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REZUMAT

PREMIZE: Copilăria este vârsta la care se for-
mează gusturile, obiceiurile și deprinderile unui stil 
de viață sănătos. Grădinițele cu program prelungit 
trebuie să asigure preșcolarilor 75-80% din necesarul 
zilnic de calorii. 

OBIECTIVE: Analiza calitativă a meniurilor 
din grădinițele cu program prelungit și identifi carea 
modalităților de optimizare a acestor meniuri, în con-
cordanță cu nevoile nutriționale ale preșcolarilor. 

MATERIAL ȘI METODĂ: Analiza retrospec-
tivă a meniurilor din 12 grădinițe cu program prelun-
git din Tîrgu Mureș, perioada 9-20.februarie.2015 (2 
săptămâni consecutive /10 zile/luni-vineri). Metode 
statistice: minim, maxim, procente, chitest. 

REZULTATE: Toate grădinițele respectă orarul 
recomandat pentru mesele principale și a doua gus-
tare, 16,66% nu oferă prima gustare. Gustarea 1 este 
reprezentată de fructe 58,33%, fructe asociate cu alte 
alimente 25% (80% doar fructe, 20% asocieri). Gusta-
rea 2 : fructe asociate preponderent cu produse bogate 
în zaharuri (83.33%), +/- produse lactate (50%). Mic 
dejun: produse zaharoase și grăsimi animale 100%, 

mezeluri 91,66%, legume 83,66%. Prânz:100% - 2 
feluri de mâncare (supă/ciorbă + fel principal/desert), 
16,66% și desert zilnic; asocieri carne+carne 75%, 2 
produse cerealiere 75%, sursa principală de proteine 
carnea, în special de pui. Mesele sunt dezechilibrate 
în raport cu recomandările (gustarea 1: p=0,003, gus-
tarea 2, mic dejun, respectiv prânz: p<0,0001). 

CONCLUZII: 1. Grădinițele cu program pre-
lungit din Tîrgu Mureș respectă recomandările de orar 
pentru două mese principale și a doua gustare (100%), 
iar pentru prima gustare doar în 83,34%. 2. Calitatea 
meniurilor asigurate la mesele principale (mic dejun 
și prânz) nu este în concordanță cu recomandările op-
time pentru preșcolar (p < 0,0001) 3. Este necesară 
implicarea unui specialist în nutriție-dietetică în rea-
lizarea meniurilor din grădinițele cu program prelun-
git, pentru asigurarea optimă a tuturor nutrienților în 
alimentația preșcolarilor. 4. Este necesară realizarea 
unui rețetar specifi c preșcolarilor, pentru a asigura o 
varietate mai mare a meniurilor și dezvoltarea gustu-
rilor copiilor și a deprinderilor unor obiceiuri alimen-
tare sănătoase.

CUVINTE CHEIE: copil, grădiniță, meniu, 
nutriție, sănătate
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INTRODUCERE 

„Copilăria este inima tuturor vârstelor”, spunea 
Lucian Blaga. 

Copilăria este vârsta la care se formează gustu-
rile, obiceiurile și deprinderile pentru un stil de viață 
sănătos. Adulții sunt direct răspunzători pentru resur-
sele pe care le alocă pentru dezvoltarea armonioasă și 
sănătoasă a copiilor din punct de vedere fi zic, psihic, 
intelectual, social și spiritual. În copilărie are loc cea 
mai accelerată dezvoltare staturoponderală, neropsiho-
motorie și intelectuală a individului, care va infl uenţa 
defi nitiv evoluția ulterioară a adultului, motiv pentru 
care și nevoile nutriționale ale copiilor sunt propor-
țional mai ridicate decât ale majorității adulților în 
această perioadă. Asigurarea necesarului nutrițional în 
copilărie este esențială, dar nu oricum ci prin meniuri 

cu o calitate ridicată a nutrienților. Cantitatea și cali-
tatea produselor alimentare consumate pot reprezenta 
factori de protecție/sanogeni sau favorizanți impor-
tanți ai prevenirii, respectiv ai declanșării unui număr 
însemnat de afecțiuni începând de la caria dentară, o 
viroză respiratorie, tulburări de comportament, ajun-
gând până la forme grave de cancer și multe alte boli, 
care se pot declanșa în copilărie sau la vârsta adultă.

Conform Ministerului Sănătății Publice („Or-
din nr. 1955 din 18/10/1995, Publicat in Monitorul 
Ofi cial, Partea I nr. 59bis din 22.martie.1996 pentru 
aprobarea Normelor de igienă privind unitățile pentru 
ocrotirea, educarea și instruirea copiilor și tinerilor”, 
„Legea nr. 123 din 27.mai.2008 pentru o alimentație 
sănătoasă în unitățile de învățământ preuniversitar pu-
blicată în Monitorul Ofi cial nr. 410 din 2.iunie.2008 

QUALITATIVE ANALYSIS OF KINDERGARTENS 

MENUS FROM TÎRGU MUREȘ, ROMANIA

ABSRACT

BACKGROUND: Childhood is the age at 
which are formed the tastes, habits and practices of 
a healthy lifestyle. Kindergartens with extended pro-
gram should provide 75-80% of daily calories. 

AIMS: The qualitative analysis of the menus 
from kingergartens with extended program and the 
ways to improve these menus, according to the nutri-
tional needs of the preschoolers. 

METHODS: Retrospective analysis of 12 me-
nus from kindergantens with extended program from 
Tîrgu Mureș town from 9-20 february 2015 (2 wee-
ks/10days, Monday-Friday). Statistical methods: mi-
nimum, maximum, percentages and chitest. 

RESULTS: All kindergartens comply the re-
commended schedule for meals and the second snack, 
16,66% do not offer fi rst snack. The fi rst snack is re-
presented by fruits in 58,33%, fruits associated with 
other products in 25% (80% fruit, 20% asociations). 
The second snack: fruits associated mainly with sugar 
products (83,33%), +/- dairy products (50%). Brea-
kfast: sugar and animal fats 100%; sausages 91,66%; 

vegetables 83,66%. Lunch: 100% – 2 tipes (soup+-
main dish/dessert), 16,66% use dessert daily. Asso-
ciations meat+meat in 75%, 2 cereal products 75%; 
the main source of protein is meat, especially chicken 
meat. Meals are unbalanced in relation with the re-
commendations (snack 1: p=0,003, snack 2, beakfast 
or lunch : p<0,0001). 

CONCLUSIONS: 1. Kindergartens with ex-
tended program from Tîrgu Mureș town comply the 
recommendations of the main meals and the snack 2 
(100%), while only 83,34% comply the recommen-
dations for snack 1. 2.The quality of the main meals 
(breakfast and lunch) is not respecting the reccomen-
dations for preschoolers (p<0,0001). 3. It is necessary 
to involve a specialist in nutrition and dietetics in 
achieving the menus and to asure optimal nutrients in 
the diet. 4. It is necessary to perform a specifi c recipe 
book for preschoolers to provide more variety in the 
menus and to develop children`s tastes and healthy 
eating habits.

KEY WORDS: child, kindergarten, menu, 
nutrition, health
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și Ordinului nr. 1563 din 12.septembrie.2008 pentru 
aprobarea listei alimentelor nerecomandate preșco-
larilor și școlarilor și a principiilor care stau la baza 
unei alimentații sănătoase pentru copii și adolescenți, 
publicat în Monitorul Ofi cial nr. 651 din 15.septem-
brie.2008”), în cadrul unei grădinițe cu program pre-
lungit trebuie să se asigure 75-80% din necesarul ca-
loric al copilului, echivalent al micului dejun, prânzu-
lui și a 2 gustări. Gustări se numesc toate produsele 
alimentare administrate între mese și trebuie să con-
țină aproximativ 10% din totalul caloric al individului 
pe o zi [1].

Când facem referire la calitatea alimentelor pu-
tem face o analiză din punct de vedere al factorilor ex-
terni și al factorilor interni. Dintre factorii externi fac 
parte mărimea, culoarea, consistența, textura, mirosul 
și gustul, iar factorii interni se referă la compoziția 
propriu-zisă a produsului respectiv.

OBIECTIV

Scopul lucrării este de a analiza calitatea meniu-
rilor din grădinițele cu program prelungit și identifi ca-
rea modalităților de optimizare a acestor meniuri, în 
concordanță cu nevoile nutriționale ale preșcolarilor.

 MATERIAL ȘI METODĂ

Cercetarea prezentă reprezintă o analiză re-
trospectivă a meniurilor din 12 grădinițe cu program 
prelungit din orașul Tîrgu Mureș, România, din pe-
rioada 9-20.februarie.2015 (10 zile din 2 săptămâni 
consecutive, de luni până vineri, perioadă în care 
copiii frecventează grădinița, asigurânduli-se toate 
mesele în aceste colectivități, cu excepția cinei). Au 
fost solicitate meniurile de la cele 18 grădinițe publice 
cu program prelungit din oraș și o grădiniță privată, 
dintre care au răspuns 11 instituții publice și grădinița 
privată (indice de complianță 63,15%).

Criteriile de includere în studiu au fost: grădi-
nițe cu program prelungit din Tîrgu Mureș, cu servirea 
meselor în cadrul instituției. Criteriile de excludere din 
studiu au fost: grădinițe pentru copii cu nevoi speciale. 

În analiza meniurilor s-au considerat corecte 
următoarele principii: respectarea orarului de servire 
a meselor, respectarea repartizării alimentelor pe mese 
(2 mese principale și 2 gustări), respectarea proporți-
ilor de macronutrienți la fi ecare masă (carbohidrați, 

proteine, lipide), respectarea proporțiilor de micronu-
trienți/zi (minerale și vitamine), diversitatea alimen-
tară, consum redus de grăsimi animale, consum redus 
de zaharuri, consum redus de produse semipreparate 
și mezeluri, consum crescut de fructe și legume, con-
sum zilnic de produse lactate sau derivate, consum 
minim de produse pregătite prin prăjire, administrarea 
fructelor între mese.

Considerăm produse cu conținut crescut de 
zahăr sau produse zaharoase, alimentele cu mai mult 
de 5g de zahăr sau miere, iar grăsimi animale smân-
tâna, frișca, untul și untura. Nu am considerat lactate: 
smântâna, frișca, untul, iar în sfera produselor cerea-
liere includem toate produsele făinoase (pâine, paste 
făinoase, cereale, făină, orez). Datorită conținutului 
crescut de grăsime animală nu a fost considerat pro-
dus lactat potrivit preșcolarilor cașcavalul și brânza 
topită, iar datorită conținutului crescut de amidon nu a 
fost considerată legumă cartoful.

Pentru a păstra confi dențialitatea instituțiilor 
incluse în studiu, acestora le-au fost atribuite numere 
de la la 1 la 12, respectiv de la G1 la G12, distribuite 
în mod aleatoriu.

Datele au fost îndosariate și analizate cu ajuto-
rul programelor Microsoft Offi ce Excel și MedCalc 
viewer. Metodele statistice utilizate au fost: valori mi-
nime și maxime, valori procentuale, testul de corelație 
neparametrică chipătrat.

REZULTATE

În ceea ce privește respectarea meselor prin-
cipale, toate grădinițele s-au încadrat în standardele 
noastre de analiză. În cazul gustărilor, 16,66% (n=2) 
nu asigurau copiilor prima gustare, respectiv gustarea 
dintre micul dejun și prânz, dar toate asigurau a doua 
gustare, respectiv cea dintre masa de prânz și cină. 

În ceea ce privește calitatea gustărilor, rezul-
tatele au fost următoarele: în 58,33% (n=7) din gră-
dinițe prima gustare consta în fructe crude utilizate 
individual, în 16,66% (n=2) prima gustare nu era 
servită, iar în 25% (n=3) din grădinițe gustarea era 
reprezentată preponderent din fructe (în 80-90% din 
zilele analizate), dar și asociate cu diverse produse 
cu conținut ridicat de zahăr (10-20% din zilele anali-
zate). (Figura 1.) 
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În cazul celei de-a doua gustări, în 91,66% 
(n=11) din grădinițe, fructele erau prezente în propor-
ții variate, cuprinse între 10% și 100%, fi ind utilizate 
individual sau în diverse combinații. În 100% din ca-
zuri s-au întâlnit diverse combinații între tipurile de 
gustări (fructe, lactate și/sau produse cu conținut cres-
cut de zahăr). În 91,66% (n=11) din cazuri s-a obser-

vat prezența zahărului la această gustare, fi ind asociat 
în principal cu fructe în 83,33% (n=10) din cazuri. În 
50% (n=6) din cazuri, se poate sesiza prezența lactate-
lor în proporții de 10-30%, acestea fi ind utilizate indi-
vidual sau concomitent cu unul din celelalte produse 
prezentate. (Figura 2)

Figura 1. 
Calitatea primei gustări

Figura 2. Calitatea celei 
de-a doua gustări

Din punct de vedere statistic, putem spune că 
există o corelație pozitivă semnifi cativă între calitatea 
primei gustări și nerespectarea recomandărilor nutri-
ționale actuale (p=0,003; OR=3,21), date semnifi ca-
tive fi ind observate și în cazul celei de-a doua gustări: 
p<0,0001; OR=19,21.

Analiza calității micului dejun ne arată că în 
91,66% (n=11) din grădinițe se folosesc mezeluri 
(șuncă, salam, crenvurști, rulade), numărul de utili-
zări variind între 1/10 zile și 4/10 zile. În Figura 3 se 
poate observa distribuția alimentelor la micul dejun, 
acestea fi ind reprezentate astfel: toate grădinițele in-
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cluse în studiu folosesc grăsimi animale la micul de-
jun, zilele în care acestea sunt utilizate variind între 
3 și 9 zile. De asemenea s-a putut observa utilizarea 
produselor cu conținut crescut de zahăr și la micul de-
jun, acestea fi ind utilizate minim de 2 ori în perioada 
analizată și maxim de 4 ori, cu precizarea că nu a fost 
inclus consumul de ceai îndulcit în această categorie. 

Consumul de ceai îndulcit a fost întâlnit în 100% din 
grădinițe, fi ind utilizat minim de 2 ori și maxim de 9 
ori, în această perioadă.

Consumul de ouă se situează între 0 și maxim 2 
ouă/10 zile. Consumul de legume la micul dejun a fost 
obervat în 83,33% (n=10) din cazuri, minimul fi ind de 
1/10 zile iar maximul de 8/10 zile.

Figura 3. 
Distribuția produselor 

alimentare la micul dejun

Datele statistice arată că în grădinițele incluse 
în cercetarea prezentă, există o corelație pozitivă, 
semnifi cativă statistic (p<0,0001), între calitatea mi-
cului dejun și nerespectarea principiilor nutriționale 
cu privire la alimentația preșcolarului.

În evaluarea meselor de prânz s-a constatat că 
100% din instituții asigurau minim 2 feluri de mân-
care: ciorbă/supă + fel principal sau ciorbă/supă + 
desert. În ceea ce privește desertul s-a observat că 
16,67% (n=2) din grădinițe foloseau zilnic un desert 
la masa de prânz, 58,33% (n=7) foloseau ocazional 
(minim 1 dată în 10 zile), iar 25% (n=3) nu inclu-
deau deloc în meniul lor desert. Combinațiile de carne 
+ carne la un singur prânz, respectiv în ciorbă și fel 
principal, în aceeași zi, au fost întâlnite la 75% (n=9) 
dintre grădinițe (Figura 4). Combinația dintre produ-
sele cerealiere la aceeași masă, loc unde introducem 
și cartofi i, a fost întâlnită de asemenea la 75% (n=9) 
din grădinițele incluse în studiu (Figura 4). În 33,33% 
(n=4) din cazuri s-au găsit incluse legumele crude la 
masa de prânz, minim o dată în 10 zile și maxim de 7 
ori/10 zile, nefi ind incluse în această categorie mură-
turile sau alte produse conservate. În cazul legumelor 

gătite, acestea erau incluse în preparate, în procente 
semnifi cative (supe/ciorbe de legume, garnituri de le-
gume sau fel principal), în minim 3 zile din cele ana-
lizate și în maxim 8 (Figura 5.).

Datele statistice ne arată o corelație pozitivă 
semnifi cativă între calitatea meselor de prânz din 
eșantionul nostru și elementele unei alimentații de-
zechilibrate la preșcolari. (p<0,0001)

În totalul zilelor analizate s-a observat că cel 
mai utilizat produs lactat a fost laptele, folosit de că-
tre toate instituțiile, fi ind folosit de minim 2 ori în 
perioada analizată (n=3; 25%), respectiv maxim de 
5 ori (n=1; 8,33%); 25% (n=3), au utilizat laptele de 
3 ori/10 zile, iar 41,66% (n=5) de 4 ori în 10 zile. 
Brânzeturile, de tipul brânzei de vaci și brânzei feta, 
au fost utilizate de către toate instituțiile de minim 1 
dată în 10 zile (n=6; 50%) și de maxim 4 ori în 10 
zile (n=1; 8,33%). Un alt produs lactat utilizat a fost 
iaurtul (50% din grădinițe, n=6), de minim 1 dată și 
maxim 4 ori/10 zile.

Cea mai utilizată sursă de proteină a fost car-
nea, aceasta fi ind utilizată de către 100% din insti-
tuții astfel: 100% (n=12) folosesc carnea de pui în 
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întocmirea meniului, dar și carnea de curcan 16,66% 
(n=2), carnea de porc 91,66% (n=11), carnea de vițel/
vită 8,33% (n=1) sau peștele 41,66% (n=5). Protei-

nele vegetale întâlnite au fost mazărea (n=6; 50%) și 
fasolea boabe (n=5; 41,66%).

Figura 4. 
Combinații alimentare 

la masa de prânz

Figura 5. 
U  lizarea legumelor la 

masa de prânz

DISCUȚII

Gustările reprezintă o modalitate de gestionare 
a consumului alimentar în decursul unei zilei și de 
menținere a glicemiei la valori normale. Acestea oferă 
copilului, și nu numai, energia necesară activităților 
între mesele principale. Cantitatea de gustări reco-
mandate variază în funcție de vârstă, în cazul copiilor 
între 2 și 4 ani necesarul fi ind de 2 gustări, iar la copii 
între 5 și 7 ani de 1 gustare pe zi [2,3,4,5]. În cazul a 

2 dintre grădinițele analizate se poate observa lipsa 
gustării de la ora 10, motiv pentru care copiii sunt 
predispuși unui apetit mai crescut la masa de prânz. 
Gustările reprezintă momentul potrivit pentru asigu-
rarea necesarului de fructe crude atât în prima parte 
cât și în a doua parte a zilei, în cazul nostru 83,33% 
(n=10) respectând aceste principii la prima gustare, 
lucru care scade considerabil la cea de-a doua gustare. 

În ceea ce privește consumul de produse cu un 
conținut ridicat de zahăr, 91,66% (n=11) din grădini-
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țele analizate de noi utilizau zahărul la a doua gustare 
și 75% (n=9) dintre ele utilizau aceste produse și la 
masa de prânz, și la micul dejun, fapt ce expune copiii 
unui risc crescut de dezvoltarea patologiilor de tipul 
cariilor dentare, obezității, hipertensiunii arteriale, hi-
petrigliceridemiei și bolilor cardiovasculare. Cercetă-
tori ca Te Morena et al, Yang et al, Kell et al au arătat 
riscul crescut de boală în cazul expunerii repetate la 
un consum mare de glucide, atât în rândul adulților 
cât și al copiilor, motiv pentru care se recomandă scă-
derea rației zaharurilor la 5% din totalul caloric zilnic 
[6,7,8,9,10].

O altă problemă întâlnită la meniurile anali-
zate, a fost aportul ridicat de grăsimi animale, care 
crește riscul preșcolarului de a dezvolta în copilărie 
sau la maturitate probleme de greutate, afecțiuni car-
diovasculare, diabet zaharat sau afecțiuni neurolo-
gice, acest risc fi ind mai mare în cazul consumului 
concomitent de produse zaharoase și grăsimi animale 
[11,12,13,14].

Din punct de vedere calitativ, o reală problemă 
pare a fi  combinația alimentară dintre diverse tipuri de 
produse cerealiere. Cantitatea de carbohidrați trebuie 
să reprezinte 50-55% din rația calorică a preșcolaru-
lui, aici fi ind incluse nu doar produsele cerealiere ci 
și produsele zaharoase. Datorită indicelui glicemic 
diferit și a periodei diferite de digestie, se recomandă 
ca aceste produse să nu fi e consumate concomitent, ci 
individual, în cazul meniurilor analizate de noi acest 
aspect nefi ind respectat în 75% (n=9) din cazuri. 

Consumul scăzut de legume crude reprezintă o 
altă problemă întâlnită în majoritatea cazurilor anali-
zate. Deși acestea reprezintă o sursă foarte importantă 
de vitamine, minerale, antioxidanți și fi bre alimentare, 
doar 33,33% (n=4) din grădinițe oferă copiilor salate 
la masa de prânz, calitatea vegetalelor fi ind mai scă-
zută în cazul preparării termice [15,16,17,18,19].

Meniurile în grădinițele cu program prelungit 
sunt stabilite de către o comisie de meniu, care este 
formată din directorul/coordonatorul grădiniței, ad-
ministrator, bucătar, un reprezentant al comitetului de 
părinți și vizate de asistentul medical/ medicul școlar 
al grădiniței care pot face recomandări. Este de remar-
cat că din aceste „comitete de meniu” nu face parte 
nici un specialist în nutriție, factorul de decizie princi-
pal este reprezentat de directorul/coordonatorul grădi-
niței și administrator (care sunt deținătorii resurselor 

fi nanciare) și care nu au nici o pregătire în domeniul 
nutriției. Resursele fi nanciare alocate pentru o zi au 
variat de la 6 lei/zi/copil la 12 lei/zi/copil, dar sumele 
mai mari alocate nu s-au refl ectat în valoarea nutriți-
onală a meniurilor, ci mai degrabă în achiziționarea 
unor produse mai scumpe. Cele mai multe greșeli sunt 
cele de asocieri alimentare. Remarcăm de asemenea 
o sărăcie a varietății meniurilor și a numărului rela-
tiv mic de rețete utilizate în decurs de 2 săptămâni. 
Această analiză calitativă a meniurilor ne-a atras aten-
ția asupra necesității continuării și aprofundării stu-
diului, cu analiza cantitativă și calitativă a meniurilor.

În urma analizei datelor incluse în cercetarea 
noastră putem spune că meniurile din grădinițele cu 
program prelungit incluse în studiu oferă copiilor un 
meniu zilnic dezechilibrat din punct de vedere calita-
tiv, aceștia fi ind expuși unui risc mai crescut de dez-
voltare a unei game variate de patologii. De asemenea 
susținem importanța implicării specialiștilor în nutri-
ție și dietetică în realizarea meniurilor preșcolarilor 
pentru asigurarea tuturor nutrienților în cantitățile re-
comandate în alimentația copiilor și realizarea unor 
meniuri echilibrate.

CONCLUZII

1. Grădinițele cu program prelungit din 
Tîrgu Mureș respectă recomandările de 
orar al celor două mese principale asigu-
rate și al celei de a doua gustari în 100% 
din cazuri, iar pentru prima gustare doar 
în 83,34% din cazuri.

2. Calitatea meniurilor asigurate la mesele 
principale în aceste grădinițe (mic dejun 
și prânz) nu este în concordanță cu reco-
mandările optime pentru preșcolar (p < 
0,0001)

3. Este necesară implicarea unui specialist 
în nutriție-dietetică în realizarea meniuri-
lor din grădinițele cu program prelungit, 
pentru asigurarea optimă a tuturor nutri-
enților în alimentația preșcolarilor.

4. Este necesară realizarea unui rețetar spe-
cifi c preșcolarilor, pentru a asigura o vari-
etate mai mare a meniurilor și dezvoltarea 
gusturilor copiilor și a deprinderilor unor 
obiceiuri alimentare sănătoase.
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