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Dragi cititori,

Intrând cu repeziciune în vâltoarea secolului al XXI-lea, cu respiraţia întretăiată, ca după o
cursă cu obstacole, ne întrebăm cu emoţie şi curiozitate, ce provocări sau ameninţări ne pândesc din
umbra lui?
Gândurile noastre se coagulează în răspunsuri precum: încălzirea globală, explozia bolilor
infecţioase şi a cancerului, poluarea, terorismul, conflagraţii, concurenţa roboţilor, ameninţare
extraterestră etc.
Stimate cititorule, te provoc să ieşi din zona ta de confort, să nu mai scrutezi orizonturi
îndepărtate, să renunţi la scenarii fanteziste şi să explorezi în proximitatea proprie. Vei descoperi că cea
mai mare provocare a secolului nostru este alimentaţia sănătoasă. Să mănănci sănătos! – e o frază atât
de simplă şi, totuşi, îndemnul ei este atât de complicat de urmat. Cine ne învaţă ce e sănătos azi? E un
flux de informaţii ce curge în torente copleşitoare pentru cititor, care se chinuie să deceleze ce
dăunează sau ce este propice sănătăţii. Alimentele demonizate ieri (exemplul ouălor), azi, potrivit unor
noi studii ştiinţifice, sunt puse pe piedestalul superalimentelor, iar cele încoronate ajung la statutul de
alimente de evitat (margarina).
În această căutare labirintică, care de cele mai multe ori se dovedeşte extrem de dificilă, firul
Ariadnei ne este oferit de revista Alimentaţie şi sănătate, editată de doamna profesoară Ghiras-Dănuţ
Cornelica. Cu un ton volubil, accesibil, lipsit de didacticism steril, promovează principiile unei
alimentaţii sănătoase, îmbogăţindu-ne cultura nutriţională.
Revista are misiunea de a crea cea mai accesibilă şi exaustivă sursă de cunoaştere a educaţiei
nutriţionale şi de a îndruma cititorul să adopte o dietă variată şi echilibrată, un stil de alimentaţie
sănătos, ce îi va asigura o viaţă lungă şi activă. Revista porneşte de la premisa că atâta timp cât
procesul de alimentaţie este unul voluntar şi conştient, înseamnă că este unul educabil, iar articolele
sale sunt axate tocmai pe principiul educaţiei nutriţionale. Secţiunile revistei vor cuprinde sfaturi
nutriţionale, diete sănătoase - reguli de aur ale longevităţii, combinaţii alimentare benefice şi
indispensabile pentru o viaţă lungă, precum şi reţete culinare devenite simboluri ale unor tradiţii
gastroculturale de excepţie. Revista va avea savoarea şi aroma unui festin cu bunătăţi felurite, dar
simplu servite, încăt să fie pe placul tuturor.
În speranţa că ţi-am stârnit curiozitatea, iţi doresc: POFTĂ BUNĂ LA CITIT!
Prof.dr. Adriana Gergeli
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Prof. Mile Paula
Tulburările alimentare sunt caracterizate printr-o perturbare persistentă a alimentaţiei sau a
comportamentului legat de alimentaţie, care conduce la modificări ale absorbţiei de alimente, şi care
afectează, în mod semnificativ, sănătatea fizică, psihică şi integrarea socială. Aceste tulburări pot
afecta, în egală măsură, atât femeile, cât şi bărbaţii.
Mâncarea are un rol important pentru viaţa fiinţelor, fie că vorbim de oameni sau animale. Dacă
animalele manâncă doar pentru a supravieţui, relaţia omului cu mâncarea este mult mai complexă:
uneori mâncăm anumite alimente pentru a ne vindeca, alteori mâncăm pentru a ne induce o stare de
bine sau nu putem mânca atunci când suntem stresaţi sau presaţi de anumite conjuncturi. Aceste
fluctuaţii sunt normale, însă atunci când aceste dezechilibre persistă ele pot reflecta, în mod categoric, o
anumită tulburare alimentară.
Conform datelor statistice aproximativ 3-5% dintre femei şi 1-3% dintre bărbaţi suferă de o
astfel de tulburare. Ceea ce este caracterisitc acestor afecţiuni este caracterul lor tabu: nici măcar
membrii familiei sau prietenii apropiaţi nu îşi dau seama de problemele celui afectat şi pot ignora
deteriorarea fizică şi psihică până în punctul în care recuperarea este foarte dificilă sau chiar imposibilă.
Cele mai des întâlnite tulburări alimentare sunt anorexia, bulimia, mâncatul compulsiv. Iată, pe
scurt, câteva caracteristici ale acestora:
Anorexia nervoasă: este caracterizată prin obsesia
pentru scăderea în greutate şi frica exacerbată de a lua în
greutate. Oricât de slabe ar deveni, persoanele afectate se
văd în continuare grase şi urâte, chiar şi atunci când
organismele lor sunt extrem de slăbite. Cei ce suferă de
această boala îşi rationalizează porţiile de mâncare şi fac
exerciţii fizice în mod exagerat, pentru a pierde calorii. De
asemenea, se observă o predispoziţie pentru amfetamine şi
pentru pastile care scad apetitul, care provoacă vărsături,
laxative, diuretice. Deseori apare voma indusă. Subnutriţia
provocată de anorexie poate deveni severă şi, de multe ori,
fatală.
Anorexiei nervoase îi sunt asociate şi alte tulburări
mentale. Când ajung sever subponderale, persoanele
afectate prezintă simptome depresive cum ar fi dispoziţia depresivă, izolarea socială, iritabilitate,
insomnie şi diminuarea interesului pentru sex. Pot avea preocupări în legătură cu mâncatul în public,
sentimente de ineficienţă, necesitatea de a controla ambianţa proprie, gândire infelxibilă, iar iniţiativa şi
exprimarea emotională devin extrem de restrânse.
La nivel psihologic, persoanelor afectate de anorexie le este frică de maturizare, au tendiţe
perfecţioniste şi obsessive, un nivel al stimei de sine scăzut şi tendinţe depressive.
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Bulimia nervoasă
Bulimia este legată de un ciclu de
hiperfagie (consumul de cantităţi enorme de
mâncare într-o perioada scurtă de timp), urmat de
simţul pierderii controlului asupra cantităţii de
mâncare îngurgitată, atitudine care duce la
adoptarea unor strategii greşite- laxative, diuretice,
pastille pentru slăbit, voma autoindusă- de ardere
a caloriilor consumate. Exerciţiile fizice intense,
folosirea unor medicamente sunt metode folosite
pentru controlul greutăţii.
Persoanele bulimice sunt văzute de familie
sau apropiaţi ca persoane echilibrate fizic şi
psihic, care se comport normal şi nu au o atitudine nesănătoasă faţă de mâncare sau societate, în
general.
La nivel psihologic, persoanele ce suferă de bulimia nervosă sunt impulsiv-compulsive, nu mai
deţin controlul asupra alimentaţiei (care pare să corespundă cu pierderea controlului emotional) şi au un
nivel de stimă de sine scăzut.
Hiperfagia/ mâncatul compulsiv
Hiperfagia este caracterizată de îngurgitarea unor cantităti mari de mâncare mai repede decât în
mod normal, de mâncatul până la aparitia sentimentului inconfortabil de saturaţie, de mâncatul excesiv
atunci când persoanei afectate nu îi este foame, de consumarea alimentelor în singurătate, de apariţia
dezgustului faţă de sine, a depresiei sau a vinei în urma supraalimentatiei.
La nivel psihologic, această tulburare este strâns legată de frustrările persoanei, neîmplinire
acesteia pe plan personal sau profesional.
Cauzele acestor tulburări alimentare pot fi diverse: cauze ereditare, o imagine deformată a
propriului corp, o tragedie familială, presiuni sociale, lipsa mâncării în copilărie, toate acestea pot
cauza declanşarea unor astfel de dezechilibre. Din păcate, nediagnosticate la timp precum şi negarea
persoanelor în cauză pot avea efecte dramatice, fizice sau psihice.

•
•
•

•

Bibliografie:
http://color-mind.ro/psihiatrie/ce-tulburari-tratam/tulburarile-alimentare-si-de-alimentatie/
http://www.castlecraig.ro/dependenta/dependente-comportamentale/tulburari-alimentare
Cooper, P.J. et al. 1987. The Development of the Body Shape Questionnaire. International Journal of Eating Disorders
2: 15-34.
DSM-IV-TR: Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 4th Edition, American Psychiatric Association,
200
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Prof. Moholea Maria, profesor de Limba şi Literatură român
La prima vedere o astfel de temă s-ar părea că nu are nimic comun cu textul literar. Cu toate
acestea sunt numeroase textele în care „servirea mesei” sub diferitele sale forme, devine un motiv
esenţial într-o serie de opere literare. La o lectură mai aprofundată a unor texte din diferite epoci
literare, s-au descoperit semnificaţii aparte demne de a fi împărtăşite într-un eseu despre consistenţa
culinară a unor ospeţe la curţile domneşti, la casele boierilor s-au în mediul de familie. În jurul mesei la
o cană cu vin se conturează portrete, se spun întâmplări, se leagă destine uneori chiar istorice, se petrec
în lumea de dincolo semenii noştri.
În literatura populară, basmele româneşti redau plăcerea omului pentru ospeţie. Orice final de
basm prezintă o nuntă de trei zile marcată de fericirea personajelor care se însoţeau. În unele basme
nunta ţinea şi mai mult având o continuitate –punte până astăzi, cu perspectiva ca şi noi să ne numărăm
printre invitaţi. În acest mod se exprimă ideea de comuniune cu generaţiile viitoare, dorinţa de bine de
împărtăşire a bucuriei cu ceilalţi.
Textele literare pe care le propunem spre analiză demonstrează faptul că indiferent de secol sau
spaţiu geografic, pentru omul obişnuit orice prilej pe care il oferă viaţa, a fost şi este un prilej de
ospeţie. Pentru omul simplu pâinea,vinul,carnea divers preparată, fructele şi plăcinta românească au
fost şi sunt principalele componente ale unui ospăţ.
Ideea de fast s-a născut la ospeţele domneşti din secolul XV-XVII.Ca mărturie stau cărţile
acestor secole. Începând cu secolul al XIX-lea ospăţul va fi privit din perspetiva recreerii unei epoci
istorice cu tot fastul ei sau va deveni un eveniment important în cadrul căruia se contureată caracterul
unui personaj.
Este necesar pentru a introduce textul literar a face o sumară prezentare-document a elemenelor
unui ospăţ. Oricare ar fi nuanţa acestuia, în orice timp şi spaţiu s-ar desfăşura vorbim de Ospăţul prim
al vieţii când fiecare membru participant joacă un rol conştient de valorile pe care le transmite şi de
Ultimul ospăţ cel care reface ultimul gest al ospătării. Dincolo de nivelul gastronomic şi de cel
obiectual este Darul ,reprezentat de comuniunea cu ceea ce se crede că s-a întâmplat la începuturi.
Ideea de ospitalitate presupune în primul rând „acceptarea celuilalt” şi din acel moment se distruge
simbolic noţiunea”de străin”cu care-l privim pe cel de lângă noi.Aşadar,Pâinea, Vinul, Sarea devin
principalele componente ale ospăţului,mai mult cu cât ele au rol de simbol. Astfel, Pâinea
întruchipează memoria familiei,suferinţa muncii depuse la semănat şi cules,dar şi bucuria facerii făinei
de grâu. Vinul întruchipează imaginaţia, libertatea ,atingerea divinului,dar şi moartea.Dacă pâinea se
împarte cu semenii, vinul nu se împarte, ci se oferă. Sarea se împarte ca şi pâinea şi presupune ca şi
aceasta o muncă deosebită în vederea obţinerii ei. În plus, sugerează dimensiunea spirituală a
existenţei, prietenia şi iubirea fără de care nu poţi trăi.
Din perspectiva textului literar considerăm că „ospăţul-masă” este un motiv literar destul de
frecvent, nu are dimensiunea unei teme, dar poate contribui la aşezarea acţiunii în timp şi spaţiu,
accentuând specificul acestor coordonate umane sau poate aduce un plus în prezentarea expresivă a
personajului. La o lectură atentă a textului se identifică dimensiunile ideii de ospăţ : Ospăţul Prim ca
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devenire în viaţă apare în basmul „ Povestea lui Harap- Alb”,al lui Ion Creangă sau chiar în „Sarea în
bucate”,basmul lui Petre Ispirescu.Ultimul ospăţ ca ieşire din această lume este exemplar descris de
Mihail Sadoveanu, în „Baltagul”.Imaginea muncii ţăranului pentru a avea pâine este prezentă în multe
creaţii literare, printre care „Moromeţii” de Marin Preda.” Limbuţia, imaginaţia care naşte povestea în
„Hanu-Ancuţei”,,”în faţa unei ulcele cu vin”; rolul de iniţiere ca moarte sau renaştere simbolică al sării
în „ Sarea în bucate”; bogăţia ospăţului ca parte importantă a ceremonialului de nuntă în „Nunta
Zamfirei”, sau ospăţul ca prilej pentru critica unei societăţi în „ Gargantua şi Pantagruel” sunt doar
câteva dintre aspectele prezentate în pagini de literatură .
În epopeea românească „Ţiganiada” autorul Ion Budai- Deleanu apelând la categoria estetică a
comicului,dublat de ironie, creează situaţii,întâmplări cu deznodământ neaşteptat.Tandaler,unul dintre
vitejii epopeii se dovedeşte” foarte priceput” la război,când îşi sfătuieşte semenii să se lupte „ cu ochii
închişi”ca să nu se sperie de duşmani. În acest mod se luptă cu o cireadă de boi, iar deznodământul va
fi unul fericit: nimeresc peste proviziile taberei părăsite a duşmanilor. În acel moment flămânzi şi
necăjiţi îşi imaginează raiul plin de bunătăţi culinare de dimensiuni hiperbolice:”Râuri de lapte dulce pă
vale/ Curg acolo şi dă unt pâraie,/Ţărmurile-s dă mămăligă moale,/ Dă pogăci dă pite şi mălaie!/O,ce
sântă şi bună tocmeală!/ mânci cât vrei şi bei făr’ osteneală.” De fapt irealul acestei descrieri nu este
altceva decât realitatea omului simplu, supus, rob flămând şi gol care visa la ziua în care va putea să-şi
aştearnă la masă mămăliga, laptele, pâinea, vinul şi pogăcile.
De altfel un meniu simplu, specific şi sănătos al poporului român. Ninic spectaculos.
Spectaculos este gigantismul imaginii construite ca într-un vis ,de autor:”râuri de lapte dulce”,”pâraie
de unt”.
Este în firea lucrurilor ca un povestitor gurmand, precum Ion Creangă provenit dintr-o zonă în
care ospeţia este la ea acasă, să construiască firul narativ al basmului său, în jurul unui ospăţ. Raţiunea
este simplă. În tradiţia românilor nu se porneşte la drum sau de la o casă fără a ospăta alături de
gazdă.Este un semn de preţuire şi de cinste pentru oaspete,dar şi pentru gazdă. Pornind de la această
„ bună intenţie” Împăratul Roşu amână momentul plecării lui Harap-Alb spre împărăţia lui VerdeÎmpărat invitându-l alături de însoţitori la un Ospăţ de proporţii imense, menit să-i ucidă.Basmul
adevereşte faptul că „ce-i prea mult strică”.Împăratul le prezintă consecinţa dacă „nu vor putea dovedi”
cât le va da:” v-aţi găsit beleaua cu mine...nu vă pară lucru de şagă.”. Un alt personaj negativ, Spânul,
pornind de la un ospăţ dat la Curtea Împăratului Verde, cu ocazia sosirii sale şi a lui Harap-Alb,
doreşte ca printr-un aliment din meniul servit” Salata”, să-l ucidă pe Harap-Alb, devenit slugă pentru
ca el să moştenească tronul unchiului său.
Ca urmare acest aliment extrem de benefic sănătăţii noastre, într-un anumit context se putea
transforma în arma ucigaşă a personajului, dat fiind faptul că pentru a obţine salata era nevoie de un
efort special. Cu ajutor divin va învinge răutatea Spânului.
Într-un alt basm „Sarea în bucate”, de Petre Ispirescu s-a realizat după părerea noastră, ritualul
sării. Acest condiment absolut necesar vieţii devine un simbol al morţii şi al renaşterii, dar şi un simbol
al ospitalităţii poporului român. Cu pâine şi sare ne-am întâmpinat din vechime şi prietenii şi duşmanii.
În basm sarea devine metafora iubirii filiale. Sensurile ei sunt însă mai profunde. Trăinicia
sentimentului de iubire a mezinei pentru tată stă în sintagma „ ca sarea în bucate”. Consecinţa este
alungarea fetei de la casa părintească. Scena finală este de o însemnătate aparte. Ospăţul poate fi

6

Revista şcolară
ş
ă „Alimentaţie
ţ şi
ş sănă
ănătate” nr.1/2017 - ISSN 2559-5202
interpretat ca un ritual, dar şşi ca iniţ
iniţiere
ţ
femininăă a noii stări
ă şşi a noii identităţi.
identităţ
ăţ Toate acestea se
desfăşoară în jurul sării, ca substitut al vieţ
vieţii, al ospăţului.
ăţ
Aşadar, după cum s-aa observat basmul românesc prolifereazăă importanţa
ţ unor alimente necesare
ţa
vieţii
ţţii noastre, des folosite în alimentaţ
alimentaţia
ţ tradiţională.Astfel,
ţ
ă
de importanţă
ţă vitalăă în evoluţia
evoluţţ celor doi
eroi Harap-Alb,
Alb, respectiv, mezina împaratului, sunt salata şi
ş sarea. Sensurile noi pe care le primesc ţţin
de înţelepciunea
ţ
populară:
ăă: Salata dăă vigoare, limpezeşte
şşte mintea, iar pentru a fi obţinută
obţţ
ă cere curaj,
isteţime,
ţ
comunicare cu ceilalţi
ţi din partea lui Harap
Harap-Alb.. Sarea devine metafora iubirii copilului faţa
faţ de
parinţi.
ţi. Modul subtil în care fata ss-aa folosit de lipsa acestui ingredient pentru a-şi
a
demonstra
sentimentele este un alt semn de înţelepciune a poporului.

1
2
3
4

BIBLIOGRAFIE:
Budai-Deleanu, Ion (1999). Țiganiad
iganiada. Timișoara: Editura Amarcord,Studiu
Studiu introductiv de G.I.
Tohăneanu, ediție criticăă de Florea Fugariu
Ispirescu,Petre, „Legendele
egendele sau basmele românilor”,1872
Vulcănescu,Romus,
ănescu,Romus, „Mitologia română
română”,Ed.Academiei,Bucureşti,1997
ş
Creangă,Ion ,”Povestea lui Harap-Alb”,Ed.
Alb”,Ed. Ion Creangă
Creangă.

Prof. Magdău
Magdă Andreea
Nucile constituie o bogatăă sursă de energie, conţinând mulţi
nutrieţi,
ţ antioxidanţi
ţ şi vitamine esenţ
esenţiale pentru o bunăă funcţionare
ţ
a
organismului. Nucile au fost, încăă din timpuri stră
străvechi asociate cu
intelectualii
ctualii deoarece forma lor seamă
seamănăă cu cea a creierului. Acum
ştim însă, ca pe lângă aceasta, ele sunt pline de factori care ajută la
păstrarea unei sănătăţi optime.
De foarte multe ori,
i, alimentele simple sunt şi cele mai bune.
Acesta este cu siguranţă
ţă cazul nucilor în care natura a pus un pachet aproape perfect de proteine (15 g/
100 g), grăsimi
ă
sănătoase
ă ăătoase (60 g), fibre (2,4 g), antioxidanţ
antioxidanţi,
ţ precum şşi multe vitamine (A, B, C, E şi
ş P)
şii minerale (sodiu, potasiu, calciu, magneziu, clor, fosfor, sulf, fier, cupru, zinc şi
ş iod).
Între
ntre cele mai cunoscute proprietăţ
proprietăţi
ăţ ale acestor fructe, cea mai popularăă este aceea avutăă asupra
funcţiilor
ţiilor cerebrale. De altfel, chiar forma miezului i-a făcut pe oameni, încă din antichitate,
ntichitate, să declare
nucile alimentele creierului. Observaţ
Observaţiile
ţiile empirice au fost demonstrate apoi prin studii ştiinţifice
ş ţ
care
au confirmat efectul benefic al nucilor în ceea ce priveş
priveşte
şte eliminarea „golurilor de memorie“ şşi
potenţarea capacităţilor intelectuale.
le.
1. Previn apariţia
ţia atacului vascular cerebral, atunci când sunt consumate, într-o
într cantitate de opt
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pe zi, arată un studiu realizat de cercetătorii americani de la Barcelona’s Hospital Clinico.
2. Reduc riscul de diabet de tip 2. Probabilitatea de face diabet zaharat scade cu 30% la
persoanele care consumă cel puţin 30 g nuci pe zi, de 5 ori pe săptămână. Grăsimile mono şi
polinesaturate ameliorează sensibilitatea la insulină.
3. Menţin ochii sănătoşi - un consum bogat de nuci, asigură oftalmologii americani la Brigham
Young University, împiedică distrugerea fotoreceptoarelor, cele mai importante celule ale retinei,
reducând semnificativ riscul de a dezvolta AMD (degenerarea maculară provocată de îmbătrânire).
4. Tratează tulburările de ritm cardiac. Efectul benefic este datorat prezenţei acidului alfa
linoleic în compoziţia lor.
5. Ameliorează bolile de stomac şi intestine: ulcere, dispepsii, iritaţii, pirozis, diaree,
constipaţie.
6. Protejează sănătatea oaselor şi a dinţilor, datorită conţinutului bogat de fosfor.
7. Combat cancerul de prostată. Cercetătorii de la University of California din Davis au
descoperit că nucile reduc nivelul factorului de creştere de tip insulinic 1 (IGF-1), care are un rol în
declanşarea cancerului la prostată.
8. Feresc femeile de cancerul mamar. Cercetătorii de la Universitatea Harvard au constatat că
un consum regulat de nuci - două sau mai multe porţii pe săptămână -, scade riscul de cancer la sân cu
până la 36%.
9. Pentru oase puternice - datorită conţinutului de proteine, nucile sunt excelente în întreţinerea
sănătăţii oaselor, dar şi a muşchilor, pielii şi celulelor. Întărirea oaselor ajută la prevenţia osteoporozei!
Cam 65 de grame zilnic este suficient pentru efect garantat!
Consumarea unui pumn de nuci in fiecare zi vă va
furniza necesarul de minerale, vitamine si proteine. Sunt
extrem de utilizate în producţia de biscuiţi, dulciuri şi
prăjituri.
Nu introduc calorii excesive la dieta zilnică. Cu
toate acestea, se pare că nucile nu duc la o creştere în
greutate, deoarece acestea ajută la reducerea poftei de
mâncare. Ele pot fi cu siguranţă parte a unei diete
sănătoase, dacă sunt consumate adecvat. Studiile
recomandă între 30 şi 60 de grame de nuci pe zi pentru a
obţine doar beneficiile. Dacă le consumă în exces duc la o creştere în greutate deoarece conţin grăsimi.
Acestea să se consume crude, în stare naturală, fară adaosuri de sare, ulei şi alte condimente: prăjite,
acestea deja se transforma în alimente nocive.

Bibliografie
http://adevarul.ro/sanatate/dieta-fitness/nucile-10-cele-mai-importante-beneficii1_54c12fc8448e03c0fddafb80/index.html
http://adevarul.ro/sanatate/medicina-naturista/alimente-consum-fac-rau-protejeaza-boli1_5086a95e8a39696866925fe1/index.html
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prof. Mărieş Adora
Socul (Sambucus L.) este un arbust din familia Adoxaceae, cu o înălţime de la 1 la 10 metri, cu
ramurile adesea curbate. Scoarţa acestuia are culoarea verde-gri şi este fisurată. Frunzele, apărute
primăvara, reprezintă o atracţie pemtru numeroase insecte şi mai ales pentru fluturii de noapte. Florile
hermafrodite, ce apar la începutul verii, sunt parfumate, pe când frunzele au un miros plăcut atunci
când sunt frecate în mâini. Fructele se prezintă sub forma unor bobiţe negru-violacee de 6-8 mm,
dispuse înn ciorchine.Fructele necoapte au un anumit gra de toxicitate. De la soc se foloseşte cam tot
(flori, fructe, frunze, scoarţă, rădăcini), atât la gătit cât şi pentru efectele terapeutice. De aceea se mai
spune că o tufă de soc e ca o farmacie. În afară de efectele curative, socul dă şi o aromă plăcută şu un
gust aparte anumitor preparate. În cele ce urmează, vă oferim două bunătăţi pe care le puteţi face din
florile şi fructele de soc:
1. Socata:
Ingrediente:
• 5 l apă plată
• 4 lămâi
• 5 flori de soc
• 4-5 linguri miere
Mod de preparare:
Într-un borcan de sticlă, turnăm cei 5 l de
apă şi punem 4-5 linguri de miere. Amestecăm
bine, ca să se topească mierea. Spălăm bine lămâile
apoi le tăiem felii şi le punem în borcan. Amestecăm iar. Spălăm florile de soc uşor ca să nu se scuture
şi le punem în borcan. Aşezăm borcanul la soare pentru fermentaţie. După 1-2 zile strecurăm socata şi
o punem la frigider.
2. Dulceaţă din fructe de soc:
Ingrediente:
• 1 kg fructe de soc
• 1 kg zahăr
• 150 ml apă
• 3-5 linguri zeamă de lâmâie
• 1 zahăr vanilat
Mod de preparare:
Fructele trebuie să fie culese atunci când sunt
coapte, au culoarea neagră şi sunt moi. Fructele
coapte se desprind de pe crenguţe, se spală şi se lasă să se scurgă de apă. Apa şi zahărul se pun într-un
vas şi se fierb până se formează un sirop mai gros. Se adaugă fructele de soc şi se lasă la fiert 40 -50 de
minute. Spre sfârşitul fierberii se adaugă zahărul vanilat şi zeama de lâmâie. Dulceaţa se pune în
borcane spălate şi sterilizate.
9
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prof. Hauler Coralia
În ultimele decenii, oamenii de ştiinţă au identificat un grup de fructe din întreaga lume pe care
le-au numit "superfructe", cele mai multe provin din locuri exotice şi au nume cel puţin neobişnuite.
Aceste fructe speciale, conţin niveluri ridicate de antioxidanţi, sunt bogate în vitamine şi minerale şi
fără îndoială constituie o garanţie a sănătăţii pentru cei care le folosesc.
Antioxidanţii sunt molecule capabile să încetinească şi să prevină oxidarea altor molecule
ajutând organismul să se apere împotriva radicalilor liberi. Radicalii liberi sunt molecule instabile care
caută în organism “prada” cu care se pot uni, formând legături chimice stabile. Au o activitate crescută,
distrug aparatul genetic al celulelor având efecte nocive asupra ADN-ului, îndeosebi la nivelul
mitocondriilor limitându-le funcţionarea, atacă structura membranelor celulare, blochează enzimele şi
perturbă funcţiile fiziologice, acestea ducând în final la limitarea funcţionarii organului respectiv.
Surplusul de radicali liberi este cauza tulburării funcţiei celulare care conduce la îmbătrânire
prematură, la alergii, la boli ale sistemului cardio-vascular, la ateroscleroză, varice ale membrelor
inferioare, artrită, cataractă, diabet, boala Alzheimer şi boala Parkinson, sindromul surmenajului cronic,
la procesele inflamatorii din ţesuturi şi articulaţii şi multe alte boli.
Teoretic, soluţia ar fi să se includă antioxidanţi în cantităţi mari în dietele noastre de zi cu zi.O
parte dintre antioxidanţi sunt produşi de propriul organism, dar din păcate odată cu înaintarea în vârstă
eficienţa acestui proces are de suferit. Natura însă are grijă să ne vină în ajutor prin faptul că
antioxidanţii se găsesc în mod natural în fructe şi legume, leguminoase şi nuci, cereale, produse din
cacao şi ciocolată, vin roşu, cafea şi ceaiuri, unele ierburi, condimente, uleiuri.
Superfructele sunt în general produse destul de scumpe, dar tot mai mulţi oameni încep să le
utilizeze în alimentaţie pentru beneficiile aduse sănătăţii lor.
Printre fructele mai puţin cunoscute care au primit atributul de "superfructe" se numără: acai,
maqui, goji, noni, mangustan, etc.
ACAI (EUTERPE OLERACEAE)
Legenda fructului acai s-a născut în luxuriantele păduri
tropicale din regiunea nordică a Braziliei. Fructul, cunoscut şi
sub denumirea de “fructul care plânge” de către aborigenii
locului, are o istorie interesantă.
Povestea spune, că fost odată un şef de trib care avea o
fiică ce se numea Iaca. În acele vremuri populaţia tribului suferea
de foame. Ca să-şi salveze comunitatea, şeful de trib a instituit o
lege prin care toţi nou-născuţii aveau să fie ucişi. Tocmai în acea
perioadă fiica şefului a dat naştere unui copil care a avut aceeaşi
soartă cu a celorlalţi nou-născuţi. Strivită de durere, fiica şefului
de trib s-a retras în coliba ei. Într-o noapte Iaca l-a visat pe
copilul ei plâgând şi s-a dus în căutarea lui. Dimineaţă oamenii tribului au găsit-o moartă ţinând în
braţe trunchiul unui palmier plin de fructe mici violet. Când şeful de trib şi-a văzut fiica şi pomul cu
fructe care ar fi putut să hrănească întreaga comunitate, a decis să anuleze legea. În numele fiicei sale,
se spune că fructele au fost denumite acai, prin inversarea numelui Iaca.
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Studiile dezvăluie că acest fruct conţine mai mulţi antioxidanţi decât strugurii, afinele sau alte
fructe. Este de asemenea o bună sursă de proteine, fibre şi acizi graşi omega 3, 6 şi omega 9.
Antioxidanţii foarte puternici din acai berry, în combinaţie cu acizii graşi esenţiali, au rol de apărare
împotriva bacteriilor şi infecţiilor virale menţinând în acelaşi timp sănătos sistemul imunitar.
Fructul acai conţine de asemenea o cantitate sănătoasă de fibre care realizează digestia mult mai
eficientă şi mai uşoară a hranei, menţinînd sănătatea colonului prin îndepărtarea resturilor alimentare,
toxinelor şi deşeurilor metabolice.
Într-un studiu efectuat pe şobolani hrăniţi cu o dietă bogată în colesterol, la care s-a adăugat
suplimentar pulpă de acai uscată s-a dovedit că aceasta a redus nivelul de colesterol total din sânge, dar
nu şi HDL-colesterolul şi nici activitatea superoxid dismutazei. Cu alte cuvinte, acizii graşi esenţiali,
dar şi fibrele din fructele acai ajută la reducerea colesterolului rău (LDL) şi în acelaşi timp menţin un
nivel sănătos de colesterol bun (HDL), protejând organismul de boli cardiovasculare. Aceiaşi acizi
graşi esenţiali ajută şi la absorbţia vitaminelor necesare precum, vitamina A, D, E, şi K.
De asemenea consumul de acai ne ajută să ne păstrăm inima sănătoasă, fructul fiind o bună
sursă de antocianine, compuşi ce se află şi în vinul roşu.
MAQUI (ARISTOTELIA CHILENSIS)
Este un fruct dulce, delicios, de culoare profund
violet, din regiunea Patagonia (pe teritoriul statelor Chile şi
Argentina) una dintre cele mai curate locuri de pe planetă.
Dar dincolo de gustul minunat, maqui oferă reale beneficii
de sănătate.
Dr. Ward Bond a vizitat Chile pentru a învăţa şi a investiga
proprietăţile acestui superfruct care a fost în mod tradiţional
folosit de indienii Mapuche pentru o varietate de afecţiuni,
cum ar fi: dureri în gât, diaree, ulcer, febră, diabet, tumori şi
alte maladii.
Fructul maqui conţine niveluri neobişnuit de ridicate
de antociani numite delfinidine. Delfinidina este o substanţă din familia flavonoizilor, care se găseşte în
cantităţi mai însemnate şi în coacăzele negre (mai ales în pieliţa fructelor), în petalele unor flori
violacee şi în unele soiuri de struguri negri. Cercetările medicale din ultimii ani în care s-au făcut studii
asupra efectelor curative ale flavonoizilor, au dus la rezultate remarcabile în ceea ce priveşte
delfinidina. Delfinidina s-a dovedit a fi cea mai eficientă substanţă de tip antocianidin în împiedicarea
formării vaselor de sânge care irigă ţesutul canceros (efect antiangiogenic). În felul acesta delfinidina
împiedică creşterea ţesutului canceros şi poate contribui la prevenirea şi tratarea cancerului.
De asemenea, este interesant faptul că prin consumul de fructe sau suc de maqui în timpul
mesei sau după, se obţine o creştere semnificativă a insulinei în organism. Acest lucru poate ajuta la
reglarea nivelului glucozei în sânge, precum şi la prevenirea formării de noi celule adipoase. Ca
rezultat, maqui se poate dovedi a fi un ajutor benefic în controlul greutăţii.
În plus, antocianii prezintă o puternică activitate antiinflamatore reducând implicit riscul de boli
degenerative care au la bază inflamaţia. Mai mult, pigmenţii din maqui berry pot împiedica dezvoltarea
celulelor maligne la nivelul colonului. Aceşti pigmenţi sunt implicaţi şi în prevenirea oxidării colesterolului
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în organism împiedicând astfel apariţia bolilor cardiovasculare, inclusiv infarct miocardic, accident vascular
cerebral şi rigidizarea arterelor.

NONI (Morinda citrifolia)
Noni este un fruct originar din insulele Pacificului, din
Asia şi Australia. Este fructul unui arbust peren (Morinda
citrifolia) care nu creşte prea înalt, are trunchiul drept, frunze
mari eliptice, flori albe tubulare şi fructe de culoare albgălbuie. Fructele coapte de noni au un gust amar şi un miros
caracteristic.
Noni este cultivat şi se utilizează în mod tradiţional
pentru beneficiile lui deosebite. Polinezienii îl folosesc de
2000 de ani pentru proprietăţile sale. Deşi se consumă în
special sucul fructelor, manuscrise vechi arată că se utilizau
atât frunzele, florile, scoarţa cât şi rădăcinile acestei plante
considerată magică.
Fructele noni conţin vitamine din grupul B şi de trei ori mai multă vitamina C decât portocalele.
Conţine de asemenea, minerale, steroli, componente vegetale care pot reduce colesterolul din sânge.
Noni conţine antrachinone şi polizaharide ce au o funcţie imunostimulatoare şi antitumorală precum şi
o mare cantitate de enzime. Frunzele de noni conţin glucozide cu o puternică acţiune antioxidantă.
Studiile efectuate pe şoareci şi şobolani au relevat faptul că datorită conţinutului ridicat de
antioxidanţi şi polizaharide, noni ar putea acţiona în prevenirea cancerului, iar în plus antrachinonele ar
inhiba moderat efectele secundare ale chimioterapiei.
Potrivit unor cercetători, noni ar putea sprijini organismul în învingerea unor dependenţe (de
cafea, tutun, droguri) prin conţinutul său de xeronină, o componentă a familiei alcaloizilor.
Noni are un rol benefic şi în combaterea oboselii prin sporirea energiei şi permite îmbunătăţirea
performanţelor fizice, datorită substanţelor sale imunostimulatoare. Se pare că noni ar avea efecte şi
asupra diabeticilor scăzând semnificativ nivelul zahărului din sânge.
Un alt element esenţial pentru sănătate care se află în fructul noni este manganul. Acesta
aflându-se natural în noni ajută la protecţia celulelor împotriva degradării şi oxidării, contribuie la
menţinerea sănătăţii oaselor şi la energizarea normală pentru a avea un metabolism bun.
GOJI (Lycium Barbarum)
Fructul Goji (varietatea Lycium Barbarum, cunoscut şi ca
wolfberry) este o comoară a Tibetului. Cunoscute ca şi tonifiant
general al organismului, aceste mici fructe de culoare roşie, fac parte
din medicina tradiţională, dar şi din tradiţia culinară a Orientului,
datorită numeroaselor benficii curative. Deşi consumul fructelor
proaspete de goji este cel mai recomandat, ele pot fi foarte bine
integrate în diverse reţete de mâncăruri şi băuturi. Localnicii care
consumă zilnic goji sub forme diferite – ca fructe uscate, suc, ceai sau
ca ingrediente culinare - trăiesc mai mult, sunt mai energici şi mai
sănătoşi.
Conform unei cărţi de medicină editată în timpul Dinastiei Ming (1368-1644 D.C) “consumul
zilnic de goji reglează fluxul energiei vitale, întăreşte psihicul şi asigură longevitate” .
12

Revista şcolară „Alimentaţie şi sănătate” nr.1/2017 - ISSN 2559-5202

Una dintre proprietăţile tradiţionale de bază ale fructelor goji este capacitatea de a îmbunătăţi
vederea, datorită nivelului ridicat de betacaroten, dar şi de zeaxantină cu rol remarcabil în protejarea
ochilor. În plus, goji conţine o cantitate considerabilă de vitamina B1, B2 şi B6, dar şi vitamina E,
această vitamină găsindu-se foarte rar în fructe. Aceste fructe de Lycium conţin mai multe proteine
decât grâul, 18 aminoacizi (8 dintre aceştia esenţiali vieţii), 21 de minerale (inclusiv cantităţi
semnificative de zinc, fier, cupru, calciu, seleniu, fosfor şi germaniu - ultimul fiind un agent
anticancerigen aproape niciodată găsit în alimente), de 500 de ori mai multă vitamina C decât în
portocale, acizi graşi esenţiali (necesari pentru producerea de hormoni şi pentru funcţionarea normală a
creierului şi sistemului nervos), polizaharide care au efecte antioxidante şi imunomodulatoare precum
şi alţi nutrienţi.
Pe lângă abundenţa de invidiat în vitamine, minerale şi fibre, goji conţin un complex unic de
fitonutrienţi şi bioflavinoizi din care amintim: fisalin- un compus activ care luptă împotriva formelor
principale de leucemie; beta-sitosterol - un puternic agent antiinflamator care ajută la reducerea
nivelului de colesterol şi, de asemenea, adjuvant în tratarea impotenţei şi a afecţiunilor prostatei;
betaina - benefică în depresii şi stări anxioase; cyperon- se foloseşte în cazurile de cancer cervical sau
în probleme ce ţin de ciclu menstrual; solavetivona - un puternic agent antifungic şi antibacterial.
Fructele de Lycium sunt folosite şi în combinaţii cu diferite alte plante, pentru a menţine
sănătatea generală şi pentru a preveni afecţiunile cronice precum slăbirea articulaţiilor, ameţeli,
degradarea văzului, dureri de cap, insomnie, boli cronice ale ficatului, diabet, tuberculoză şi
hipertensiune.
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Elev: Rus Mariana
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1. Parte superioară a plantelor (inclusă în fruct) care conţine embrionul (plural).
2. Urare făcută când se bea un pahar în cinstea cuiva.
3. Plantă ale cărei frunze conţin un ulei bogat în mentol.- Ceaiul din florile acestui copac îţi
asigură un somn liniştit.
4. Se prepară din lapte închegat şi stors de zer.- Se realizează prin deschiderea ferestrelor
5. Substituire
6. Este vitală omului.- Înlocuieşte cu succes cafeaua
7. Unul pe zi ţine doctorul departe.- Fructe mici cu gust dulce acrişor
8. Este considerată carnea vegetarienilor.- Dinamic
9. Stare fiziologică normală şi periodică de repaus a fiinţelor, necesară redresării forţelor.Dăunător
10. Produs lactat obţinut prin fermentarea controlată a laptelui de vacă.- Se culeg recoltele
11. Dă gust mâncării.- Înlocuieşte cu succes o masă
12. Unul dintre cele mai puternice medicamente ale naturii, produs de albine.
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M.i: Bodnar Daniela
Un produs nelipsit de pe mesele oamenilor, încă din antichitate şi care a suferit o serie de
transformări de-a lungul anilor este pâinea.
A fost nevoie de mii de ani pentru ca pâinea să evolueze în forma pe care o cunoaştem în prezent,
istoria sa are o vechime care depăşeşte nu mai puţin de 30.000 de ani!
Pâinea datează din Neolitic (“epoca pietrei
lustruite”), o perioadă preistorică pe care
specialiştii o plasează în jurul anului 10.000
înainte de Hristos.
Originea pâinii e încă neclară - poate fi
rezultatul unor încercări experimentale de a
combina grăunţele de cereale măcinate cu apă sau
pur şi simplu o întâmplare.
Populaţia Egiptului antic prăjea la început
grâu şi orz la flacără deschisă. Ulterior, egiptenii
au descoperit că aroma, consistenţa şi digestia
grăunţelor întregi sau pisate puteau fi îmbunătăţite
prin adăugarea apei, obţinându-se astfel un terci. Atunci când straturi dintr-un terci consistent şi vâscos
au fost puse la copt pe pietre încinse deasupra focului, a apărut pâinea plată.
Prima pâine era una nedospită, asemănătoare cu turtele pe care le întâlnim şi în zilele noastre
(tortilla mexicană este cea mai celebră dintre ele).
Această evoluţie, de la seminţe prăjite la pâine, se pare că a început în jurul anului 6000 î.Hr.,
încheindu-se în 2600 î.Hr., când brutarii egipteni au făcut o descoperire remarcabilă: dacă amestecul de
seminţe pisate şi apă nu era copt imediat, se declanşa un proces de fermentaţie, în urma căruia rezulta
un aluat aromat. Când era copt, aluatul respectiv creştea, obţinându-se o pâine mai moale şi mai uşoară.
Dospirea pâinii timpurii se făcea în mai multe feluri, în funcţie de specificul zonei: cu spumă de bere,
cu suc de struguri fermentat împreună cu făina, cu tărâţe de grâu înmuiate în vin sau - varianta cea mai
simplă - cu o bucată de aluat păstrat timp de câteva zile.
Pâinea şi derivatele sale a avut un rol deosebit de important în procesul prin care primele
comunităţi umane şi-au schimbat nu doar alimentaţia ci şi stilul de viaţă, trecând astfel de la etapa de
vânători-culegători la aceea de agricultori.
După ce au descoperit procesul de dospire, egiptenii şi-au perfecţionat aptitudinile de brutari,
producând peste 50 de varietăţi de pâine. Principala materie primă era grâul, dar se mai adăuga şi orzul,
ce are un conţinut mai ridicat de gluten şi produce astfel o pâine mai grea.
Principalul agent de dospire, un aluat fermentat, era preparat în cantităţi mari şi păstrat pentru a
fi amestecat cu aluatul proaspăt. Astfel, pâinea putea fi produsă ori de cate ori era necesar.
Aceste abilităţi culinare au impus înlocuirea pietrelor folosite la coacere cu un dispozitiv mai complex,
astfel că egiptenii au inventat cuptorul.
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În Evul Mediu, pâinea a câştigat şi mai mult teren. Nu mai era doar un aliment de bază, ci o
prezenţă nelipsită de pe mesele oamenilor. În această perioadă s-a cunoscut o nouă întrebuinţare dată
pâinii, care era folosită drept farfurie! Bucăţile de pâine veche serveau ca suport pentru felurile de
mâncare. Bucăţile care nu erau mâncate împreună cu felurile respective erau fie date săracilor, fie
animalelor domestice.
Cea mai importantă noutate tehnologică introdusă de romani a fost trecerea de la măcinarea cu
ajutorul pietrelor de moară puse în mişcare de animale sau de sclavi la moara acţionată prin intermediul
forţei apei.
Se crede că drojdia de bere a fost folosită pentru prima dată la curtea Mariei de Medici, care a
exportat procedeul la Paris, oraş care în timp a ocupat primul loc în producţia de pâine de lux, poziţie
preluată ulterior de Viena.
Un lucru interesant este evoluţia preferinţelor privind gradul de rafinare al pâinii. Timp de
secole, pâinea albă a fost considerată “pâinea bogaţilor”, în timp ce pâinea neagră era destinată celor
săraci. Lucrurile s-au schimbat radical în secolul 20, când valoarea nutritivă superioară a pâinii negre a
făcut-o să devină mult mai căutată decât pâinea albă, fiind din ce în ce mai mult asociată cu un stil de
viaţă sănătos.
În urma cercetărilor, a reieşit că pâinea din făina provenită din măcinarea şi folosirea completă a
boabelor de cereale (făină neagră), are o bogăţie în nutrienţi, minerale şi vitamine cu mult mai mare
decât pâinea albă, rafinată, fără tărâţe, şi implicit mai săracă.
Astăzi pâinea este considerată un aliment controversat, consumul excesiv, dăunează sănătăţii,
datorită faptului că făina, din zilele noastre, nu mai provine din grâul pe care l-au consumat părinţii şi
bunicii noştrii, ci este un grâu diferit care a suferit modificări genetice. Acest grâu afectează oamenii, în
multe moduri, cel mai probabil fiind stimularea apetitului.
Grâul modern este otrava cronică perfectă, acesta cauzează diabet, boli de inimă şi
hipertensiune. Reţeta tradiţională pentru obţinerea pâinii prevedea ca alimentul să conţină apă, făină,
drojdie şi sare. În realitate, în ziua de astăzi, pâinea abundă în E-uri, pentru că legea permite acest
lucru, chiar dacă o parte dintre aceşti aditivi alimentari ne pun sănătatea în pericol.
În total, într-o pâine regăsim până la 34 de E –uri.
Nutriţioniştii sunt de părere că pe piaţa românească nu există vreun sortiment de pâine care să
nu conţină E-uri, astfel că pentru a preveni intoxicarea organismul cu aditivi alimentari, este
recomandat să citim cu atenţie eticheta.
Bibliografie
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Prof. Cozmuţa Marcel

Una dintre marile probleme ale lumii contemporane o reprezintă, alimentatia. Azi se vorbeşte
mult despre alimentaţie sănătoasă, despre ce este bine să mâncăm, despre ce nu este bine să consumăm,
despre cum să ne menţinem sănătosi şi cum să deosebim ce ne este folositor şi ce ne poate provoca un
dezechilibru în corpul nostru.
Întâi de toate, astăzi, oamenii consumă mult, mai ales de sărbători, cumpără de toate, neţinând
seama de ce alimente sunt sănătoase şi ce alimente le pot provoca anumite neplăceri. De obicei,
cumpărătorul îşi doreşte să aibă de sărbători o ,,masă îmbelşugată'', din care să nu-i lipsească nimic.
Cauzele sunt multiple, nu este locul şi momentul să le analizez aici, însă concluzia ar fi, că moderaţia
alimentară lipseşte în anumite perioade de peste an.

Ce este sănătos şi ce nu este sănătos din punct de vedere alimentar?

Produsele traditionale sunt la mare căutare. Deoarece respectă reţeta strămoşească şi n-au efecte

secundare, pe termen scurt, mediu şi lung. Acele târguri cu produse tradiţionale au un farmec aparte, un
segment al populaţiei care duce mai departe tradiţia legată de producerea anumitor alimente atât de
necesare tuturora. Până când? Cât vor mai rezista aceşti producători locali?
Ce nu este sănătos din punct de vedere alimentar?
Ce nu este sănătos din punct de vedere alimentar, în principiu, ne spun nutriţioniştii, ne spun şi

profesorii de specialitate, ne spun şi cei care încearcă să mănânce pe cât se poate de sănătos, fireşte, şi

aici există limite, oricât am încerca produsele care trec printr-un proces tehnologic (sintagma specifică),
le găsim peste tot. Rămâne la latitudinea fiecăruia să aleagă ce tipuri de produse alege, într-o eră care
pune atât de mult accent pe alimentaţie.
Alimentaţia trecutului o ştim, cum se hrăneau oamenii în trecutul cel mai indepărtat, vânători

care aduceau hrana şi cum a evoluat această artă, până în zilele noastre. Întrebarea mea este

urmptoarea: Care va fi alimentaţia viitorului? Cum se vor hrăni primii oameni care vor ajunge pe
Marte? Cum se va diversifica alimentaţia peste un deceniu sau mai multe? Rămâne să
aşteptăm....................

17

Revista şcolară „Alimentaţie şi sănătate” nr.1/2017 - ISSN 2559-5202

Prof. Ioana Văsuţ
Cantitatea de factori nutritivi sau de alimente necesare acoperirii nevoilor alimentare ale
organismului în unitatea de timp (zi, săptămână) reprezintă raţia alimentară1.
Raţia alimentară trebuie să satisfacă calitativ şi cantitativ trebuinţele nutritive ale organismului
şi ea se exprimă fie sub forma nevoilor energetice, fie sub forma nevoilor în factori nutritivi, sau forma
nevoilor de alimente.
Pentru determinarea raţiei alimentare se stabilesc întâi nevoile organismului, şi în funcţie de
acestea, se determină conţinutul raţiei în calorii, protide, lipide, glucide, elemente minerale şi vitamine,
iar apoi, cunoscând compoziţia alimentelor naturale se fixează cantităţile necesare pentru asigurarea
aportului energetic şi în factori nutritivi.
Acoperirea necesarului energetic trebuie să ţină seama de valoarea metabolismului bazal
(variabilă în funcţie de greutatea corporală, forma şi suprafaţa corporală, vârstă, sex, stări fiziologicegraviditate, alăptare, etc), la care se adaugă cheltuielile de energie pentru ADS (acţiunea dinamic
specifică), asigurarea nevoilor fiziologice şi igienice, deplasări, activitate fizică în funcţie de
profesiune, aspecte care au fost prezentate mai sus.
O alimentaţie, normală va asigura toţi factorii nutritivi aflaţi în raporturi echilibrate între ei şi
corespunzători, în acelaşi timp, stării fiziologice, condiţiilor de mediu şi caracteristicilor activităţilor pe
grupe de profesii.
Într-o alimentaţie raţională:
• proteinele reprezintă 13-18 % din valoarea calorică a acesteia, aproape jumătate fiind de origine
animală. Pentru copii, aportul: proteic atinge 18%, din care 2/3 proteine de natură animală. Un aport
ridicat se păstrează şi în sarcină şi lactaţie, pentru ca în eforturile fizice foarte mari (peste 4500 kcal) să
scadă la 12%. În cazul activităţii la temperaturi scăzute, necesarul proteic se suplimentează cu 2-3%
faţă de cel din condiţii normale. Prin proteinele de origine animală este asigurat aportul de aminoacizi,
dintre care cei esenţiali predomină. Creşterea, convalescenţa, sarcina şi lactaţia solicită maximal acest
aport
• lipidele acoperă 25-30% din necesarul caloric, crescând la copii, în eforturi mari, până la 35-40%.
Minimum lipidic este de 50-60 g/zi la o raţie de 3000 kcal. Având un coeficient mare caloric, se va
evita consumul exagerat de lipide. La temperaturi scăzute, umiditate, vânt, raţia alimentară va creşte,
spre deosebire de eforturile de viteză, eforturile de altitudine, unde va fi scăzută la 15-20 %. În sarcină
şi la copii este necesar să se asigure cel puţin 15-20% lipide de origine animală (ouă, unt, smântână,
brânză)
• glucidele, ca principală sursă energetică, acoperă aproximativ 55-65% din necesarul caloric.
Necesarul de glucide va varia între 250-550 g. Trebuie menţionat că glucidele din fructe conţin în
proporţii adecvate mineralele şi vitaminele indispensabile metabolizării lor
• conţinutul de minerale şi vitamine este asigurat de alimentaţia mixtă obişnuită. În cazul vitaminelor,
se va ţine seama de modul de preparare al acestora şi de necesarul momentan. Un necesar predominant
1

Hăulică, 1996
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energetic va avea suficiente vitamine hidrosolubile, iar necesarul trofic va pune accentul pe vitaminele
liposolubile. Pentru a asigura realizarea raţiei alimentare raţionale, se vor introduce în alimentaţia
zilnică alimente cu valoare plastică mare (carne, lapte, ouă, peşte şi produse derivate), la care se vor
adăuga alimente cu valoare energetică (făinoase) şi cu conţinut bogat în vitamine.
Substanţele apropiate din punct de vedere caloric (izocaloric), cât şi cele apropiate din punct de
vedere al conţinutului proteic (izotrofice) pot fi schimbate între ele pentru a asigura variaţia regimului
alimentar. Chiar alimente din grupe diferite pot fi schimbate între ele, având valoarea calorică şi
conţinutul proteic proporţional.
Principalele criterii ale conceptului de alimentaţie raţională
Instituirea unei alimentaţii raţionale a individului trebuie să atingă obligatoriu următoarele
obiective:
1. asigurarea tuturor trofinelor necesare în cantităţi optime (proteine vegetale şi animale, lipide
vegetale şi animale, glucide complexe şi simple, vitamine, minerale, celuloză)
2. asigurarea echilibrului şi proporţiei optime între trofine
3. realizarea unei concordanţe între nevoi şi aport
4. asigurarea unei bune stări de nutriţie, realizată prin cunoaşterea valorii nutritive a produselor
alimentare disponibile în vederea alcătuirii unei raţii complete şi echilibrate, a influenţei proceselor
tehnologice de preparare asupra alimentelor (distrugere, inactivare etc), precum şi a gradului de
utilizare digestivă a hranei ingerate
5. asigurarea unei alimentaţii adecvate vârstei, activităţii profesionale, stării fiziologice (graviditate,
lactaţie, copii în dezvoltare), ca şi în vederea creşterii rezistenţei antiinfecţioase şi antitoxice a
individului
6. alimentaţie diversificată, meniul zilnic să conţină alimente din toate cele şapte grupe în cantităţii
corespunzătoare
7. asigurarea variaţiei regimului alimentar (fiecare masă să aibă produse atât de origine animală, cât şi
vegetală), evitarea combinaţiilor neadecvate de alimente,de exemplu glucid-glucid, a folosirii aceluiaşi
aliment la două mese în aceeaşi zi şi a aceluiaşi aliment de două ori la aceeaşi masă, chiar dacă forma
pregătirii diferă
8. prevenirea nocivităţii alimentelor şi evitarea consumării unui produs alimentar insalubru, ceea ce
presupune: cunoaşterea sursei agenţilor biologici şi chimici ce pot fi vehiculaţi de alimentaţie,
mijloacele de prevenire, respectarea riguroasă a condiţiilor igienico-sanitare pe tot circuitul alimentelor
9. proprietăţile organoleptice ale alimentelor să corespundă deprinderilor consumatorilor (produse
salubre, mâncare variată, corect pregătită, care să determine şi să menţină senzaţia de saţietate cel puţin
4-5 ore, realizând starea de confort)
10. repartizarea raţională a raţiei alimentare în cursul zilei (3-4 mese la interval de 4-5 ore, care asigură
o cantitate redusă de alimente la fiecare priză, digestie facilitată, coeficient de utilizare digestivă mărit,
metabolism favorizat, stare generală mai bună); în cadrul ritmului de trei mese pe zi, repartiţia
cantitativă va fi următoare: dimineaţa 30%, prânz 50%, seara 20%; la ritmul de patru mese pe zi:
dimineaţa 25%, gustarea 15%, prânz 35-40%, seara 15-20%
11. asigurarea raţiei cu material fibros (efect enterokinetic) şi a unui volum corespunzător fiecărei
mese (mai mare la cei cu alimentaţie predominant vegetală şi mai mic la cei cu alimentaţie predominant
animală)
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12. respectarea condiţiilor fiziologice generale de alimentare: fixitatea orelor de masă (condiţionarea
senzaţiei de foame, condiţionarea secretorie, motorie, neuro-umorală etc), asigurarea unei ambianţe
adecvate, ordinea felurilor din meniu, temperatura potrivită a alimentelor, acordarea unui timp suficient
servirii mesei etc.
Alimentaţia raţională şi longevitatea
Se consideră, în general, că nevoile calorice scad cu vârsta, odată cu scăderea cheltuielilor
energetice. Odată cu înaintare în vârstă, raţia de glucide va fi moderată, nedepăşind 300 g/zi, sursa
importantă a acestora fiind amidonul şi fructoza.
Un deziderat esenţial este scăderea grăsimilor din alimentaţia subiecţilor de după 40 de ani, mai
ales cei cu activitate fizică redusă. Bătrânii tolerează mai greu ingestia de grăsimi, variaţiile lipidelor în
sânge sunt tot mai ample şi durabile.
Vitaminele şi mineralele ocupă un loc aparte în alimentaţia longevivilor. Cantităţi sporite de
vitamine se introduc numai pe cale naturală (fructe, legume, brânzeturi proaspete, pâine integrală),
evitându-se vitaminoterapia sintetică, care poate duce la dezechilibre riscante la bătrâneţe.
Ca substanţe minerale, necesităţile sunt sporite în calciu şi fosfor, aportul va fi corect în fier şi
potasiu, iar sodiul elimitat.
Alimentaţia de protecţie. Alimentaţia raţională trebuie să constituie şi un important factor de
creştere a rezistenţei organismului, îndeosebi a capacităţii de apărare dobândite mai ales prin
anticorpogeneză şi mai puţin a sistemului de apărare nespesifică, considerat predominant genetic şi
afectat, în consecinţă, de alimentaţie numai în condiţii extreme. Rolul pozitiv pe care îl au îndeosebi
proteinele în apărarea antiinfecţioasă a fost demonstrat cu prisosinţă prin numeroase experimente.
Indiferent de natura agentului patogen, cantitatea, dar, mai ales, calitatea aminoacizilor încorporaţi în
hrană au o deosebită importanţi atât pentru apărarea celulară (fagocitară), cât pentru cea umorală
(anticorpogeneză), în mod special2.
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Elev: Horvath Mariana
Clasa a X-a A
1. Foloseşte laptele de soia, un remediu natural care îţi va detoxifia ficatul. Doza recomandată în mod
normal este de 350 de mg de câte trei ori pe zi timp de câteva săptămâni.
2. Bea cel puţin 2,5 litri de apă în fiecare zi, fie în stare naturală sau sub formă de ceaiuri, sucuri
naturale de fructe şi legume şi cafea decofeinizată.
3. Nu consuma deloc băuturi alcoolice.
4. Încearcă să mănânci cât mai multe fructe şi legume
proaspete cu putinţă, dar şi salate.
5. Alege alimente cu un conţinut mic de proteine cum
ar fi legumele boabe, ouăle, carnea de pui sau peşte şi
incearcă să eviţi pateurile, plăcintele, pastele şi
prăjelile, acestea fiind foarte greu de digerat.
6. Încearcă să eviţi alimentele care conţin o cantitate
ridicată de amidon cum ar fi: pâinea, pastele, cartofii şi
cerealele.
7. Consumă porţii mici de mâncare la care poţi adăuga fructe sau alune şi snacks-uri fără sare.
8. Încearcă să consumi cât mai puţină brânză, cumpără iaurt dietetic şi foloseşte cât mai puţin unt.
Pentru gătit cel mai indicat este uleiul de măsline, dar nu exagera nici cu acesta.
9. Evită sarea şi foloseşte pentru condimentare piperul, zeama de lamâie şi ierburile condimentare.
10. Încearcă să te odihneşti cât mai mult cu putinţă.
Cu cât vom consuma mai multe alimente de genul
acesta, cu atât organismul nostru va fi mai sănătos, iar
procesul de detoxifiere ne va face să fim în formă.
Odată ce te apropii de sfârşitul perioadei de
detoxifiere, nu face trecerea de la alimentaţia sănătoasă din
timpul dietei la cea bogată în proteine şi grăsimi, ci
încearcă să reintroduci alimentele pe care nu le-ai consumat
deloc în timpul dietei în cantităţi mici.
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Prof. Dragoş Oana
Glutenul este o substanţă proteică densă, vâscoasă, moale şi elastică, prezentă în boabele şi
făina cerealelor.
În ceea ce priveşte avantajele şi dezavantajele consumului de produse ce conţin gluten părerile
sunt împărţite. Unii consideră că alimentele ce conţin gluten fac rău organismului în timp ce unii nu
concep să trăiască fără acestea. Există însă şi cazuri în care nu este recomandat să mănânci alimente ce
conţin gluten, în special când ai intoleranţă la acesta.
În ceea ce mă priveşte, consider că,
înlaturarea glutenului din viaţa de zi cu zi este
un lucru sănătos, aspect afirmat şi de vedetele
de la Hollywood, dat fiind faptul că ajută la
scăderea în greutate, la menţinerea unui ten
sănătos, înlătură senzaţia de balonare şi chiar
şi căderea părului.
Pe de altă parte cercetătorii britanici
consideră că eliminarea glutenului provoacă
un dezechilibru imens în organism deoarece
acesta conţine o serie de micronutrienţi importanţi pentru sănătate, ce ajută la prevenirea bolilor de
inimă , a diabetului şi chiar a cancerului intestinal.
Noi, oamenii din România, suntem crescuţi să fim adepţii produselor ce conţin gluten, suntem ,,
pitoşi,, , mâncăm aproape orice aliment cu pâine; să nu mai spun de paste, ce pot fim combinate în fel
şi chip. Mulţi dintre noi nu ştiu că aceste produse ce conţin gluten pot fi uşor înlocuite cu multe alte
alimente ce sunt şi mai gustoase şi mai sănătoase.
Voi începe prin a spune că am putea înlocui pastele normale cu pastele din porumb; un deliciu,
iar lista poate continua cu orezul, meiul, năutul, lintea, alimente ce pot fi gătite în diferite moduri astfel
încât să satisfaci gusturile fiecărui consumator.
Aş putea spune că înlăturarea glutenului poate duce la un stil de viaţă sănătos însă câteodată e
bine să dăm organismului din toate atâta timp cât el ne permite acest lucru.
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Prigat Activ
( Doi coloranţi, multă energie)

Toţi am vizionat cel puţin o dată reclama Prigat Activ. Ni se garantează o energie maximă prin
consumarea acestui produs. Reclama este foarte adevărată. Numai că energia nu este furnizată de
fructe, ci de aditivii alimentari folosiţi drept coloranţi: carmoisine E 122 şi sunset yellow E 110.
Aceştia sunt incriminaţi în apariţia sindromului de hiperactivitate şi deficienţă de concentrare (ADHD).
Pe lângă ADHD, carmoisine mai poate provoca urticarie, edem şi are efecte cancerigene.
Colorantul sunset yellow poate provoca alergii, congestie nazală, astm, brohoconstricţie, disfuncţii ale
percepţiei gustului, distrugeri cromozomiale, dureri gastrice şi
blocarea enzimelor digestive. La animale opreşte creşterea, ducând
la retard.
Guma de guar, folosită ca stabilizator, are de asemenea o
serie de efecte adverse asupra tractului digestiv. Consumat în
cantităţi mari, duce la apariţia stărilor de greaţă, a balonării şi a
stărilor de vomă. În urma analizei informaţiilor de pe etichetă,
specialistul ne spune că produsul nu este recomandat copiilor,
femeilor însărcinate şi care alăptează, celor cu ADHD, alergicilor,
astmaticilor, celor cu probleme ale tractului digestiv.
Eticheta:
Băutură răcoritoare necarbonatată cu suc de căpşuni şi banane (fruct minim 10%). Produs
pasteurizat, fără conservanţi. Apă, concentrat natural de căpşuni şi banane în proporţie variabilă, zahăr
(Brix. Min. 10,5 Bx), acidifiant: acid citric E 330, stabilizator: gumă de guar E 412, coloranţi:
carmoisine E122, sunset yellow E 110, aromă de căpşuni şi banane.Valori nutriţionale medii la 100 ml:
valoare energetică 44 kcal/ 184 kj, proteine 0 g, glucide 11 g, lipide 0 g.
Sursa: Jurnalul naţional
Prof. Ghiras-Dănuţ Cornelica
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Prof. Botiş Ramona
Una dintre problemele des întâlnite în rândul adolescenţilor şi a tinerilor este aspectul fizic.
Tiparele fizice în care aceştia consideră că trebuie să se încadreze sunt, în cazul fetelor, o siluetă
filiformă, iar în cazul băieţilor muşchii bine definiţi.
Din necesitatea de a avea generaţii de copii arătoşi dar mai ales sănătoşi şi fericiţi suntem datori
să le oferim tinerilor informaţii corecte, pertinente în ceea ce priveşte adoptarea unui stil de viaţă
sănătos.
Obezitatea şi tulburările de comportament alimentar prezente la tânăra generaţie sunt motive de
îngrijorare care trebuiesc rezolvate prin imlpicarea părinţilor, a profesorilor şi a unor ONG-uri.
Acest articol îşi doreşte să ofere elevilor Colegiului Tehnic Transilvania Baia Mare soluţii, răspunsuri
la întrebările care-i preocupă în ceea ce priveşte alimentaţia pentru a avea o formă fizică foarte bună
dar mai ales o o sănătate bună corelată cu o bună armonie interioară.
De-a lungul timpului am asistat la o avalanşă de informaţii în reţete, regimuri miraculoase sau
medicamente care te slăbesc fără niciun efort din partea celui care le „înghite. Astfel că este imperios
necesar să intervenim şi să îndrumăm corect tinerii. Specialiştii susţin că nu există un regim alimentar
care să funcţioneze timp îndelungat ci doar pe perioade scurte de timp şi cu producerea unor carenţe
care dezechilibrează organismul. În ceea ce priveşte medicamentele încă nu s-a dat premiul Nobel
pentru medicamentul minune care să nu aibă efecte negative asupra organismului uman.
Pentru ca organismul să funcţioneze normal trebuie să cunoaştem că:
1. Slăbirea se face în timp de aceea nu vom alege un regim foarte restrictiv.
2. Trebuie să avem trei mese şi două gustări pentru ca metabolismul, arderile să nu se reducă, să
nu apară senzaţia de foame intensă care să ne determine să consumăm cantităţi mari de alimente
mai târziu.
3. Raţia calorică depinde de vârstă, sex, efortul fizic depus sau prezenţa unor boli.
4. Fiecare masă trebuie să conţină glucide, proteine,
lipide şi fibre (din fructe, legme, cereale integrale).
5. Consumaţi fructe în locul dulciurilor.
6. Nu consumaţi alimente după ora 19.
7. Nu suntem egali în faţa caloriei astfel un rol
important îl are bagajul genetic şi influenţa mediului
familial, social.
8. Alcoolul se evită deoarece determină modificări ale
metabolismului în sensul sintezei de lipide. Băutura
cea omului înţelept este apa.
9. Nu săriţi peste o masă deoarece se reduc arderile şi obligaţi organismul să-şi facă provizii de
lipide la următoarea masă, astfel glucoza se va transforma în lipide.
10. Gătiţi simplu şi evitaţi semipreparatele şi mâncarea fast-food.
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11. Asociaţi corect alimentele (carnea-legumele, pastele-legumele, orezul-legumele).
12. Pofta trebuie ţinută sub control pentru că de multe ori mâncăm fără să ne fie foame .
13. Obezitatea poate fi hiperplazică, întâlnită la copii şi constă în multiplicarea numărului de
adipocite, este ireversibilă şi obezitatea la adulţi caracterizată prin creşterea în volum a celulelor
grase şi este reversibilă.
14. Aportul de calorii trebuie să fie egal cu energia
consumată adică să nu mâncăm mai mult decât
consumăm.
15. Scăderea în greutate se face nu numai din grăsimi ci şi
prin deshidratare, topirea masei musculare şi a
rezervelor de glicogen din ficat. Topirea grăsimilor din
depozitele adipoase se face abia la finalul primelor trei
kilograme pierdute în decursul a două săptămâni.
16. Exerciţiul fizic are rol în contracararea atrofiei
musculare, scăderea ratei arderilor celulare.
17. La început, la cei neantrenaţi se va consuma în efort
glicogenul din ficat şi mai târziu acizii graşi deci
trebuie să vă înarmaţi cu răbdare şi consecvenţă.
De asemenea dorinţa de a avea muşchi bine definiţi a devenit o preocupare a bărbaţilor care pe
lângă sport au nevoie de o alimentaţie bogată în proteine de calitate (carne roşie, ouă, peşte, brânză de
vaci), carbohidraţi (cartofi, orez brun, fructe), lipide (peşte gras, seminţe, nuci) , alături de o bună
hidratare.
Este indicat ca sportivii sau cei care doresc să-şi crească masa musculară să consulte un
specialist în nutriţie care le va elabora un plan nutriţional corelat cu activitatea fizică efectuată.
Răspunsul la întrebarea dacă este bine să utilizeze suplimente nutritive pentru creşterea masei
musculare este -doar la indicaţia medicului, a specialistului în nutiţie, fără a face abuz deoarece acestea
trebuie doar să completeze un regim alimentar echilibrat. Suplimentele alimentare indicate sunt cele
care conţin multivitamine, suplimente proteice, creatină, glutamină.Vor trebui să se informeze corect
asupra substanţelor conţinute de suplimentul alimentar, vor utiliza produse aprobate şi verificate, vor
cumpăra aceste suplimente alimentare din surse autorizate şi vor înceta utilizarea acestor produse dacă
le afectează sănătatea chiar şi într-o mică măsură.
Este interzisă utilizarea steroizilor anabolizanţi din anul 1991, steroizii anabolizanti au devenit
substante controlate, la fel ca şi amfetaminele. Steroizii anabolizanţi administraţi prelungit
produc dependenţă fizică şi psihică, acţionează la nivelul sistemului limbic şi a hipotalamusului,
producând scăderea fertilităţii, creşte agresivitatea, comportamente sexuale aberante sau porniri
criminale,
oscilaţii
ale
stării
sufleteşti,
nervozitate,
iritabilitate,
manie.
Consumul de steroizi produc creşterea tensiunii arteriale, scăderea colesterolului bun-HDL,
eritrocitoză, hipertrofie miocardică, aritmii, tromboze, ateroscleroză, hepatotoxicitate şi formarea de
chisturi de sânge (care se pot rupe cu producerea de hemoragii interne), neoplasm, acnee, alopecie,

25

Revista şcolară „Alimentaţie şi sănătate” nr.1/2017 - ISSN 2559-5202

cancer renal, tumori testiculare, cancer de prostata, crampe musculare, ginecomastie la barbaţi, la
adolescenţi poate oprirea cresterea, impotenţă sexuală .
Dependenţa fizică apare odată ce corpul se adaptează la medicamentul sintetic, moment în care
este întreruptă producţia normală de testosteron conducând la depresie severă, oboseală,
anxietate, impotenţă sexuală şi lipsa respectului de sine, reacţii psihotice. Pentru a diminua aceste
suferinţe, utilizatorii de steroizi iau medicamente care modifică dispoziţia sau îşi administrează mai
multi steroizi. Consumul de anabolizanţi pot duce la deces.
În concluzie ideal este să avem un tonus bun fizic şi psihic, o atitudine pozitivă şi un corp
armonios. Iar acestea nu pot fi măsurate nici în kilograme, nici în centimetri. Aveţi nevoie de
organizare, voinţă, disciplină.
Bibliografie
1. Ed. BIC ALL-Dieta personalizată, AlainGolay, 2007
2. Grupul Editorial Corint-Armonia din farfurie, Maryse Wolinski, 2005
3.Coreus Publicing-Trăiesc, deci mă abţin, Mihaela Bilic, 2007
4.wwwsfatul medicului.ro

Vinţe Simona
Clasa a XI-a Cs
Astăzi, carnea de porc este cu 30% mai slabă decât cea de acum 20 de ani, dar tot trebuie aleasă
cu multă grijă, pentru că unele bucăţi sunt extrem de grase.
Carnea de porc foarte slabă este mai dificil de gătit, căci poate deveni uscată şi tare.
Ce conţine?
O porţie de muşchi file de 85 grame are un aport doar de 1,4 grame acizi graşi saturaţi şi 67 mg
colesterol. O porţie identică de coaste are 9,4 grame acizi graşi saturaţi şi 103 mg colesterol.
Ce este indicat?

Porţiunile de muşchi, pulpa şi genunchiul sunt cele mai slabe. Curăţă carnea de grăsimea de la
suprafaţă înainte de a începe să o găteşti.

Pune friptura pe un grătar pentru a permite grăsimii topite să se scurgă. Taie pulpa dezosată în
felii înguste şi asortează-le cu multe legume.
Ce nu este indicat?

Coastele. 70% din caloriile coastelor provin din grăsimi.

Gătitul neglijent. Carnea de porc nu necesită o atenţie specială în timp ce este gătită, dar se
poate usca daca o laşi prea mult pe foc. Asigură-te însă că nu rămâne nici crudă. Ar trebui să aibă o
temperatură internă de 89°C.
Recomandări!
•
Alege porţiunile slabe şi găteşte-le cu multe legume pentru a reduce grăsimile din carne.
•
Lasă grăsimea topită să se scurgă de pe carne când o găteşti, dar ai grijă să nu o usuci de tot.
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CHESTIONAR
MĂ ALIMENTEZ CORECT?

profesor: Nagy Laura Magdalena
● Pentru menţinerea organismului tău într-o stare de sănătate permanentă, o creştere şi

dezvoltare normală, o mare însemnătate o prezintă modul în care şti să te alimentezi corect. Rezolvă

chestionarul şi vei afla dacă te alimentezi corect.

● Alege unul dintre răspunsurile acordate, cel pe care-l consideri că este preponderent în

alimentaţia ta.
● Rezolvă cu sinceritate, adună punctele apoi citeşte interpretarea rezultatelor.
1. De câte ori pe zi consideri că trebuie să
mănânci?
a) de 3 ori (1 p)
b) de 4 ori (2 p)
c) de 5 ori (3 p)
3. La micul dejun preferi să mănânci:
a) cereale + lapte
(2 p)
b) ciorbe, supe + pâine
(1 p)
c) produse din carne + lapte (3 p)

7. Ce cantitate de ciocolată consumi zilnic?
a) mai puţin de 50g (2 p)
b) mai mult de 100g (1 p)
c) atât cât pot
(3 p)

2. Care sunt orele cele mai convenabile, după
părerea ta, pentru micul dejun?
a) între 7-8 (1 p)
b) între 8-9 (2 p)
c) între 9-10 (3 p)
4. Ce fruct preferi pentru conţinutul lui în
vitamina C?
a) un măr (1 p)
b) o lămâie (2 p)
c) o banană (3 p)
6. Câte felii de pâine consumi, cu aproximaţie
zilnic?
a) 2 + 3 + 2 (2 p)
b) 3 + 5 + 3 (3 p)
c) 1 + 1 + 1 (1 p)
8. Fructele le consumi de preferinţă:
a) dimineaţa, la prima oră când te trezeşti (3 p)
b) la 2-3 ore după masa de prânz
(2 p)
c) seara, după cină
(1 p)

9. Pentru masa de prânz îţi rezervi?
a) 10 minute (3 p)
b) 15 minute (2 p)
c) 20 minute (1 p)

10. În pauza mare preferi să mănânci?
a) o banană
(2 p)
b) o ciocolată
(3 p)
c) un sandviş cu salam (1 p)

5. Ce preferi să consumi la cină?
a) cartofi prăjiţi + telemea de oaie (3 p)
b) cartofi fierţi + telemea de vacă (2 p)
c) cartofi copţi + brânză dulce
(1 p)

Interpretarea rezultatelor:
► Dacă ai obţinut maxim 10 puncte trebuie să mai studiezi, să mai citeşti şi să asculţi sfaturile
adulţilor.
► Dacă ai obţinut maxim 20 puncte eşti un elev cu alimentaţie echilibrată, corectă,
perseverează.
► Dacă ai obţinut în jur de 30 puncte atenţie la sănătate, faci excese alimentare şi nu respecţi
anumite norme de alimentaţie echilibrată.
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Prof. Baban Iuliana Georgeta, Colegiul Tehnic „Transilvania” Baia Mare

Rezervaţia Naturală Dumbrava
Vadului, cunoscută mai ales sub denumirea
de „Poiana Narciselor” este cea mai mare
din Europa şi este arie protejată.
Se întinde pe aproximativ 400 de
hectare şi începând cu luna mai înfloresc
milioane de narcise inflorite. Rezervaţie
naturală
a
fost
declarată arie
protejată prin Legea nr. 5, din 6 martie
2000.
Poiana Narciselor este o adevărată minune a naturii. Sunt cunoscute aproximativ 32 de specii de
narcise.
Puţini ştiu de unde vine numele florilor parfumate. Termenul de narcisă vine din mitologia
greacă de la un tânăr frumos pe nume Narcis. Foarte preocupat de aspectul său, se spune că tânărul s-a
îndrăgostit de propriul chip. După moartea sa, narcisele au înflorit, pur şi simplu, pe mormânt.
Frumuseţea locului i-a atras şi pe producătorii de film care au ales Poiana Narciselor pentru a filma un
episod din „Neamul Şoimăreştilor“, peliculă care are la bază romanul lui Mihail Sadoveanu.
Cine ajunge la Vad în luna mai poate admira sute de hectare şi milioane de narcise înflorite.
Oriunde vezi cu ochii, narcisele te îmbie să le miroşi. Se spune că mirosul florilor se simte de la sute de
metri distanţă. Narcisa (Narcissus radiiflorus), este cunoscută de localnici sub denumirea de coprine.
„Rezervaţia s-a păstrat pentru că nu a fost atinsă de pesticide şi de alte lucruri artificiale. Este o
minune a naturii ce nu a fost alterată de mâna omului”, a spus Gheorghe Mermenean, locuitor din Vad.
Pe lângă narcise, în aria protejată creşte o mare varietate floristică care include specii vegetale
de gălbenele, bulbuc de munte, coada vulpii, stupiţă, buhai, gălbăşoara de turbărie, orhidee albă, coadavulpii, iarba-viperei, brânduşă de toamnă ,margaretă, sau pipiriguţ. etc, dar şi o faună diversă de
mamifere, cu specii de: căprioară (Capreolus capreolus), mistreţ (Sus scrofa), vulpe roşcată(Vulpes
vulpes crucigera), iepure-de-câmp (Lepus europaeus), veveriţă roşcată (Sciurus carolinensis);
păsări: ciuf-de-pădure (Asio otus), corb (Corvus corax), cristel-de-câmp (Crex crex), porumbel gulerat
(Columba palumbus), ciocârlie-de-câmp (Alauda arvensis), acvilă-ţipătoare-mică (Aquila pomarina),
acvilă de munte (Aquila chrysaetos), şorecar (Buteo buteo), şorecar-încălţat (Buteo lagopus), sticlete
(Carduelis carduelis), pupăză (Upupa epops), cuc (Cuculus canorus), mierlă (Turdus merula), eretevânăt (Circus cyaneus), scatiu (Carduelis spinus), grangur (Oriolus oriolus), sfrâncioc-roşiatic (Lanius
collurio), raţă-lingurar (Anas clypeata), presură galbenă (Emberiza citrinella), codobatură (Motacilla
alba), fluierar-de-zăvoi (Tringa ochropus), strigă (Tyto alba), pitulice (Sylvia nisoria), ciocârlan
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(Galerida cristata); reptile şi amfibieni: năpârcă (Anguis fragilis), salamandră, broasca-cu-burtagalbenă (Bombina veriegata); insecte, printre care fluturi cu exemplare din speciile: Maculinea teleius,
Lycaena dispar, Lycaena helle.
În fiecare an, la Vad are loc şi
Festivalul Narciselor, o sărbătoare ce nu
trebuie ratată. La 21 mai, în ziua în care
credincioşii îi sărbăroresc pe Sfinţii
Împăraţi Constantin şi Elena, tinerii din
Vad şi din satele învecinate îmbracă straie
populare şi se întrec în tradiţii şi jocuri
demult uitate. În zonă mai sunt şi
atracţiile satelor învecinate: „cea mai
veche moară cu apă funcţională” din
România din satul Ohaba, care are încă
piesele originale 140 de ani vechime;
„templul Ursitelor” de la Şinca Veche.
Legenda spune că imediat ce
ajungi în lăcaşul subteran oboseala dispare ca prin minune şi tot corpul este invadat de energie.

•
•
•
•

Bibliografie
https://ro.wikipedia,
https://istoriesinumismatica.wordpress.com/.../rezervatia-naturala
Articolul: Poiana Narciselor – veritabilul paradis floral din Ţara Făgăraşului, Nicolae Sabin DORDEA,
.10.05.2016
*** Enciclopedia României
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Prof. Rogojan Zorica

Care e mai bun?
Laptele proaspăt este apreciat pentru gustul său, dar prezintă multe riscuri pentru sănătate.
Alternativa lui este laptele pasteurizat. Iată care sunt motivele!
Laptele crud ajunge foarte rar pe masa orăşenilor, deşi multă lume îl apreciază pentru aroma şi
gustul lui şi pentru substanţele nutritive bogate. Dar, dacă nu este colectat în condiţii stricte de igienă,
devine un focar de infecţie cu bacterii şi virusuri periculoase, de la E. coli la virusurile hepatitelor.
Chiar dacă este colectat cât mai igienic, există riscul ca animalele de la care este muls să fie bolnave şi
să transmită boli grave. Majoritatea gospodinelor fierb laptele crud, după mulgere,numai că prin
fierbere pe aragaz, se pierd acidul folic şi vitamina C şi se reduce cantitatea de nutrienţi şi minerale.
Alternativa rămâne astfel laptele pasteurizat sau ultrapasteurizat. (UHT)
Laptele pasteurizat Perioada de valabilitate a laptelui crud, fiert în gospodărie este de numai
două trei zile. De cele mai multe ori, acesta este lăsat să se acrească pentru a obţine lapte bătut, după ce
a fost fiert. Laptele procesat termic în regim industrial rezistă mai mult la vânzare, iar procesul de
pasteurizare îi prelungeşte valabilitatea.
Laptele pasteurizat este încălzit la 75 0C, timp de 20 secunde, iar laptele UHT este încălzit la
140 0C, timp de 4 secunde. Imediat după ce ajunge la temperatura standard, este răcit brusc şi ambalat
în cutii sau sticle sterile.
Pasteurizarea distruge aproape 99% dintre microorganismele din lapte, bacteriile lactobacilii şi
fermenţii naturali.
Prin ultrapasteurizare(UHT) sunt distruşi şi sporii prezenţi în lapte, astfel că acesta poate fi băut
şi la 5 sau 6 luni după ce l-ai cumpărat, dacă nu ai deschis cutia.
Laptele UHT este un lapte curat şi cu un termen de valabilitate foarte lung, dar nu mai are chiar
gustul obişnuit de lapte, pentru că el este degresat înainte pentru a obţine smântână, unt sau sana. Odată
cu grăsimile bune din lapte, se pierd şi anumite vitamine solubile în grăsime, precum vitamina A şi D.
Deşi procesul industrial elimină riscul de îmbolnăvire, laptele îşi pierde din calităţi şi gustul lui
autentic, însă rămâne totuşi un produs sănătos, cu un aport mare de nutrienţi.
Sfat Alege laptele la cutie!
Cel mai bun lapte este cel ambalat la cutie sau în recipiente de sticlă. Aceste ambalaje pot fi
sterilizate complet înainte de folosire.
Pungile şi ambalajele din plastic, nu pot fi sterilizate la fel ca sticla, spre exemplu. De aceea este
indicat să alegem laptele la cutie, mult mai sănătos.

30

Revista şcolară „Alimentaţie şi sănătate” nr.1/2017 - ISSN 2559-5202

Prof. Barbur Maria
Fumatul, lipsa activităţii fizice, kilogramele în plus, alcoolul şi o dietă dezechilibrată sunt
principalii factori de risc pentru bolile cardiovasculare. Aceste obiceiuri nesănătoase distrug
metabolismul şi au consecinţe grave asupra tensiunii arteriale, colesterolului şi nivelului de zahăr din
sânge. Rezultatele sunt de cele mai multe ori dezastruoase: atacuri de inimă, infarct sau anevrism
aortic. Aceste obiceiuri nu creează probleme doar sistemului cardiovascular, ci şi rinichilor, oaselor şi
creierului.
1 Privitul la TV. Statul ore întregi în faţa televizorului măreşte riscul de
atacuri de inimă şi infarct, chiar dacă faci mişcare. Lipsa mişcării afectează
vasele de sânge şi nivelul de zahăr şi grăsime din sânge. Medicii recomandă
plimbări pe jos periodice.
2 Stresul şi furia. Cei mai supuşi riscului de a avea probleme cardiace sunt cei care îşi
interiorizează emoţiile (stres, nervozitate, deprimare). Medicii recomandă ca aceste persoane să discute
cu psihologii sau cu prietenii apropiaţi. Terapia prin râs este o bună metodă de a combate stresul.
3 Sforăitul. Pe lângă aspectul supărător, sforăitul poate ascunde probleme de sănătate grave.
Unele afecţiuni sunt în strânsă legătură cu funcţionarea inimii.
4 Izolarea. În anumite zile suntem iritaţi, plictisitori şi dificil de suportat pentru cei din jur. În
astfel de momente încercăm să ne limităm interacţiunile cu alte persoane şi să ne rezumăm doar la
întâlniri cu prieteni foarte apropiaţi sau cu familia. Persoanele care au legături strânse cu familia şi
prietenii şi care socializează sunt mai fericiţi şi trăiesc mai mult.
5 Alcoolul. Cantităţile mici de alcool sunt benefice pentru sănătate şi în special pentru inimă. În
cantităţi mari însă alcoolul duce la tensiune arterială, colesterol mărit sau atacuri de inimă. Dacă
consumi alcool, limitează-te la 2 băuturi pe zi, în cazul bărbaţilor, şi o băutură, în cazul femeilor.
6 Mâncatul în exces. Surplusul de greutate reprezintă un risc major pentru afecţiunile cardiace.
Încearcă să mănânci mai puţin, să eviţi porţiile mari de mâncare şi să înlocuieşti băuturile carbogazoase
cu apa. Evită pastele rafinate sau pâine albă şi ai grijă la aşa-zisele alimente "fără grăsimi".
7 Consumul de carne roşie. Este indicat să te gândeşti la carnea roşie ca la un răsfăţ de care să
ai parte doar de câteva ori pe lună şi nu în fiecare zi. Carnea roşie este bogată în grăsimi saturate şi
creşte riscul afecţiunilor cardiovasculare.
8 Fumatul. Sigur ai mai auzit de sute de ori că fumatul este dăunător pentru sănătate. Mai mult
decât atât, fumatul este un adevărat dezastru pentru inimă. Fumatul duce la formarea de cheaguri de
sânge, care pot bloca circulaţia sângelui către inimă.
9 Evitarea legumelor şi fructelor. Cea mai bună dietă pentru o inima de fier este compusă din
legume şi fructe, consumate atât în stare crudă cât şi în diverse preparate. Este indicat să consumi
cantităţi mari de legume, fructe, nuci, seminţe, cereale integrale, lactate dietetice şi să eviţi cât mai mult
produsele de tip fast food.
31

Revista şcolară „Alimentaţie şi sănătate” nr.1/2017 - ISSN 2559-5202

10 Consumul de alimente sărate. Cu cât consumi mai multă sare cu atât creşte riscul de
apariţie a afecţiunilor cardiovasculare şi în special a tensiunii arteriale. Această afecţiune este un factor de
risc pentru atacuri de inimă şi infarct. Evită alimentele cu prea multă sare, chips-urile, snacks-urile şi
alimentele fast - food.
11 Consumul de calorii goale. Alimentele bogate în zahar, grăsimi, sare şi ulei vin la pachet cu
numeroase calorii şi de cele mai multe ori fără niciun fel de nutrienţi benefici organismului uman.
Dietele bogate în astfel de alimente cresc riscul de obezitate, diabet şi afecţiuni cardiovasculare.
Consumă alimente cu densitate mare de nutrienţi precum legumele, fructele, fructele de mare, ouăle,
fasolea, nucile şi seminţele. Carnea albă, de pui sau peşte şi lactatele dietetice sunt de asemenea alegeri
bune pentru o dietă echilibrată.
http://sanatate.acasa.ro/boli/obiceiuri-care-afecteaza-inima-152204.html

Elev: Tătar Mădălina
Clasa a IX-a A

•
•
•
•
•
•

Ingrediente:
400 ml iaurt
2 ouă
½ margarină /unt
200 gr zahăr ( după gust)
1 linguriţă de bicarbonat
făină de porumb ( cât cuprinde)
*făina de porumb trebuie să fie
fină/grişată
Mod de preparare:

Se mixează ouăle cu zahărul după care se adaugă margarina/untul topit şi iaurtul cu
bicarbonatul. Toate acestea se omogenizează cu făina de porumb. Compoziţia finală se va băga la
cuptorul încins după ce aceasta se omogenizează şi va fi perfectă pentru a face un blat.
Se poate servi cu lapte sau goală.
Se verifică dacă s-a copt cu o scobitoare.
Poftă bună!
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Prof. instruire practică But Adriana
Blat cu nucă:
 11 albuşuri
 280 g. zahăr
 11 linguri nucă măcinată
 1 praf de copt
 Esenţă vanilie
Foaie albă:
 3 ouă
 90 g. zahăr
 60 g. făină
 ½ praf de copt
 Esenţă de vanilie
Crema de vanilie:
 11 gălbenuşuri
 270 g. zahăr
 11 linguri lapte
Ingredientele de la crema de vanilie se bat pe aburi până se îngroaşă bine. Se lasă la răcit.
10 g. gelatină se amestecă cu puţină apă rece şi se lasă la hidratat 30 minute.
300 ml frişcă lichidă se bate adăugând puţină esenţă de vanilie.
Procesul tehnologic
În tava pentru copt se aşează sâmburii
de nucă (puţin mărunţită), peste sâmburi se
întinde blatul cu nucă, se coace la 180 0C, se
lasă să se răcească. După răcire se întoarce
blatul astfel încât sâmburii de nucă să fie
deasupra, se întinde un strat de finetti, apoi se
aşază foaia albă care se trampează cu cafea.
În crema de vanilie se adaugă gelatina topită
(fără să se atingă punctul de fierbere)
amestecând repede şi adăugând friţca bătută.
Această cremă se întinde peste prăjitură şi se
răzuieşte ciocolată neagră.
Poftă bună!
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Secretar şef Ardelean Luminiţa
Acum mai bine de 100 de ani, la sat, mămăliga şi turta de mălai erau mâncarea de bază. Pâinea
din făină de grâu era delicatesă şi se făcea rar sau în ocazii deosebite.
Poveştile bunicilor despre trecut amintesc şi faptul că au crescut şi şi-au crescut copiii cu mălai, din
cauza sărăciei şi a posibilităţilor reduse. Astăzi mulţi români nu ştiu cum arată şi ce gust are mălaiul
Haideţi să împărtăşim împreună o reţetă bătrânească de pită de mălai.

Ingrediente:
½ kg făină de mălai grisat
1 l lapte
3 ouă
¼ kg făina albă
1 lingură de sare
Maiaua:
30 g drojdie,1 lingură zahăr,3 linguri făină, 4-5
linguri lapte călduţ.
Mod de preparare:
Opăreşte o jumătate de făină mălai grisat cu jumătate de litru de lapte clocotit şi amestecă-l iuteiute cu lingura de lemn ca să nu se răsfiarbă mălaiul ci doar să se umfle şi să îşi spargă grăunţa. Apoi
lasă-l să se răcească până la temperatura mâinii tale. Fă o maia din 30g de drojdie, câteva linguri de
lapte călduţ, o lingură de zahăr şi trei linguri de făină. Lasă maiaua să se umfle puţin. În mălaiul răcit
amestecă maiaua, trei ouă, un sfert de kilogram de făină albă, o lingură rasă de sare, adaugă lichid să
obţii o consistenţă a aluatului între aluatul de clătite şi aluatul de pâine şi frământă adăugând lichid cât
simţi la mână şi trebuie să îţi iasă un aluat fără cocoloaşe şi uniform. Ia o tavă înaltă de cozonac, unge-o
cu ulei, pudreaz-o cu făină albă şi toarnă compoziţia acolo. Dă-i tava la cuptor la 210-220 de grade
pentru o jumătate de ceas. Proba copturii este împungerea mălaiului din tavă cu un fir de pai smuls din
mătură şi clătit bine cu apă. Dacă firul iese afară din aluat cu luciu şi fără urme, e semn că mălaiul e pe
drumul cel bun. Fă-i acum un obraz din făină dizolvată în apă călduţă şi cu o pensulă împrăştie
deasupra mălaiului dresătura asta şi mai dă-l la cuptor cinci minute până obrazul de făină albă se
rumeneşte frumos. Dacă ai uns şi ai pudrat bine tava de copt, mălaiul o să îţi iasă de la sine afară. Dar
să nu te pui să îl mănânci aşa fierbinte, că îţi împietreşte în stomac şi faci încurcătură de maţe.
Stropeşte-l cu apă, înveleşte-l în ştergare curate şi lasă-l să se aburească un sfert de ceas. Acum te poţi
apuca, fie cu brânză să-l zdrumici tăiat felii, fie rupt bucătoaie cu degetele nerăbdătoare să îl înfuleci cu
cârnaţi fripţi.
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Prof. Dumitraşcu Doina
ALUAT PT. CLĂTITE:
-2 ouă
-o cană de lapte
-o cană de faină
-un vârf cuţit bicarbonat de sodiu
-sare şi un pic de zahăr
Se bat ouăle ca şi pentru omletă ,apoi adăugăm laptele.Când sunt
omogenizate turnăm făina amestecată cu bicarbonatul, sarea şi
zahărul. Din aluatul rezultat facem clătitele. Turnăm într-o tigaie
unsă cu puţin ulei un polonic din aluat şi coacem pe ambele părţi.
UMPLUTURA PT CLĂTITE:
-200 gr carne tocată(sau şunculiţă de pui)
-un ardei roşu mic
-2 cepe mici
-frunze de pătrunjel
-200 gr ciuperci(sau conservă)
-150 gr porumb(opţional)
Tăiem ceapa cubuleţe şi o călim în puţin ulei,apoi adăugam ardeiul tăiat şi el cubuleţe şi mai lăsăm un
pic pe foc până se căleşte şi el după care adăugăm restul ingredientelor şi le mai lăsăm împreunp pe
foc până se amestecă bine .Opţional se mai adaugă 100 ml bulion şi 50 ml vin.
SOS:
-50 gr unt
-o lingură de făină
-400 ml lapte
-sare,piper şi usturoi pisat după gust
Topim untul după care adăugăm făina şi lăsăm un pic la prăjit şi apoi stingem cu lapte şi apoi usturoiul
sarea şi piperul ,lăsăm la fiert până se îngroaţă.
PREPARARE:
Luăm o clătită şi (imaginar) o împărţim în patru iar într-o parte punem o lingură din umplutură şi o
îndoim în patru sau se poate şi rula.Continuăm la fel cu fiecare clatită.Le aşezăm într-o tavă unsă cu
puţin ulei sau unt,turnăm peste ele sosul şi pe deasupra punem cascaval ras cât să le acopere .Le
coacem în cuptorul preîncălzit până prinde o crustă uşor aurie .
Se pot servi ca atare sau cu salată.
POFTĂ BUNĂ!
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Prof. Miclăuş Dorina
Blat:
-6 ouă
-6 linguri de zahăr
-1 plic (80 g) Creme Ole de ciocolată
Crema:
-200 ml smântână dulce 32% grăsime (Dorna
roşu), rece
-200-220 ml lapte rece
-1 plic (80 g) Creme Ole de vanilie
Glazura:
-2 linguri apă
-2 linguri zahăr
-2 linguri brandy
-100 g ciocolată
-100 g unt
PREPARARE:
Blat:
Se separă albuşurile de gălbenuşuri. Primele se bat spumă cu zahărul, ca la bezea. Apoi se adaugă
câte un gălbenuş şi se bate un pic după fiecare. La sfârşit se adaugă praful Creme Ole de ciocolată şi se
mai bate un pic (maxim 30-45 de secunde), cât să se omogenizeze.
Se toarnă aluatul într-o tavă de 20/30 cm unsă cu unt sau aşternută cu hârtie de copt. Se coace la
foc mediu (180 grade) cam 25-30 minute. Se apasă blatul cu degetul, dacă adâncitura dispare imediat,
înseamnă că e copt. Se lasă la răcit.
Crema:
Se pun într-un bol smântâna, laptele şi praful de vanilie. Se bat cu mixerul cam 1 minut, crema
trebuie să se întărească destul de bine. Se întinde uniform pe suprafaţa blatului rece şi se bagă la
frigider.
Glazura:
Se înfierbântă apa, se adaugă zahărul, amestecând. După ce s-a topit zahărul, se adaugă lichiorul şi
ciocolata ruptă bucăţele. Se amestecă până la topirea ciocolatei, apoi se adaugă untul. Se mai ţine pe
foc amestecând până se topeşte şi untul. Se lasă la răcit.
Când a ajuns la temperatura camerei, se toarnă pe prăjitură şi se întinde uniform. Se dă la rece
pentru 2-3 ore.
Apoi se porţionează şi se savurează.
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