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Dragă cititorule,

A trecut un an de la prima noastră întâlnire, aş îndrăzni să spun că ne cunoaştem bine, dar, îŃi
mărturisesc sincer, tot greu îmi este să plăsmuiesc editorialul revistei, te ştiu pretenŃios, şi sunt copleşită
de responsabilitatea primei pagini, căci fiind avanpost al întregii reviste, trebuie să găsesc cuvinte bine
meşteşugite pentru a te ispiti cu iscusinŃă să renunŃi de bună voie câteva ceasuri la libertatea ta şi să
pătrunzi în aromatele file ale revistei.
Ne revedem în sezonul estival, răsfoind cel de-al doilea număr al revistei anuale AlimentaŃie şi
sănătate editată de doamna profesoară Ghiras-DănuŃ Cornelica, şi ne reamintim, parcurgându-i
articolele că atributul definitoriu al omului modern este abordarea unui stil de viaŃă sanogen. Dacă
facem o aluzie la cei doi termeni constitutivi ai binomului din titlu, AlimentaŃie şi sănătate, constatăm
că există o interconectare între alimentaŃie şi sănătate, cea din urmă fiind condiŃionată de o alimentaŃie
corectă, ce ne poate menŃine sau îmbunătăŃi starea de sănătate. Paginile revistei abundă în sfaturi şi
reŃete care pun mare preŃuire pe un stil de viaŃă sănătos.
Fiind o revistă şcolară, transdiciplinaritatea ne poartă prin diverse domenii, astfel constatăm că
nici simŃul literar nu este neglijat. Revista ne deschide apetitul pentru cuvinte, ne creează experienŃe
senzoriale, ce scot mâncatul din sfera pulsiunii primare şi îl ridică la rangul de artă. O citim cu plăcere
şi o degustăm ca pe cea mai fină delicatesă.
Abolind inextricabilul existenŃial, dorinŃa omului modern este să se întoarcă spre simplu,
proaspăt, gustos şi sănătos, gătit ca ,,la mama acasă”, iar astfel de reŃete infuzează paginile publicaŃiei.
Revista creează o atmosferă convivială şi ne invită, preŃ de câteva reŃete, să ieşim din sfera fast
foodului, să mestecăm pe îndelete bucate bine alese, ce promovează diversitatea culinară. Miresmele
sunt prinse în mănunchiuri ce se disipesc printre paginile revistei, oferindu-ne o călătorie imaginară în
lumea aromelor tradiŃionale româneşti, cu o penetrantă savoare rustică. Aşa, cum am descoperit în
primul număr, revista nu este doar un reŃetar, în paginile ei se inserează sfaturi practice utile cititorilor,
articole ce Ńin de gastronomia literară, de psihologie alimentară, curiozităŃi culinare etc. Noi, doamnele
şi domnişoarele, întâmpinăm fiecare început de vară cu rezoluŃii precum: voi slăbi, voi arăta perfect în
costumul de baie, mă voi tonifia, voi face sport; tone de rezoluŃii greu de pus în practică, dar care, în
teorie, sună excelent. Revista vine în întâmpinarea noastră cu soluŃii utile pentru a arăta perfect în verile
caniculare, trebuie doar să le descoperim între paginile sale. Prezumtivilor lectori, vă adresez un
îndemn: răsfoiŃi-mă cu grijă şi nu puneŃi în practică toate reŃetele delicioase, că vă puteŃi lua adio de la
rezoluŃia verii: să fim în formă. Toate reŃetele trebuie încercate, savurate, fără a atribui ospăŃului o
dimensiune hiperbolică, ci, recomandat ar fi o întoarcere la un ceremonial al mesei, al gătitului, al
mâncatului în tihnă. Ne-am înfruptat din lingvistică gastronomică a revistei, răsfăŃându-ne papilele
gustative cu atâtea reŃete reuşite, şi am constatat că este săŃioasă, fără aditivi alimentari, uşor de digerat,
de aceea vă recomand cu căldură: SavuraŃi-o ca pe o delicioasă trufă belgiană!
Prof. dr. Adriana Gergeli
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Prof. RaŃiu Oana
CompoziŃie: Planta şi fructele căpşunului sunt bogate în apă, săruri de
potasiu, fosfor, calciu, magneziu, fier, sodiu, vitamine (C, B1, B2, E), acid
salicilic, acid elagic, acid pantotenic, proteine, zaharuri (predomină levuloza, ceea
ce permite consumarea lor de către diabetici, precum şi fructoză, sorbitol, xilitol),
flavonoid, uleiuri volatile, tanin şi polifenoli cu excelent rol antioxidant.Valoarea
energetică este de 30 kcalorii/100 g de fruct.
AcŃiune: plăcut la gust, răcoritoare, cu o aromă deosebită, sunt tonice, remineralizante,
depurative, au proprietăŃi antiinflamatoare, stimulează sistemul de apărare al organismului, au efect
bactericid, vernifug (antiparazitar), laxativ, diuretic activ cu eliminarea acidului uric (fiind recomandat
în tratamentul gutei, reumatismului, artritelor, afecŃiuni renale). În compoziŃia căpşunilor există o
substanŃă antiinflamatorie, acidul salicilic, care reduce inflamaŃiile fără nici un efect advers (spre
deosebire de acidul salicilic de sinteză produs în laborator). Acidul elagic neutralizează diverşi
carcinogeni şi stopează înmulŃirea celulelor canceroase, efect antioxidant, prin conŃinutul crescut de
viramina C. Stimulează memoria, protejează celulele nervoase împotriva degenerării (pierderii
memoriei la bătrâneŃe), stimulează producerea globulelor roşii, menŃin elasticitatea vaselor. Datorită
zaharurilor cu absorbŃie lentă (substanŃe care ajung foarte lent în sânge, ceea ce înseamnă că nivelul
glucidelor şi al insulinei rămân în limite constante) pot fi consumate şi de diabetici dar fără să
depăşească 300g/zi. Datorită conŃinutului în potasiu ajută la buna funcŃionare a aparatului
cardiovascular şi menŃinerea în limite normale a tensiuni arteriale.
IndicaŃii: reumatism, afecŃiuni renale, gută (în mod special), astenie de primăvară, anemie- au
rol remineralizant, în tulburări de tranzit, parazitoze intestinale, în hipertensiune arterială, tulburări
hepato-biliare (efect coleretic), în tratarea eczemelor, fiind bogate în vitamine de grupul B şi mangan
sunt indicate în combaterea insomniilor. Datorită conŃinutului caloric scăzut pot fi folosite în curele de
slăbire.
ContraindicaŃii: este interzisă administratea căpşunilor sugarilor până în vârsta de un an şi în
mod special până la 6 luni. Au potenŃial alergenic crescut, pot provoca gastroenterite şi erupŃii cutanate.
Persoanele care suferă de diabet nu trebuie să consume mai mult de 300 grame /zi, iar persoanele care
au alergii sau urticarie (mai ales copiii mici) trebuie să consulte specialistul înainte de consum şi să
observe cu atenŃie eventualele simptome.
Deşi frunzele şi rădăcina de căpşun sunt indicate în tratamentul pietrelor la rinichi, consumate
în cantităŃi mari, preparatele fitoterapeutice pot agrava această problemă deoarece planta conŃine
cantităŃi mari de oxalaŃi, care grăbesc evoluŃia afecŃiunii.
BIBLIOGRAFIE:
1.Stela-Gabriela Jelea, Laura Gabriela Grigor- Principii de nutriŃie umană, Editura
UniversităŃii de Nord Baia Mare, 2010.
***http://www.csid.ro/plante-medicinale-fitoterapice-si-gemoterapice/capsunul-fragaria-viridis11829484/
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Prof. Cardoş
Cardo Daniela Maria
AlimentaŃia
ia vechilor romani, în primele secole frugal
frugală, a devenit apoi destul de variată
variat şi foarte
diferită de a noastră.
Pâinea a ajuns un aliment comun abia în sec. II î.e.n. Pân
Până la acea dată în loc de pâine se
consuma un fel de fiertură,, un terci, din mei sau din ffăină de grâu cu tărâŃe,
e, fierte în apă
ap sau în lapte la
care se adăuga după gust şi dupăă posibilit
posibilităŃi- ouă, brânză,, miere, condimente diferite, bucăŃi
buc de carne
sau măruntaie.
runtaie. Acest terci a ră
rămas până în epoca
imperiului mâncarea de bază,, aproape zilnic
zilnică, a celor
săraci. Pâinea din făină de grâu, sau
au mai modest
modestă, de orz
a rămas
mas mult timp un articol de lux. Era preparat
preparată de
brutari (în timp ce în gospodarie se ffăcea lipia), fără
plămădeală, până târziu în era republican
republicană. Plămădeala
era de obicei pregătită (din făinăă de mei amestecat
amestecată cu
must de struguri) o dată pentru întreg anul; ceea ce ddădea
pâinii un gust acru. Romanii consumau mai multe calit
calităŃi
şi varietăŃi de pâine- pregătită cu lapte sau cu untdelemn,
untură, condimente, ouă,, sau chiar cu stafide. În general
se punea foarte puŃină plămădeală
ădeală, încât pâinea era
foarte deasă şi grea pentru stomac.
Baza alimentaŃiei
iei o formau legumele de unde şii nevoia unui consum de sare într-o
într cantitate mai
mult decât dublă decât socotim noi azi ccă este necesară organismului.Varza, ceapa şi usturoiul, sfecla
albă, lăptucile şi măcrişul,
ul, castravetele, bobul şii lintea, frunzele de hrean, ridichile, urzicile sau prazul
erau legumele care fierte şii pregă
pregătite cu untdelemn, oŃet
et sau vin constituiau hrana majorităŃii
majorit
populaŃiilor.
łăranii
ranii consumau carne de oaie şi de capră, extrem de rar carne de vacă;
ă; carnea de porc putea fi
apreciată numai de cei avuŃi.
i. Pentru mesele celor foarte boga
bogaŃi se vânau cerbul şi mistreŃul;
mistre
în timp ce
iepurii şi hârciogii erau îngrăşaŃi
Ńi în cresc
crescătorii. Dintre păsări comune erau găina
ina şi gâsca
gâsc iar cele mai
apreciate la marile ospeŃee erau fazanul, bibilica şi în special păunul îngrăşat.
Laptele dulce era folosit mai mult pentru prepararea mânc
mâncării,
rii, decât pentru băut.
b
Romanii beau
mai ales lapte acru de oaie şi de capră
capră, foarte rar lapte de vacă. Pregăteau caşcaval
caval şi
ş diferite brânzeturi,
condimentându-le
le cu tot felul de ierburi, de fructe şi de substanŃee aromatice; în schimb nu consumau de
loc smântâna sau untul. Deşii cuno
cunoşteau uleiul de nucă,, de migdale, de susan, de rapiŃă
rapi romanii
întrebuinŃau în alimentaŃie
ie numai untdelemnul de m
măsline. Măslinele
slinele se consumau în mare cantitate,
proaspete sau conservate; îndulcite cu miere se serveau fie ca aperitiv, fie ca desert.
Smochinele, strugurii, alunele şii prunele se mâncau cu pâine. Conservate prin uscare merele,
perele şii prunele erau mâncarea frecvent
frecventă a Ńăranilor
ranilor iarna. Ca înlocuitor al zahărului,
zahă
mierea avea
nenumărate întrebuinŃări;
ri; în primul rând în buc
bucătărie, la gătitul mâncărurilor,
rurilor, dat fiind că
c romanii aveau
o adevărată slăbiciune pentru o bucă
bucătarie în care prevalau mâncărurile
rurile dulci sau îndulcite cu miere. În
cea mai mare măsură era însă întrebuin
întrebuinŃată în preparate de cofetărie. Dar marea pasiune gastronamică
gastronamic a
romanilor era peştele, precum şii numeroasele specii de crustacee şi moluşte.
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Spre deosebire de zilele noastre romanii luau un mic dejun destul de consistent (ientaculum).
Pentru un adult această masă consta în ceea ce rămânea din seara anterioară în timp ce copiii beau lapte
cu foccacia (pâine cu ulei de măsline) sărată sau dulce. După aceea urma să înceapă o lungă zi de
muncă. La amiază însă toată lumea se oprea din activitate pentru o scurtă pauză de masă. Prânzul
(prandium) era în fapt o gustare, chiar şi pentru cei ce se întorceau acasă. Cei mai mulŃi se opreau la o
tavernă sau pur şi simplu cumpărau ceva de mâncare de la vânzătorii stradali. La asfinŃit, familia se
aduna la cină (cena sau coena), cea mai abundentă şi mai completă masă a zilei. La începuturile
imperiului se serveau supe făcute din cereale sau legume uscate, lapte, brânză, fructe proaspete sau
uscate, măsline, eventual şi un pic de şuncă. În plină epocă imperială supele şi cerealele gătite sunt
înlocuite cu pâine şi carne, aceasta din urmă fiind un lux pentru cei săraci, dar nelipsită de pe mesele
celor bogaŃi.
Oricare erau componentele acestei cine, ea reunea întreaga familie în jurul aceleaşi mese.

Prof. ing. Rogojan Zorica
Credem că ştim totul despre ciocolată; îi cunoaştem prea bine gustul unic, textura onctuoasă,
aromele fine care dau dependenŃă. Iată că deliciosul desert nu încetează să ne uimească.
Există nenumărate sărbători anuale care celebrează ciocolata şi care sunt o scuză excelentă
pentru a mânca o varietate largă de deserturi pe bază de cacao. Oficial, Ziua Ciocolatei se serbează la 7
iulie –fiindcă într-o zi de 7, în luna lui Cuptor în anul 1550, ciocolata a fost adusă în Europa, de pe
continental sudamerican. Fericitul eveniment i se datoreză exploratorului Cristofor Columb.
Nu doar Columb s-a îndrăgostit de ciocolată, ci şi alte personalităŃi ale istoriei. A rămas
consemnată pasiunea împaratului Napoleon Bonaparte pentru acest produs: liderul francez avea
pretenŃia ca în timpul campaniilor militare solicitante , să aibă mereu la dispozŃie ciocolată caldă şi vin.
Regina FranŃei, Maria Antoaneta, nu-şi putea imagina
viaŃa la curte fără o ceaşcă de ciocolată, aromatizată cu
vanilie şi îndulcită cu zahăr. Drept pentru care, băutura caldăprodus de lux şi de prestigiu- era frecvent servită la Palatul
Versailles. Nu toată lumea aprecia însă lichidul fierbinte şi
maroniu, care se bucura totuşi de o notorietate specială: se
credea că are efecte afrodisiatice.
În ciuda originilor amazoniene, majoritatea arborilor
de cacao, care asigură 70% din rezervele mondiale, cresc în
Africa. Coasta de Fildeş este cel mai mare producător, furnizând 30% din cantitatea mondială de cacao.
Dacă vă place ciocolata cu lapte, aflaŃi că reŃeta ei a fost pusă la punct în ElveŃia,în 1875,după
opt ani de eforturi. S-a dovedit că laptele condensat era ingredientul –cheie.
Şi încă o curiozitate: arborii de cacao pot trăi până la 200 de ani.
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prof. Dumitraşcu Doina
Rodia este considerat cel mai vechi fruct cu puteri curative din
istoria omenirii, fiind folosită de mii de ani în alimentaŃie. ProprietăŃile
curative ale rodiei sunt cunoscute şi apreciate în numeroase culturi.
PuŃine plante s-au bucurat de atâta atenŃie din partea oamenilor de ştinŃă
din ultimii ani.
Efectele rodiei asupra sănătăŃii au fost testate în mod ştiinŃific. ProprietăŃile antioxidante
erau atribuite până nu demult numai ceaiului verde şi vinului roşu, însă studii recente au demonstrat că
pe lângă proprietăŃile terapeutice, rodia are un efect antioxidant impresionant. Astfel, au fost
demonstrate efectele pozitive ale consumului de rodii asupra inimii şi sistemului circulator,
metabolismului lipidic şi a celui glicemic sau a bolilor maligne, cum ar fi carcinomul de prostattă şi cel
mamar, boli inflamatorii şi degenerative.
Rodia împotriva stresului oxidativ. Stresul oxidativ poate influenŃa apariŃia disfuncŃiilor
erectile şi a obezităŃii şi facilitează evoluŃia bolilor hepatice cronice. În ceea ce priveşte apariŃia şi
evoluŃia bolilor benigne şi maligne şi a fazelor preliminare ale acestora, stresul oxidativ joacă un rol
important. Potrivit lucrărilor ştiinŃifice din ultimii ani, acŃiunea oxidantă a rodiilor o depăşeşte pe cea a
ceaiului verde, a vinului roşu, a sucului de afine şi a sucului de struguri.
Protejarea sistemului cardio-vascular. AcŃiunea antiarterosclerotică a rodiilor se datorează, în
principal, efectului antioxidativ. Studiile au demonstrat că o cantitate de 50 ml de suc de rodii consumat
zilnic, timp de două săptămâni de către pacienŃii hipertensivi, a condus la o scădere cu 36% a enzimei
de conversie a angiotensinei folosite în tratament şi la o scădere cu 5 % a tensiunii arteriale sistolice.
Efecte pozitive asupra metabolismului lipidic şi glucidic. Preparatele din rodii au capacitatea
de a reduce asimilarea glucozei în intestin şi de a îmbunătăŃi nivelul hiperglicemiei după servirea
mesei.
Alte proprietăŃi medicale ale rodiei: se foloseşte împotriva diareei, reduce febra (în unele
cazuri), rădăcina este folosită pentru combaterea paraziŃilor intestinali (tenia), protejează creierii
fătului, ajută la depigmentarea petelor cauzate de arsuri solare, întăreşte sistemul imunitar.
5 informaŃii interesante despre rodii:
 Au un efect pozitiv asuspra sistemului circulator, asupra
inimii şi a metabolismului glucozei.
 ÎmbunătăŃesc memoria.
 Denumirea (punica granatum) provine de la mineralul
granat.
 ConŃine până la 400 de sâmburi.
 50 ml rodie sunt suficienŃi pentru o scădere semnificativă a
tensiunii arteriale.
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Prof. Barbur Maria
Friptură, carne la grătar şi cartofi prăjiŃi - din când în când toŃi
le mâncăm cu plăcere. Însă oricât de gustoase ar fi, aceste preparate
trebuie consumate cu măsură. Carnea grasă, mezelurile, untul,
smântâna, slănina şi brânza, dar şi celelalte alimente de origine
animală constituie un factor de risc pentru articulaŃii şi procese
inflamatoare dureroase, atunci când sunt consumate în cantităŃi mari.
Alimentele de origine animală conŃin acid arahidonic, pe care
organismul îl transformă în transmiŃători care facilitează inflamaŃiile.
În plus, o alimentaŃie prea bogată în grăsimi poate rezulta şi în
supraponderabilitate, care la rândul ei afectează articulaŃiile.
Cea mai bună reŃetă pentru articulaŃii fără probleme cuprinde
multă mişcare, combinată cu o alimentaŃie sănătoasă, formată din multe legume şi fructe pentru
combaterea proceselor inflamatorii dureroase. În cazul kilogramelor în plus, o dietă echilibrată vă poate
ajuta să normalizaŃi greutatea corporală şi să eliminaŃi surplusul de sarcină pe care îl au de suportat
articulaŃiile. Supraponderabilitatea se numără printre cei mai importanŃi factori de risc pentru
dezvoltarea artrozei, deoarece fiecare kilogram în plus reprezintă un efort suplimentar pentru articulaŃii.
7 sfaturi importante pentru o alimentaŃie sănătoasă:
1. Nu mâncaŃi în grabă: bucuraŃi-vă de fiecare masă - doar aşa veŃi observa mai repede când se
instalează saturaŃia.
2. Uleiul de măsline virgin reprezintă o sursă importantă de grăsimi. Şi celelalte uleiuri vegetale
presate la rece conŃin vitamina E, foarte importantă pentru articulaŃii.
3. Micul dejun este cea mai importantă masă
a zilei. Pâinea integrală sau musli sunt o alternativă
mai sănătoasă la pâinea albă şi fulgii de porumb.
4. PuteŃi consuma de 2-3 ori pe săptămână
peşte de captură (nu de crescătorie), fructe de mare,
carne bio de pasăre sau vânat. Peştele şi fructele de
mare sunt nu doar gustoase, ci şi foarte sănătoase.
RenunŃaŃi complet la carnea grasă, carnea roşie (porc,
vită, ied, miel), carnea provenind de la animale tratate cu hormoni de creştere şi la carnea procesată
(carne tocată şi/sau afumată, mici, salam, cârnaŃi, costiŃă, şuncă, bacon etc.)
5. ConsumaŃi doar lactate bio şi preferabil fermentate. EvitaŃi laptele procesat, convenŃional şi
toate lactatele nedegresate.
6. Legumele şi fructele sănătoase conŃin vitamine şi niutrienŃi importanŃi pentru articulaŃii.
7. Apa minerală plată sau ceaiurile de fructe şi plante sunt ideale pentru a vă potoli setea.
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Prof. Miclăuş Dorina
Ceaiul de muşeŃel este considerat un tratament naturist
eficient încă din antichitate. Florile de muşeŃel sunt recunoscute şi în
prezent pentru proprietăŃile lor vindecătoare. Acestea conŃin
vitaminele esenŃiale B1 şi C, acizi organici, glucide, minerale şi
ulei eteric.
MuşeŃelul folosit pentru ceai are efectul cel mai puternic
dacă florile sunt culese imediat ce se deschide. După recoltare,
florile de muşeŃel se usucă la umbră, pe o hârtie albă. Acestea îşi
păstrează proprietăŃile curative timp de 2 ani de la recoltare.
Ce proprietăŃi curative are ceaiul de muşeŃel?
Mucilagiile din florile de muşeŃel au efect calmant asupra mucoasei gastrice. De aceea, ceaiul
de muşeŃel este un bun aliat în tratarea problemelor digestive. Printre afecŃiunile vindecate se numără
indigestia, refluxul gastric, durerile abdominale, spasmele şi inflamaŃiile. MuşeŃelul reprezintă un
tratament naturist eficient chiar şi în cazul gastritei sau a ulcerului gastric.
Ceaiul de muşeŃel este util şi pentru afecŃiuni ginecologice, datorită efectului să antiseptic.
Având o acŃiune uşoară, ceaiul de muşeŃel se recomandă şi copiilor. Acesta tratează colicii,
febra şi diareea. Este indicat sfatul medicului în acest caz, pentru a se evita supradozajul.
Totodată, muşeŃelul poate fi folosit ca şi calmant pentru sistemul nervos. Acesta dimnuează
iritabilitatea şi agitaŃia, favorizând un somn liniştit.
Ceaiul de muşeŃel reprezintă un analgezic pentru numeroase tipuri de dureri: dureri musculare
şi de încheieturi, cefalee, anxietate, iritabilitate, crampe asociate perioadei premenstruale şi dureri
menstruale, dureri de gât şi simptome ale răcelii, dureri abdominale. Infuzia caldă de muşeŃel este
ideală pentru gingivite, inflamaŃii bucale, abscese sau afte,
sub formă de gargară, timp de 5 minute.
Ceaiul de muşeŃel se foloseşte cu succes şi în cosmetică!
Astfel, infuzia concentrată se utilizează pentru a calma ochii
obosiŃi, alergiile şi cearcănele. Infuzia cu aburi de muşeŃel este
folosită pentru tratarea problemelor tenului: acnee, eczeme sau
iritaŃii. Ceaiul de muşeŃel este un bun calmant şi emolient pentru
pielea sensibilă!
AtenŃie! MuşeŃelul trebuie consumat cu moderaŃie de cei
care nu au voie să urmeze un tratament cu anticoagulante. Persoanelor care suferă de alergie la polen
este posibil să le cauzeze greaŃă sau iritaŃii. În cazul femeilor însărcinate, ceaiul de muşeŃel poate
declanşa contracŃii ce pot duce la pierderea fătului.
În concluzie, trebuie consultat sfatul medicului pentru a afla, în funcŃie de istoricul medical
personal, dacă ar fi benefic un tratament cu ceai de muşeŃel, precum şi doza optimă de consum.
Multă sănătate!
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Profesor Botiş Ramona
Energizantele sunt produse alimentare din
categoria băuturilor nealcoolice care prin conŃinutul
lor promit să aducă un surplus de energie
organismului.
Aceste produse au apărut în anii 1987 şi sunt
foarte la modă în rândul tinerilor. PiaŃa produselor de
acest gen oferă o multitudine de sortimente iar
reclama pentru aceste produse este foarte atrăgătoare.
În aceste zile se impune o cunoaştere a tuturor categoriilor de alimente pe care le ingerăm
pentru a evita o încărcare inutilă a organismului cu toxine, o ingurgitare de calorii goale din punct de
vedere nutriŃional care în timp ar duce la creşterea în greutate a organismului.
Ultimele informaŃii despre energizante nu sunt deloc liniştitoare deoarece au apărut după ce a
crescut numărul tinerilor care au suferit probleme cardiace, accese de anxietate şi chiar decese.
Producătorii acestor sortimente de băuturi spun că acestea sunt doar coincidenŃe sau speculaŃii deoarece
nu s-a putut demonstra cu exactitate că energizantele distrug organismul.
Cel mai cunoscut este cazul unui tânăr atlet din FranŃa care a decedat după ce a consumat patru
cutii de energizant. Decizia de retragere de la consum a respective mărci de energizant a fost contestată
în instanŃă.
În unele Ńări s-au emis avertizări populaŃiei în legătură cu potenŃialul pericol la care se expun în
cazul unui consum crescut de energizante , care ar fi răspunzătoare de tulburări cardiace, hipertensiune,
insomnie, depresie, dureri de cap, dificultăŃi în respiraŃie, urinări frecvente, deshidratare. PopulaŃia
trebuie să fie educată să cerceteze informaŃiile de pe ambalajul produselor , să caute să descifreze
noŃiunile care sunt pe etichete la vedere dar totuşi „ascunse”. Acest tip de educaŃie, aceea de a fi atent
la ce bagă în gură, trebuie să se formeze încă de copii iar responsabili de acest lucru fiind părinŃii,
educatorii, media.
Revenind la compoziŃia miraculoasă care promite să inunde instantaneu organismul nostru cu
energie observăm că este compusă din cofeina, zahăr taurină,glucuronolactona, L-carnitina. Unele
energizante au în compoziŃie şi planta de guarana care este deasemenea o sursă de cofeină.
Aşa cum se promite în reclamele difuzate, energizantele pot să conŃină vitamine şi minerale dar
în cantităŃi atât de mici încât efectul lor nu este resimŃit de organism. AfirmaŃiile conform cărora
energizantele sunt un pericol pentru consumatori este susŃinut ştiinŃific. Astfel expunerea organismului
la aceste substanŃe , care de cele mai multe ori sunt în cantităŃi foarte mari duce la un stres, la o
vătămare a organismului nostru.
Cofeina în cantităŃi moderate are un efect benefic dar în cantităŃi foarte mari (70-80 mg pe
porŃie) duce la tulburări de ritm cardiac, palpitaŃii, insomnie, atacuri de panică, hipertensiune arterială,
deshidratare, diaree.
L-carnitina este o componentă a metabolismului energetic cu rol în recuperarea după efort.
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Taurina este un aminoacid semi-esenŃial ce se găseşte în cantitate mare la nivelul creierului,
inimii şi retinei.Taurina are un efect calmant asupra creierului şi nu unul de stimulare aşa cum se crede.
Taurina în exces poate avea efect diuretic şi diminuează capacitatea organismului de a elimina litiul.
Nu există dovezi ştiinŃifice în ceea ce priveşte capacitatea taurinei de a îmbunătăŃi semnificativ
performanŃele fizice. Sursele naturale de taurină sunt carnea, peştele, ouăle, laptele de vacă, algele.
Excesul de taurină este dăunător.
Despre glucuronolactona se spune că era folosită de Guvernul american în timpul războiului
din Vietnam pentru a stimula moralul soldaŃilor. Deşi au fost evidenŃiate efectele devastatoare datorită
numărului mare de cazuri de migrene, tumori cerebrale şi boli ale ficatului manifestate la soldaŃii care
au consumat asa ceva şi s-a vorbit despre interzicearea folosirii acestei substante, până acum acest lucru
nu s-a întâmplat.
Pericolul creşte dacă energizantele se combină cu alcoolul deoarece energizantul minimizează
efectul primar al alcoolului şi produce un stres suplimentar organismului, creşterea tensiunii arteriale,
coagularea sângelui , creşterea riscurilor atacurilor de cord şi a accidentelor vasculare cerebrale. Efectul
asupra sistemului nervos constă în stimularea exagerată a simŃurilor, agitaŃie psiho-motorize, anxietate,
depresie, insomnie. Consumate de către elevii, aceştia devin zgomotoşi şi nu răspund la solicitările
profesorilor, sunt hiperactivi în clasă, pentru că nu au când să-şi consume energia.
Băuturile energizante sunt interzise în FranŃa, Danemarca, şi Norvegia, fiind vândute doar în
farmacii, deoarece sunt considerate medicamente.
Aceste băuturi ar trebui să se vândă alături de următoarele recomandări:
 nu trebuie consumate de către femeile însărcinate, copii, adolescenŃi, persoanele în vârstă care
au probleme de sănătate;
 efectul băuturilor cofeinizate durează 1-2 ore, iar a celor
energizante 3-4 ore;
 nu se consumă după antrenamentul sportiv deoarece
determină creşterea tensiunii arteriale;
 tonicele nu pot fi amestecate cu alcoolul deoarece cofeina
creşte tensiunea arterială;
 conŃin de patru până la şase ori mai mult zahăr faŃă de
doza zilnică recomandată deci duc la creşterea riscului de
obezitate şi diabet.
Consumul ocazional, în cantităŃii moderate, de băuturi
energizante nu reprezintă neaparat un risc pentru o persoană
adultă sănătoasă, dar este deosebit de important să verificăm
cantităŃile de cofeină, taurină, zahăr şi alte substanŃe deoarece
acestea variază de la o băutură la alta.
Deşi producătorii apelează la un truc psihologic, vânzând
băuturile energizante sub imaginea tinereŃii, distracŃiei şi sănătăŃii băuturile energizante sunt
considerate ca potenŃial periculoase care mai mult îŃi “taie aripile”. În locul unei cutii cu energizant
caută metode eficiente de relaxare, o dietă sănătoasă, petrece cât mai mult timp în aer liber, în natură şi
dormi suficient.
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Profesor Moholea Maria
Despre modul dacilor de a se hrăni nu avem multe date, sursele de informaŃie fiind puŃine şi
contradictorii. Aceasta pentru că desele contacte social-istorice au determinat preluarea unor obiceiuri
în arta culinară, de la felul de mâncare la tehnica de preparare în funcŃie de preferinŃă.Cert este faptul
că, civilizaŃia dacică, deşi impresionantă, nu a avut valenŃele şi complexitatea civilizaŃiilor chinezeşti,
egiptene, sumeriene sau indiene, dar nici nu a influenŃat alte civilizaŃii cu care a venit în contact.
Simplitatea poporului dac, modestia, lipsa de rafinament a determinat stilul simplu din bucătăria
proprie. O imagine destul de clară a felului în care dacii abordau aspectele legate de producerea,
recoltarea, depozitarea, conservarea şi gătirea alimentelor au oferit-o siturile arheologice. Se pare că
alături de celelalte ramuri tracice aveau o alimentaŃie diversă în care ponderea revenea produselor
vegetale.
Din meniul zilnic nu lipsea pâinea nedospită, terciurile de cereale şi legume, leguminoasele
proaspete şi uscate, ciupercile şi fructele. Aşadar o alimentaŃie simplă şi sănătoasă precum însuşi
poporul. Brânzeturile şi laptele de vită erau folosite din abundenŃă. Transformarea laptelui în brânză
era necesară din motive de conservare. De asemenea deprinderea tehnologiei de obŃinere a iaurtului şi
a untului, specifică nomazilor din răsărit, a avut acelaşi scop -cel de conservare a laptelui. Ca surse
principale de proteine se pare că foloseau peştele, vânatul şi animalele domestice.
Se presupune că peştele sărat şi afumat era mult mai des întâlnit pe masa locuitorilor Daciei, pentru
că se păstra mult mai bine. BărbaŃii practicau cu măiestrie vânătoarea. Vânau în general animale maricerbi, căprioare, mistreŃi-în special familiile bogate, cei săraci preferau vânatul cu pene.
Pe de altă parte, creşterea animalelor era una dintre ramurile economice preponderente ale zonei
pentru că nu necesita un volum de muncă mare, iar profitul de pe urma creşterii animalelor era
considerabil. Foloseau nu doar carnea, ci şi pieile, lâna, laptele, grăsimea. Urmele găsite în siturile
arheologice indică faptul că vitele reprezentau sursa principală de carne. Obişnuiau să consume carnea
în stare crudă, frăgezită sub şa, după un obicei împrumutat de la locuitorii stepei. De asemenea creşteau
porci pentru carne şi grăsime animală. RelaŃiile economice strânse cu celŃii sau cu germanii au oferit ca
sursă de hrană carnea de cal. În cea de-a doua epocă a fierului în Dacia, între secolele V-Iî.H, din
alimentaŃia locuitorilor teritoriului dacic nu lipsea carnea de găină şi pui.
Un loc loc important în alimentaŃie îl aveau cerealele şi leguminoasele. Se pare că cea mai cultivată
cereală era meiul, pe care măcinat, îl fierbeau în lapte obŃinând un terci la care se putea adăuga:
spanac, lobodă, brânză, miere, ouă, ceapă, usturoi, ciuperci. Terciurile pe bază de mei reprezentau
mâncarea specifică a Daciei. Grâul se consuma fiert, ca terci sau măcinat şi folosit la producerea
lipiilor, apoi a pâinii nedospite (frământată din apă, făină şi sare). Se cocea şi pâinea dospită care
necesita drojdie. De asemenea, orzul era consumat fiert sau cu legume, dar şi ca element de bază în
obŃinerea malŃului pentru bere.
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Ovăzul se consuma, când era destinat hranei umane, ca fiertură simplă sau în combinaŃie cu alte
cereale şi legume sau era transformat în făină şi folosit la prepararea pâinii. Din făina de mei şi de orz,
dacii preparau mămăliga.
Între leguminoase, lintea era aliment de bază la masa dacilor, alături de mazăre, măzăriche, bob,
năut. Acestea se consumau fie sub formă de fiertură, împreună cu alte cereale sau legume sau chiar
alături de carne, grăsimi sau produse lactate, fie singure, sub formă de terci, supă sau piure.Năutul
putea fi prăjit. Mâncarea era asezonată cu sare, oŃet,muştar,mac (acesta se folosea pentru gustul pâinii
şi al preparatelor pe bază de leguminoase). Din muştar şi mac dacii extrăgeau uleiuri folosite tot în
alimentaŃie. Nelipsite erau şi legumele condimentare:ceapa,usturoiul,ceapa verde,hreanul. Folosite cu
iscusinŃă, dădeau aroma perfectă preparatelor de genul: tocane şi supe robuste.Usturoiul era consumat
sub toate formele. Mujdeiul se pare a fi o invenŃie a dacilor aşa cum susŃin unii istorici. Istoricul roman
Dioscorides susŃine că usturoiul era folosit de daci pisat şi amestecat cu apă, oŃet sau vin. Plaut
pomeneşte de ”aleatum”, o mâncare dacică pe bază de mujdei şi un fel de pâine. Hreanul era folosit la
condimentarea cărnii, iar în combinaŃie cu mierea, la combaterea tusei.
Altă categorie de plante consumate o reprezintă cele cultivate, comestibile, dar şi cele care au
rămas în starea lor sălbatică, culese şi utilizate în diverse mâncăruri. Din prima categorie amintim:
morcovi, napi, spanac, varză, praz, păstârnac, ridichi şi seva de la mesteacăn. În a doua categorie se
includ: ştirul, loboda, măcrişul, ciupercile, ştevia. Acestea se consumau fie crude, fie gătite, fiind
folosite ca şi garnitură lângă legume, cereale, carne sau amestecate în terciuri, tocane, supe. Ciupercile
reprezentau un aliment permanent pentru daci, întrucât cresc în orice formă de relief, pe perioadă
îndelungată. Se pregăteau fie în stare proaspătă fierte, fripte,coapte sau prăjite, fie conservate prin
uscare la soare şi saramură.
Ca desert dacii consumau fructe. Foarte apreciate erau merele, mierea de albine alături de
struguri, fructe de pădure , prune folosite în stare naturală sau ca materie primă în obŃinerea vinului, a
Ńuicii şi a berii. Excelau în tehnicile de obŃinerea vinului de diferite soiuri, a berii, miedului, şi
derivatele acestora. Excelau în utilizarea tehnicilor de conservare: sărarea, afumarea şi uscarea
diverselor alimente care puteau fi păstrate un timp mai îndelungat.
Bucătăria dacică va cunoaşte un grad de rafinament, bogăŃie şi diversitate datorat schimburilor
comerciale care facilitau şi schimbul de informaŃii, inclusiv în domeniul culinar. Amintim doar câteva
care ni s-au părut mai interesante.
InfluenŃa bucătăriei romane s-a concretizat în acceptarea în meniul dacic a aluaturilor umplute
cu tocături diverse, a Ńestului (oală de pământ cu capac) folosit la coacere şi la fierbere, diversificând
astfel gama de produse culinare. Tot de la romani s-au deprins dacii cu fastul petrecerilor, prezentarea
mâncărurilor, bogăŃia şi diversitatea lor. Nu se poate spune că dacii au preluat în totalitate, festinul
roman. Ei erau mult mai ponderaŃi. Clasa bogaŃilor consuma vinul, în timp ce poporul consuma bere,
bragă, mied din miere. De la popoarele nomade au preluat mâncărurile pe bază de ierburi crude
(măcriş, salate, potbal), dar şi a utilizării cărnii în stare crudă, fezandate sub şa şi uscate. Aşa a luat
naştere pastrama. De la greci se importa vin şi ulei de măsline, dar numai pentru cei din clasa bogată.
Tot grecii sunt creditaŃi cu introducerea lintei în Dacia preluată de ei de la fenicieni. CelŃii i-au învăŃat
pe daci să prepare băuturile din fructe fermentate, mai ales din prune şi mere. Tot ei au deprins poporul
dac cu consumul cărnii de cal, după cum precizează unele surse.
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Este interesant de precizat câteva cuvinte despre vesela pe care femeile dace o aveau la îndemână
pentru pregătirea hranei. Sursele arată că majoritatea recipientelor erau din lut (ceramică), fie lucrată
manual, fie realizată cu roata olarului, de gospodarul însuşi.
Recuzita era confecŃionată de aşa manieră încât să reziste la ardere sau să nu se prindă mâncarea de
fundul recipientelor. În familiile înstărite, vasele erau confecŃionate din metal şi aveau diferite forme
(cazan, situla-un fel de găleată,cana,simpulum-polonic,mastos-cupă fără picior, Kantkaros-cupă cu
două mânere,oenachoe-ulcior cu buza de scurgere) sau din bronz,argint aurit, fier. Ingredientele se
măcinau cu pietre de moară.
După cucerirea Daciei de către romani, bucătăria dacică s-a diversificat sub aspectul alimentelor
folosite, a tehnicii de gătit, a ustensilelor folosite şi nu în ultimul rând a preparatelor. Din garnitura
unei bucătării făceau parte: vetre de gătit, grătare de metal, folosite pentru prăjirea cărnii sau sprijinirea
vaselor de gătit, furci din metal cu mânere foarte lungi folosite tot pentru prăjirea cărnii, dar şi pentru
luarea bucăŃilor de carne dintr-un vas, lanŃuri cu cremalieră, folosite pentru a suspenda vasul metalic
sau grătarul deasupra focului.
Câteva imagini ilustrează inventarul unei bucătării dacice:

Pietre de măcinat

Grătar

Furcă de metal cu mulŃi dinŃi

Situla

Vas de gătit suspendat cu lanŃ cu cremalieră
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Câtă asemănare şi câtă deosebire între gastronomia strămoşilor şi cea a poporului român! Suntem
un popor simplu şi modest în arta culinară chiar dacă în aparenŃă mesele noastre sunt bogate.
Se poate considera că bucătăria Daciei era una de tip” internaŃional”,înrudită cu cea a tracilor,
asemănătoare pe alocuri cu bucătăria celŃilor , cu accente mediteraneene greceşti şi romane. Cu toate
acestea strămoşii noştri nu a prelual opulenŃa şi rafinamentul civilizaŃiilor orientale sau a celei romane,
ci şi-a diversificat simplu, meniul pe ingrediente tipic dacice, păstrând specificul locului : brânză, zer,
mazăre,varză termeni moşteniŃi şi în limba română. Ca urmare se poate spune că dacii au fost şi rămân
exemplul nostru de a mânca sănătos.
Bibliografie:
1.Liliana Daniela Suciu,Habitat şi viaŃă cotidiană în
dacia secolelor I a.Chr.-Ip.Chr.,2009;
2.Lucia Marinescu, Efigie feminină geto-dacă, în
Almanah femeia, 1977,p.28-30;
3.Ion HoraŃiu Crişan, Spiritualitatea
getodacilor.Repere istorice, bucureşti,1986;
4.Liliana Suciu, Indicii pentru reconstituirea vieŃii cotidiene în aşezările dacice.Aspecte ale
alimentaŃiei, în Studii de istorie antică.omagiu profesorului Ioan Glodariu, Cluj-Napoca-deva,2001
5. Ion Claudian, AlimentaŃia poporului român,Ed. FundaŃiei pentru literatură şi artă ”Regele Carol
II”,1939.

Prof. Magdău Andeea Cristina
NutriŃioniştii socotesc mâncarea mediteraneană a Greciei ca fiind cea mai sănătoasă din Europa.
Nu este doar sănătoasă, ci şi foarte gustoasă şi cu o personalitate puternic conturată. Bucate robuste,
gătite cu ingrediente proaspete şi hrănitoare, arome pure şi simple, vin uşor şi rece, brânzeturi
excepŃionale, deserturi răcoritoare, şi, nu în ultimul rând, minunatul ulei de măsline, aromat şi sănătos.
Alimentele traditionale reprezintă pentru greci un patrimoniu de preŃ, pe care îl cultivă şi
respectă. Mâncarea grecească este simplă şi elegantă, cu arome mai subtile sau mai tari, cu textură fină
sau crocantă, proaspătă sau conservată, sănătoasă şi hrănitoare. Ofertele bucătăriei greceşti acoperă o
paletă incredibil de bogată şi variată de mâncăruri şi băuturi, rezultat al miilor de ani de istorie, de când
grecii trăiesc, gătesc şi mănâncă.
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Prima carte despre arta culinară a fost scrisă de un mare gurmand grec, Archestratos, în 330 I.C.,
acesta arătând în carte importanŃa şi locul ocupat de arta culinară în societatea grecească. TradiŃia
tichiei de bucătar îşi are rădăcinile din Evul Mediu, din mănăstirile ortodoxe greceşti. Călugării care se
ocupau cu prepararea mâncării purtau pentru a se deosebi de ceilalŃi, astfel de palării albe, înalte. Într-o
mare măsură se poate spune că bucătăria vegetariană are ca model şi reŃete bucătăria grecească.
PreferinŃa grecilor spre viaŃa îmbelşugată şi dragostea pentru mâncăruri simple, bine condimentate, sunt
reflectate de modul de preparare a măncărurilor. Savoarea lor deosebită este dată mai ales de bogaŃia şi
calitatea ingredientelor.
Simplu, natural şi sănătos. Aceasta pare să fie “reŃeta” după care se ghidează grecii, atunci când
vine vorba de mâncarea tradiŃională. Fără pretenŃii de bucătărie sofisticată şi reguli stricte de etichetă,
grecii ştiu să se bucure de viaŃă ca nimeni alŃii. Ei adoră să-şi cumpere uleiul, măslinele, fructele
proaspete şi măslinele direct de la producători, unde se pot şi degusta.
Deoarece mulŃi oameni încearcă acum să aleagă alimente sănătoase pentru ei şi pentru familiile lor în
ultima vreme sunt promovate foarte mult alimentele organice (bio, ecologice). Dacă vă bucuraŃi de
gusturile şi mirosurile din Grecia, aceste delicioase alimente organice vor face un minunat adaos in
dieta dumneavoastră.
 Uleiul de măsline. Grecia este cel de-al treilea producător mondial de ulei de măsline (după
Spania şi Italia), şi peste 75% din uleiul produs aici produs este ulei de calitate superioară, extravirgin.
CalităŃile terapeutice ale uleiului de măsline au fost menŃionate pentru prima dată de Hipocrat,
părintele medicinei. De secole, calităŃile nutriŃionale, cosmetice şi medicale ale uleiului de măsline au
fost recunoscute de oamenii din zona mediteraneană. Grecilor le curge prin vene ulei de măsline şi nu
sânge ca la toŃi ceilalŃi muritori. Se foloseşte la prăjirea cartofilor , amestecat cu oŃet balsamic pentru o
salată dressing, sau pur şi simplu se înmoaie o bucată de pâine proaspătă în el.
 Măslinele. Nici o altă Ńară din lume nu se poate lăuda cu mai multe varietăŃi de măsline. Grecia
este principalul producător mondial de măsline negre, dar este devansată, la producŃia de măsline, de
eternele rivale din bazinul mediteraneean, FranŃa şi Italia. Cele mai mari plantaŃii de măslini sunt în
sudul Greciei, în Peloponez, dar şi în Creta, insulele din Marea Egee şi insulele ionice. Măslinele
“naŃionale” sunt cele cărnoase, de culoare neagră-vineŃie Kalamata (sau Kalamon), ce provin din zona
cu acelaşi nume, însă de recunoaştere internaŃională se bucură şi Amfissa şi Koroneiki. Acestea se
găsesc atât vărsate, cât şi îmbuteliate, în oŃet de vin sau ulei de măsline. . Grecii obişnuiesc să cumpere
foarte ieftin măsline abia recoltate, pe care le conservă dupa reteŃe tradiŃionale.
Se spune că oriunde ai fi o felie de brânză feta la masă, aduce odată cu ea toată aroma Greciei.
 Brânză Feta organică- Feta regina brânzeturilor greceşti
este exportată şi cunoscută în toată lumea. Se prezintă sub mai multe
variante de la semi-soft la semi-hard, mai aromată sau nu şi poate fi
folosită în prepararea aperitivelor, felurilor principale, garniturilor
sau salatelor, sau poate fi servită ca atare, mai ales însoŃită de fructe.
Brânza Feta este considerată cea mai veche brânza din lume şi
este o reteŃă tipic grecească. După o lungă bătălie în justiŃie cu
Danemarca, pentru înregistrarea mărcii “Feta”, în 2002, ea a fost
recunoscută ca un produs 100% grecesc, în timp ce companiile

15

Revista şcolară „AlimentaŃie şi sănătate” nr.2/2018 - ISSN 2559-5202

daneze au fost nevoite să-şi redenumească produsele. Feta autentică este preparată din lapte de capră
sau dintr-un amestec de lapte de capră şi oaie. Înainte de a fi consumată, feta este lăsată cel puŃin 2 luni
la maturat şi conservată în butoaie de lemn. Alte tipuri de brânzeturi populare sunt Kaseri şi Kefalotyri.
Kasseri. Aceasta este o brânză obŃinută din lapte de capră sau de oaie, disponibilă în multe
magazine alimentare gourmet în Statele Unite ale Americii. Este propice pentru feliere, se poate manca
simplu, dar este frecvent utilizată în saganaki, acoperită în ulei, oregano şi alte mirodenii şi coaptă sau
chiar prăjită în ulei.
Kefalotyri. Aceasta este o brânză ascuŃită, tare şi sărată,de obicei se face din lapte de oi şi poatet fi,
de asemenea, utilizată în saganaki sau rasă deasupra pastelor. Similar cu Kasseri.
 Iaurt grecesc organic - Nu doar un dulce tratament, acest tip special de iaurt este binecunoscut pentru versatilitatea sa incredibilă. Înlocuieşte smântâna în anumite feluri de mâncare, se
foloseşte ca un topping pentru cartofi copŃi sau tacos, sau se amestecă cu fructe şi miere pentru un
desert delicios şi sănătos de care întreaga familie se va bucura.
Mâncărurile din peşte sunt cele mai bune deoarece Grecia este o Ńară înconjurată de mare, iar
pescuitul este un factor principal al agriculturii greceşti.
 Peştele are şi el un rol foarte important în dieta mediteraneană. Consumat
de 3-4 ori pe săptămână, peştele creşte aportul în organism de acizi graşi omega3, cu rol benefic pentru protecŃia cardiovasculară. Peştele şi fructele de mare
conŃin proteine de calitate superioară, iod, potasiu, fosfor, calciu şi vitamine (A,
D, E). Consumul de peşte de cel puŃin trei ori pe săptămână duce la scăderea
riscului de apariŃie a bolilor cardiovasculare, creşterea colesterolului HDL- (colesterolul “bun”),
scăderea trigliceridelor şi a colesterolului LDL-(colesterolul “rău”), reducerea riscului de osteoporoză
şi creşterea sistemului imunitar. Sardinele, stridiile, homarul, scoicile sunt bogate în calciu, fier, zinc,
seleniu şi foarte sărace în calorii.
 Fructele de mare sunt recomandate în dieta mediteraneană. Fructele de mare au un conŃinut
redus de calorii, de aceea ele pot fi savurate şi de persoanele care urmează cure de slabire. 100 g crab
furnizează 130 de calorii, homarul - 100 de calorii, creveŃii au 99 de calorii, midiile au 100 de calorii,
calamarul are 81 de calorii, iar midiile au 65 de calorii. ÎncercaŃi să consumaŃi fructele de mare fierte, la
gratar şi mai puŃin prăjite sau pane.
Cercetările recente au arătat importanŃa unui element
suplimentar şi anume - consumul în această regiune de cantităŃi
importante de ierburi aromatizante şi condimente proaspete.
Acestea reprezintă o sursă foarte bogată de antioxidanŃi şi alŃi
compuşi benefici sănătăŃii: busuioc, oregano, mentă, tarhon,
pătrunjel, rozmarin, chimen, coriandru, usturoi, ceapă, ardei iute.
Mâncărurile mediteraneene tradiŃionale conŃin din belşug ierburi
aromatizante şi condimente proaspete. Mirodeniile au cea mai mare activitate antioxidantă dintre toate
tipurile de alimente. În plus, menta şi cimbrul au proprietăŃi antiseptice şi antimicrobiene. Privite ca un
grup de alimente, condimentele au cel mai probabil cele mai eficiente proprietăŃi de prevenire a
cancerului, a bolilor cardiovasculare şi a altor afecŃiuni ale sănătaŃii. Dintre cele 50 de alimente
descoperite a avea cele mai multe proprietăŃi antioxidante conform analizelor cercetătorilor din SUA,
12 sunt condimente! Interesant este faptul că şeful de listă al tuturor acestor alimente este oregano, o
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plantă aromatică ce provine din regiunea mediteraneană. Oregano are o activitate antioxidantă de patru
ori mai eficientă decât unul dintre fructele cu cele mai puternice proprietăŃi antioxidante - afinele.
Alături de oregano mai întâlnim şi alte condimente cu un nivel ridicat al activităŃii antioxidante şi
anume: coriandru, curmale, capere, rozmarin, tarhon, maghiran, muştar, rozmarin.
Condimentele sunt de ajutor nu numai în prevenirea cancerului şi a bolilor cardiovasculare ci şi a
bolii Alzheimer. Datorită numărului record de zile însorite şi a climei blânde mediteraneene,
condimentele sunt de foarte bună calitate şi cele mai renumite restaurante ale lumii obişnuiesc să se
aprovizioneze cu susan grecesc, cu cumin – dar, de departe, “regele condimentelor” este şofranul roşu,
cea mai scumpă mirodenie de lume. Şi pe bună dreptate, fiindca acesta este obşinut din staminele florii
de şofran (o plantă înrudită cu brânduşa). Florile sunt culese manual şi sunt necesare zeci de mii de
flori pentru câteva grame din preŃioasa mirodenie. De asemenea, calitatea ceaiului de museŃel, de salvie
sau busuioc este este de top.
Avgotaharo, un caviar unic în lume - Dacă îŃi place caviarul, nu uita să încerci

avgotaharo. Acesta este un preparat specific grecesc care se produce numai în Grecia. De aceea,
avgotaraho deŃine un loc foarte important în rândul produselor de lux internaŃionale.
Acest preparat îşi are originile în epoca bizantină când comerŃul cu ouă de peşte sărate era una
dintre activităŃile de bază ale grecilor. Producerea acestui tip de caviar este în
totalitate naturală şi se bazează pe un procedeu unic. Când femelele de chefal
(peştele din icrele căruia se prepară avgotaharo) ajung la maturitate sunt
pescuite, iar ovarele lor pline de ouă sunt extrase în totalitate. Ovarele se
sărează şi sunt păstrate integral pentru a conserva ouăle care se află în interior.
Dupa ce se usucă, vor fi îmbrăcate într-un strat de ceară şi vândute
consumatorilor.

Moussaka este unul dintre preparatele tradiŃionale ale Greciei. ConŃine în principal
vinete şi carne. Cei care au gustat din aceastşă mâncare susŃin că este delicioasă. Pe lista mâncărurilor
tradiŃionale pe care ar trebui neaparat să le încercati, puteŃi adauga şi fava. Este un piure de boabe de
mazare pisată care se amestecă cu ulei de măsline. Insula Santorini este considerată a deŃine printre cele
mai bune mâncăruri de tip fava.
Bibliografie

1. http://broccoliandmuffins.com/ro/bucataria-traditionala-greceasca/
2. www.greecefoods.com
3. http://timp-liber.acasa.ro/vacante-calatorii-291/adrenalina-la-distanta-de-o-furculita-viii-grecia7741.html
4. www.greekcuisine.com
5. Souli, Sofia, 2007, Grecia, Istorie Artă Folclor Intinerarii, Ed. Michalis Toubis, Koropi;
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Elev: PerŃa Andreea
Clasa a XI –a Ap
Prof. RaŃiu Oana
Câte calorii ar trebui să consume o persoană zilnic pentru ca silueta şi sănătatea să nu-i fie
afectate?
Recomandările standard ale nutriŃioniştilor sunt valabile pentru toată lumea? Şi cum ar trebui
să calculăm corect necesarul zilnic al fiecăruia dintre noi?
Numărul de calorii de care avem nevoie zilnic variază, desigur, în funcŃie de sex, vârstă,
înălŃime, tipul corporal, stilul de viaŃă şi starea generală de sănătate.
Astfel pentru a putea înŃelege care este numărul de calorii de care are nevoie o persoană zilnic,
mai întâi trebuie estimată rata metabolismului bazal (RMB), care se calculează în felul următor:
RMB(femei)=655+(9,5xG kg)+(1,8xH cm)-(4,7xV ani)
RMB(bărbaŃi)=66+(13,7xG kg)+(5xH cm)-(6,8xV ani)
În vederea stabiliri unui meniu sănătos avem nevoie să parcurgem 4 paşi importanŃi:
Pasul 1 – stabilirea numărului de calorii, pentru a uşura calculele vom aproxima la 2500 de kcalorii.
Pasul 2 – împărŃirea celor 2500 kcalorii la fiecare din cele trei mese. Ştiind că repartiŃia procentuală
a kcaloriilor pe parcursul zilei este de 30% la micul dejun, 50% la pranz şi 20% la cină rezultă că
numărul de calorii este repartizat pe parcursul zilei în modul următor: 750 kcalorii la micul dejun, 1250
kcalorii la prânz şi 500 kcalorii la cină.
Pasul 3 – stabileşte conŃinutul alimentelor în proteine, glucide, lipide şi anume o proporŃie
echilibrată de 1:4:1.
Pasul 4 – ultimul pas conŃine stabilirea alimentelor şi cantităŃilor de alimente în grame Ńinând cont
de piramida alimentelor, de valoarea lor calorică şi de conŃinutul lor în proteine, glucide, lipide,
vitamine şi minerale.
Prezentarea unui exemplu de raŃie alimentară de 2500 kcalorii urmând cei 4 paşi
• micul dejun constă în 100 g de pâine semi – 250 kcal, 100 g unt – 50 kcal, 250 g lapte – 150
kcal, 100 g cereale – 300 kcal; în total pentru micul sunt 250 + 50 + 150 + 300= 750 kcalorii
reprezentând 30% din raŃie.
• prânzul este format din 200 g supă de pasăre – 150 kcal, 150 g legume – 100 kcal, 200 g cartofi
– 200 kcal, 200 g carne de pui – 500 kcal şi 200 g fructe – 200 kcal, totalul kcaloriilor pentru masa de
prânz este 150 + 100 + 200 + 500 + 200= 1250 kcalorii reprezentând 50% din raŃie.
• cina cuprinde 100 g pâine – 250 kcal, 250 g lapte – 150kcal şi 100 g fructe – 100 kcal , în total
la cină se consumă 250 + 150 + 100= 500 kcalorii reprezentând 20% din raŃie.
Sursa:
Stela-Gabriela Jelea, Laura Gabriela Grigor- Principii de nutriŃie umană, Editura UniversităŃii de Nord
Baia Mare, 2010.
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prof. Matias Paul
Mai multe generaŃii ale României par pierdute pentru sport şi pentru un stil de viaŃă sănătos,
rătăcite în atracŃiile tehnologice, departe de un teren de sport. Efectele se văd la tot pasul, de la numărul
de copii legitimaŃi la cluburile sportive, la rezultatele de la Jocurile Olimpice de la Rio şi chiar la
statisticile îngrijorătoare, care arată că la spitalele de pediatrie este tot timpul de muncă din greu şi
paturi insuficiente.
Statele importante ale Europei au înŃeles de ceva timp şi au
recunoscut importanŃa educaŃiei fizice încă din grădiniŃă şi din
primii ani de şcoală. Aproximativ jumătate dintre sistemele
educaŃionale ale lumii au strategii naŃionale pentru promovarea
dezvoltării educaŃiei fizice şi a activităŃii fizice, ceea ce reflectă în
mod clar o voinŃă politică pentru dezvoltarea şi încurajarea unor
astfel de activităŃi, ca determinant al sănătăŃii şi al bunăstării sociale.
Asta pentru că au conştientizat că pe parcursul copilăriei şi al
adolescenŃei, educaŃia fizică în şcoală oferă o oportunitate excelentă pentru a învăŃa şi practica
abilităŃile necesare pentru îmbunătăŃirea stării fizice și a sănătăŃii, pe tot parcursul vieŃii. Aceste
activităŃi zilnice pot include alergarea, înotul, ciclismul şi alpinismul, precum şi jocuri şi sporturi mai
structurate. Dobândirea timpurie a abilităŃilor de bază îi ajută în mod crucial pe tineri să practice şi să
înŃeleagă mai bine valoarea acestor activităŃi în educaŃia lor ulterioară sau, ca adulŃi, la locul de muncă
sau în timpul liber.
Specialişti de renume au demonstrat că activitatea fizică începută la vârste fragede stimulează
creşterea şi capacitatea de comunicare a copiilor. Pentru a fi sănătos, un copil trebuie să fie activ.
Sportul practicat încă din primii ani de viaŃă, întăreşte musculatura şi oasele copilului, reduce
substanŃial riscul de obezitate, îl ajută să-şi dezvolte îndemânarea şi să devină sociabil şi comunicativ.
De aceea părinŃii, care oricum la noi sunt principalii
sponsori ai copiilor care îşi doresc să facă sport de
performanŃă, trebuie să-i înveŃe de mici că sportul nu va fi
doar o altă temă de şcoală, să-i facă să îndrăgească competiŃia.
Şi nu trebuie să forŃeze ca să-şi convingă copilul se se apuce
de sportul preferat al tatălui sau al mamei sale. E demonstrat
că un copil stângaci pe un teren de fotbal poate fi un foarte
bun înotător sau că un copil care nu reuşeşte să-şi coordoneze
mişcările mâinilor pentru a o apuca pe urmele Simonei Halep,
poate fi un foarte bun atlet, sau schior.
Pentru a-i convinge pe copii de toate aceste beneficii ale sportului, trebuiesc de multe ori convinşi
întâi adulŃii. Aceştia trebuie să conştientizeze că pentru un stil de viaŃă echilibrat şi corect trebuie să
aibă grijă la strânsa legătură dintre sport, alimentaŃie şi sănătatea emoŃională, mentală.
Decizia de a trăi sănătos nu este una chiar uşoară. Majoritatea ştie că nu e sănătos să te îndopi
cu dulciuri, să „ciuguleşti ceva” în faŃa televizorului să te răsfeŃi cu un pahar, două de alcool după o zi

19

Revista şcolară „AlimentaŃie şi sănătate” nr.2/2018 - ISSN 2559-5202

grea, să fugi de tine însuŃi şi de anumite necazuri direct la un terasă sau într-un club. Şi cu toate acestea
câŃi nu procedează aşa. CâŃi nu abandonează proiectul de transformare corporală în mijlocul deciziei,
pentru ca apoi să aibă remuşcări şi emoŃii de culpabilitate? E nevoie într-adevăr de o mare voinŃă să
duci un stil de viaŃă sănătos în ziua de azi, să renunŃi la canapea pentru a alerga cu copilul, a ieşi cu el şi
cu o minge, a merge la sală, a renunŃa la o mâncare „ca la mama” pentru cine ştie ce rădăcină, sâmburi
sau salate.
Pentru că în afară de sport este extrem de importantă şi alimentaŃia, dar şi o gândire pozitivă, şi
o conştientizare că aceşti trei factori duc la o dezvoltare personală şi chiar la autorealizare. Prin sport ne
tonifiem muşchii şi întregul aparat circulator şi respirator, căpătăm mai multă energie, ne oxigenăm
creierul, reglăm sistemul hormonal din glanda hipofiză, suntem mai activi din punct de vedere mnezic
şi din punct de vedere al încrederii în resursele noastre şi în evenimentele benefice din existenŃă de zi
cu zi. Prin alimentaŃie îi dăm corpului ceea ce-i trebuie: enzime, minerale, nutrienŃi, într-un cuvânt
“viaŃă”. Eliminăm radicalii liberi şi ne tonifiem organismul şi rezistenŃa la bacterii, viruşi, într-un
cuvânt “boală”. Sănătatea emoŃională, afectivă şi mentală le cuprinde pe celelalte două şi le
valorizează.
Sănătatea, ca şi fericirea, este o decizie.

Prof. Pop Daniela
Colegiul Tehnic „Transilvania” Baia Mare
Mugurii de brad sunt un adevărat izvor de sănătate pentru organism. Ei se recoltează începând
cu prima jumătate a lunii mai până în luna iunie în unele zone montane când dimensiunile lor au ajuns
la 3 cm şi nu au depăşit 7 cm. Sunt indicate zonele nepoluate.
Siropul de muguri de brad are un gust bun şi are numeroase beneficii asupra organismului, mai
ales în cazul celor care suferă de afecŃiuni ale aparatului respirator.
Efectele terapeutice ale siropului de brad sunt antiinflamatoare, sedative, diuretice, astringente,
cicatrizante, antidiareice, antireumatice, vitaminizante.
Bradul are, printre altele, proprietatea de a fixa calciul în oase, de aceea este recomandat ca
produsul rezultat din macerarea mugurilor să fie folosit în tratamentul rahitismului. Tot datorită
proprietăŃii de fixare a calciului, preparatele din muguri de brad sunt un ajutor nepreŃuit în
combaterea osteoporozei.
Mugurii de brad mestecaŃi în gură ca atare potolesc setea, dezinfectează gura, feresc de bolile de
plămâni, împrospătează respiraŃia, reglează pofta de mâncare.
Din muguri de brad se face un sirop care este antiseptic, tonic pulmonar, fiind recomandat
persoanelor cu tulburări respiratorii. Acest sirop are un bogat conŃinut de vitamina C, putând fi folosit
pentru depăşirea mai uşoară a perioadelor stresante şi obositoare.
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Dacă siropul este pregătit cu miere acŃionează ca dezinfectant, calmant, şi ajuta în regenerarea
Ńesuturilor afectate de infecŃii. Pentru anemii se face o cură de trei săptămâni, timp în care se iau câteva
linguriŃe de sirop cu 5 minute înainte de masă.

O reŃetă din străbuni pentru siropul de muguri de brad
Într-un vas de sticlă se pun, alternativ, un strat de muguri de brad şi un strat de zahăr astfel
încât în partea de sus să fie zahăr. În loc de zahăr se poate folosi miere de albine. Se închide vasul
ermetic şi se lasă la rece. În primele două săptămâni vasul se agită sau se pune să stea şi răsturnat (pe
capac). Se lasă la macerat, la rece, timp de 40 de zile sau până toamna. Atunci se strecoară şi se pune în
sticle care se vor păstra în pivniŃă sau în frigider. Siropul astfel preparat poate fi folosit ca medicament
sau ca şi sirop de băut.

Siropul poate fi folosit mai ales pentru tratarea unor afecŃiuni precum astmul bronşic, bronşita
cronică, faringită, laringita, tuse, răceală, amigdalită, gripă şi alergii. Acest sirop poate fi consumat şi
de către persoanele care suferă de migrene sau de cele anemice sau anorexice.
Pe lângă sirop, mugurii pot fi folosiŃi şi pentru infuzii. Inhalarea vaporilor fierbinŃi rezultaŃi din
fierberea mugurilor poate opri evoluŃia răcelilor, desfundă căile respiratorii şi redă tonusul tenului.
Bibliografie
http://adevarul.ro/sanatate/medicina-naturista/beneficiile-siropului-muguri-brad1_56e1a7b85ab6550cb8b530de/index.html
https://www.realitatea.net/mugurii-de-brad-o-minune-a-sanatatii_1443560.html
http://www.clicksanatate.ro/Beneficiile-siropului-de-brad-pentru-sanatate_0_10984.html
https://www.google.ro/search?q=sirop+de+brad&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiot8f
o5e7aAhXEDZoKHaiQDdcQ_AUICigB&biw=2400&bih=1191
http://medguru.ro/stil-de-viata-sanatos/medicina-naturista/10-afectiuni-care-pot-fi-tratate-cu-muguride-brad/
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prof. TodoruŃ Victor
A vorbi despre post pare un lucru destul de simplu deoarece acest termen este cunoscut în toate
tradiŃiile şi culturile lumii. Astfel, ştim că postul se referă la un set de reguli restrictive din punct de
vedere moral şi spiritual, dar mai ales alimentar. În majoritatea cultelor religioase există termenul de
post, care are aceeaşi conotaŃie ca şi la noi: repaus alimentar în semn de credinŃă şi penitenŃă pentru
greşelile/păcatele făcute. Postul îi îndeamnă pe oameni să reflecteze asupra propriei stări spirituale,
pentru ca sfârşitul acestei perioade să culmineze cu modificarea spirituală a oamenilor.
Pentru majoritatea persoanelor, postul desfăşurat acasă este cel mai la îndemână, în mediul
familial, unde nu există presiune din exterior şi unde putem respecta postul aşa cum dorim. De reŃinut
este faptul că persoanele sănătoase pot respecta postul şi acasă, însă persoanele cu afecŃiuni cronice ar
trebui să consulte mediucl înainte de a începe postul. Este nevoie de disciplină pentru respectarea
postului, fie că suntem acasă sau în alt loc. Postul trebuie să rezulte într-o stare de bine şi de vitalitate,
să întărească sistemul imunitar. El este cel mai bun remediu pentru regenerarea fizică, mentală şi
spirituală pe care l-a oferit natura omului.
Chiar dacă majoritatea persoanelor asociază automat postul cu pierderea kilogramelor în plus,
slăbirea este doar un efect secundar al postului, de care mulŃi se bucură. Postul nu ar trebui să însemne
doar o dietă drastică. Scopul său principal trebuie să fie curăŃarea organismului, eliminarea toxinelor.
ObservaŃii ştiinŃifice privind efectul restricŃiei calorice şi a postului alimentar asupra stării de
sănătate:
 Postul alimentar asociat cu restricŃie calorică severă (40%) are un efect de reducere asupra
riscului de dezvoltare a cancerului, mai ales a celui hormo-dependent.
 RestricŃia calorică creşte sensibilitatea la insulină.
 RestricŃia calorică este o metodă de detoxifiere a Ńesutului adipos.
 Postul negru intermitent (alternativ o zi post negru - o zi dietă după plac) şi restricŃia calorică
reduc riscul de dezvoltare şi întârzie instalarea bolilor Alzheimer şi Parkinson, stimulează celulele stem
pentru a produce noi neuroni.
 RestricŃia calorică previne sau întârzie apariŃia modificărilor asociate îmbătrânirii pielii.
 Postul intermitent ameliorează starea de sănătate cardiovasculară şi celebrovasculară.
 RestricŃia calorică ameliorează termotoleranŃa (rezistenŃa la temperaturi înalte) şi previne
leziunile celulare induse de hipertermie.
 RestricŃia calorică scade riscul de osteoartrită, nu provoacă demineralizare şi nu afectează
negativ performanŃele osoase.
Trebuie făcută o diferenŃiere clară între restricŃia calorică moderată, postul negru intermitent şi
înfometarea cronică şi malnutriŃia. În cazul înfometării şi mai ales malnutriŃiei, limita de restricŃie
depăşeşte 40% din aportul caloric obişnuit.
Sfaturi pentru a duce la bun sfârşit postul:
1. EvitaŃi drumurile inutile la magazin. CumpăraŃi doar alimentele de care aveŃi nevoie pentru
câteva zile.
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2. ComunicaŃi apropiaŃilor intenŃia dumneavoastră de a posti. Colegii, familia sau prietenii
vă vor putea motiva suplimentar când veŃi simŃi nevoia.
3. GoliŃi frigiderul de alimentele nepermise care v-ar putea distrage în timpul postului
(dulciuri, mezeluri etc.). Dacă locuiŃi cu alŃi membri ai familiei, puteŃi stabili intenŃii comune cum ar fi
„renunŃăm la dulciuri timp de o săptămână”. Postul dumneavoastră va avea efect pozitiv şi asupra
celorlalŃi.
4. ReŃineŃi că postul este mai dificil în special în primele zile. Vă veŃi simŃi obosiŃi. De preferat
ar fi să începeŃipostul la sfârşitul săptămânii sau într-o zi liberă.
5. RespectaŃi orele de odihnă de care aveŃi nevoie.
6. PlanificaŃi activităŃile fizice. Plimbările lungi în aer liber sau alte sporturi uşoare pot completa
în mod pozitiv perioada de post. Pe lângă activitatea fizică, pentru persoanele religioase, meditaŃia şi
rugăciunea din timpul postului oferă starea de linişte şi claritate de care au nevoie.
7. EvitaŃi fumatul. Dacă sunteŃi fumător, încercaŃi să evitaŃi fumatul în timpul postului. Fumul
inhalat supune organismul unui stres inutil, reducând senzaŃia de curăŃare internă.
8. ConsultaŃi medicul. Chiar dacă respectaŃi postul acasă, nu ezitaŃi să cereŃi sfatul medicului
înainte de a începe postul, în special atunci când suferiŃi de o anumită afecŃiune.
9. RăsplătiŃi-vă pentru fiecare zi de post cu o mică bucurie: un film, o piesă de teatru, un
buchet de flori.
Bibliografie:
Marilena Gîlcă, „Postul alimentar- de la tradiŃie la ştiinŃă”, Editura Universitară Carol Davila,
Bucureşti, 2005
https://prodieta.ro/postul-alimentar-metoda-naturista-de-detoxifiere-a-organismului/
http://www.gandul.info/magazin/postul-alimentar-intre-beneficiul-detoxifierii-si-riscul-luarii-ingreutate-5741406
http://www.sfatulmedicului.ro/Alimentatia-sanatoasa/postul-intre-credinta-si-dieta_5855

Uliciu Amalia, clasa a XII –a Cs
 Carotenul din morcovi, prune şi castraveŃi te bronzează natural, pigmentând pielea într-o nuanŃă
gălbuie.
 Toxinele nedigerataâe din carnea roşie provoacă un miros neplăcut al pielii.
 Excesul zilnic de cafea îŃi poate afecta activitatea cerebrală, provocând halucinaŃii auditive.
 Cercetătorii de la Harvard au descoperit că soia din aliemntaŃie poate reduce cantitatea
spermatozoizilor.
 Consumul de grapefruit poate afecta tratamentul medicamentos, blocând enzimele digestine.
 Dacă mesteci frecvent gumă fără zahăr, aceasta poate cauza...un efect laxativ!
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prof. Hauler Coralia, Colegiul Tehnic Transilvania
SeminŃele de chia sunt printre cele mai mărunte seminŃe din
lume, având însă proprietăŃi excepŃionale. Ele au fost menŃionate încă
din secolul al XVI-lea în documentele aztece – Codex Mendoza –
afirmându-se că sunt cele mai complexe surse de energie şi putere.
Aztecii cunoşteau calităŃile seminŃelor de chia, pe care multă
vreme le-au folosit ca aliment de bază.
Se spune că tributul şi taxele localnicilor către preoŃimea şi
nobilimea aztecă erau adesea plătite în seminŃe de chia.
Numele de chia derivă de la cuvântul "chiaN" din dialectul
Nahuatl al limbii aztece, care înseamnă gras, uleios.
SeminŃele de chia provin de la planta numită Salvia hispanica L. (Lamiaceae), originară din
America de Sud, fiind consumată de azteci şi mayaşi timp de secole întregi.
Chia este o plantă erbacee anuală, înaltă de până la 1 m, cu frunze opuse de 4-8 cm lungime şi
3-5 cm lăŃime. Florile sunt purpurii sau albe şi produc ciorchini în spic la vârful fiecărei tulpini.
Chia este cultivată pentru seminŃele sale care, recunoscute pentru înalta lor valoare nutriŃională,
se înscriu cu uşuriŃă în categoria alimentelor minune.
SeminŃele de chia sunt mici, ovale, cu diametru de cca 1 2 mm, pestriŃ colorate cu maro, gri,
negru şi alb. Uleiul din seminŃe de chia are un conŃinut ridicat de acizi graşi omega 3.
SeminŃele de chia sunt consumate tradiŃional în Mexic şi în sudul SUA, dar nu sunt cunoscute pe scară
largă în Europa.
Astăzi chia este cultivată pentru comercializare în Mexic, Bolivia, Argentiuna,
Ecuador, Australia şi Guatemala.
În 2008 Australia a fost cea mai mare producătoare de chia.
Cercetările efectuate în ultimii ani, în Europa, au reconfirmat tradiŃionalele calităŃi ale
acestui ingredient alimentar şi, ca urmare, în anul 2009, Uniunea Europeană a aprobat
folosirea seminŃelor de chia ca hrană nouă (NF), permiŃând să intre ca ingredient
pentru produsele de pâine şi patiserie în proporŃie de până la 5%.
SeminŃele de chia sunt unele dintre alimentele cu un conŃinut nutriŃional valoros. Deşi sunt
destul de puŃin folosite în bucătăria românească şi europeană, seminŃele de chia ar trebui consumate
zilnic, întrucât au o concentraŃie mai mare de acizi graşi omega 3 decât peştele, mai multe proteine
decât soia şi mai multe fibre decât seminŃele de in, de asemenea deŃin un volum apreciabil de
antioxidanŃi şi minerale.
O altă caracteristică cheie a seminŃelor de chia este că acestea nu conŃin gluten, putând fi
introduse în alimentaŃia persoanelor care suferă de o afecŃiune numită boala celiacă.
Un plus pe care îl aduc aceste seminŃe este faptul că de regulă se comercializează varianta bio
întrucât planta emană un miros care alungă dăunătorii şi ca atare nu necesită stropiri cu pesticide.
Tabel nutriŃional seminŃe chia:
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Există mulŃi factori de care depinde concentraŃia în
componenŃi activi a seminŃelor de chia.
Unul dintre aceştia este zona de cultivare a plantei.
Schimbările climatice, disponibilităŃile de nutrienŃi,
anul de cultivare, sau condiŃiile de sol joacă un rol crucial
privind compoziŃia chimică a seminŃelor.
De exemplu, conŃinutul de proteine tinde să scadă pe
măsură ce temperatura creşte.
S-a observat de asemenea o relaŃie inversă între
altitudine şi conŃinutul de acizi graşi saturaŃi; astfel, la
altitudine joasă, se remarcă o creştere a conŃinutul de acizi
graşi saturaŃi în zonele în care temperatura a fost ridicată.
În timpul dezvoltării seminŃelor din aprilie-mai, o
creştere a temperaturii mediului, a determinat o scădere a
conŃinutului de acizi graşi polinesaturaŃi.
Un alt factor care poate contribui la diferenŃe în compoziŃia chimică a seminŃelor de chia este
stadiul de dezvoltare a plantei.
A fost demonstrată scăderea conŃinutului de acid α-linolenic (omega 3) cu 23%, de la stadiul
incipient la stadiul maturizat al seminŃei. Acest lucru a dus în acelaşi timp la creşterea conŃinutului de
acid linolenic (omega 6) şi de lignină.
Chia este o sursă bogată de fibre alimentare, atât solubile cât şi insolubile.
Atunci când intră în contact cu apa, fibrele formează o substanŃă gelatinoasă care se umflă şi
creşte în dimensiune, instaurând senzaŃia de plenitudine şi inhibând apetitul (în felul acesta se
împiedică supraalimentarea).
SeminŃele sunt un aliment benefic şi pentru cei care suferă deja de diabet, întrucât au un indice
glicemic foarte mic şi favorizează digerarea lentă a alimentelor. Fibrele solubile au numeroase
beneficii: reglează nivelul glicemiei şi reduc colesterolul.
Fibrele insolubile nu absorb apa şi nici nu se dizolvă în apă. Ele trec prin sistemul digestiv fără
a-şi modifica prea mult forma, determinând reglarea tranzitului intestinal, reducând riscul pentru
apariŃia cancerului de colon.
Organismul uman are nevoie şi de proteine, pe care trebuie să le extragă din alimentaŃie,
deoarece proteinele nu sunt stocate în organism.
Chia este o sursă complexă de proteine, având toŃi aminoacizii esenŃiali într-o formă extrem de
uşor de digerat. Aminoacizii sunt folosiŃi pentru sinteza proteinelor organismului şi reprezintă totodată
şi o sursă de energie alimentară.
SeminŃele de chia conŃin triptofan, un aminoacid care are efecte pozitive asupra somnului din
timpul nopŃii. Triptofanul ajută la relaxarea organismului şi la pătrunderea mai rapidă în transa
specifică somnului, astfel încât organismul să se odihnească corespunzător.
Proteinele, alături de acizii graşi omega 3, fibre şi alte tipuri de substanŃe nutritive întăresc
imunitatea şi previn apariŃia bolilor.
Chia este o sursă excelentă de antioxidanŃi. AntioxidanŃii sunt substanŃe care protejează celulele
organismului de distrucŃia cauzată de molecule instabile cunoscute sub numele de radicali liberi.

25

Revista şcolară „AlimentaŃie şi sănătate” nr.2/2018 - ISSN 2559-5202

O alimentaŃie ce conŃine antioxidanŃi încetineşte procesul de îmbătrânire a organismului şi
creierului, reducând astfel riscul bolilor cronice cum sunt boala Alzheimer sau degenerescenŃa
musculară.
Nu doar antioxidanŃii contribuie la sporirea longevităŃii organismului. Fibrele care ajută digestia
şi detoxifică organismul sunt la fel de importante pentru a menŃine sănătatea organismului şi a preveni
îmbătrânirea.
ConcentraŃia bogată de acizi graşi omega 3 care se găseşte în seminŃele de chia ajută la
lubrifierea articulaŃiilor şi la mentinerea supleŃii acestora. O dată ajunşi în organism, acizii graşi
esenŃiali se transformă în prostaglandine, substanŃe care combat durerile şi inflamaŃiile.
Chia este un aliment bogat într-o varietate de vitamine, minerale şi oligoelemente, în special:
calciu – asigură rezistenŃa oaselor şi dinŃilor, precum şi functionarea adecvată a inimii şi sistemului
neuromuscular, fier – este constituentul multor proteine, cea mai importantă fiind hemoglobina, care
transportă oxigenul din plămâni către muşchi şi toate organele corpului, magneziu – favorizează
absorbŃia în organism a calciului şi joacă un rol cheie în rezistenŃa oaselor şi dinŃilor; este de asemeni
esenŃial pentru menŃinerea unei inimi sănătoase, prin stabilizarea ritmului cardiac şi reglarea coagulării
sângelui, fosfor – aprovizionează organismul cu fosfat, principala componentă a structurii osoase; este
de asemeni necesar pentru a maximiza efectele benefice ale calciului, potasiu – ajută la reglarea
presiunii arteriale, menŃine echilibrul apei în Ńesutul adipos şi muscular şi asigură buna funcŃionare a
celulelor.
Pentru persoanele care vor să adopte un stil de viaŃă sănătos, seminŃele de chia sunt ideale. Ele
pot fi consumate sub diferite forme: adăugate în smoothie-uri, iaurturi, chiftele, shake-uri, sandviciuri,
supe, sucuri, în compoziŃia pentru clătite, făcute budinci, în pâinici raw, în salate sau presarate în
cerealele de dimineaŃă.
Şi frunzele de chia sunt folosite pentru prepararea salatelor şi a diferitor garnituri culinare,
favorizând buna digestie a alimentelor grele şi grase.
Un profesor emerit, de la universitatea din Arizona spunea:"Dacă ar trebui să aleg, dintr-o gamă
de produse alimentare, pe care s-o ia iau cu mine pe o insulă pustie, n-aş alege decât chia. ConŃine surse
alimentare bogate, este săracă în colesterol şi scade riscul bolilor cardiace. După o lună de cură, m-aş
întoarce acasă înotând".
Bibliografie
http://en.wikipedia.org/wiki/Salvia_hispanica
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3518271/
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prof. Orha Ioan
Din timpuri străvechi, există legende în care această legumă este supranumită „alimentul
minune”, datorită proprietăŃilor vindecătoare miraculoase în tratarea bolilor de sânge, a celor hepatice
şi chiar a unor tumori.
Ce proprietăŃi benefice are sfecla pentru organism?

ConŃine un complex de antioxidanŃi, vitamine şi minerale esenŃiale pentru echilibrul
organismului nostru: vitamina A,B şi C, calciu, magneziu, potasiu, fosfor, iod, mangan, fier şi sulf.

Betacianina din componenŃa legumei previne una
dintre cele mai temute afecŃiuni- cancerul.

Protejează ficatul şi contribuie la regenerarea
acestuia, chiar şi în cazul hepatitellor.

Aminoacizii din sfecla roşie au un rol important în
dezvoltarea şi menŃinerea Ńesutului muscular.

Contribuie la buna funcŃionare a miocardului,
Ńesutul muscular al inimii.

Are efect relaxant şi ajută la vindecarea depresiei.

Scade tensiunea arterială şi este indicată pentru tratarea bolilor cardiovasculare, prevenind
atacurile de cord sau angina pectorală.

MenŃine buna funcŃionare a sistemului sangvin, preîntâmpină depunerea colesterolului pe
pereŃii vaselor de sânge şi formarea cheagurilor.

Iodul din componenŃa sfeclei are un efect benefic pentru buna funcŃionare a glandei tiroide.

Are efect diuretic, reuşind să combată boli renale precum infecŃiile sau calculii renali.

Este indicată persoanelor anemice, datorită substanŃelor pe car le conŃine: fierul, magneziul şi
vitaminele contribuie la formarea globulelor roşii.
Ce cantitate de sfeclă roşie este indicată pentru consum?
Pentru as avea efecte benefice asupra organismului, nu este suficient consumul ocazional.
Specialiştii recomandă să includem în alimentaŃia zilnică 100-150 de grame de sfeclă roşie
crudă. În general, curele de sfeclă roşie ar putea fi indicate pe o perioadă de la 2 săptămână până la
maxim 2 luni.
În unele cazuri, consumul exagerat de sfeclă roşie ar
putea cauza apariŃia unor stări de greaŃă. De asemenea,
există posibilitatea ca incapacitatea organismului de a
metaboliza sfecla roşie să determine o culoare roşie a
urinei. Pentru a preveni astfel de efecte adverse, se
recomandă solicitarea opiniei unui specialist înainte de a
începe o dietă bogată în sfeclă roşie.
Alege un stil de viaŃă sănătos!
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prof. Ioana VăsuŃ
Ouăle se numără printre alimentele de bază. Proteinele din ouăle de găină sunt folosite în mod
ideal de organismul uman pentru producŃia proprie de proteine.
Dintre toate alimentele, ouăle sunt singurele care se bucură de cea mai mare calitate biologică,
respectiv de 100%, ceea ce înseamnă că din 100 grame de proteină de ou, organismul produce 100
grame de proteină proprie. Un ou conŃine aproximativ 7 grame proteine, 6 grame grăsime şi urme de
carbohidraŃi, minerale şi vitamine, cu excepŃia vitaminei C.
Cea mai importantă vitamină care se regăseşte în ouăle de găină este vitamina A (Retinol) şi
predecesoarea acesteia: pro-vitamina A (Carotina). Ambele joacă un rol important pentru elasticitatea
ochilor, influenŃează adaptarea irisului la condiŃiile de întuneric şi de lumină şi îmbunătăŃesc vederea
nocturnă.
Cât de sănătoase sunt ouăle?
În general, ca urmare a conŃinutului mare de grăsimi, nu se
recomandă mai mult de 2-3 ouă pe săptămână. Din cauza riscului
sporit de alergii, copiii mai mici de 1 an nu ar trebui să consume
ouă. După al doilea an de viaŃă, consumul de ouă ar trebui să
constea într-un ou/săptămână, respectiv 1-2 ouă pe săptămână
până în al nouălea an de viaŃă, iar apoi 2-3 ouă pe săptămână. Nu
uitaŃi să luaŃi în calcul şi produsele de panificaŃie şi celelalte
preparate care conŃin ouă. Aşadar, cantitatea maximă
recomandată poate fi atinsă foarte reprede.
Colesterolul din ouă
ConŃinutul de colesterol dintr-un ou din clasa de greutate M este de 200-220 miligrame. Numai
gălbenuşul conŃine colesterol, o substanŃă importantă pentru organismul uman deoarece joacă un rol
foarte important în dezvoltarea celulelor şi a tracturilor nervoase. În plus, numeroşi hormoni şi vitamina
D sunt sintetizaŃi din colesterol. Organismul însuşi produce permanent cantităŃi importante de
colesterol, fără a se baza pe cel asimilat din hrană.
În cazul persoanelor sănătoase, nivelul de colesterol din sânge se reglează de la sine. Aşadar,
atunci când se consumă o cantitate mare de colesterol, organismul va produce mai puŃin. Însă în cazul
persoanelor cu afecŃiuni, cum ar fi persoanele diabetice sau cele care suferă de alte boli metabolice,
această autoreglare a nivelului de colesterol nu mai funcŃionează. Un nivel crescut al colesterolului în
sânge, alături de alŃi factori precum supraponderabilitatea şi fumatul, poate cauza calcifierea arterelor
şi, în cele mai grave cazuri, infarct şi accidente vasculare.
Aşadar, persoanelor care suferă deja de astfel de afecŃiuni li se recomandă reducerea
consumului de ouă (1 ou/săptămână). Recomandarea este valabilă şi în cazul pacienŃilor care au trecut
deja printr-un infarct sau un accident vascular.
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Cojile de ouă
Cojile de ouă oferă anumite beneficii pentru sănătate. Ele sunt alcătuite din calciu în proporŃie
de 90%, dar şi alte substanŃe benefice pentru organism. Se folosesc ca tratament împotriva problemelor
gastrice. ProprietăŃile acestora reglează PH-ul stomacului şi Ńin sub control disconfortul.
Combinând cojile de ouă cu lămâie şi miere, obŃinem un sirop natural cu abilitatea de a
combate simptomele răcelii şi a gripei. ConŃinutul nutritiv ridicat al cojii fortifică sistemul imunitar şi
creşte prezenŃa anticorpilor.
Pelicula transparentă care acoperă interiorul cojilor de ouă conŃine nutrienŃi care contribuie la
vindecarea rănilor superficiale.
De asemenea, efectul antiinflamator al cojilor de ouă este util pentru a trata pielea iritată sau
foarte sensibilă.
Dacă nu ai un produs exfoliant la îndemână, încearcă să pisezi o coajă de ou şi să profiŃi de
proprietăŃile acesteia pentru a îndepărta celulele moarte ale pielii.
Bibliografie
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AniŃaş Simona
CJRAE-Colegiul Tehnic „Transilvania”
„Cel ce cunoaşte universul şi nu se cunoaşte pe sine, nu cunoaşte nimic”
(Stein, Book, 2003)
Încrederea în sine este cea mai importantă armă de care dispunem. Dacă ajungem să o dezvoltăm
îndeajuns ,putem reusi să facem lucruri ce pot părea de multe ori imposibile.
Conform DicŃionarului de Psihologie (2006) stima de sine este o trăsătură de personalitate în
raport cu valoarea pe care un individ o atribuie persoanei sale. Pe linia teoriilor echilibrului, stima de
sine este definită ca o funcŃie a raportului dintre trebuinŃele satisfăcute şi ansamblul trebuinŃelor
resimŃite. Pe linia teoriilor comparaŃiei sociale, ea este definită ca rezultatul comparaŃiei pe care o
efectuează subiectul între el însuşi şi alŃi indivizi semnificativi pentru el.
William James (Mruk, 2006), unul dintre fondatorii psihologiei ştiinŃifice a definit stima de sine
ca fiind rezultatul raportului dintre succesele unei persoane şi pretenŃiile ei. Definirea conceptului
stimei de sine este un proces problematic, existând de-a lungul timpului numeroase definiŃii oferite de
către cercetători, însă fiecare centrându-se pe diverse elemente cuprinse în acest termen.
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Teoria stimei de sine ca şi valoare/onorabilitate, sentiment individual de valoare, a fost
implementată de către Morris Rosenberg (Mruk, 2006), psihologul sociocultural care a creat primul
instrument de măsurare a stimei de sine. Psihologul cognitiv-experiential Seymour Epstein (2003)
abordează problematica stimei de sine în cadrul teoriei sale “Cognitive- Experiential Self-Theor of
Personality”(CEST). CEST este o teorie integrativă a personalităŃii, compatibilă cu alte teorii, precum
cele psihodinamice, ale învăŃării şi teoriile cognitive.
Putem spune că imaginea de sine este modul în care ne simŃim şi gândim,abilitatea de a ne evalua
corect şi realist, de a fi capabili să ne acceptăm aşa cum suntem, de a ne cunoaşte realist potenŃialul şi
limitele personale.
Rolul pe care imaginea de sine îl are în viaŃa individului nu este deloc de ignorat. Aceasta
influenŃează tonusul trăirilor afective, îndrumă la autocunoaştere prin raportare la alŃii şi conduce spre
obŃinerea stimei de sine (Iacob, Boncu, Sălăvăstru, Lungu, 2000). Imaginea de sine este o componentă
importantă a vieŃii individului care reglează atât de multe procese încât importanŃa ei nu poate fi
sublimată. Practic, aceasta ne determină atât succesul în viaŃă cât şi modul de relaŃionare cu cei din jur.
Dezvoltarea personalităŃii, ca proces continuu, depinde de o serie de factori: etapele de viaŃă,
alegerile pe care le facem mai mult sau mai puŃin întâmplător şi automodelarea. Aceste alegeri, printre
care şi cea a profesiei, exercită o mare influenŃă asupra dezvoltării aptitudinilor şi capacităŃilor, asupra
intereselor, motivaŃiei, nivelulului de aspiraŃie, manifestarilor Eului (imagine de sine, respect de sine),
cât şi asupra felului de a ne raporta la ceilalŃi.
Marele psiholog şi umanist român Mihai Ralea (1896-1964) consideră că obiectivul final este
întotdeauna înŃelegerea omului integral. În timpurile noastre în diverse mari centre universitare ale
lumii, se constituie complexe consacrate studiului omului de către diverşi specialişti, astfel încât să nu
fie prezentată numai o faŃetă a fiinŃei umane, ci omul în pletitudinea tuturor însuşirilor şi dependenŃelor
sale.(”Personalitate si vocaŃie”-Ioan Alexandru/ Editura Junimea/ Iaşi 1981)
Formarea personalitaŃii începe odată cu prima zi de viaŃă, continuă pe tot parcursul educaŃiei
realizate in şcoală şi în afara ei, în copilărie şi adolescenŃă, şi nu se opreşte cu începerea activităŃii
profesionale. Alegerea profesiei şi adaptarea la cerinŃele ei presupun continuarea unei direcŃii de
dezvoltare a personalităŃii care să permită exprimarea unor valori,atitudini, asumarea unor roluri în
societate.
AdulŃii sunt modelele principale ale copiilor, rolul lor în construirea stimei de sine fiind foarte
mare. Este greu pentru un adult să accepte sentimentele negative ale unui copil. De multe ori, propriile
emoŃii îi sperie pe copii dacă sunt foarte intense. Dacă aceste emoŃii sunt etichetate ca fiind „rele”,
reprimate, negate, atunci copilul poate dezvolta o stimă de sine scăzută, având comportamente
neadecvate şi fiind incapabil să facă diferenŃa între emoŃiile negative şi cele pozitive. Pentru a evita
această situaŃie este necesar ajutor din partea adultului care va trebui să-l ajute pe copil să exprime
corespunzător aceste emoŃii negative precum şi să le înŃeleagă (A. Băban, 2001).
În cadrul unor cercetări efectuate de Du bois şi Flay (apud Mruk, 2006, p. 160) s-a demonstrat că:
stima de sine scăzută creşte sensibilitatea indivizilor la o gamă largă de rezultate problematice şi
experienŃe cum ar fi depresia, tulburări de alimentaŃie, sarcina în adolescenŃă, victimizare, dificultate în
susŃinerea şi formarea de relaŃii strânse, implicarea în comportament antisocial, consumul de substanŃe,
şi ideaŃie şi tentative de suicid.
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Legătura dintre stima de sine şi agresivitate este una controversată, ea fiind o problemă pe care
cercetătorii s-au focusat de-a lungul timpului. Trei mari curente au stipulat legătura dintre cele două
concepte: teoria socială, psihologia umanistă şi neo-freudienii. Conform teoriei sociale legătura dintre
stima de sine şi agresivitate poate fi explicată prin prisma legăturii cu societatea.
Stima de sine scăzută slăbeşte legătura cu societatea, aceasta rezultând în scăderea conformismului la
regulile şi normele sociale şi creşterea delincvenŃei. Psihologii umanişti susŃin că lipsa unei imagini de
sine pozitive corelează cu apariŃia problemelor psihice; neo-freudienii afirmă, de asemenea, că o
imagine de sine negativă produce comportamente agresive.
Deşi există numeroase studii realizate, şi tot atâtea controverse cu privire la efectele nivelului
înalt al stimei de sine, putem concluziona că “ stima de sine crescută se asociază cu expectanŃe pentru
succes, cu optimism privind performanŃele viitoare, cu lupta pentru atingerea scopului şi persistenŃa în
depăşirea obstacolelor” (Băban, 1998, p. 104).
Motivul principal al eşecurilor si frustrării îl constituie faptul că oamenii nu ştiu cum să-şi pună
în valoare tot ce au mai bun. Ei nu ştiu cum să acŃioneze pentru a obŃine maximum de performanŃă şi
fericire. Ei nu-şi cunosc principiile fundamentale de operare şi, în consecinŃă, îşi risipesc multe ore,
chiar ani, acŃionând mult sub nivelul potenŃialului lor. (Brian Tracy -pag.19)
DificultăŃile, lipsa motivării sau a implicării intr-o activitate şi interesul pe care îl acordă reuşitei sunt
factori influentati in mod direct de stima de sine pe care o are un adolescent. Aceasta se formeaza in
funcŃie de aprecierile primite de la parinŃi, educatori, profesori, colegi, prieteni etc. Pe tot parcursul
timpului, putând fi pozitive sau negative. Aşadar, dispoziŃia mentală şi tipul de stimă de sine pe care le
are adolescentul il obliga sa reactioneze intr-un anumit fel fata de eşec sau reuşita.
Îndepărtarea gândurilor negative, inclusiv a dezamagirii personale, si concentrarea pe gandurile
pozitive pe care un adolescent le are. Daca un adolescent considera ca este un ratat din punct de vedere
şcolar (chiar daca nu este in totalitate adevarat), el va incepe sa se comporte în acest fel, iar, inevitabil,
si cei din jurul său vor incepe sa aiba aceeaşi parere. În cazul în care concentrarea se face asupra
gândurilor pozitive, adoleşcentul este capabil să se ridice la propriile aşteptari, va avea o stima de sine
mai ridicata, iar cei din jurul său (parinŃi, profesori, colegi, prieteni) vor incepe sa aibă o imagine
pozitivă despre persoana sa.
Formarea unei stime pozitive, la adoleşcenŃi, se realizează prin punerea in balanŃă a asteptărilor
pe care ceilalti (parinŃi, profesori, familie) o au de la ei şi realitatea pe care o poate atinge. Daca un
parinte nu este niciodata mulŃumit de rezultatele la învăŃătură ale unui tanar, acesta va ajunge să
dezvolte o stimă de sine scăzută, considerând că nu este în stare să facă nici un lucru bine, singura
"calitate" a lui fiind sa ii dezamagească pe cei dragi lui. Astfel, activitaŃile indezirabile (absenteism
scolar, eşec şcolar, comportamente ilegale si deviante) ajung să reprezinte modul în care se revoltă faŃă
de nereuşita sa, considerată astfel de catre parinŃi, considerând că nu este capabil să facă nimic altceva.
Împăcarea cu sine este unul din cele mai importante aspecte care trebuie luate în considerare.
Adoleşcentul trebuie să fie capabil să îşi accepte eşecurile şi greşelile şi să se ierte pe sine însuşi, astfel
învătând de fapt să extraga ce nu a mers conform planului şi data viitoare să reuşească să o facă mai
bine.
Imaginea de sine, la fel ca şi cunoaşterea de sine, este un proces complex care implică mai multe
dimensiuni. Aceasta nu este o structură omogenă, iar în cadrul ei facem distincŃia între: Eul real, Eul
viitor şi Eul ideal (A. Băban, p.66). Eul real, numit şi Eu actual, este rezultatul experienŃelor noastre, a
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cadrului social şi cultural în care trăieşte individul. Acesta cuprinde la rândul lui Eul: fizic, cognitiv,
emoŃional, social şi spiritual. Eul viitor reprezintă aspiraŃiile viitoare ale subiectului, aspiraŃii realiste,
care pot fi atinse datorită resurselor de care acesta dispune. Eul ideal este ceea ce ar dori să ajungă
subiectul, dar este conştient că nu are resursele necesare pentru a ajunge acolo. Eul ideal nu poate fi
niciodată atins. Dacă individul se cantonează în decalajul dintre eul real şi cel ideal, atunci el va trăi o
permanentă stare de nemulŃumire de sine, frustrare şi chiar depresie. Dominarea Eului ideal este un
fenomen destul de frecvent la adolescenŃi. Datorită influenŃei mass-mediei ei ajung să-şi dorească să
semene cu anumite vedete, ajungând într-un final să fie dezamăgiŃi de propria viaŃă. Tocmai de aceea
este important ca adolescenŃii să înveŃe să facă diferenŃa dintre Eul ideal şi cel viitor, cel din urmă fiind
realizabil. Eul ideal are un rol pozitiv dacă jalonează traiectoria Eului viitor şi nu se interpune ca
finalitate dorită (A. Băban, 2001).
Sistemul propriu de valori este, de regulă, în concordanŃă cu sistemul de valori al societăŃii in
care un adolescent trăieşte. În general, pentru a putea dezvolta o stimă de sine ridicată, un adolscent
trebuie să îşi impună anumite standarde la care să se ridice, deoarece standardele pe care cei din jurul
său le impun pot fi mult mai ridicate decât poate acest adolescent să o facă.
1.Cu cât adolescenŃii se cunosc mai bine, cu atât stima de sine creşte.
2.Dacă adolescenŃii constată predominanŃa evenimentelor pozitive din viaŃa lor, atunci stima lor de sine
creşte.
3. Dacă adolescenŃii participă la cel puțin un program de îmbunătăŃire a stimei de sine, atunci stima lor
de sine va creşte.
4. Dacă se evidenŃiază mai mult calităŃile elevilor, atunci stima de sine a acestora va creşte.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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M.I. Daniela Bodnar
“Hrana corespunzătoare este adevăratul tău medicament" (Hipocrate)
Ce înseamnă o alimentaŃie sănătoasă?
 o dietă bazată pe: pâine, cartofi, cereale şi bogată în fructe şi legume, care include cantităŃi
moderate de lapte şi produse lactate, carne, peşte şi cantităŃi limitate de alimente care conŃin grăsime
şi/sau zahăr.
 nici un aliment singur nu poate furniza toti nutrienŃii esenŃiali organismului. Astfel este
important să se consume alimente din toate categoriile, pentru aportul lor, necesar şi diferit, în
vitamine, substanŃe minerale şi fibre.
De ce este importantă o alimentaŃie sănătoasă ?
O alimentaŃie corespunzătoare este importantă pentru sănătatea organismului: pentru menŃinerea
unei greutăŃi corporale, îmbunătăŃirea stării de bine şi reducerea riscului numeroaselor boli, inclusiv
boli de inimă, atac cerebral, cancer, diabet şi osteoporoză.
Alimente ce trebuie consumate zilnic:
 Grupa 1: Pâine, cereale şi cartofi
 Grupa 4:Carne, peşte

 Grupa 2: Fructe şi legume

 Grupa 5: Alimentele care conŃin
zahăr şi grăsimi
 Grupa 3: Lapte şi produse lactate
Grupa 1: pâine, cereale şi cartofi
Aceste alimente reduc proporŃia de grăsime şi măresc cantitatea de fibre în alimentaŃie.
Furnizează: glucide- sursă de energie, fibre - sănătatea intestinului, previn constipaŃia, vitamine din gr.
B - tiamina, niacină, calciu –(puŃin) –sănătatea oaselor, fier – (puŃin)-globulele roşii.
Fiecare masă
trebuie să conŃină cel puŃin un aliment din această categorie. Sfaturi: alcătuiŃi-vă meniul cu alimente
din această grupă; consumaŃi pâine din făină integrală, paste făinoase, cereale, dar şi făinuri albe; evitaŃi
prăjirea alimentelor.
Grupa a 2-a: Fructe şi legume
Această grupă cuprinde fructele proaspete, congelate, uscate, conservate, suc de fructe şi legume
100 % pur. Furnizează: Vitamina C: importantă pentru sănătatea pielii, a Ńesuturilor, ajută la absorbŃia
fierului; Caroten: creştere şi dezvoltare;Folati: pentru regenerarea globulelor roşii ale sângelui; Fibre:
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sănătatea stomacului şi prevenirea constipaŃiei; Glucide: sursă de energie. AlegeŃi diferite tipuri de
fructe şi legume şi consumaŃi-le împărŃite în 5 porŃii pe zi. Sfaturi: alegeŃi fructe şi legume tăiate ca
snacks-uri, fructe uscate şi proaspete alături de cereale la micul dejun, fructe la desert, consumaŃi
diferite fructe / legume zilnic.
Grupa a 3-a: lapte şi produse lactate
Sunt incluse: lapte, brânză, iaurt şi brânză de vaci proaspătă (inclusiv alternative la lapte: soia
îmbogăŃită cu calciu). Trebuie consumate în cantitate moderată: 2-3 porŃii/zi. PorŃii: lapte- 200 ml
sticlă, iaurt- cupă de 150 g, brânză – 30 g. AlegeŃi produsele cu conŃinut scăzut de grăsime (lapte
semidegresat, iaurt slab). Acestea furnizează Calciu: dezvoltarea şi menŃinerea sistemului osos, Zinc:
dezvoltarea Ńesuturilor şi regenerare, Proteine: sursă de energie, creştere şi regenerare, Vitamina B12:
globulele de sânge, funcŃionarea sistemului nervos, Vitamina B2: pentru eliberarea energiei din glucide
şi proteine, Vitamina A: creştere, dezvoltare, sănătatea ochilor.
Grupa a 4-a: carne, peşte
Cuprinde: carne (pui, vită, porc), peşte, ouă, produse din carne (şuncă,
salam, carnaŃi, pate); peşte: congelat şi conservat. Trebuie consumat cu
moderaŃie: 2 porŃii de peşte /săptămână. furnizează: proteine, fier (mai
ales carnea roşie): 3-5 mg % în musculatură, vitamine din grupul B (în
special vit. B12 – globulele de sânge şi funcŃionarea sistemului nervos),
vitamina D: în carne, pentru sănătatea oaselor, zinc: dezvoltarea
/regenerarea Ńesuturilor, magneziu: sănătatea Ńesuturilor şi a oaselor, acizi
graşi omega-3: în uleiul de peşte pentru prevenirea bolilor de inima.
Sfaturi: alegeŃi carne/produse din carne cu conŃinut de grăsime redus,
separaŃi grăsimea vizibilă (inclusiv pielea de pui şi înlăturaŃi grăsimea după prăjire), încercaŃi să
preparaŃi la: grill, grătar, fiert sau în abur şi nu prăjit.
Grupa a 5-a: alimente care conŃin grăsime şi zahăr
Cuprinde: margarină, unt, alte grăsimi tartinabile, uleiuri de prăjire, uleiuri, dressing-uri pe bază
de ulei pentru salate, maioneză, smântână, alimente prăjite (inclusiv: chips-uri prăjite, ciocolată,
biscuiŃi, produse de patiserie, produse de cofetărie, checuri, pudding-uri, îngheŃată, sosuri cu grăsime,
băuturi cu zahăr. SFATURI: trebuie consumat cât mai puŃin.
Recomandări pentru o alimentațție sănătoasă:
☺
MâncaŃi alimente diversificate
☺
MâncaŃi cantităŃi adecvate pentru menŃinerea unei greutăŃi corporale corespunzătoare (controlul
porŃiilor)
☺
MâncaŃi multe fructe, legume şi peste
☺
MâncaŃi alimente bogate în amidon şi fibre
☺
Nu mâncaŃi multe alimente care conŃin grăsime (mai ales grăsime saturată)
☺
Nu consumaŃi prea des alimente şi băuturi bogate în zahăr
☺
ConsumaŃi alcool cu măsură
☺
Mai puŃină sare (nu mai mult de 6 g/zi)
☺
BeŃi multă apă
☺
Nu uitaŃi de micul-dejun
☺
MâncaŃi cu plăcere, dar fiŃi activi (exercițiu fizic)!
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prof. Cornelica Ghiras
DETOX-ul a devenit o modă şi de multe ori este
confundat cu o cură de slăbire pentru a scăpa de câteva kilograme
în plus. Medicina personalizată salvează deja vieŃi în Ńările
civilizate şi începe timid să devină cunoscută şi la noi. Aceasta
reprezintă un concept relativ nou, care separă pacienŃii în grupuri
diferite, cu decizii medicale personalizate, practici şi proceduri
pentru fiecare persoană în parte. Conceptul se bazează pe faptul că pacienŃii cu acelaşi diagnostic
clinic pot răspunde diferit la tratament. Un rol esenŃial în medicina personalizată îl joacă genetica,
testele genetice de diagnosticare fiind adesea folosite pentru selectarea terapiilor optime. În prevenŃia
şi tratamentul bolilor sunt importante variabilele apărute în genele fiecărui pacient, mediul în care
trăieşte şi stilul de viaŃă.
Abordarea folosită în medicina personalizată este în contrast cu ideea că “un singur medicament
este universal valabil”! Caracteristicile personale ale pacientului, dar şi cele specifice bolii, influenŃează
modul în care medicii acŃionează din punct de vedere al strategiei de tratament. Cazul fiecărui pacient
va fi abordat într-o manieră holistică, fiind analizată situaŃia atât din punct de vedere medical, cât şi la
nivel psihologic şi individual. O abordare integrativă a stării de sănătate a unui pacient trebuie să ia în
considerare nu doar latura fizică, ci şi pe cea emoŃională.
Înainte de a opta pentru o cură de detoxifiere, este recomandat să fie consultat sfatul unui medic
specialist. Acesta, pe baza datelor clinice şi a informaŃiilor despre stilul de viaŃă al fiecărui pacient în
parte, va recomanda cea mai indicată dietă, pentru o curăŃare corectă a organismului. Întotdeauna este
obligatoriu să ne informăm din surse sigure, deoarece pe internet există multe reŃete şi tratamente care
nu se potrivesc tuturor în egală măsură, ci chiar ne pot face mai mult rău. Tocmai de aceea, medicina
personalizată este un real sprijin pentru fiecare patologie în parte.
Stilul de viaŃă, stresul de la locul de muncă şi condiŃiile mediului în care trăim reprezintă factori
de suprasolicitare pentru organism. În condiŃii normale, acesta este capabil să se purifice singur, dar
lipsa exerciŃiilor fizice, nivelul de stres tot mai ridicat, constipaŃia, dietele necorespunzătoare sau
creşterea toxinelor din mediu pot exercita o mare presiune asupra organismului. De aceeea, este
important să ajutăm corpul să elimine o parte din toxine, devenind mai sănătos şi mai puternic.
Argumentul principal care stă la baza dezvoltării conceptului de “detox” este faptul că toxinele
atacă în mod constant organismul, fiind substanŃe chimice cu efecte nocive asupra sănătăŃii. Toxinele
provin din mai multe surse, cum ar fi:
 alcool;
 cafeină;
 medicamente;
 pesticide sau alte substanŃe chimice utilizate pentru creşterea sau prepararea alimentelor;
 poluarea sau alte substanŃe din aerul expirat;
 aditivi alimentari şi îndulcitori artificiali;
 zahăr.
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Cele mai cunoscute alimente care contribuie la detoxifierea organismului sunt:
Sfecla roşie: ajută ficatul şi bila să dezintegreze toxinele,
fiind o sursă excelentă de vitamine şi minerale.
Lămâile: contribuie la îmbunătăŃirea digestiei, iar
vitamina C stimulează “dizolvarea” toxinelor.
Merele: sunt bogate în fibre şi nutrienŃi ce ajută la
curăŃarea organismului de metalele grele sau aditivii
alimentari consumaŃi.
Legumele verzi (broccoli, coriandru, castravete, Ńelină,
spanac): conŃin clorofilă, un puternic aliat pentru eliminarea
toxinelor din organism.
Usturoiul: are proprietăŃi antivirale şi antibacteriene,
stimulând ficatul să producă enzime ce curăŃă sistemul
digestiv de toxine.
Ceaiul verde: reprezintă o sursă bogată de antioxidanŃi, stimulează funcŃiile ficatului şi hidratează
organismul.
Anghinarea: este un diuretic uşor, ce favorizează eliminarea toxinelor din rinichi, dar ajută şi la
refacerea celulelor ficatului.
Avocado: stimulează producŃia de glutation, numit şi “antioxidantul suprem”, ce ajută la curăŃarea
ficatului de toxine dăunătoare.
Grepfrut: are un conŃinut ridicat de vitamina C şi antioxidanŃi, intensificând procesul natural de
curăŃare a ficatului.
Sfaturi pentru detoxifierea organismului în mod sănătos:
 RenunŃă la micile vicii şi tabieturi zilnice care încetinesc metabolismul. Elimină din meniu
cafeaua, tutunul, alcoolul şi dulciurile rafinate.
 Încearcă să nu consumi alimente procesate, care conŃin E-uri, coloranŃi şi alte substanŃe de
prelucrare.
 Înlocuieşte grăsimile saturate din carnea roşie cu peşte sau carne slabă de pui.
 Consumă orez brun în loc de paste făinoase sau produse de panificaŃie.
 Alcătuieşte-Ńi un meniu bogat în fibre provenite din legume proaspete: varză, Ńelină, broccoli.
 Alege să înlocuieşti băuturile carbogazoase cu sucuri naturale de fructe, morcovi sau sfeclă
roşie.
Să fim sănătoşi, fiind informaŃi!
Bibliografie
http://www.csid.ro/diet-sport/detoxifiere/detoxifierea-ce-mancam-ce-evitam-11923652/
https://financiarul.ro/2013/03/22/principalele-zece-alimente-care-ajuta-la-detoxifierea-organismului/
https://www.digi24.ro/magazin/stil-de-viata/adevarul-despre-detoxifierea-sanatoasa-a-organismului559387
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Prof. Mile Paula
Cu toŃii am simŃit, mai mult sau mai puŃin, rapiditatea cu care viaŃa noastră se derulează; prinşi
într-un cotidian încărcat, plin cu sarcini de rezolvat, acasă şi la serviciu, am ajuns să ne împrietenim cu
ea: este gustoasă, săŃioasă, rapidă şi accesibilă oricărui buzunar. Mâncarea fast- food! Deşi stim că este
bogată în grăsimi saturate, glucide, o cantitate mare de sare (categorii de substanŃe care ar trebui să fie
în cantitate scăzută în dieta noastra) şi ne aduc un surplus nedorit de calorii, de cele mai multe ori este
varianta la care apelăm atunci când ne este foame şi suntem presaŃi de timp. La scară mondială,
lanŃurile restaurantelor de tip fast- food au cunoscut o dezvoltare uluitoare, acest tip de afacere fiind
una din cele mai profitabile.
ConştienŃi de efectele dăunătoare ale produselor de tip fastfood asupra sănătăŃii, în anul 1986 un grup de activişti, în frunte cu
Carlo Petrini, au protestat în faŃa unui restaurant McDonald's din Roma,
punând astfel bazele mişcării „slow- food”. Această mişcare se bazează
pe trei principii: bun, curat, accesibil; bun- calitate, aromă, sănătate;
curat- produse care nu distrug mediul înconjurător; accesibil- preŃuri
accesibile pentru cumpărători şi plăŃi echitabile pentru producători.
Această mişcare, cu sediul în oraşul Bra- regiunea Piemont din Italia, a
devenit oficilă în anul 1989 la Paris când a fost semnat şi „Manifestul
Slow- Food”. Iată câteva extrese din acest manifest: „Născut sub semnul
industrializării, mai întâi acest secol a inventat maşina şi, apoi, şi-a
modelat stilul de viaŃă după ea. Viteza ne-a încătuşat. Am căzut prada
aceluiaşi virus: „viaŃa rapidă” care ne distruge obiceiurile şi ne asaltează
casele, forŃându-ne să ingerăm „fast food”.
Homo sapiens trebuie să-şi recapete înŃelepciunea şi să se elibereze de „viteza” care îl
propulsează pe drumul spre dispariŃie. Să ne apăram de nebunia universală a „vieŃii rapide” cu o
plăcere materială liniştită........
Vom începe în bucătărie, cu Slow Food, să
scăpăm de "fast-food" şi să redescoperim soiurile
bogate
şi
aromele
bucătăriei
locale.
În numele productivităŃii, "viaŃa rapidă" ne-a
schimbat şi ameninŃă acum mediul, pământul şi oraşele
noastre. Slow Food este alternativa, răsplata
avangardei. Cultura reală este aici pentru a fi
descoperită. Mai întâi, putem începe prin cultivarea
gustului, nu prin sărăcirea lui, prin stimularea
progresului,
prin
încurajarea
programelor
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internaŃionale de schimb, prin susŃinerea proiectelor valoroase, prin tradiŃii de modă veche.
Slow Food ne asigură un stil de viaŃă mai bun. Cu un melc ales ca patron şi simbol, este o
idee şi un mod de viaŃă care are nevoie să fie susŃinut.”
Astăzi această mişcare se derulează la nivel internaŃional prin organizarea de târguri locale,
campanii pentru protejarea produselor locale, ateliere şi degustări de produse, cursuri de educare a
gustului în şcoli, susŃinerea micilor producători dar şi implicarea clasei politice.
În România, prima organizaŃie sub egida Slow- food s-a înfiinŃat în anul 2008 în Turda, Cluj,
iar din 2009 a devenit o asociaŃie de sine stătătoare. Scopul asociaŃiei este organizarea de activităŃi
educaŃionale pentru promovarea patrimoniului local, regional şi naŃional din punct de vedere
gastronomic şi cultural, precum şi susŃinerea dezvoltării agrare.
Membrii Slow Food România duc o campanie permanentă pentru încurajarea producŃiei la scară
mică, pentru certificarea produselor şi participarea la târguri de acest gen, precum şi la alte evenimente
care le-ar putea aduce un profit. Toate acestea cu scopul de a preveni riscul dispariŃiei produselor
locale, tradiŃionale.
Slow Food România pune accent pe educaŃia tinerei generaŃii, organizând periodic vizite la
producătorii locali, prin care tinerii pot vedea “pe viu” cum sunt realizate produsele tradiŃionale şi
având posibilitatea să desluşească tainele unor vechi indeletniciri.
Bibliografie:
http://www.doctor.info.ro/fast_food,_avnataje_vs._dezavantaje.html#ixzz5IewyeUKC
http://slowfoodturda.ro/site/index.php?option=com_content&view=article&id=46&Itemid=64
https://www.slowfood.com/
Sursă imagini:
https://lumeamare.ro/2013/12/10/bra-italia-miscarea-slow-food/
https://en.wikipedia.org/wiki/Carlo_Petrini

Roman Flavia, clasa a XI-a A
1. Diabetul zaharat de tip 2 nu se moşteneşte pe cale genetică! GREŞIT!
Deşi apariŃia diabetului zaharat de tip 2 depinde mai mult de factorii de mediu decât de cei
genetici, acesta poate fi moştenit şi pe cale genetică. Şansele de transmitere sunt mai mari pe cale
paternă. PreponderenŃa de apariŃie a diabetului, mai ales după vârsta de 40 de ani, este mult mai mare în
cazul pacienŃilor care au tatăl sau bunicul patern diabetic.
2. CarbohidraŃii cresc riscul de diabet! FALS!
Dimpotrivă, carbohidraŃii sunt chiar indicaŃi în rgimul alimentar cu rol de prevenŃie a diabetului,
deoarece au efecte benefice asupra nivelului de zahăr din sânge, fiind bogaŃi în fibre, vitamine şi
minerale.
3. Dacă mănânc dulciuri, fac diabet!
Acest lucru nu este obligatoriu, întrucât nu există o relaŃie directă între cele două elemente. O
dietă hipercalorică, bogată în grăsimi şi dulciuri, determină însă o creştere în greutate.
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Toată lumea a mâncat sau măcar a auzit de ciorba de urzici, însă mie mâncarea de urzici cu
usturoi mi se pare că ar fi mult mai bună. Deşi pentru unii "buruienile" astea gen ştevie, lobodă, urzici
sunt toate la fel, fiecare în parte are propria savoare şi consider că ar merita încercate. Dacă nu pentru
faptul că sunt gratis sau foarte ieftine şi sănătoase, măcar pentru a ne mai diversifica meniul zilnic şi a
încerca mâncăruri noi.
CurăŃam urzicile de frunzele mai urâte şi de resturile de iarbă care se pot găsi printre ele. Deşi nu
toată lumea dă importanŃă acestui lucru, este de preferat să folosim la mâncare doar vârfurile urzicilor
(asta deoarece frunzele din vârf sunt cele mai fragede). După ce le-am curăŃat, spălăm urzicile foarte
bine în mai multe ape. Punem în jur de doi litri de apă într-o cratiŃă încăpatoare cu puŃină sare şi
adaugăm urzicile atunci când începe să fiarbă apa. Lăsăm urzicile două-trei clocote, le scoatem din apa
după ce s-au opărit, le lăsam un pic la răcit şi apoi le tocăm mărunt.
Tocăm o ceapa şi patru căŃei de usturoi, turnam
câteva linguri de ulei într-o cratiŃă şi o punem la foc. Atunci
când uleiul s-a încins, adaugăm ceapa şi usturoiul şi le lăsăm
câteva minute la călit, la foc mediu. După ce acestea s-au
înmuiat puŃin, dăm focul la minim şi adaugăm trei linguri de
făină. Amestecam energic pentru a nu ne rămâne cocoloaşe
(făina se va îngrosa şi va avea tendinŃa de a se prinde de
cratiŃă). Peste amestecul rezultat turnăm aproximativ
jumatate de litru din zeama în care am opărit urzicile şi
amestecăm (consistenŃa trebuie să fie foarte asemănătoare cu
cea a smântânii).
Pentru ca mancarea de urzici să fie şi mai gustoasă, în locul apei urzicilor putem folosi lapte cald
(şi făcând astfel aproape un fel de sos Bechamel). Lăsăm mâncarea să fiarba la foc mediu până când
ceapa şi usturoiul sunt fierte, apoi adaugăm urzicile tocate. Mai lăsam tochitura de urzici la foc
aproximativ cinci minute şi la sfârşit adaugăm 100 ml de smântană şi un caŃel de usturoi zdrobit
(opŃional). Tot optională este şi smântâna, putem renunŃa la aceasta dacă ne dorim ca mancarea de
urzici sa fie una de post.

Poftă bună şi spor la gătit! Şi dacă Ńi-a plăcut reŃeta, recomand-o!
prof. Mărieş Adora
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Elev: Jurca Remus Mihai, clasa a XI-a Bs
Prof. Gergeli Adriana
Când lacrima sub gene îŃi străluceşte,
durerea cine să Ńi-o aline?
căci tristeŃea nu îŃi conteneşte
porŃi durerea zilnic cu tine.

Scrisoarea mea, iubită mamă,
găsească-mi-te-n pace,
şi dorul tău să Ńi-l aline, ca o apă rece de la
fântână.

Neputincioasă, apăsată sub povara bătrâneŃii,
numeri zilele câte Ńi-au mai rămas,
priveşti! s-au dus anii tinereŃii,
apasă greu povara bătrâneŃii.

Dacă îmi va ajuta bunul Dumnezeu,
la sfârşitul lunii, voi veni acasă,
Ńi-oi fi de ajutor la greu,
şi am să merg la coasă.

Mâinile împerecheate-Ńi tremură pe cârja
învechită,
iar palmele-Ńi crăpate, palme obosite,
spun despre viaŃa-Ńi grea, avută,
spun multe clipe nefericite.

Mi-e dor să mă întâlnesc
cu prietenii în sat,
ştiu...toŃi au crescut şi s-au schimbat,
numai casa bătrânească e tot aşa, în sat.

Şi un tremur adânc din mâini şi picioare
sacadat uneori, îŃi aduce nesiguranŃă;
te sprijini pe soarta grea, trecătoare,
se stinge în neputinŃă orice speranŃă.

ÎŃi voi aduce florile care îŃi plac,
voi împleti din ele o cunună,
capul tău alb să Ńi-l îmbrac,
să te împodobesc cu a mea mână.

Ochii bătrâni, în ceaŃă stau, gata-n amurg,
se sting încet, ca două făclii târzii,
te gândeşti...lacrimi din ochi îŃi curg...
şi dacă te strigă cineva nu auzi.

Iar tu să-mi coci pe vatra focului,
o pâine rumenă de casă,
să-mi stâmpăr focul dorului
că m-am întors acasă.

Părul tău alb ca lâna toarsă,
s-a poleit cu argintul vremii târzii,
de sub năframa, pe el pusă,
mai ies câteva fire în lumina amiezii.

Şi sarmale în foi de viŃă, pregăteşte-mi;
fierte în ulciorul cel de lut,
şi la masă să mă chemi,
să mănânc cu pâinea ce-ai făcut.

Te sărut! Ne revedem curând.

40

Revista şcolară „AlimentaŃie şi sănă
ănătate” nr.2/2018 - ISSN 2559-5202

Ingrediente
Aluat:
•
~550 g făină
•
7 g drojdie uscată
•
300 ml lapte
•
100 g unt
•
100 g zahăr
•
1/2 linguriŃă sare
•
coajă de lămâie Finesse
•
2-3 linguri ulei
Umplutură:
•
~350 g vişine
•
200 g nucă măcinată
Mod de preparare
Aluat:
Într-o crăticioară punem laptele la înc
încălzit, până ajunge la o temperatură suportabilă
suportabil la deget.
Punem untul, zahărul, sarea şii coaja de llămâie si omogenizăm.
Într-un vas amestecăm făina
ina cu drojdia uscat
uscată. Facem o adâncitură în făină,
ă, punem laptele şi
uleiul. Frământăm până se înglobează toate îngredientele şi obŃinem un aluat moale şi
ş elastic, care nu
se lipeşte de mâini. Lăsăm
m la crescut pân
până îşi dublează volumul.
•
Aluatul se poate prepara şii la ma
maşina de pâine
•
În funcŃie de tipul de făină folosit mai ad
adăugaŃi puŃină făină dacă aluatul este prea moale sau
puŃin lapte dacă este prea vârtos
•
Cantitatea de zahărr poate varia în func
funcŃie de preferinŃa voastră de dulce
•
Se poate folosi şii drojdie proaspa
proaspaă, cca 25 g, pe care o dizolvaŃi în laptele căldu
lduŃ
Aluatul crescut se răstoarnăă pe mas
masă uşor înfăinată. Aproximativ 2 treimi din aluat se întind în
tava tapetată cu hârtie de copt, formând baza pr
prăjiturii.
jiturii. Restul de aluat se întinde în foaie subŃire
sub
şi se
taie făşii subŃiri,
iri, cu care vom forma gr
grătarul.
Într-un castron amestecăm
m vişinele, bine scurse de zeam
zeamă, cu nucă măcinată
Punem umplutura în tavă în strat uniform şi aşezăm deasupra făşiile
iile de aluat, sub formă
form de grătar.
Punem făşii şii pe margine, formând un chenar.
Prăjitura cu vişine şi nucă cu gr
grătar se dă la cuptor la foc mediu (160 grade cuptor electric cu
ventilaŃie) pentru
tru cca 30 de minute, pân
până aluatul se rumeneşte. Scoatem prăjitura
jitura din cuptor şi o ungem
cu o lingură de miere dizolvată în puŃ
puŃină apă calduŃă.
Se scoate pe un grătar şii se lasă la răcit. Deşi este cam greu să aştepŃi,
i, se porŃionează
porŃioneaz după răcire.

Dărăban
Dă
Ana Denisa
Clasa a X-aA
Prof. Ghiras-DănuŃ
Ghiras
Cornelica
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Elev Czompa Noemi, clasa a X-a A

Pentru aluat
- 200gr de făină
- 20 de linguri de apă
- 20 de linguri de ulei
- 6-7 ouă întregi

Pentru cremă
- 500 ml lapte
- 6 gălbenuşuri
-150 g zahăr
-50 g făină
-2 linguri extract de vanilie
- 400 g smântână pentru frişcă
- 10 grame gelatină

Pentru ganache
- 200 g smântână pentru frişcă
-150 g ciocolată 50% cacao
Aluat: Într-o crăticioară se pun la fiert apa, sarea şi uleiul. Când începe să clocotească, se
toarnă făina toată o dată şi se amestecă energic cu ajutorul unui tel, până se desprinde usor de pe pereŃii
oalei. Se ia de pe foc şi se lasă să se răcească, apoi se adaugă câte un ou, amestecând bine după fiecare.
Doar după ce s-a incorporat bine oul, se adaugă şi următorul.
Se ia un vas de yena, se unge uşor cu unt apoi se toarnă compoziŃia în vas. Cu ajutorul unei palete se
întinde aluatul în tavă, inclusiv pe pereŃii vasului. Se dă la cuptorul preîncăzit la 200 de grade pentru
cca 35-40 de minute, până capătă o culoare aurie.
Când este gata, se scoate tava din cuptor şi se lasă să se răcească bine de tot. Doar după aceea se
poate scoate blatul şi aşază pe un platou.
Crema:
Într-o crăticioara se amestecă bine ouăle cu zahărul şi zahărul vanilat. Se adaugă făina, apoi
laptele în fir subŃire, amestecând cu un tel pentru a nu se face cocoloaşe. Se transferă crăticioara pe foc
mic şi se lasă până ce se obŃine o cremă groasă, ca o budincă, amestecând continuu pentru a nu se
prinde şi a face cocoloaşe.
Se lasă să se răcească. Când s-a răcit se adaugă puŃin câte puŃin din mascarpone şi se
omogenizează. Se dă la frigider până se poate umple prăjitura.
Blatul se aşează pe un platou/tavă apoi se pune toată crema de vanilie, se nivelează şi se dă la
rece. Între timp se mixează frişca cu smântână şi zahărul pudră. Se întinde peste cremă, iar deasupra se
stropeşte cu ciocolata topită împreună cu laptele şi răcită usor.
Se păstrează la rece până la servire.
Poftă bună!
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Secretar Moldovan Rodica
Ingrediente
Pentru 4 foi cu miere:
•
2 ouă
•
100 gr. untură (3 linguri)
•
12 linguri lapte
•
4 linguri miere
•
150 gr. zahăr
•
2 linguriŃe de bicarbonat
Crema de lapte şi unt şi umplutură:

700 ml lapte
•
150 de gr de zahăr
•
300 gr. unt
•
80 de gr de griş
•
1 borcan de dulceaŃă de prune
•
zahăr pudră vanilat pentru finisat prăjitura
Prepararea:
Se pun pe foc, se încălzesc până ce compoziŃia devine maro,se adaugă 2 linguriŃe bicarbonat, apoi
se ia de pe foc şi se adaugă 1 pachet de amoniac.
Se frământă rapid aluatul, fără a insista prea mult, doar căt să se obŃină un aluat omogen. Se
împarte aluatul în 4 bucăŃi căt mai egale, cel mai sigur fiind să le cântărim. Foile se coc la 180 °C.
Prepararea cremei de griş cu lapte şi unt pentru prăjitura cu miere de albine:
1. Se pune laptele pe foc împreună cu zahărul şi sarea. După ce laptele fierbe, se adaugă grişul în
ploaie, amestecând continuu. Se fierbe 4-5 minute amestecând constant cu telul în forma de pară, apoi
se dă deoparte şi se lasă să se răcească bine.
2. Se amestecă untul cu 150 zahărul şi se amestecă cu grişul răcit.
3. Se mixează cu mixerul la viteză mare până când se formează o cremă spumoasă si albă.
4. La mijloc se pune dulceaŃa de prune.
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prof. Bud Ioana

Blat:




4 albuşuri
1 pahar zahăr=300 g
2 1/2 pahare cu nucă de cocos=250

Strat de ciocolată:






2 linguri cacao
2 linguri zahăr
1 lingură ness cafe
100 g ciocolată amăruie
puŃin lapte sau smântână de frişcă (2-3
linguri)

Crema:
 1 cutie de smântână pentru frişcă 38% grăsime
 1 plic praf instant de budincă de vanilie

Decor:
 ciocolată rasă

Mod de preparare:
Batem albuşurile spumă împreună cu zahărul până rezultă o spumă tare şi lucioasă.
Se pune nuca de cocos şi se amestecă cu o paletă.
Punem compoziŃia la copt, la 160 grade, până se aureşte deasupra, nu mai mult!!!
Lăsăm la răcit, fără să scoatem hârtia de copt, fiindcă blatul e foarte casant!
Pentru stratul de ciocolată, punem toate ingredientele într-un vas pe bain-marie până se omogenizează
după care se pune imediat peste blatul răcit.
Pentru crema de vanilie punem împreună smântâna cu praful şi mixăm.
Crema rezultată se pune peste stratul de ciocolată.
Se rade deasupra ciocolata şi gata! :)
Se pune la frigider câteva ore apoi se taie după preferinŃă.
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