afectează absorbția vitaminei 
K pot duce la o proastă coagulare a sângelui. 
Riscurile utilizării:  în doze prea mari, poate să 
împiedice dezvoltarea creierului la copii și să 
provoace anemie adulților. 

Vitaminele nu pot fi înlocuitori ai hranei 
zilnice și nu trebuiesc confundate cu 
medicamentele clasice. Acestea ajuta la buna 
funcționare a mecanismelor organismului, în 
strânsă legătură cu alte elemente nutritive 
precum minerale, grăsimi, carbohidrați, apa. 
Nu uitați:    Sănătate=alimentație sănătoasa + 

efort fizic zilnic 
 Pentru încheiere, un  sfat auzit foarte des: 
   CONSUMAŢI CÂT MAI MULTE FRUCTE 
ŞI LEGUME PENTRU SĂNĂTATEA 
DUMNEAVOASTRĂ!!! ☺☺☺☺☺ 
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Cu toţii ştim că nimeni nu poate să 

trăiască fără mâncare. De aceea eu, Anania 
Adina din clasa X-a –K împreună cu colegii mei 
de la Liceul Tehnoligic ,, Marmaţia “ la profilul 
Turism şi Alimentaţie Publică alături de 
coordonatorul nostru, domnul profesor Tisalita 
Cristian am decis în comun acord să facem în aşa 
fel încât să învăţăm ceva cât mai practic, 
îmbinând utilul cu plăcutul. Am creat 5 echipe 
de câte 5-6 persoane pentru că totul să decurgă în 
ordine, fiind 31 de elevi părerile ar putea fii 
diferite evitând neînţelegerile dintre noi. 
Bineînţeles, totul este pe răspunderea noastră, 
păstrând o igienă corespunzatioare adecvată 
cerinţelor. Întrucât suntem câte 5 persoane în 
aceeaşi echipa, hotărâm înainte cu câteva zile 
ingredientele necesare pentru următorul preparat 
care îl v-om găti, fiecare dintre noi aducem câte 
un ingredient, produse de panificaţie, legume, 
fructe, etc în funcţie de preparat. Am decis să 
facem lucrul acesta în propria clasa , neavând un 
laborator sau cel puţin o cămăruţă unde am putea 
să ne desfăşurăm activitatea.  

 
Am aprecia foarte mult dacă s-ar lua 

măsurile necesare pentru înfiinţarea unei astfel 
de loc. Ne face mare plăcere să gătim o mulţime 
de preparate lărgindu-ne totodată unele abilităţi 
culinare. Trebuie să recunoaştem prima ora a 
fost una cu emoţii mari, deoarece nu ştiam cum 
avea să se desfăşoare întreagă activitatea şi cea 
mai mare problema era preparatul în sine, pe 
parcurs rezultatele s-au observat, de la ora la ora 
ştiam tot mai multe modalităţi de a obţine un 
preparat, am învăţat până şi din greşeli, am 
primit laude de la proprii profesori şi chiar şi 
ceilalţi. Cu totii aşteptăm cu nerăbdare orele în 
care o să gătim din nou ceva, care pe viitor o să 
ne ajute foarte mult. Încercăm să gătim cât mai 
sănătos, deoarece este foarte important să avem 
o alimentaţie corespunzătoare păstrându-ne 
corpul şi mintea într-o formă cât mai bună.  
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Observăm că mâncarea nesănătoasă de 
tip fast-food a luat amploare în ultimul timp fapt 
ce duce la multe boli, iar noi nu ne-am dorii asta 
. Putem încerca cu toţii să ne hrănim cât mai 
sănătos, asttfel ne vom simţii mai plini de viaţă, 
gata să începem orice lucru nou fără să ne 
gândim dacă sanatatatea ne perminte într-un fel 
sau altul acest lucru. Vedem că viitorul este 
compromiţător nu putem ştii ce ne rezervă ziua 
de mâine, trebuie să punem lucrurile esenţiale 
ale vieţii pe primul loc până nu va fii prea târziu. 
Desii nu putem să facem ca toate lucrurile să fie 
perfecte pentru că după cum bine stim nimeni nu 
este perfect, iar noi nu reuşim la rândul nostru să 
facem lucruri perfecte, dar trebuie să ne străduim 
să fie cât mai bine ştiind că totuşi am încercat, la 
fel cum este şi cu preparatele. Practică ne face să 
ne perfecţionăm atât cât de mult este posibil.  

Inactivitatetea fizică este iarăşi o 
problema serioasă de sănătate întâlnită des care 
contribuie la dezvoltarea rapidă a obezităţii, 
diabetului şi bolilor cardiovasculare. Stilul 
nostru de viaţă este este unul din cel mai 
important factor de risc pentru bolile inimii 
îmbinându-se cu alimentaţia necorespunzătoare 
şi fumatul. Tocmai de aceea se prevede o 
creştere a numărului sălilor de fitness pentru 
creşterea numarului de persoane care vor 
frecventa mersul la sală.  

O alimentaţie sănătoasă înseamnă 
consumarea produselor din grupurilor de 
alimente de bază cum ar fii: proteinele precum 
carnea şi ouăle, legumele, lactatele, fructele, 
pastele făinoase şi produsele din cereale nu în 
ultimul rând grăsimile şi dulciurile. Un stil de 
viaţă include mese cu o varietate de alimente, 
majoritatea persoanelor nu se alimentează corect 
exagerând sau scăzând numărul de calorii pe 
care un om sănătos trebuie să le acumuleze, în 
dorinţa de a scădea în greutate sau a lua proporţii 
mai mari în greutate. Dacă considerăm că avem 
o alimentaţie dezechilibrată putem începe să 
facem mici schimbări începând uşor. De 
exemplu putem să ne mărim cantitatea de fructe 
şi legume dar să nu uităm să trebuie să avem 
grijă să nu exagerăm cu cantităţile totul trebuie 
făcut cu moderaţie . Nutriţioniştii americani 
recomandă o dietă sănătoasă pentru evitarea 
diferitelor boli care ar putea să apară.  

Alimentele corespunzătoare unei diete 
sănătoase : -O dietă cu un conţinut scăzut în 
grăsimi (cereale, fructe poate reduce riscul 
apariţiei bolilor cardiac) - Înlocuirea grăsimilor 
săturate cu cele cu cele bogate în acizi graşi buni 

cum ar fii uleiul de măsline -creştea produselor 
care conţin omega 3 şi omega 6 
(peştele,nucile,boabele de soia ) - o multitudine 
de fructe şi legume care furnizează antioxidanţii 
necesari precum beta carotenul ,vitamin C şi E. 
În concluzie suntem mândrii de noi pentru 
obţinerea unor astfel de preparate obţinute din 
propriile surse folosindu-ne de alimente 
sănătoase faţă de ceilalţi producători de origine 
fast-food care obţin preparatele prin metode cât 
mai nesănătoase cum ar fii prăjitul lucru care 
duce din nou la obezitate.  

Un studiu scoate în evidenţă următorul 
lucru, copiii care sunt obişnuiţi cu acest fel de 
mâncare au un iq mai mic iar părinţii trebuie să 
fie atenţi la alimentaţia copiilor lor . Chiar din 
primii ani de viaţă alimentaţia este un lucru 
esenţial fiindcă creierul are cel mai mare ritm de 
creştere. Organismul omului este mai sănătos cu 
cât alimentaţia este mai echilibrată , o 
alimentaţie diversificată , individualizată corect 
din punct de vedere caloric şi care respectă 
raportul optim dintre substanţele principale cum 
ar fii (glucidele, proteinele, lipidele) pot fii 
considerate o alimentaţie echilibrată. Pentru ca 
omul să trăiască cât mai sănătos, este importantă 
atât cantitatea de nutrient cât şi suresele de 
hrană. Totodată, este necesar să moderam 
consumul de nutrienţi nesănătoşi (grăsimi, sare, 
zahăr şi calorii), limitând cantitatea şi frecvenţa 
consumării acestora. O altă condiţie a unei 
alimentaţii adecvate este aceea de a asigura o 
activitate fizică şi intelectuală normală. Evident, 
o alimentaţie insuficientă scade randamentul 
fizic şi într-o oarecare măsură, pe cel intelectual.  

O alimentaţie sănătoasă înseamnă 
consumarea a diferite alimente aparţinând 
grupurilor alimentare de baza: proteine, precum 
carnea, ouăle şi legumele; lactate; fructe şi 
legume; cereale, precum pâinea şi paştele 
făinoase; grăsimi şi dulciuri.  Deşi pare simplu, 
nu este întotdeauna uşor să se stabilească un 
regim adecvat fiecărui individ. Uneori se 
consumă mai mult dintr-un singur grup alimentar 
(preferat) şi se evita consumarea altora sau se 
optează pentru comoditate în defavoarea calităţii. 
75% dintre bolile de astăzi sunt consecinţă 
alimentaţiei nesănătoase şi a stilului de viaţă 
dezordonat. Modul în care te hrăneşti, originea 
produselor, obiceiurile alimentare îngeneral au o 
importantă majoră în echilibrul organismului. 
Nutriţioniştii americani recomandă pentru 
evitarea bolilor, consumarea unei diete bogate în 
fructe, legume, cereale şi produse lactate 
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degresate. De asemenea, se recomandă atenţie la 
numărul de calorii consumate, pentru a reduce 
riscul apariţiei obezităţii, limitarea consumului 
de alcool şi eliminarea din alimentaţie a 
produselor cu un conţinut crescut de sare, 
grăsimi săturate, colesterol şi zahăr.  

Activitatea fizică este o parte importantă 
a acestui regim. Un program de exerciţii fizice 
cu durata de 30 până la 90 de minute zilnic este 
suficient. Adoptarea unei diete sănătoase nu 
înseamnă regim alimentar; reprezintă o metodă 
de a îmbunătăţi sănătatea. Consumarea regulată a 
unei diete echilibrate, sărace în grăsimi săturate 
şi bogate în cereale integrale, fructe, legume şi 
grăsimi bune (cum ar fi uleiul de măsline) va 
reduce riscul apariţiei unor afecţiuni. Asocierea 
unui regim de viaţă activ cu o dietă sănătoasă, va 
inbunatăţi şi mai mult starea de sănătate. 
Exerciţiile fizice regulate reduc semnificativ 
riscul apariţiei bolilor cardiace, a hipertensiunii 
arteriale, a accidentelor vasculare cerebrale, a 
diabetului tip 2, a obezităţii, a anxietăţii, 
depresiei şi a cancerului de sân, colon şi a 
sistemului reproductiv feminin. 
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    Relația dintre albine și flori reprezintă una din 
minunile universului, o dovadă că regnul vegetal 
și animal au fost făcute să trăiască în armonie. 
"Albinele au nevoie de flori ca să trăiască și 
florile au nevoie de albine ca să rodească", 

spunea savantul francez Gaston Bonier. Florile 
produc stropii de nectar dulce spre a le atrage pe 
albine, care îl doresc pentru a-și produce mierea. 
Drept recunoștiință față de darnicele flori, 
albinele le aduc mulțumire, realizând polenizarea 
de care acestea au nevoie. Ca urmare, se vor 
produce fructele, legumele, semințele. Florile și 
albinele se susțin unele pe altele, spre a continua 
să existe. Prin viața lor, albinele sunt implicate 
covârșitor în existența a sute de mii de specii din 
flora Terrei. Albert Einstein spunea că: "Dacă ar 
dispărea albina de pe suprafața globului, omul ar 
mai avea puțini ani de trăit".  
    Într-o familie de albine îndatoririle sunt bine 
stabilite. Unele îngrijesc puietul, altele formează 
suita reginei, altele asigură paza stupului, unele 
recoltează nectarul, altele polenul, iar cele mai 
experimentate culeg rășinile pentru propolis. O 
albina lucrătoare alertează, printr-un dans 
specific, întregul stup, atunci când descoperă o 
sursă de polen. Mișcările ei și frecvența acestora 
arată direcția și distanța la care se află florile. Ele  
posedă cunoștiințe de navigaţie astronomică, 
materializate printr-un dans circular, dacă sursa 
de hrana este la  o distanță mai mică de 50 m sau 
un dans tremurător, dacă distanța e mai mare de 
100 m (figura 1). Direcţia în care se găseşte 
izvorul de hrană faţă de stup, este indicată 
de albina dansatoare, după poziţia soarelui pe 
cer. După trecerea pe la flori, albinele amesteca 
pudra fină de polen cu  nectar, spre a forma 
grăuncioarele pe care le transportă în coșulețele 
de pe picioare. Atunci când aterizeaza la urdiniș, 
fiecare albină intră în stup încărcată cu câte două 
grăuncioare de polen, agățate de piciorușele din 
spate (figura 2).  

                     

 
Figura 1   Dansul albinelor                              

 
Figura 2   Albina cu polen 

     Pentru a forma o singură granulă de polen, 
albina trebuie să viziteze în medie 300 de flori. 
Câtă râvnă le-a dăruit Dumnezeu ca să ne 
dăruiască o linguriță de polen. Fotografiate cu un 
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microscop electronic granulele de polen ale 
diferitelor plante din figura 3, par ireale, dar sunt 
adevărate; cel mai mare fir de polen, în centru, 
este cel al florii de dovleac, iar cel mai mic, un 
mic punct albastru este al florii de nu-mă-uita. În 
figurile 4 și 5 sunt prezentate granulele de polen 
al florilor de nu-mă-uita și de pin. 

        
            Figura 3                            Figura 4 

 
                                 Figura 5                
    Diferitele tipuri de polen din natură se 
clasifica după cum se realizează polenizarea 
plantelor respective, în: anemofile, purtate de 
vânt, și entomofile, adică purtate de insecte. 
Polenurile purtate de vânt conțin de regulă 
substanțe toxice; întrucât nu le-ar fi de folos în 
stup, albinele nu le recoltează. Sunt responsabile 
de alergii, exemplu polenul de plop, ambrozie. În 
schimb, polenurile recoltate de albine sunt foarte 
nutritive. 
    Polenul crud este o adevarată bibliotecă de 
gusturi, mirosuri și culori care aduc în minte 
imaginea câmpului cu flori. Polenul crud conține 
o mare varietate de vitamine, enzime, 
microelemente, dificil de găsit într-un alt produs 
natural.  
    Polenul crud e un probiotic și un gardian al 
sistemului imunitar. Au fost identificate prin 
analize genetice mai multe tipuri de lactobacili și 
bifidobacterii.Prin conținutul său de lactobacili 
natural dezvoltați, polenul crud apicol se poate 
lua la întrecere cu iaurtul. Știm că la nivelul 
peretelui tubului digestiv există o parte 
majoritară, difuz amplasată, a sistemului 
imunitar, unde se produc celule imunitare, care 
se răspandesc prin sânge în întreg organismul. 
Toate aceste microorganisme sunt distruse atunci 
când polenul este încălzit peste 40 grade Celsius, 
pentru uscare. În schimb dacă e păstrat crud la 
congelator, aceste principii rămân active.  
   Polenul crud e un polivitaminizant. Sunt 
vitamine liposolubile: A , D, E, F, cât și 
hidrosolubile C, P(rutin) și complexul de 

vitamine B. Unele dintre ele se găsesc în cantități 
atât de mari, încât 30 g polen asigură integral 
doza zilnică recomandată: A, E, P, B8. Vitamina 
A este cunoscută și drept vitamina ochiului și se 
găsește în polenul salcâmului galben chiar de 20 
de ori mai mult decât în morcovi. Tocoferolul 
(E) îsi trage denumirea din grecescul „tokos” 
care înseamnă „a naște” și este considerat 
vitamina fertilității. Vitamina P (rutin) previne 
hemoragiile și menține metabolismul oxidativ al 
țesutului nervos. Biotina (B8 sau H) are un rol 
cheie în metabolismul proteinelor, glucidelor și 
lipidelor, precum și în procesele de eliminare a 
bioxidului de carbon. În privința vitaminei C, 
dacă se consumă polenul așa cum este 
recomandat de regulă, adică dizolvat în apă și 
suc de lămâie, sau într-un suc proaspăt, se 
acoperă cea mai mare parte din necesarul 
zilnic. Polenul are doar urme de vitamina D 
(calciferol), dar joacă un rol important în 
producerea ei de către organism, prin stimularea 
activității enzimatice. De menționat că în zilele 
noastre carențele vitaminice sunt multiple. 
Alimentația modernă este sărăcită în vitamine, 
datorită chimizării exagerate din agricultură, 
procesărilor multiple din industria alimentară, 
cât și aditivării chimice a alimentelor.  
     Polenul crud e polimineralizant. Absorbția și 
funcționarea corectă a unor minerale este 
condiționată de alte minerale ori vitamine. 
Exemplu: absorbția calciului este dependentă de 
magneziu, totodata și de fosfor, care susține și 
absorbția fierului. Magneziul este în corelație cu 
vitamina B6; buna metabolizare a calciului 
depinde de vitamina D. Corpul omenesc nu este 
o simplă sumă de elemente singulare. El este un 
întreg complex, în care fiecare element, fie el 
macro- sau microscopic, se află în 
interdependență cu numeroase alte componente. 
În polenul crud se găsesc  majoritatea 
elementelor chimice care constituie corpul 
omenesc. De menționat că macroelementele 
minerale sunt Ca, Mg, P, K, Na și  
microelementele Cu, Fe, Mn, Ni, S, Se, Si, Zn, 
B, Co, Cr,  I, Mo. Zincul deși aflat în organism 
în cantități foarte mici, mai puțin de 2 g la un 
adult de 70 de kg, este element constitutiv pentru 
mai bine de 200 de enzime din cele peste 1.000 
care ne gestionează viața. Seleniul, un 
antioxidant puternic,se găsește în corpul uman în 
cantitate de 20 mg. Se spune că într-o lingură de 
supă cu polen crud se găseste cam de 5 ori doza 
zilnică recomandată de seleniu. Foarte important 
de știut este că seleniul leagă metalele grele 
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aflate în surplus in corp, sub forma de selenuri 
stabile, care sunt ulterior eliminate. Borul, un 
element puțin cunoscut, este necesar pentru 
rezistența oaselor, stimulează funcțiile cerebrale, 
favorizează somnul, contribuie la reglarea 
secretiilor hormonale.  
     Polenul e un aliment funcțional și 
nutraceutic. În medie, polenul poliflor conține 
proteine 23,7 %, lipide 4,8 %, glucide 27,8 %, 
apa 7-11 %, fibre solubile și insolubile 13-14 
%. Proteinele se găsesc în polen în proporție mai 
mare decât în carne, iar mare parte dintre ele 
sunt sub forma de aminoacizi. Bogația de 
aminoacizi întrece în medie de trei ori oul,brânza 
și carnea.  
     Numarul reacțiilor chimice (cunoscute) care 
au loc în organismul uman este de ordinul miilor. 
Aproape toate acestea sunt catalizate de către 
enzime. Acțiunea lor este esențială pentru că fac 
posibilă desfășurarea fluentă a unor reacții 
chimice la temperaturi și presiuni cu mult mai 
mici decât 37°C.  
    Unele legende românești plasează albina la 
începutul lumii, participand, cu propriile ei 
sfaturi sau cu idei furate de la arici, la crearea 
Pământului, alaturi de Dumnezeu. 
     Pe albină Tatal Ceresc a creat-o aruncând 
niște grăuncioare peste flori. În popor se mai 
spune că albinele sunt tare iubite de Dumnezeu. 
Albina e sfântă, pentru ca "din ceara pe care o 
produce se fac lumânările" și, fără ea, "omul nu 
poate nici la moarte, nici la naștere și nici la 
cununie".  
     Ritualuri străvechi păstreaza, an de an, 
hărnicia albinelor. Astfel, în Bucovina, când se 
scot, primavara, stupii de la iernat, se stropesc cu 
o crenguță de susai, cu aghiazma de la 
Bobotează și se descântă: "Harnici să fiți, / 
Dimineața să vă treziți, / Să vă duceți și să vă 
hrăniți, / Câmpii să-i alergați, / Averea să v-o 
câștigați / Din roua cerului / și din grăsimea 
pământului / S-aduceți folos stăpânului!". Când 
toți stupii au fost asezați la locul lor, se pun noua 
ace, neîntrebuințate, în urdinișul primului stup, 
descântându-se: "Vă dau armele turcului / și-ale 
neamțului / și-ale muscalului, / Să nu vă poată 
strica / Alte albine / Străine. / Da nici voi să nu 
cătați / Pe altele să stricați! / De pământ să vă 
prindeți, / Grămăgioară să ședeți, / Cum stă 
poporul / În ziua de Bobotează / Pe lângă preotul 
/ Care stă și cetește / și apa o sfințește!" . 
     Nu numai în basme, ci și în realitate albinele 
sunt conduse de o regină sau matcă. Legendele 
românești mai spun că peste toate aceste gâze 

minunate stăpânește Zâna Albinelor, care are 
trup de albină, cap de femeie, și vorbește 
omenește.  
     Despre albine, apreciindu-li-se neprihănirea, 
în popor se spune că s-au născut din lacrimile 
Maicii Domnului și sunt ocrotite de Sânziene și 
de alte făpturi fermecate. Tot în popor se spune 
că "Albina face miere, / Mierea se face ceară, / 
Ceara se face făclie, / Făclia se aprinde, / Raiul 
se deschide, / Maica Domnului în brațe pe toți ne 
cuprinde". 
   Legislatia româna include polenul în categoria 
produselor animale. Dat fiind fiind faptul că 
suntem în postul Învierii Domnului, părinții 
bisericii spun că se poate considera un produs de 
sec. 
   Polenul poate fi un valoros reprezentant pentru 
aserțiunea lui Hipocrat: „ Alimentele să vă fie 
medicamente și medicamentele să vă fie 
alimente”. 
Bibliografie:  
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stuparului.htm 
3. http://www.ziare.com/magazin/inedit/imagini-
din-lumea-invizibila-polenul-galerie-foto 
4. http://www.melidava.ro/naturiste/polen-crud-
utilizare.html 
5. http://ro.wikipedia.org/wiki/Polen 
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COUCH POTATOES 

 
COZMA ALINA 

 COLEGIUL TEHNIC TRANSILVANIA 
    BAIA MARE 

 
From the beginning of television 

everyone knew that some repercussions will 
come afterwards.Nobody expected the huge 
changes made in the human behavior by 
television. But with the increasing number of TV 
owners everywhere around the world, watching a 
tremendous amount of hours or just sitting and 
doing nothing, not even at least some physical 
activity, has become a serious problem. It’s 
about the so called “ couch potatoes”. This kind 
of people tend to stay in front of a TV without 
even trying to do  some moving or 
exercises.They spend a great amount of hours 
per day in front of TV, playing games but most 
of all avoiding anything that involves moving or 
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doing something that will break their comfort 
zone. Of course it’s not productive, but also it’s 
not healthy. It’s disturbing because more and 
more people tend to live their lives this way, 
eating while watching TV, sleeping and 
repeating the cycle. Such a sedentary lifestyle 
can lead to loneliness, anxiety, obesity, 
depression, diabetes and  cardiovascular 
diseases.  

Of course, everyone need some time to 
relax and spend it without doing anything at all, 
but it’s wrong when this type of living becomes 
a daily routine. Scientific research have proved 
that having such an poor and lazy lifestyle 
cannot just affect your body and weight, but 
even your cells.The fat cells called preadipocytes 
cells are the ones that can evolve into fat cells 
even more quickly if you sit around and do 
nothing. What’s more alarming is that the 
damage is irreversible, meaning that even if you 
go to the gym, go running or cycling you can’t 
fully compensate the amount of hours spent 
stretched in front of your television. Another 
factor that may lead to become a couch potatoe 
is nutrition. 

 
A healthy and diverse alimentation may 

slow the process and give you the energy to 
move more instead of just sitting and wasting 
time in front of your TV, but if you choose junk 
food over a healthy diet you are making a big 
mistake. So you will tend to sit in front your TV 
almost every day, not doing anything at all and 
eating junk food. This is the easiest way to 
obesity and as a consequence, your life can 
change in a way you would never expect. And 
it’s not about the look you are going to have, 
that’s fine, but about the very symptoms of 
obesity leads to, such as the two types of 
Diabetes, stroke and hearth diseases. Things like 
this turn your life forever, sometimes even take it 
because the deaths caused by obesity are 
increasing year by year, as this is becoming a 
serious medical condition what should be treat 
with seriousness. Your state could get worse 
very quickly and may find yourself in some 

cases in what you are diagnosed with morbid 
obesity.  

Along with this comes the mental state 
you will find yourself in as most of these people 
fall in severe depressions, even become 
disgusted by their own body.   

 
But being a couch potatoe is not just an 

unhealthy life style. It’s also a very relaxing way 
to let the days pass by. Some couch potatoes 
don’t care about their looks or about what is 
going on around them. Their only worry is what 
games they will play next, what they will read or 
watch, and what they will eat. But most of them 
are loners as they isolate themselves because of 
their way of life-as I have already said-there are 
some effects you can get if you let this get of 
your hand. 

So in my opinion, everything must be 
done with some kind of limits, so you won’t 
degenerate in something you don’t want to 
become. You must exercise, choose your diet 
with more attention, and don’t let yourself fall in 
laziness, because with every day spent doing 
nothing you come closer to turn yourself into a 
potatoe. And it’s not alright for the long run, not 
for you and not even for your family. But let’s 
not despair, even if you find yourself in this very 
description, you can always change something in 
your life, you can always improve, and with a 
little luck and faith, even get fit and regain your 
better look. You just need the will to accomplish 
every goal you set for yourself. 

 

CE SUNT ALIMENTELE BIO?  

Elev: Ciulean Alexandra - Clasa a IX a D                                                                              
Colegiul Tehnic C. D. Nenitescu                                                                       

Profesor coordonator: 
Ţelman Andreea 

 Alimentatia bio a 
devenit o tendinta globala, 
fiind reprezentata de 
alimente obtinute in urma 
unor largi restrictii care au 
scopul de a scoate produse 
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cat mai naturale. Spre exemplu, alimentele bio 
nu sunt obtinute prin folosirea chimicalelor, 
pamanturile de cultura sunt intai detoxifiate sa 
zicem asa de substantele chimice, apoi se cultiva 
pe ele, plantele nu sunt grabite sa creasca, se 
respecta distanta dintre acestea, normele de 
irigare, animalele nu sunt hranite cu substante 
care le ingrasa si le grabesc cresterea, sunt tinute 
in medii nestresante pentru ele. Poate cel mai 
bun exemplu il reprezinta recentul scandal al 
oualor provenite de la gainile stresate. Ouale bio 
ar trebui sa provina de la gaini crescute in 
suficient spatiu si in aer liber. 

 Alimentele pe care le gasim acum in 
magazinele mari sunt obtinute in conditii 
“industriale”, conditii care au ca scop principal 
obtinerea a cat mai multor produse vandabile, 
intr-un timp cat mai scurt si cu cheltuieli 
investite cat mai mici. Asadar, pentru aceste 
beneficii ale producatorului sunt folosite 
substante care grabesc cresterea plantelor si 
copacilor, animalele sunt crescute in spatii tot 
mai mici, impachetarea si imbutelierea 
alimentelor se face in asa fel incat acestea sa se 
conserve si sa reziste cat mai mult, ca in final sa 
constatam ca toate aceste procese implica un 
numar mare de chimicale care ne pot afecta 
sanatatea. 

 Intr-adevar, se considera ca alimentele 
bio aduc un plus de vitamine si minerale, sunt 
sarace in toxine, ajutand in felul acesta 
mentinerea sanatatii. Insa pentru noi, romanii, 
preturile foarte piperate ale acestor alimente nu 
ne sunt tocmai accesibile. In alta ordine de idei, 
noi avem propriile noastre alimente bio 
provenite de la vanzatorii din mediul rural pe 
care ii gasim in piata si care vand "cele mai bio" 
alimente la preturi de 10 ori mai mici decat cele 
din magazinele Bio! Dar care din pacate sunt tot 
mai marginalizati de standardizarea pietei si de 
altii care, sa zicem, se descurca mai bine. 

 Am putea sa ne mentinem sanatatea in 
limite destul de bune dincolo de tendinta de 
consum a alimentelor bio daca alimentatia 
noastra ar contine mai multe mancaruri gatite, 
supe preparate in casa, garnituri de legume, fie 
ele si non-bio, carne la cuptor, fiarta sau la 
gratar, cereale integrale,multe lactate, branzeturi, 
doua iaurturi in fiecare zi si apoi o salata pe zi si 
trei fructe. Fara mezeluri, margarina cea de toate 
zilele, nu mai mult de jumatate de paine pe zi, nu 
mai mult de o portie de carne la masa de pranz, 
daca am bea doi litri de lichide pe zi care sa 
exlcuda sucurile, fiind constituite din apa, ceaiuri 
si lapte, poate si-o cafea... Daca am renunta la 
fast-food, la chipsuri, rontanele, la cartofii prajiti 
si alte mancaruri prajite, la grasimile din carne, 
consumand numai carne de pui, curcan sau peste, 
daca am renunta la prajituri si alte dulciuri, la 
fainoase, la obiceiul de a manca haotic, la alcool, 
tigari... Practic, daca ne-am simplifica meniul si 
orele de masa, ne-am face viata si mai usoara, 
dar si mai sanatoasa. Iar daca ne rezervam si o 
jumatate de ora pe zi macar pentru o plimbare, 
daca nu pentru cateva exercitii fizice, atunci cu 
siguranta ne-am spori serios atat durata de viata, 
cat si calitatea ei. Poate ca este mai important ce 
alegi sa mananci si mai ales cat si cum mananci.  
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Lista persoanelor participante la  
 S.O.S. – PRODUCŢIA DE ALIMENTE ! 

proiect educaţional cuprins în 
 Calendarul Concursurilor Naţionale Şcolare organizate în anul şcolar 

 2013 – 2014 fără finanţare M.E.N., aprobat prin decizia nr. 24336 / 08.01.2014, la poziţia 31 
 

Ediţia a IV-a, Baia Mare, 10 aprilie 2014 
 

Nr. 
crt. 

Nume prenume elev / autor 
lucrare  

Acti-
vita-
tea 

Coordonator 
lucrare 

Şcoala 

1 Prof. CIOBANU ILEANA 
 

3 Prof. CIOBANU 
ILEANA 

 

Colegiul Tehnic de Industrie 
Alimentara Craiova 

Jud. Dolj 
2 Prof. DIMA IONEL 3 
3 Prof. DIMA LUCIA 3 

Prof. DIMA IONEL 
Prof. DIMA LUCIA 

COLEGIUL TEHNIC „ ION 
MINCU ” TIMI ŞOARA 

4 Prof. Constantinescu Mirela 3 
5 Manaşc Nicoleta 1 
6 Andrei Mădălina 1 

Prof. Constantinescu 
Mirela 

 

Colegiul Tehnic 
« Danubiana » Roman, jud. 

Neamţ 
7 Prof. CONCIATU 

LOREDANA 
3 

8 DRAGAN DANIELA  1 
9 BĂNESCU GIORGIANA  1 

Prof. CONCIATU 
LOREDANA 

 

LICEUL PEDAGOGIC ,,C.D. 
LOGA,, CARANSEBEŞ 

Jud. Caraş Severin 

10 Prof. Ica Mǎcicaş Floarea 
Ana 

3 Prof. Ica Mǎcicaş 
Floarea Ana 

 

Colegiul Tehnic de Industrie 
Alimentara Craiova, Jud. Dolj 

11 Prof. MARINESCU GINA 
 

3 Prof. MARINESCU 
GINA 
 

Colegiul de Industrie 
Alimentară ,,Elena Doamna,, 

Galaţi 
12 Prof. SUFIDEANU 

IULIANA 
 

3 Prof. SUFIDEANU  
IULIANA 

Şcoala Gimnazială Specială 
Pentru Deficienţi De Auz 
”Sfânta Maria” Bucureşti 

13 Prof. POPESCU cArmEN 3 
14 Elefteriu Cristina 2 
15 Toader Nicoleta 2 

Prof. POPESCU 
CARMEN 
 

Colegiul de Industrie 
Alimentară “Elena Doamna” 

Galaţi 
16 Ing. Ardelean Luminiţa 3 Ing.Ardelean 

Luminiţa 
Colegiul Tehnic Transilvania, 

Baia Mare 
17 Nadhazi Alexandra 1 
18 Pop Roxana 2 
19 Bota Ştefania 2 

Prof. Mois Olimpia 
Maria 

20 Blidar Melisa 2 
21 Kaitar Melisa 2 
22 Pop Roxana 2 

Prof. Cosma Adina   

23 Budǎu Lavinia 2 
24 Nadhazi Alexandra 2 
25 Pop Roxana 2 

Prof. Conţ Laura 

26 Neşte Paul Ovidiu 2 
27 Bâlc Marian 2 
28 Pintea Maria 2 

Prof. Man Anca 

29 Boer Roberta 2 
30 Pintea Maria 1 
31 Zerni Andreea 2 

Prof. Moldovan 
Cristina 

32 Pintea Maria 1 Prof. Sǎlǎjan Raluca 

Şcoala Gimnazialǎ « Vasile 
Alecsandri » 
Baia Mare 
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33 Zerni Andreea 2 
34 Blidar Alexandra 2 
35 ARDELEAN 

ANDRADA 
1 

36 CRĂCIUN MARIA 2 
37 TĂMÎIAN DORUŢA 2 

prof. ŞANDRU 
MIRELA 

 

Colegiul Tehnic “CD 
Neniţescu”  Baia Mare 

38 Prof. Nagy Laura Magdalena 3 
39 RADU ANDRADA 2 
40 MUTHI SONIA 2 
41 OŞAN ŞTEFANIA 2 
42 GĂLĂŢANU IUSTINA 2 
43 FONAI CĂTĂLIN 2 
44 MOLDOVAN BOGDAN 2 
45 BOCUŢ OANA 1 
46 DEBREŢENI ELA 1 

Prof. Nagy Laura 
Magdalena 

Colegiul Naţional "Gheorghe 
Şincai" Baia Mare 

47 Demeter Andra - elevǎ 
 

1 Prof. CHIS 
MIHAELA 

Liceul Teoretic Emil 
Racovita, Baia Mare 

48 Tomoiagă Crina- elevǎ 
Liceul Teoretic Emil 
Racoviţă, Baia Mare 

3 Prof. DUŢĂ 
CAMELIA 

 

Colegiul National Mihai 
Eminescu, Baia Mare 

49 Tomoiagă Ileana 
 

1 prof. GLODEAN 
DANA 

Liceul Teoretic Emil 
Racovita, Baia Mare 

50 Ferenti Ionut 
 

1 Prof. MIC VALERIA 
 

Liceul Teoretic Emil 
Racovita, Baia Mare 

51 Anania  Adina 1 Prof. Cristian Radu 
Tisăli ţă 

Liceul Tehnologic Marmaţia, 
Sighetu Marmaţiei 

52 Prof. BARBU OCTAVIA 3 
53 NEAGU VALENTINA  1 
54 STAN DANIEL  2 

Prof. BARBU 
OCTAVIA 
 

Colegiul Agricol „Dr. C. 
Angelescu” Buzău 

55 Prof. Mureşan Caterina 
Adriana 

3 Prof. Mureşan 
Caterina Adriana 

56 Prof. Dale Camelia 3 Prof. Dale Camelia 
57 ROB ROXANA  1 Prof. Barbur Maria 

Colegiul Tehnic 
“Transilvania” 

 Baia Mare 

58 Prof. VULPE CARMEN  3 
59 RĂGĂLIE OANA  1 
60 CHIVU OANA SIDONIA 2 

Prof. VULPE 
CARMEN RODICA 
 

Colegiul Tehnic “General 
Gheorghe Magheru” 
Tg-Jiu, jud. Gorj 

61 Prof. CRĂIŢĂ MARIN 3 
62 POMÂRLEANU 

ELENA 
2 

Prof. CRĂIŢĂ 
MARIN 

 

COLEGIUL “BRAD 
SEGAL” TULCEA 

 
63 Copaciu Paula 1 
64 Prică Ştefana 1 

Prof. SZEKELY 
ŞTEFANIA 

Liceul Teoretic ”Mihai 
Eminescu” Cluj-Napoca 

65 Popa Ioana 1 
66 Rad Andreea 1 

Prof. SZEKELY 
ŞTEFANIA 

Şcoala Gimnazială „Emil 
Isac”, Cluj-Napoca 

67 Prof. BĂNUŢĂ AMALIA 3 
68 AŢURCĂNIŢEI 

ALEXANDRA 
1 

69 MĂRGESCU LUCIA 2 

Prof. BĂNUŢĂ 
AMALIA 
 

Liceul Tehnologic 
 nr.1, Mărăcineni 

Jud.Argeş 
70 Grecu Bianca 1 
71 Grecu Maria 1 

Prof. Pop Nicoleta Liceul Teologic Penticostal 
Baia Mare 

72 Hereş Liviu 2 
73 Lucaci Paula 2 
74 Grecu Bianca 2 

Prof. Pop Daniel Liceul Teologic Penticostal 
Baia Mare 
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75 Grecu Maria 2 
76 Prof. Bonaţ Ioan  3 
77 Maxim Helga 2 
78 Pop Claudia 2 
79 Achim Ionuţ 2 
80 Ciocotişan Sefora 2 
81 Nagy Thomas 2 
82 Florean Roxana 2 

Prof. Bonaţ Ioan 
Gheorghe 

Colegiul Tehnic Transilvania 
Baia Mare 

83 Cristea Cristina 2 Prof. Robotin Anca Liceul Sanitar Baia Mare 
84 Juleştean Diana 2 
85 Rus Ioana 2 
86 Ieudean Letiţia Bianca 2 

Prof. Pop Viorel Centrul Şcolar pentru 
Educaţie Incluzivǎ Baia Mare 

87 CIURDAŞ  
PERSIDA DEBORA 

1 Prof. POP ADRIAN 
IOAN 

Colegiul Naţional "Gheorghe 
Şincai" Baia Mare 

88 Prof. Tordai Carmen 3 
89 Manea Paula Raluca 1 
90 Timar Paula 2 

Prof. Tordai Carmen 
  

Liceul Tehnologic 
“Constantin Brâncuşi”  
Loc.Sfântu Gheorghe  

91 Prof. Marin CONSTANŢA 3 
92 Matei  Ticuţa Florentina 1 
93 Conea Bianca 1 

Prof. MARIN 
CONSTANŢA 

 

Liceul  Tehnologic 
,,Meserii Şi Servicii“ Buzău 

94 Ardeleanu MIHAELA 2 
95 POPESCU ADRIANA  2 
96 PETCU RAIRA  2 
97 URIAŞU GEORGIANA 2 

Prof. Anton Elena 
 

LICEUL TEHNOLOGIC DE 
INDUSTRIE ALIMENTARĂ 

FETEŞTI 

98 DUICU ROXANA  2 
99 PĂUN RALUCA  2 
100 VIŞAN  DIANA EMILIA 2 

prof. CHELBEA 
CRISTINA 
ŞTEFANIA 

LICEUL TEHNOLOGIC DE 
INDUSTRIE ALIMENTARĂ 

FETEŞTI 
101 Prof. STOICA GABRIELA   3 
102 Prof. GOGA GEORGETA 3 

STOICA 
GABRIELA BETI,  

LICEUL DE INDUSTRIE 
ALIMENTARĂ FETEŞTI 

103 Ghintuială 
Mioara-Adela 

1 Ardeleanu Blaga 
Nicuţa 

Colegiul "Elena Doamna" 
Galaţi 

104 COZORICI MIRUNA 2 prof. CONSTANTIN 
VERA 

ŞCOALA ION CREANGA   
SUCEAVA 

105 STROIE  FILOFTEIA 3 
106 APOSTOL CRISTINA   1 
107 VÎRLAN CRISTINA       1 

Prof. STROIE  
FILOFTEIA 

 

COLEGIUL AGRICOL „ 
DR. CONSTANTIN 

ANGELESCU”, BUZĂU 
108 Prof. MEREUŢ MIRELA  3 
109 Prof. RADU CLAUDIA 3 
110 Ianco Ştefania - elevǎ 3 

Prof. MEREUŢ 
MIRELA 
MARIANA 

COLEGIUL ECONOMIC 
,,PINTEA VITEAZUL,, 

CAVNIC 
111 Prof. POPESCU IONELA  3 
112 DIACONU ANAMARIA 2 
113 POPESCU CONSTANTIN  1 

Prof. POPESCU 
IONELA SIMONA 

 

LICEUL TEHNOLOGIC 
OLTCHIM. RÂMNICU 
VÂLCEA, Jud. Vâlcea 

114 AVRAM ALEXANDRU 2 
115 TĂMĂŞANU FLORIN 2 

Prof. AGAPIE 
NICOLETA  

LICEUL DE IND. ALIM. 
FETEŞTI 

116 Prof. Rogojan Zorica 3 Prof. Rogojan Zorica 
117 Prof. Buftea Anuţa 3 Prof. Buftea Anuţa 
118 m.i. Bodnar Daniela 3 
119 Horvat Iosif 2 
120 Volner Cristian 2 

m.i. Bodnar Daniela 

Colegiul Tehnic Transilvania 
 Baia Mare 

121 BOICIUC GEORGIANA 1 
122 POP  ROXANA 1 

COLEGIUL TEHNIC “C. D. 
NENIŢESCU”  

123 NEMEŞ MARIA 1 

Prof. MICLĂUŞ 
DORINA CARMEN 

 COLEGIULTEHNIC 
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124 SAMU DAIANA 1 TRANSILVANIA 
125 IUGA ALEXANDRA 

 
2 LICEUL TEORETIC “EMIL 

RACOVIŢĂ” 
126 IORGA CLAUDIU 2 
127 ŞTEFAN VASILICA 2 

Prof. Bordeianu Jeni - 
Mirela,  

Liceul Tehnologic de 
Industrie Alimentară Feteşti 

128 Prof. DORCA LIVIA 3 Sc. Gimnazială Cerneşti 
129 Şutu Daniela Ionela 2 
130 Horgoş Valentina Irina 2 

Şcoala Gimnazială Cerneşti - 
Structura Trestia 

131 Marc Ioana 2 

Prof. DORCA LIVIA 
 

Sc. Gimnazială Cerneşti 
132 Lucaciu Raluca 2 prof. MUREŞAN 

SIMONA  
Lic. Tehnologic Traian Vuia 

Tăuţii M ăgherăuş 
133 Prof. MORAR  AVIA  3 
134 NISTOR OANA 1 

Prof. MORAR  
AVIA CARMEN 

COLEGIUL ECONOMIC 
”IULIAN POP” 
CLUJ-NAPOCA 

135 Prof. POP MIRELA-
EMILIA 

3 Prof. POP MIRELA-
EMILIA 

Şcoala Gimnazialǎ Bǎseşti, 
jud Maramureş 

136 Bota Ştefania 1 
137 Varga Delia 1 
138 Satmari Laura 2 

Prof. Liber Ana 

139 Andercǎu Florina 1 
140 Chiş Narcisa 2 
141 Ianoş Paula 3 

Cerneştean Florica 
Lia 

Şcoala Gimnazialǎ “Vasile 
Alecsandri” 
Baia Mare 

142 Prof. Fodo Daniela 3 
143 Conţ Mădălina 1 
144 Urşan Melania 2 

Prof. Fodo Daniela 

145 Prof. Hauler Coralia 3 Prof. Hauler Coralia 

Colegiul Tehnic Transilvania 
Baia Mare  

146 Prof. BLAJ IOANA  3 
147 Prof. ŞOVRE DINUŢA 3 

Prof. BLAJ IOANA 
CORINA 

ŞCOALA GIMNAZIAL Ă 
CERNEŞTI –TRESTIA 

148 Tătar Roxana 1 
149 Nemeti Laura 1 

Prof. Morariu Călin 
Prof. Buda Crina  

150 Mogovan Ramona 2 Prof. Pop Alina   

Colegiul Economic „Nicolae 
Titulescu” Baia Mare 

151 ROMAN DANIELA 2 
152 COSTINAŞ COSMIN 2 

prof. TAŞCĂ 
CRISTINA 

153 Ciceu Sebastian 1 Prof. Beşleagǎ Anca 
154 Prof. Cardoş Maria Daniela 3 Prof. Cardoş Maria  
155 Dragoş Ionela 2 Prof. Bobincǎ 

Nicoleta  
156 Pop Rǎzvan 2 Prof. Pop Daniela 
157 Prof. Şpan Mihaela 3 Prof. Şpan Mihaela 
158 Prof Pop Aurel 3 Prof Pop Aurel 
159 Prof. Todoruţ Victor 3 Prof. Todoruţ Victor 

Colegiul Tehnic Transilvania 

160 Ţiclea Denisa 2 
161 Alba Rebeca 2 

Prof. Luca 
Magdalena 

Liceul Teologic Penticostal 
Baia Mare 

162 NEGREA BEATRIX 3 
163 TRINŢALIN SERGIU 1 

Prof. NEGREA 
BEATRIX 

Lic. Regele Ferdinand 
Sighetu Marmatiei 

164 IONUT CATALINA 1 
165 FILIP LAVINIA 2 
166 VAIDA DANIELA 2 

PROF. ARDELEAN 
DELIA 
 

ŞCOALA GIMNAZIALA 
NR.1 SEINI 

167 CIUCIOI 
IOANA-MARIA 
 

1 Prof. DIACONESCU 
DANA 
 

LICEUL TEHNOLOGIC 
 “C. DOBRESCU” 

CURTEA DE ARGEŞ 
168 RANG CEZARA-MARIA 1 Prof. AZOITEI SCOALA GIMNAZIALA 
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169 DUDUC MIRUNA 2 
170 Ştefǎniţa ALEXANDRA 2 

CARMEN 
 

“SPIRU HARET” BACAU 

171 Prof. MOISE MIHAELA  3 
172 înv. ISPAS DOINA 3 
173 CARACUDĂ BIANCA  2 
174 TODOSICIUC CRISTINA 1 

Coordonatoare:  
Moise Mihaela Ionela 
şi Ispas Doina 

ŞCOALA GIMNAZIALA 
NR. 22  

”I. C. BRĂTIANU” 
CONSTANTA 

175 OPRIŞ IONATAN- 
CRISTIAN 

2 Prof. MEZEI 
SIMONA 

Liceul Teoretic” Emil 
Racoviţă” Baia Mare 

176 Prof. BOHĂLŢEANU I. 3 
177 CARDAŞ DENIS FLORIN 2 
178 VASILE  IULIA 1 

Prof. 
BOHĂLŢEANU 
IONICA 

ŞCOALA NR. 22 
 ”I. C. BRĂTIANU” 

CONSTANŢA 
179 Pop Daria 1 
180 Nistor Ciurba Andrei   1 
181 Mischian Horaţiu-Călin    2 
182 IUGA David-Dan  2 

Prof. SZEKELY 
SANDOR CSABA 

Colegiul Naţional Emil 
Racoviţă 

Cluj-Napoca 

183 prof. Ionescu Irina 3 
184 Draguş Gabriela 1;2 
185 Istrate Adina 2 

prof. Ionescu Irina 
 

186 Prof. GUŢU MIHAELA 3 Prof. GUŢU M.  

Liceul Tehnologic nr.1 
Cudalbi 

Jud.Galaţi 
187 Prof. PLEŞA MARIA  3 
188 DINEL CRISTI 1 
189 FLORESCU ADRIAN 1 
190 BOIAN IULIAN 1 
191 PÎRVU ROXANA 2 
192 PATRU CATALIN 2 
193 STROIE MARIUS 2 

Prof. PLEŞA 
MARIA CARMEN 

 

LICEUL TEHNOLOGIC 
MIHAI VITEAZUL PITE ŞTI 

194 Prof. CÎRLEA ELENA 3 Prof. CÎRLEA E. Colegiul “Mihai Viteazul”, 
Bumbeşti -Jiu, jud.Gorj 

195 Prof. ANCA SIMONA 3 
196 Prof. GRUIE IOAN  3 
197 Prof. PAŞCA MĂRIOARA 3 
198 Prof. BURTA VOICU 3 

Prof. ANCA 
SIMONA 
 

COLEGIUL TEHNIC 
,,UNIREA” ŞTEI 

Jud. Bihor 

199 Prof. Bizo Ioana Veronica 3 
200 Şut David Valentin 2 
201 Aniţaş Georgiana Raluca 2 
202 Obsitoş Denisa 2 

Prof. Bizo Ioana 
Veronica 

 

Şcoala Gimnazialǎ „Alexiu 
Berinde” Seini 

203 Prof. ION DANA-IOANA 3 
204 PALADE DIANA 2 

Prof. ION DANA-
IOANA 

Colegiul "Elena Doamna", 
Galaţi 

205 Prof. POP 
ADELA TEREZIA 

3 Prof. POP ADELA 
TEREZIA 

COLEGIUL TEHNIC 
“AUREL VLAICU” 

206 Prof. Mǎrieş Adora 3 Prof. Mǎrieş Adora Colegiul Tehnic Transilvania 
207 Prof. PAP 

TIMEA- ODETTE 
3 Prof. PAP TIMEA- 

ODETTE 
LICEUL “ION IONESCU DE 

LA BRAD” SEINI 
208 STOICA ANA MANUELA 1 
209 ANDOR ADELINA 2 

Prof. BOLOŞ 
MILICA 

C.T. TRANSILVANIA  
BAIA MARE 

210 Prof. Couţi  
Maria Nicoleta 

3 Prof. Couţi  Maria 
Nicoleta 

Liceul Teoretic „Emil 
Racoviţă” Baia Mare 

211 Prof. SIMA MIHAELA 3 
212 LEBĂDĂ CAMELIA  2 
213 GONCIARUC ELENA  2 

Prof. SIMA 
MIHAELA 

 

Liceul Teoretic “Constantin 
Brâncoveanu”, Bucuresti 

214 Bârsan Paula 3 Studentǎ  Universitatea Tehnica Cluj-
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215 Vinţ Daniela Alexandra 3 Studentǎ  
 

216 Fabian Mihaela 3 Studentǎ 
217 Mate Andreea 3 Studentǎ 
218 Achim Cosmina 3 Studentǎ 
219 Babici Mihaela 3 Studentǎ 
220 Banianschi Roxana 3 Studentǎ 
221 Lazǎr Maria 3 Studentǎ 
222 Mirişan Dora 3 Studentǎ 
223 Mureşan Andreea 3 Studentǎ 
224 Timiş Violeta Claudia 3 Studentǎ 
225 Vlaşin Cǎtǎlina 3 Studentǎ 
226 Bode Adela 3 
227 Ariesan Oana 3 
228 Solomonean Daniela 3 
229 Petrici Manuela 3 

Studente  

230 Uleniuc Catrinel 3 studentǎ 
231 Păşcuţă Mihaela Ştefana 3 studentǎ 
232 Cozmuţa Ioana 3 studentǎ 
233 Farcaş Bianca 3 studentǎ 
234 PETRIŞOR 

ALINA CRISTINA 
3 studentǎ 

235 FRIŞAN 
VLĂDUŢ GEORGEL 

3 studentǎ 
236 Bode Adela Simina  studentǎ 
237 Solomonean Daniela  studentǎ 
238 Indrican Raluca  studentǎ 
239 Sitar Valentina Simona  studentǎ 
241 Ciocian Alexandra  studentǎ 

Napoca ,Centrul Universitar 
Nord Baia Mare 

242 GABOR MADALIN 1 
243 DRAGOI MIRCEA 2 

Prof. NISTOR 
FLORENTINA 

LICEUL TEHNOLOGIC “D. 
LEONIDA” CONSTANŢA 

244 Ciulean Alexandra 1 
245 Petrovan Gabriel 2 
246 Şovrea Marian Gheorghe 2 

Prof. Ţelman 
Andreea 

Colegiul Tehnic  
“C.D. Neniţescu” Baia Mare 

247 Bonaţ Elida Carmen Maria 2 Prof. Man Loredana Liceul de Arte Baia Mare 
248 Prof. TINC LUMINIŢA 3 
249 LEMIAN DIANA 2 

ŞCOALA GIMNAZIAL Ă 
„SIMION BĂRNUŢIU” 

250 PINŢOI  DAIANA 2 

Prof. TINC 
LUMINI ŢA 
 LICEUL „E. RACOVIŢĂ” 

251 TINC BOGDANA - NELIA  2 PROF. MICLE 
MARIA 

ŞCOALA GIMNAZIAL Ă 
„SIMION BĂRNUŢIU” 

252 TINC BOGDAN DAVID 2 PROF. ARDELEAN 
NINA 

ŞCOALA GIMNAZIAL Ă  
„L. BLAGA” BAIA MARE 

253 Prof. OŞAN MIRELA 3 
254 DOLHA LIDIA 2 

ŞCOALA GIMNAZIAL Ă 
„SIMION BĂRNUŢIU” 

255 POP  RAUL 2 

Prof. OŞAN 
MIRELA 
 ŞCOALA GIMNAZIAL Ă 

„ALEXANDRU IVASIUC” 
256 Prof. Pop Aurelia Maria 3 
257 Prof. Mihali Helga Angela 3 

Prof. Pop Aurelia 
Maria 

Şcoala Gimnazială ”Dr.Victor 
Babeş” Baia Mare 

258 Prof. Frânc Sorin Mihai 3 Prof. dr. Frânc Sorin  
259 Ing. Chiş Eugenia 3 ing. Chiş Eugenia 
260 Prof. Culic Liliana 3 Prof. Culic Liliana 
261 Enache Ştefan 1 Prof. Mǎnǎilǎ Oana 

Colegiul Tehnic Transilvania 
Baia Mare 
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262 Tecar Cǎtǎlin 2 Prof. Magdǎu 
Andreea Cristina 

263 Bonca Roxana 2 Prof. Raţa Natalia 
264 Cozma Alina 1 Prof. Ghiras Dǎnuţ 

Cornelica 
265 CISTELECAN 

ALEXANDRA 
2 

266 MARINA ANDREIA 
CRISTINA 

2 

PROF. FODOR 
ADRIANA 
 

LICEUL DE ARTE 
„SIGISMUND TODUŢĂ” 

DEVA 
JUD. HUNEDOARA 
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“Sănătatea este comoara cea mai preţioasă şi cel mai uşor de 
pierdut; totuşi cel mai prost păzită.” 

 E. Augier  
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