
22

Capitolul I 
Legume şi fructe 
pentru sănătate 

Legumele și fructele sunt o sursă importantă 
de vitamine, minerale, apă și fi bre vegetale pentru 
organismul uman. Ele nu conţin practic proteine și 
grăsimi și nu sunt o sursă importantă de energie, cu 
excepţia unor fructe ca strugurii, bananele, piersicii, 
caisele, pepenele roșu și galben și altele. 

Senzaţia de saţietate apare mai repede dacă 
mâncăm legume și fructe la masă. De aceea ele sunt 
practic incluse la fi ecare masă fi ind puţin calorice și 
prin asta ne protejează de o eventuală obezitate. 

Datorită conţinutului de fi bre vegetale, ele ac-
celerează tranzitul intestinal și prin asta joacă un rol 
anticancerigen. 

Având un conţinut mare de apă, legumele și 
fructele sunt o sursă importantă de potolire a setei. 

Unele legume, ca usturoiul și ceapa, prin conţi-
nutul lor bogat în antibiotice naturale (fi toncide), ne 
protejează de răceală, boli respiratorii acute. 

Un rol deosebit pentru sănătatea noastră îl 
joacă plantele medicinale, care pot fi  utilizate în tra-
tarea diferitor boli: fl oarea de tei – în caz de răceală; 
cimbrișorul – are un efect antimicrobian puternic. 

O sursă suplimentară pentru alimentaţie o con-
stituie plantele spontane, care, spre regret, nu ocupă 
locul meritat în dieta noastră: leurda, ștevia, urzica, 
loboda, păpădia și altele. 

Pentru sănătatea voastră respectaţi următoarele 
reguli: 

•  Consumaţi zilnic legume și fructe. 
•  Consumaţi legume și fructe crude. 
•  Consumaţi legume și fructe bio, crescute fără 

agrotoxine: pesticide, erbicide, înrășăminte 
minerale. 

•  Consumaţi toate legumele și fructele de sezon. 
•  Consumaţi legume și fructe de diferite culori. 

Ouăle cu gălbenușul lipit de coajă sau cu gălbe-
nușul vărsat în albuș sunt considerate necomestibile. 

COMPETENŢE 

•  Cunoașterea principalelor legume frecvent 
consumate: 

– ceapa, usturoiul; 
– roșiile, castraveţii, ardeiul dulce; 
– varza, ridichea; 
– dovleacul, dovleceii, vinetele; 
– cartoful; 
– morcovul, sfecla etc. 

•  Cunoașterea principalelor fructe frecvent 
consumate: 

– piersicii, caisele; 
– pepenele verde și pepenele galben; 
– coacăza neagră și roșie; 
– strugurii; 
– cireșile, vișinile; 
– zmeura, căpșunile; 
– merele, perele; 
– prunele, gutuii. 

•  Cunoașterea avantajului consumului de le-
gume și fructe. Rolul lor ca sursă de vitamine, 
săruri minerale, apă și fi bre vegetale. 
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•  Popularizarea bucatelor din legume (feluri de 
mâncare). 

•  Conștientizarea faptului, că este mai sănătos 
consumul de legume și fructe crude compara-
tiv cu cele fi erte. 

•  Cunoașterea unor reguli igienice de prelucrare 
a legumelor și fructelor înainte de utilizare. 

•  Cunoașterea regulilor elementare de reducere 
a riscurilor în utilizarea legumelor și fructelor. 

Pentru sănătatea ta: 
•  Ca sursă principală de lipide (grăsimi) în 

hrană se recomandă lipidele vegetale (uleiurile 
de fl oarea– soarelui, porumb, soia, olive etc.), 
nucile și seminţele de fl oarea– soarelui și do-
vleac. Se limitează produsele animaliere grase 
(carnea roșie, slănina, untul, smântâna, fi ca-
tul, ouăle și altele). 

•  Ca sursă principală de glucide se recomandă 
produsele alimentare bogate în amidon (cere-
alele, păstăioasele, produ– sele de panifi caţie, 
cartofi i și altele). 

•  Ca sursă importantă de vitamine, săruri mi-
nerale, apă și fi bre vegetale de inclus în raţia 
alimentară cât mai multe legume și fructe 
proaspete. 

Nu consumaţi ouăle care au miros străin (ou 
clocit). 

AVANTAJELE CONSUMULUI DE 
LEGUME ŞI FRUCTE: 

•  Ne fac poft ă de mâncare, stimulează apetitul, 
sunt repede digerate. 

•  Sunt sărace în calorii și bogate în fi bre vegetale. 
•  Constituie una din cele mai importante surse 

de vitamine și săruri minerale. 
•  Furnizează o bună cantitate de lichid; 
•  Fructele sunt îndulcitori naturali pentru de-

serturile sănătoase.
•  Au efect anticancerigen. 

Atenţie! 
Pentru consum trebuie alese fructele sănătoase, 

fără pete, nezbârcite. 
Consumaţi zilnic fructe și legume ca sursă bo-

gată în fi bre și care îţi dau senzaţia de saţietate și n-au 
un aport caloric prea mare. 



24

Revista de medicină școlară și universitară

Încercaţi să mâncaţi toate legumele și fructele de 
sezon. 

Fructele și legumele, cu excepţia cartofului, e 
preferabil să se consume crude. 

Consumaţi întotdeauna fructele sau legumele în 
întregime, în locul sucului extras din ele. 

Înainte de consum, legumele și fructele se spală 
bine cu apă. 

AVANTAJELE ALIMENTAŢIEI 
VEGETARIENE 

•  Aport de proteine de cea mai bună calitate 
(leguminoase și cereale) fără conţinut de acizi 
grași saturaţi. 

•  Aport de grăsimi de cea mai bună calitate 
(uleiuri vegetale, nuci, seminţe etc.) fără con-
ţinut de colesterol. 

•  Aport de glucide de calitate superioară din 
cereale și produse pe bază de cereale și din 
fructe și legume. Produsele de origine ani-
mală conţin o cantitate mică de glucide. 

•  Aport înalt de vitamine și minerale din fructe, 
legume, cereale, leguminoase. 

•  Aport înalt de fi bre vegetale, nutrienţi cu efect 
anticancerigen, prezente în fructe, legume, 
cereale, leguminoase. 

•  Aport de lichide pentru organism. 

Metodele de păstrare a legumelor 
şi fructelor: 

•  aranjate în lăzi, cutii, saci, etc; 
•  înșirate pe raft uri, atârnate; 
•  uscate; 
•  congelate; 
•  sub formă de gemuri fără zahăr (magiun); 
•  murate, marinate; 
•  conservate. 

Leguminoasele vor fi  incluse în raţia alimentară 
săptămânal. 

VALOAREA LEGUMELOR 

Legumele furnizează o bună cantitate de lichid, 
vitamine, minerale și fi bre vegetale. Este bine să mân-
căm legume în fi ecare zi, între 3 și 5 porţii (1 porţie = 

1 cană de legume crude, 1 cană de frunzoase verzi, ½ 
cană de legume crude tocate). 

Dovleacul este gustos și se folosește în alimen-
taţie crud în salate, iar fi ert, copt la rolă – în plăcinte 
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etc. Frunzele tinere de dovleac au gust plăcut, sunt 
bogate în vitamina C și pot fi  utilizate la pregătirea 
salatelor, supelor. 

Medicina naturistă. În caz de artrite (dureri la 
genunchi) se aplică cataplasme de dovleac, dat prin 
răzătoare, pe 30–40 min. Cura de tratament va dura 
7–10 zile. Pulpa crudă se aplică peste arsuri de primul 
grad și peste infl amaţii externe, furuncule și abcese. 
Piureul de dovleac exercită o acţiune diuretică mult 
accentuată. Seminţele de dovleac sunt folosite cu efi -
cienţă contra viermilor intestinali. 

Cartoful – o sursă importantă de amidon (15%) 
și potasiu pentru organism. Sucul de cartof proaspăt 
este bogat în vitamina C. Cartoful este un aliment hră-
nitor și ușor digerabil. E bine să fi e fi ert (piure) sau 
copt în coajă. Cartoful prăjit este greu digerabil, el ab-
soarbe o cantitate mare de grăsimi și nu se recomandă 
obezilor și celor cu ateroscleroză. 

Medicina naturistă. Cataplasmele din cartof 
ras calmează nevralgiile și durerile provocate de ar-
suri ușoare. Cartoful este recomandat bolnavilor de 
reumatism, gută și artrită din motiv că are puţine 
proteine. 

Pentru sănătatea ta: 
•  Ca sursă de fi bre vegetale servesc legumele, 

fructele, bacele, cerealele și păstăioasele. Con-
sumul de alimente cu fi bră vegetală este im-
portant pentru o bună funcţionare a intestine-
lor, are un efect anticancerigen. 

•  Surse de săruri minerale sunt apa potabilă și 
hrana. 

Atenţie! 
•  Cartofi i verzi și încolţiţi sunt periculoși, pentru 

că pot produce intoxicaţii. 
•  Metodele de bază de păstrare a legumelor 

sunt: aranjate în lăzi, cutii, saci etc.; înșirate 
pe raft uri, atârnate; păstrate în nisip, grămezi 
de boabe de grâu, porumb; murate, marinate; 
conservate. 

•  Legumele, cu excepţia cartofului, e preferabil 
să se consume crude. 

•  Consumaţi întotdeauna leguma în întregime, 
în locul sucului extras din ea. 

•  Consumaţi legume zilnic. 
• Încearcați să mâncați toate legumele de sezon. 

Uleiurile vegetale se recomandă ca sursă princi-
pală de grăsimi, dar consumate limitat. 

Ceapa crudă este un factor de sănătate și lon-
gevitate, stimulent al sistemului nervos, are acţiune 
puternic bactericidă prin conţinutul de fi toncide, de-
purativă, antitoxică, diuretică. Se consumă crudă. 

Medicina naturistă. Pentru tratarea rinitei (gu-
turai) se recomandă de pus în nas un tampon de vată 
muiat în suc de ceapă crudă (diluat 1:1 cu apă), în tra-
tarea anginei – de clătit gura cu suc de ceapă crudă, la 
fel, diluat; iar în procesele infl amatorii ale căilor res-
piratorii, de inspirat vapori de suc proaspăt de ceapă. 
Pentru combaterea gripei, infecţiilor respiratorii virale 
acute să se consume iarna zilnic ceapă crudă. Aplicat 
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local, sucul de ceapă este foarte bun pentru înţepătu-
rile de albine, viespi, păianjeni etc. În caz de furuncule 
se aplică ceapă coaptă. Ceapa coaptă se recomandă și 
în caz de constipaţii. 

Usturoiul este un factor de sănătate și longe-
vitate, depurativ al sângelui, este excelent remediu în 
cazuri de răceli și gripe. 

Medicina naturistă. În guturai se recomandă 
tampoane de vată înmuiate în suc de usturoi și puse 
în nas. Rănile mici purulente se tratează prin aplicaţii 
de usturoi pisat. Pentru combaterea gripei, infecţiilor 
respiratorii virale acute, iarna să se consume usturoi 
zilnic. 

Morcovul. Rădăcina de morcov se folosește 
în alimentaţie crudă, fi artă și la pregătirea diferitelor 
bucate. 

Medicina naturistă. Se recomandă folosirea pe 
scară largă a morcovului din moment ce el este foarte 
bogat în caroten, care în organism se transformă în vi-
tamina A – vitamina de creștere și protectoare a vederii. 
Menţine sănătatea ochilor, pielii și a părului. Contri-
buie la creșterea numărului de globule roșii din sânge, 
pentru care fapt se recomandă în cazuri de anemie. 

Pentru sănătatea ta: 
•  Hrana e de dorit să fi e preponderent de origine 

vegetală (legume, fructe, pomușoare, cereale, 
păstăioase, nuci, seminţe etc.). 

•  Bucatele trebuie să fi e ușor asimilabile, să aibă 
anumite temperaturi; să stimuleze poft a de 
mâncare prin forma, gustul și mirosul apeti-
sant și să rezulte cu senzaţia de saţietate; să 
corespundă vârstei, activităţii, climatului, de-
prinderilor habituale. 

Dulciurile se recomandă a fi  consumate limitat. 

Varza albă este o sursă importantă de vitamine, 
îndeosebi vitamina C, care se păstrează bine în varza 
murată, mai conţine multe săruri minerale și fi bre ve-
getale. Varza normalizează peristaltismul intestinal 
jucând un rol anticancerigen, reduce colesterolul în 
sânge. Se recomandă a o folosi crudă în diferite salate 
sau murată. 

Medicina naturistă. Bolnavilor de colite, ente-
rite, boala ulceroasă li se recomandă suc de varză 
proaspătă 1– 2 pahare pe zi între mese: varza proas-
pătă o dăm de 2 ori prin mașina de tocat, apoi stoar-
cem sucul prin tifon. Sucul se păstrează într-un vas de 
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sticlă, în frigider, cel mult 2 zile. În caz de dureri de 
cap se aplică cataplasme de foi de varză strivită pe cap, 
pe 30– 40 min timp de 7– 10 zile, la fel și în artrite. 

Murăturile măresc poft a de mâncare, stimu-
lează secreţia gastrică și ameliorează digestia. Se pot 
mura toate legumele și marea majoritate de fructe 

Varza murată este o sursă importantă pentru 
organism de vitamina C. 

Reţeta: Se alege varză albă, răscoaptă, înfoiată 
și cărnoasă. Căpăţinile mai mari se taie în 2 sau 4 
părţi. La fundul butoiului se pun mirodeniile (frunze 
de hrean, stejar, mărar, ţelină etc.). Varza se aranjează 
în straturi – căpăţâni întregi și bucăţi. În spaţiile libere 
se pun mere, de dorit albe, gutui. La jumătate de butoi 
se repetă stratul de mirodenii. După ce s– a umplut 
butoiul, deasupra se pune rădăcină de hrean răzălu-
ită. Moarea se pregătește în următoarea proporţie: la 
10 litri de apă – 1 pahar de 250 ml de sare neiodată. 
Deasupra se pun scândurele curat răzăluite și peste ele 
un pres (piatră netedă) ca apa să acopere varza. În pri-
mele zile, la necesitate se adaugă moare, dacă o parte 
a fost absorbită de varză. Timp de 2– 3 săptămâni, 
la fi ecare 3– 4 zile, murăturile se pitrocesc: se scurge 
moarea și se toarnă înapoi. 

Varza murată se recomandă a se consuma în 
cantităţi moderate, deoarece poate irita organele diges-
tive la cei sănătoși și acutiza bolile cronice de stomac, 
fi cat, intestin, la cei bolnavi. 

Renunţă la alimentele rafi nate, înalt procesate, 
cu conservanți și coloranţi chimici, cu conţinut de E – 
uri și genetic modifi cate. 



28

Revista de medicină școlară și universitară

Tomatele (roșiile) se folosesc în alimentaţie 
crude, fi erte, marinate, murate, sub formă de suc. 

Medicina naturistă. Extern se indică sucul sau 
pulpa din tomate în tratamentul rănilor purulente. În 
arsuri de soare se consideră a fi  foarte efi cient a trece 
peste părţile afectate de câteva ori pe zi cu o roșie tă-
iată în două. 

Ridichea neagră. Rădăcina se întrebuinţează 
în salate. Frunzele de ridiche neagră fi erte au un gust 
plăcut și pot fi  întrebuinţate la prepararea supelor și 
altor bucate. 

Medicina naturistă. Are proprietăţi diuretice 
apreciabile și pentru acest fapt este recomandată con-
tra gutei și nisipului la rinichi. Extern, frunzele mă-
runţite și sucul de ridiche neagră se recomandă la 
tratarea rănilor purulente, neuralgiilor intercostale, 
radiculitei, durerilor în articulaţii. Sucul de ridiche 
neagră cu zahăr sau miere de albine (1:1) se folosește 
ca expectorant și antiinfl amator în bronșite. Se bea 
1 linguriţă de 3– 4 ori pe zi. 

Castravetele are următoarele proprietăţi: răco-
ritor, stimulează secreţia glandelor tractului digestiv, 
mărește apetitul. Se folosește în alimentaţie crud, mu-
rat, marinat. Frunzele tinere au gust plăcut și se folo-
sesc la prepararea salatelor. 

Medicina naturistă. Are acţiune depurativă, 
efect diuretic puternic, dizolvă acidul uric și uraţii. Se 
indică în stări subfebrile, intoxicaţii, gută, litiază bili-
ară și urinară, în obezitate. Sucul proaspăt de castra-
vete are acţiune bactericidă pronunţată, se recomandă 
la prurit. 

Atenţie! 
Nu se recomandă în alimentaţie combinarea ro-

șiilor cu oţetul. 

Datorită conţinutului bogat de acid oxalic, con-
sumul exagerat de roșii poate provoca calculi (pietre) 
în organism. 
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Persoanele cu boli ale stomacului, duodenului, 
intestinului subţire, pancrea– sului, pot folosi ridichea 
neagră, dată prin răzătoare și stropită cu apă clocotită. 

Este favorabil sănătăţii prepararea hranei prin 
fi erbere, înnăbușire și coacere. 

Sfecla roșie. În alimentaţie se întrebuinţează 
rădăcina și frunzele de sfeclă roșie în salate. 

Medicina naturistă. Hipertensivilor li se reco-
mandă sucul de sfeclă roșie proaspăt cu miere de al-
bine, câte ½ pahar, de 3– 4 ori pe zi înainte de mese. 
Extern se folosește piureul de sfeclă în ulcerele cronice 
pentru a micșora procesul infl amator. Sfecla este utilă 
la formarea globulelor roșii ale sângelui și se reco-
mandă contra anemiei. 

Pepenele galben (zămos) este bogat în zaha-
ruri, caroten, vitamina C, fi bre vegetale, minerale. Se 
folosește în alimentaţie crud și uscat. 

Medicina naturistă. Are proprietăţi răcoritoare, 
diuretice. Posedă efect hidratant și calmant asupra 
pielii. 

Pepenele verde (harbuz). Miezul lui conţine 
zaharuri, fi bre vegetale etc. În alimentaţie se folo-
sesc pepenii proaspeţi și muraţi. Din sucul de pepene 
verde, fi ert timp îndelungat, se obţine miere, din se-
minţe – ulei vegetal. 

Medicina naturistă. Pepenele verde este un 
produs răcoritor, diuretic. 

Ardeiul dulce are gustul și aroma plăcută da-
torită prezenţei uleiului eteric. Conţine zaharuri, vita-
mina C, caroten, fi bre vegetale, minerale. El poate fi  fo-
losit în alimentaţie crud, copt, umplut, marinat, uscat. 

Medicina naturistă. Este întrebuinţat pe larg în 
dietologie și alimentaţia raţională. 

Pentru o viaţă sănătoasă este necesar de a res-
pecta cele trei mese principale: micul dejun, prânzul și 
cina și între ele câte o gustare. 

Pătlăgeaua vânătă este bogată în vitamine, fi -
bre vegetale, săruri minerale. Se folosește în alimenta-
ţie coaptă, marinată. 

Medicina naturistă. Are o întrebuinţare largă 
în dietologie și alimentaţia raţională. Este recoman-
dată la artrite, gută, reumatism, diabet zaharat. 

Este nefavorabil sănătăţii prepararea hranei 
prin prăjire și afumare. 
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REGULILE DE PRELUCRARE 
A LEGUMELOR 

Pe suprafaţa legumelor se găsește sol contami-
nat cu microbi și ouă de paraziţi intestinali– helminţi. 
De aceea, prelucrarea lor trebuie efectuată minuţios și 
calitativ pentru a fi  îndepărtate toate impurităţile me-
canice și biologice. 

•  Castraveţii, roșiile, ardeiul dulce, vinetele 
trebuie spălate într-un vas cu un volum mare 
de apă curgătoare, timp de cel puţin 5 minute. 
Apoi se clătesc bine sub un jet de apă. Se con-
sideră spălate legumele de pe care a fost înlă-
turat complet conţinutul de sol și alte impuri-
tăţi mecanice. 

•  Pentru a îndepărta solul și nisipul de pe verde-
ţuri, frunzele de pătrunjel, ţelină, mărar, cozi 
de ceapă verde, se ţin un timp într-un vas cu 
apă, apoi se spală minuţios în apă curgătoare. 

•  Morcovul, sfecla, ridichea, cartoful, pătrun-
jelul și alte legume rădăcinoase cu rămășiţe de 
sol, se înmoaie timp de 10– 15 minute în apă 
rece într-un vas, apoi se curăţă, se spală și se 
clătesc bine sub un jet de apă. 

•  Cartoful trebuie curăţat bine de ochiuri (zo-
nele de încolţire) și înlăturate părţile înver-
zite, bogate în solanină, care este toxică. 

Dacă mâncarea trebuie păstrată mai mult de 2 
ore, ea se ţine fi e fi erbinte (la peste 60°C– 65°C), fi e la 
rece (sub 5°C) – în frigider. 

CARACTERISTICILE MIRODENII-
LOR ŞI A CONDIMENTELOR 

Mirodeniile și condimentele posedă o aromă 
puternică, au gust picant, măresc poft a de mâncare. 
Uleiurile volatile și substanţele gustative picante din 
componenţa lor stimulează secreţia gastrică și ame-
liorează digestia. Unele din aceste plante au acţiune 
bactericidă, conţin vitamine, însă valoarea lor nutri-
tivă este neînsemnată. Se folosesc la prepa– rarea so-
surilor, în marinade, murături. 

Hreanul. În alimentaţie se folosesc rădăcinile 
tinere de hrean în calitate de condiment la bucatele de 
carne, pește. Din frunzele de hrean tinere, ţinute 2– 3 
minute în apă clocotită, se pot pregăti sarmale. 

Reţeta: Rădăcini tinere de hrean se spală bine, 
apoi se dau prin răzătoare. Se adaugă sfeclă dată prin 

răzătoare, oţet, zahăr. Compoziția se lasă pentru 24 
ore la frigider, după care poate fi  întrebuinţată. Este 
un medicament natural de excepţie, fi ind recomandat 
pentru ușurarea digestiei, contra balonării după masă. 
Este bun și în tratarea tusei, deoarece o calmează și 
elimină secreţiile bronșice. 

Medicina naturistă. Rădăcina de hrean, dată 
prin răzătoare, se folosește pentru frecţii contra radi-
culitei, durerilor musculare, ca analgezic local. Radeţi 
un hrean, puneţi două linguriţe de miere și consumaţi 
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sucul rezultat după o jumătate de oră. Repetaţi proce-
dura de trei ori pe zi, până cedează tusea. 

Muștarul. În alimentaţie se folosește făina din 
seminţele de muștar din care se prepară o pastă puter-
nic condimentată. 

Medicina naturistă. Ameliorează nevralgiile și 
durerile reumatice, reduce infl amaţia (artrită, sciatică, 
dureri reumatice, musculare, ale articulaţiilor, gușă), 
tratează răceala, stimulează apetitul alimentar. 

În scop de tratament se utilizează cataplasmele 
de muștar. Ele se prepară astfel: peste 50 g făină de 
muștar se adaugă puţină apă călduţă și se amestecă 
până se obţine o pastă moale și omogenă. Nu se fo-
losește apă fi erbinte pentru că aceasta distruge prin-
cipiile active din muștar. Se întinde pasta între două 
bucăţi de pânză și se aplică pe zona ce trebuie tratată. 
Cataplasma se menţine 10-15 minute, în funcţie de 
toleranţa fi ecăruia. După îndepărtarea acesteia, locul 
respectiv se va spăla cu apă caldă, pentru a se evita 
iritaţiile. 

Atenţie! 
Hreanul și muștarul se recomandă a se consuma 

în cantităţi mici și cu rare ocazii, deoarece pot irita or-
ganele digestive la cei sănătoși și pot acutiza bolile cro-
nice de stomac, fi cat, intestin la cei bolnavi. 

Trebuie limitate în consum produsele ce conţin 
zahăr rafi nat (gemuri, jeleuri, îngheţată, marmeladă, 
băuturi dulci și altele). 

Ardeiul iute. Usturător și picant, ardeiul iute 
este adăugat în diverse feluri de mâncare. 

Medicina naturistă. Este un remediu pentru ră-
ceală cu rol în ameliorarea congestiei nazale. 

Se recomandă a se consuma în cantităţi mici și 
cu rare ocazii, deoarece poate irita organele digestive la 
cei sănătoși și poate acutiza bolile cronice de stomac, 
fi cat, intestin la cei bolnavi. 

Piperul negru. În caz de răceală se poate re-
comanda adulţilor izvarul. Ingrediente: 1 cană de vin 
roșu de casă, 2 linguriţe de miere de albine, 3-5 boabe 
de piper negru sau un ardei iute. Mod de preparare: 
vinul și boabele de piper negru (sau piperul măcinat) 
se pun la fi ert într-un vas emailat. Când ies primii 
aburi, se adaugă mierea și se amestecă. La apro pierea 
primului clocot, se ia de pe foc și se acoperă. Se bea 
fi erbinte, apoi se transpiră sub o plapumă. 

Busuiocul. În mod obișnuit, se recomandă ca 
busuiocul să fi e folosit în stare proaspătă. 

Medicina naturistă. Înţepăturile de insecte, ră-
nile și eczemele se pot trata prin aplicarea unor com-
prese cu frunze de busuioc sau cu tinctură de busuioc. 
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Coriandrul. Planta verde sau seminţele uscate 
se folosesc la preparatele de carne, la prepararea unor 
sosuri. 

Medicina naturistă. Seminţele se întrebuin-
ţează la tratarea gastritei, bolii ulceroase a stomacului 
și duodenului, ca stimulator al poft ei de mâncare. In-
tern se folosește decoctul preparat din 1 linguriţă de 
seminţe la 1 pahar de apă. Se bea câte ⅓ de pahar de 
3 ori pe zi. 

Mărarul verde se adaugă în salate, bucate din 
carne, pește, legume etc.; ramurile și seminţele – în 
murături, marinade, sosuri. 

Pătrunjelul. Frunzele și rădăcina se folosesc în 
culinării la condimentarea bucatelor. 

Medicina naturistă. Rădăcina de pătrunjel se 
întrebuinţează ca diuretic. 

Ţelina. Rădăcina și verdeaţa se folosesc în 
alimentaţie pentru aromatizarea și îmbunătăţirea 
gustului la bucatele din carne, pește, legume și al 
murăturilor. 

Leușteanul. Frunzele verzi, ramurile și rădăci-
nile de leuștean se adaugă în salate, supe, sosuri, la bu-
cate din carne, pește, legume, se folosesc la prepararea 
băuturilor aromatizate. 

Medicina naturistă. Rădăcinile de leuștean au 
efect diuretic, sporesc poft a de mâncare. 

Trebuie limitate în consum produsele picante 
(muștar, marinade, ketciup, măsline verzi etc.). 

FRUCTELE ŞI SĂNĂTATEA 

Fructele sunt o sursă importantă pentru orga-
nism de glucide (zaharuri sau îndulcitori naturali), vi-
tamine, minerale și fi bre vegetale. Furnizează o bună 
cantitate de lichid. Este bine să consumăm zilnic 2– 4 
porţii de fructe (1 porţie = 1 fruct proaspăt de mărime 
mijlocie, ½ banană, ½ cană de fructe din compot, o 
cană de fructe de pădure). 

Strugurii au valoare energetică mare prin con-
ţinutul bogat de zaharuri. Se folosesc în alimentaţie în 
stare crudă, uscată, congelată, murată și sub formă de 
must care poate fi  și conservat. Din seminţe se extrage 
ulei vegetal. 

Medicina naturistă. Purifi că sângele, stimu-
lează digestia, reglează tensiunea arterială, ajută la 
relaxarea sistemului nervos. Cură de tratament cu 
struguri: începând de la 250-300 g zilnic, sporind can-
titatea până la 2 kg. Cantitatea de strugurii pentru o 

zi se consumă în 2-3 prize. Tratamentul cu must se 
începe de la 50 ml până la 250 ml de două ori pe zi, 
dimineaţa și seara, pe nemâncate. 

Caisele sunt bogate în zaharuri, caroten, vita-
mina C, fosfor și fi bre vegetale. Ele sunt hrănitoare, 
foarte digestive, plăcute la gust și au calităţi nutritive 
înalte. Caisele se folosesc în alimentaţie proaspete, us-
cate, în formă de suc, gem (fără zahăr), magiun. 

Medicina naturistă. Caisele înlesnesc funcţia 
intestinului, acţionează antiulceros și cicatrizant. Se 
folosesc în alimentaţia anemicilor. Întăresc sistemul 
nervos și imunitar, ajută la regenerarea celulelor, 
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combat insomnia. În caz de edeme se recomandă ca-
ise uscate – câte un pahar pe zi. 

Cireșele sunt bogate în zaharuri, fi bre vegetale, 
minerale. Au gust plăcut și se folosesc în alimentaţie 
proaspete, uscate, sub formă de gem (fără zahăr). 

Medicina naturistă. Se folosește în alimentaţia 
dietetică. Întăresc pereţii capilarelor sangvine și po-
sedă efect antisclerotic. Reduc hiperaciditatea gas-
trică, scad nivelul colesterolului în sânge. 

Gutuia este bogată în zaharuri, vitamine, mi-
nerale și fi bre vegetale. Ea are o aromă plăcută, gust 
dulce și consistenţă tare. În alimentaţie se folosesc 
fructele coapte, fi erte, murate, sub formă de gem (fără 
zahar). 

Medicina naturistă. Din seminţele de gu-
tui se prepară decoct mucilaginos cu acţiune 
antiinfl amatoare. 

Atenţie! 
Fructele constituie o sursă importantă de ele-

mente nutritive: vitamine, apă, fi bre vegetale și mine-
rale. Daţi prioritate fructelor autohtone în defavoarea 
celor de import. Optează pentru legume și fructe ecolo-
gic pure. Consumă mai multe fructe și legume proas-
pete de sezon. 

Trebuie limitate în consum produsele sărate (ex. 
arahide sărate). 

Merele sunt bogate în zaharuri, vitamine, mi-
nerale și fi bre vegetale. În alimentaţie se folosesc 
proaspete, coapte, uscate, marinate, murate, sub 
formă de gem (fără zahăr). Frunzele de măr sunt bo-
gate în vitamina C. 

Medicina naturistă. Au o întrebuinţare largă în 
dietologie și alimentaţia raţională. Ajută la întărirea 
oaselor, reduc colesterolul, înceti– nesc dezvoltarea 
cancerului de colon și fi cat. 

Perele sunt bogate în zaharuri, vitamine, mine-
rale și fi bre vegetale. În alimentaţie se folosesc proas-
pete, uscate, sub formă de gem (fără zahăr), magiun. 

Medicina naturistă. Au o întrebuinţare largă în 
dietologie și alimentaţia raţională. 

Piersicile conţin zaharuri, vitamina C, caroten, 
substanţe minerale, fi bre vegetale. Fructele de piersic 
sunt mustoase, cu gust și aromă plăcute. Se folosesc în 
alimentaţie crude, conservate, la prepararea gemuri-
lor (fără zahăr), a magiunului. 

Medicina naturistă. Au o întrebuinţare largă în 
dietologie și alimentaţia raţională. 
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Prunele conţin zaharuri, vitamine, săruri mi-
nerale și fi bre vegetale. Se folosesc în alimentaţie 
crude, uscate, la pregătirea gemurilor (fără zahăr), a 
magiunului. 

Medicina naturistă. Au o întrebuinţare largă în 
dietologie și alimentaţia raţională. Înlătură starea de 
oboseală și diminuează starea de infl amaţie. Purifi că 
organismul, combate constipaţia și contribuie la creș-
terea rezistenţei lui. Ameliorează durerile reumatice. În 
cosmetologie sunt folosite sub formă de măști. 

Vișinele conţin zaharuri, vitamine, săruri mi-
nerale și fi bre vegetale. Se folosesc în alimentaţie crude, 
uscate, la pregătirea gemurilor (fără zahăr). Frunzele 
de vișin se recomandă în murături, marinade. 

Medicina naturistă. Au o întrebuinţare largă în 
dietologie și alimentaţia raţională. Diminuează riscul 
de apariţie a diabetului, reduc nivelul colesterolului și 
a zahărului, sunt benefi ce în artrită. 

•  Fructele constituie o sursă importantă de ele-
mente nutritive, cele mai importante fi ind vi-
taminele și mineralele. 

•  Este bine să mănânci legume și fructe de culori 
variate. 

•  Consumaţi toate legumele și fructele de sezon. 

Trebuie limitate în consum grăsimile saturate 
(ex. margarina). 

LEGUMINOASELE – 
UNELE DIN CELE MAI 
NUTRITIVE ALIMENTE 

Leguminoasele (fasole, mazăre, soia, năut, bob, 
linte etc.) sunt surse extrem de importante de proteine, 
glucide, lipide vegetale (soia) și fi bre vegetale pentru 
organism. O cană de leguminoase gătite ne aduce un 
aport de 12-15 g proteine valoroase la norma zilnică 
de cca 50 g. 

Mănâncă cel puţin 3 căni de leguminoase pe 
săptămână. 

Fasolele. Boabele crude sunt foarte bogate în 
proteine și glucide, fi bre vegetale, conţin multe săruri 
minerale. În alimentaţie se folosesc boabele de fasole 
uscate și păstăile verzi. 

Medicina naturistă. Extrasul din păstaia coaptă 
micșorează glucoza în sânge. 

Consumul de boabe uscate se recomandă în 
cantităţi moderate celor care suferă de artrite, gută și 
constipaţii. 

Mazărea. Boabele crude sunt foarte bogate în 
proteine și glucide, fi bre vegetale, conţin multe să-
ruri minerale. Mazărea verde se conservează, din cea 
coaptă se prepară terci.

Datorită conţinitului de acid uric este nepotri-
vită persoanelor cu tendinţe artritice (gută, piatră la 
rinichi etc.). 
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Năutul. Boabele crude sunt foarte bogate în 
proteine și glucide, fi bre vegetale, conţin multe săruri 
minerale. 

Soia se consumă fi artă, coaptă, prăjită. Boabele 
crude sunt foarte bogate în proteine, glucide și lipide, 
fi bre vegetale, conţin multe săruri minerale. Din boa-
bele de soia se extrage ulei vegetal, se pregătește suro-
gat de cafea, crupe, făină, se prepară lapte vegetal. 

Este nerecomandată celor ce suferă de decalci-
fi are, rahitism, osteoporoză, hipocalc– emie. 

Prepararea culinară 
a leguminoaselor 
(fasole, năut) 

Pentru eliminarea gazelor produse în intestine de 
leguminoase, respectaţi câteva reguli la prepararea lor: 

•  Îndepărtaţi eventualele particule străine din 
ele (pietricele etc.). 

•  Se spală bine, apoi se clătesc într-o strecură-
toare sub un jet de apă. 

•  Se pun la înmuiat, în apă, cât să le acopere cu 
cca. 10 cm pe un termen de 12-24 ore. 

•  După înmuiere se scurge apa, se clătesc și se 
pun la fi ert. 

•  Ajunsă să clocotească, apa se varsă și se 
schimbă cu o altă apă clocotită. Procedura se 
repetă de trei ori! 

•  Apoi boabele se pun la fi ert cu o nouă por-
ţie de apă clocotită (la 1 cană de leguminoase, 
10 căni de apă). În timpul fi erberii se urmă-
rește vasul și dacă lichidul a scăzut, se adaugă 
apă clocotită. Nu se pune sare decât la sfârșit, 
când se oprește focul. 

Trebuie limitate în consum produsele alimentare 
bogate în colesterol: untura, slănina, untul, smântâna, 
carnea roșie, gălbenușul de ou, fi catul, rinichii, creierul. 

BACELE ŞI SĂNĂTATEA 

Bacele se folosesc în alimentaţie în stare crudă, 
congelate. Însușirile gustative și nutritive înalte fac 
posibilă întrebuinţarea lor largă în alimentaţia raţio-
nală și dietetică. 

Cătina albă este bogată în vitamina C, con-
ţine caroten. Bacele cătinei se utilizează în scopuri 

alimentare sub formă de suc, sirop, marmeladă, gem 
(fără zahăr) etc. 

Medicina naturistă. Fructele, sucul și frunzele 
(decoct), se folosesc în profi laxia și tratamentul hipo-
vitaminozei, bolilor tractului gastrointestinal și extern 
– în diferite boli dermatologice. Uleiul de cătină se 
indică intern în boala ulceroasă a stomacului și a du-
odenului, extern – la tratarea eroziunilor și plăgilor, 
arsurilor mucoasei, pielii. 

Coacăza (neagră, roșie și albă) este bogată în 
zaharuri, vitamina C, fi bre vegetale. Fructele au gust 
plăcut și se folosesc în alimentaţie crude, uscate, con-
gelate, sub formă de gem (fără zahăr), sucuri, băuturi. 
Frunzele de coacăz se mai întrebuinţează la pregătirea 
murăturilor. 

Medicina naturistă. Se folosește ca remediu po-
livitaminic pentru a mări rezistenţa organismului faţă 
de boli. Căpșuna se folosește ca sursă de vitamina C, 
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fi bre vegetale, pentru ameliorarea poft ei de mâncare. 
Se utilizează în alimentaţie în stare crudă și la pregăti-
rea gemului (fără zahăr). Se poate păstra congelată sau 
fi ind uscată la temperatură joasă. La unele persoane 
poate provoca alergie. De aceea se consumă cu aten-
ţie de către copiii mici: începând cu 1– 2 căpșune/zi, 
mărind treptat doza zilnică și menţinând sub control 
starea sănătăţii (absenţa erupţiilor pe piele). Nu se re-
comandă copiilor cu vârsta de până la un an. 

Agud (dude). Fructele conţin zaharuri, vita-
mine, săruri minerale, fi bre vegetale. Dudele se folo-
sesc în alimentaţie în stare proaspătă. 

Medicina naturistă. Are o întrebuinţare largă în 
dietologie și alimentaţie. 

Zmeura conţine zaharuri (glucoză, fructoză), 
celuloză. Din zmeură se pregătește gem (fără zahăr), 
suc, băuturi. Poate fi  păstrată congelată. 

Medicina naturistă. Din frunzele de zmeur se 
prepară infuzie (ceai): se ia 1 lingură de frunze de 
zmeur la 1 pahar de apă clocotită, se bea ½ pahar de 
3-4 ori pe zi. 

Agriș. Fructele conţin zaharuri, vitamine, să-
ruri minerale și sunt foarte bogate în fi bre vegetale. 
Agrișele se folosesc în alimentaţie în stare proaspătă. 
Frunzele verzi au gust acru și se întrebuinţează la pre-
gătirea ciorbelor, sosurilor. 

Medicina naturistă. Are o întrebuinţare largă în 
dietologie și alimentaţia raţională. 

Atenţie! 
Bacele prezintă o sursă importantă de glucide, 

vitamina C (cătina albă și coacăza), săruri minerale, 
fi bre vegetale, unele sunt bogate în uleiuri volatile (că-
tina albă). 

Înainte de consum se spală bine cu apă. 

Trebuie limitate în consum alimentele rafi nate, 
preparate cu multă sare, zahăr, aditivi alimentari (E– 
uri): conservanţi, îndulcitori chimici, coloranţi și cele 
genetic modifi cate. 

FRUCTELE OLEAGINOASE 
ŞI SĂNĂTATEA 

Fructele oleaginoase sunt surse bogate de gră-
simi vegetale. Doza zilnică de oleaginoase este de 30 g 
nici (¼ cană), 2 linguri de seminţe. 

Nuca, migdalul și aluna reprezintă fructele, 
miezul cărora este bogat în proteine (practic la nivelul 
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cărnii) și au un conţinut mare de grăsimi (uleiuri ve-
getale). Ele se păstrează timp îndelungat, sunt ușor de 
transportat și din miezul lor se prepară diferite bucate 
și produse culinare cu gust plăcut și valoroase însușiri 
nutritive. 

Nucile. Miezul lor este bogat în proteine (prac-
tic la nivelul cărnii) și au un conţinut mare de grăsimi 
(uleiuri vegetale), vitamine și săruri minerale. Se folo-
sește în alimentaţie la prepararea diferitor bucate. Din 
miez se extrage uleiul utilizat în industria alimentară, 
farmaceutică, în parfumerie. 

Medicina naturistă. În gingivită, stomatită, pa-
rodontoză se folosește infuzia preparată dintr-o lin-
gură de frunze uscate mărunţite la 2 pahare de apă 
clocotită. Infuzia se strecoară și cu ea se clătește gura 
de câteva ori. 

Dimineaţa, pe nemâncate, a se consuma miezul 
a 2 nuci. 

Migdalul dulce. Miezul lui este bogat în pro-
teine (practic la nivelul cărnii) și cu conţinut mare de 

grăsimi (uleiuri vegetale), vitamine și săruri minerale. 
Se folosește în alimentaţie la prepararea diferitelor 
bucate. Din miez se extrage uleiul utilizat în industria 
alimentară, farmaceutică, în parfumerie. 

Medicina naturistă. Se indică în sarcină și alăp-
tare, astenii fi zice și intelectuale, sportivilor. 

Aluna este bogată în proteine, grăsimi (uleiuri 
vegetale), vitamine și săruri minerale. E folosit în pre-
gătirea diferitor bucate. 

Seminţele de fl oarea– soarelui sunt bogate în 
grăsimi vegetale, proteine, unele vitamine (E) și săruri 
minerale (magneziu, seleniu). Se consumă în stare 
crudă după ce au fost uscate la cuptor. 

Seminţele de dovleac sunt o sursă de proteine, 
grăsimi vegetale, minerale, în special de zinc și unele 
vitamine. Au un efect excelent împotriva paraziţilor 
intestinali. Se recomandă consumul a câte 20 de se-
minţe crude pe zi, administrate înaintea mesei. 

Trebuie limitate în consum alimentele afumate 
și gătite la grătar. 
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Capitolul II 
Factorii de risc în alimentaţie 

Factorii de risc în alimentaţie sunt diferiţi: 
•  Conţinutul exagerat de zahăr rafi nat în hrană, 

care poate duce la diabet zaharat, obezitate. 
Diferite produse de patiserie, bomboanele 
etc., cu alte cuvinte dulciurile, conţin mult za-
hăr, de aceea se recomandă de consumat în 
cantităţi mici, la fel şi produsele care conţin 
îndulcitori. Substituienţi ai zahărului rafi nat 
pot fi : mierea de albini (în cantităţi moderate), 
fructele dulci, precum strugurii, bananele, 
piersicii, caisele, pepenele verde şi galben şi 
altele. 

•  Surplusul de sare de bucătărie este un factor 
care poate provoca hipertensiunea arterială. 
De aceea se limitează în hrană produsele cu 
conţinut bogat în sare: nucile şi beţişoarele să-
rate, peştele sărat, bucatele marinate şi murate 
etc. În principiu, organismul capătă cantitatea 
necesară de sare cu produsele pe care le con-
sumă şi, prin urmare, nu este necesar să mai 
sărăm hrana. 

Reţine! 
Produsele procesate, conservate sunt, ca re-

gulă, sărate. 
•  Abuzul de grăsimi, îndeosebi cele animale, 

cu un conţinut mare de colesterol. Nespus 
de grasă este carnea de porc, bovine, oaie; 
din produsele lactate – untul, smântâna; găl-
benuşul de ou. Surplusul lor în hrană stă la 
baza apariţiei aterosclerozei care progresează 
în infarct miocardic, accident vascular cere-
bral – boli care provoacă decesul la o mare 
parte a populaţiei din Republica Moldova. O 
altă urmare a consumului exagerat de grăsimi 
este apariţia obezităţii. Din această cauză, se 
recomandă ca sursă pricipală pentru organism 
uleiuriule vegetale. 

•  Consumul insufi cient de legume şi fructe este 
nefavorabil sănătăţii noastre din motiv că ne 
privează de o sursă importantă de vitamine, 
minerale, apă şi fi bre vegetale. Cei ce fac abuz 
de hrană animală grasă şi au un consum redus 

de legume şi fructe sunt supuşi riscului apari-
ţiei cancerului de colon. 

•  Dependenţa de unele produse alimentare se 
manifestă printr-o atracţie irezistibilă faţă de 
ele. Acestea pot fi  dulciurile (bomboane, cio-
colată, îngheţată etc.), băuturile răcoritoare 
îndulcite, sau produsele fast-food (pizza şi al-
tele). În unele cazuri urmările sunt obezitatea, 
uneori diabetul zaharat. O mare importanţă 
are respectarea unui regim alimentar raţional, 
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manifestarea unei voinţe de a rezista tenta-
ţiei, la necesitate, se apelează la un consult al 
psihologului. 

•  Alţi factori de risc în alimentaţie: E-urile, pro-
dusele genetic modifi cate, agrotoxinele, teh-
nologiile culinare nesănătoase, antibioticele, 
biostimulatorii. 

COMPETENŢE 

•  Cunoaşterea produselor alimentare bogate în 
zahăr rafi nat, consumul cărora este necesar 
de limitat în mâncare: caramele, ciocolată, 
bezele, conuri de zahăr, rulouri din fructe, 
prăjituri cu ciocolată şi cremă, brânzică gla-
zurată în ciocolată, caramel din porumb, alte 
produse similare. 

•  Formarea convingerilor că băuturile cu con-
ţinut mare de zahăr sunt dăunătoare sănătăţii. 

•  Cunoaşterea produselor alimentare cu conţi-
nut sporit de sare, consumul cărora este nece-
sar de limitat în mâncare: biscuiţi săraţi, co-
vrigei săraţi, sticksuri sărate, snacksuri, alune 
sărate, seminţe sărate, brânzeturi sărate, alte 
produse similare. 

•  Cunoaşterea produselor alimentare bogate în 
grăsimi animale, consumul cărora este nece-
sar de limitat: 

–  salam, mezeluri, carne afumată, pastramă, 
safalade, crenvurşti, cârnăciori, slănină de 
porc şi de oaie şi alte produse similare; 

–  cipsuri, hamburgeri, gogoşi, sandwich, 
pizza, produse prăjite în friteuză, inclusiv 
pateuri, cartofi  prăjiţi în ulei, maioneză, 
brânză topită şi alte produse similare. 

•  Conştientizarea faptului că consumul insufi – 
cient de legume şi fructe dăunează sănătăţii. 

•  Formarea intoleranţei faţă de produsele care 
pot forma dependenţă: cu conţinut sporit de 
zahăr, sare de bucătărie şi grăsimi. 

•  Atenţionarea copiilor referitor la consumul 
exagerat de produse alimentare nesănătoase şi 
urmările posibile pentru sănătate: obezitatea, 
diabetul zaharat etc. 

•  Conştientizarea rolului activităţii fi zice în 
combaterea obezităţii. 

Pauza dintre mese se recomandă să fi e de 3 – 
3,5 ore. 
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ABUZUL DE ZAHĂR RAFINAT ŞI 
EFECTELE SALE NOCIVE 

Principalele tulburări cu care se confruntă con-
sumatorii de zahăr rafi nat sunt: 

•  Dereglarea pancreasului suprasolicitat, care 
normalizează tot mai greu glicemia, ceea ce 
duce la diabet zaharat cu toate consecinţele 
sale cumplite: de la orbire la tulburări circula-
torii majore ori boli cardiace fatale. 

•  Inactivarea parţială a sistemului imunitar 
timp de câteva ore după ingerarea zahărului. 
Aceasta duce la o expunere periculoasă la 
gripă, boli de plămâni, infecţii urinare şi in-
testinale, rinită, sinuzită etc. 

•  Apariţia cariei dentare la 90-95% din popu-
laţia care consumă zahăr, cauza fi ind per-
turbarea lanţului proceselor metabolice ale 
calciului. 

•  Instalarea obezităţii la marii consumatori de 
dulciuri datorită perturbării echilibrului hor-
monal, ceea ce duce la creşterea apetitului şi 
dezvoltarea în exces a ţesutului adipos şi a 
celulitei. 

•  Duce la balonare, oboseală, artrită, migrene. 

Pentru evitarea efectelor nocive ale zahărului: 

•  Alegeţi ca desert mai multe fructe proaspete. 
•  Reduceţi cantitatea de zahăr din reţetele de 

prăjituri şi deserturi. 
•  Evitaţi sau reduceţi consumul de alimente 

foarte dulci. 
•  Limitaţi cantitatea de zahăr, gemuri, jeleuri şi 

siropuri. 
•  Alegeţi sucuri neîndulcite în loc de băuturi 

acidulate şi prea îndulcite. 
•  Folosiţi înlocuitorii naturali ai zahărului rafi -

nat, precum: 
– mierea de albine; 
– fructele proaspete sau uscate; 
– zahărul brun. 

•  Evită, pe cât poţi posibil, produsele cu zahăr 
adăugat! 

Pentru o viaţă sănătoasă respectă principiile 
alimentaţiei sănătoase: 

Mănâncă conform unui regim fi ziologic stabil, 
minimum de 4-5 ori pe zi. 

Înainte de a ne aşeza la masă, ne spălăm pe 
mâini. 

ABUZUL DE SARE DE BUCĂTĂRIE ŞI 
EFECTELE SALE NOCIVE 

Aportul ridicat de sare provoacă o mulţime 
de probleme de sănătate, cum ar fi : bolile cardiovas-
culare, de rinichi, astmul, diabetul, osteoporoza etc. 
Sarea reţine lichidele în organism, mărind astfel vo-
lumul sângelui şi presiunea asupra pereţilor vaselor 
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sangvine, favorizând apariţia tensiunii arteriale ri-
dicate. Această hipertensiune poate provoca un ac-
cident vascular cerebral, infarct, tulburări ale inimii 
sau afecţiuni ale rinichilor. Hipertensiunea poate fi  o 
problemă foarte gravă. Cu ani în urmă, numai oamenii 
vârstnici aveau hipertensiune, dar astăzi, din ce în ce 
mai mulţi tineri fac hipertensiune – chiar şi copiii. 

•  Alegeţi gustări nesărate când se poate. 
•  Nu săraţi înainte să gustaţi. 
•  Adăugaţi puţină sare sau deloc în timpul 

mesei. 
•  E preferabil de a nu săra hrana în timpul pre-

parării sau reduceţi cantitatea de sare pe care 
o adăugaţi când gătiţi. 

•  Învăţaţi să vă bucuraţi de savoarea alimente-
lor nesărate. 

•  Limitaţi utilizarea de alimente sărate, 
procesate. 

•  Limitaţi aportul de alimente sărate, cum sunt 
alunele, arahidele sărate, condimentele, mură-
turile, carnea conservată. 

•  Folosiţi mai multe legume proaspete sau con-
gelate decât conservate, cu sare adăugată. 

Reduceţi consumul de sare prin reguli 
simple: 

•  Folosiţi condimente naturale, precum cim-
brul, piperul, busuiocul etc. 

•  Puneţi mai multă ceapă, usturoi, zeamă de lă-
mâie în mâncărurile pe care le preparaţi, astfel 
încât să nu fi e nevoie de adăugat sare pentru 
gust. 

•  Evitaţi să procuraţi alimente semipreparate. 
•  Verifi caţi minuţios eticheta produsului cum-

părat pentru a şti conţinutul de sare în el. 

De asemenea, ar fi  bine să cunoaşteţi câteva 
categorii de produse alimentare, care au un conţinut 
sporit de sare: 

•  Pâinea. 
•  Produsele din carne. 
•  Telemea, caşcavalul. 
•  Bucatele gata. 
•  Supele. 
•  Cerealele pentru micul dejun. 
•  Produsele din peşte. 
•  Chips-urile şi snacks-urile picante. 
•  Sosurile, condimentele şi mirodeniile. 
•  Produsele sărate din cartofi . 

Spălaţi-vă pe mâini înainte de începerea pre-
parării produselor alimentare şi între utilizarea dife-
ritelor tipuri de produse alimentare. 

COMPLICAŢIILE OBEZITĂŢII 

Excesul de grăsimi duce, pe de o parte, la obe-
zitate (depunere excesivă de grăsimi sub piele, în ju-
rul organelor interne şi, în special, în fi cat), iar pe de 
alta, la arterioscleroză, responsabilă în viitor de bolile 
cardiovasculare. 

Dintre complicaţiile obezităţii, cele mai frec-
vente sunt următoarele: diabet zaharat tip 2, hiper-
tensiune arterială, boală cardiacă sau neurologică, 
cancer, boli hepatice şi afecţiuni ale vezicii biliare, 
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afecţiuni osteoarticulare, scăderea imunităţii şi creş-
terea riscului de infecţii, depresie etc. 

Pentru a evita obezitatea, se recomandă: 
•  De redus la minimum în raţia alimentară pro-

dusele animaliere grase (carnea roşie, produ-
sele lactate grase şi altele) şi dulciurile; de 
limitat produsele de panifi caţie (pâinea, ma-
caroanele, crupele etc.). 

•  De limitat, iar pentru copii se recomandă de 
exclus, din bucate condimentele (piper, cui-
şoare ş. a.), produsele picante (ardei, hrean, 
muştar, murături ş. a.), care măresc pofta de 
mâncare. 

•  Se mănâncă puţin, dar mai des (4-5 ori pe zi). 
Pentru a înlătura foamea care apare în timpul 
zilei se mănâncă un măr, un morcov sau se 
bea un pahar de suc, chefi r (ceva care nu este 
caloric). 

•  Practicarea sportului şi a lucrului fi zic. 

Spălaţi şi dezinfectaţi toate suprafeţele şi ve-
sela utilizată la prepararea bucatelor de fi ecare dată 
când le folosiţi. 

INDICELE MASEI CORPORALE (IMC) 

Cantitatea zilnică şi frecvenţa consumului 
principalelor produse alimentare este reglată de către 
Piramida alimentară care se construieşte individual 
(pag. 25, 26). Ea se bazează pe principiile alimentaţiei 
sănătoase (vezi pag. 24) şi de cerinţele către alcătuirea 
unei diete (vezi pag. 27). 

Este important ca Piramida alimentaţiei să in-
cludă produse care sunt surse necesare pentru creşte-
rea organismului (carne, peşte, ouă, lactate, cereale şi 
leguminoase) şi care sunt, în acelaşi timp, şi surse de 
energie, dar şi legume şi fructe care conţin puţine ca-
lorii, în schimb, sunt un factor important pentru regla-
rea contracţiilor intestinului şi, ca urmare, mişcă hrana 
prin intestin. Apoi, prin defecare, se elimină zilnic re-
sturile de alimente care sunt toxice pentru organism. 

Consumul în surplus de produse alimentare cu 
indicele caloric mare (carnea grasă, untul, smântâna, 
dulciurile, produsele de patiserie şi altele) provoacă 
depunerea de grăsimi în corp, care treptat poate duce 
la obezitate. Pentru a controla acest fenomen se deter-
mină indicele masei corporale – IMC în baza masei 
corporale şi a taliei. Masa corporală se verifi că de câ-
teva ori pe săptămână pe nemâncate, dimineaţa, după 

mersul la toaletă şi în una şi aceeaşi haină (de regulă, 
în pijama, cămaşă de noapte). 

Dacă IMC nu corespunde standardului vârstei 
respective, se modifi că dieta: 

•  În primul rând, se micşorează cota produselor 
cu nivel înalt caloric (grăsimile animale, une-
ori şi cele vegetale). 

•  Dacă asta nu e sufi cient, se micşorează dulciu-
rile, produsele cerealiere, de panifi caţie. 

•  Paralel, se măreşte cota produselor cu nivel 
scăzut de calorii – legumele şi fructele. 



43

Educație pentru sănătate

•  Activităţile fi zice şi sportul, practicate mode-
rat, sunt modalităţi sănătoase de a elimina sur-
plusul de calorii din organism şi, ca urmare, 
de a evita obezitatea. 

Deşeurile menajere se evacuează zilnic din 
bucătărie. 

Nu cumpăraţi lapte în pieţe neautorizate sau de 
la persoane necunoscute. 

INDICELE MASEI CORPORALE (IMC) 
(respectarea proporţiilor masei cu talia 
corpului). 

Indicele masei corporale (IMC) se calculează 
conform formulei: IMC = m/h2, unde “m” este masa 
corpului în kg şi “h” – talia în metri. 

Valoarea normală a IMC, care ne demon-
strează, că dezvoltarea fi zică este armonioasă, se con-
sideră pentru copiii de 6-8 ani egal cu 16, de 9-10 ani 
– 17, de 11 ani – 18, de 12 ani – 19, de 13-14 ani – 20. 

Exemplu: băiatul N. vârsta de 14 ani (de la 13 
ani 6 luni până la 14 ani 5 luni şi 30 zile), are greutatea 
de 52,5 kg, talia 162 cm. Talia – h2=1,622=2,62, deci 
IMC = 52,5kg/2,62 m2 = 20. 

Aşadar, acest copil este dezvoltat armonios, 
greutatea sa corespunde taliei (vezi curba de la pag. 
74). 

Indicele masei corporale IMC (pentru 
adulţi). 

Grade 
Indicele masei corporale
Obezitate                                     mai mult de 30
Hipernutriţie                                              25-30

Norma                                                     18,5-25

Malnutriţie proteino-calorică
    I                           17-18,4
    II                          16-16,9
    III            mai puţin de 16

Înainte de cumpărare (folosire), examinaţi cu 
atenţie produsul alimentar (culoarea, gustul, mirosul, 
consistenţa etc.). 

Nu procuraţi produse alimentare din stradă. 

Nu cumpăraţi carnea şi peştele care nu au fost 
supuşi controlului de către medicul veterinar. 
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Indicatorul Masei corporale (IMC) în funcție de vârstă: FETE
de la 5 pînă la 19 ani (percentile)

Indicatorul Masei corporale (IMC) în funcție de vârstă: BĂIEȚI
de la 5 pînă la 19 ani (percentile)
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Înălțimea în funcție de vârstă: FETE
de la 5 pînă la 19 ani (percentile)

Înălțimea în funcție de vârstă: BĂIEȚI
de la 5 pînă la 19 ani (percentile)
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ACTIVITATEA FIZICĂ 

Activitatea fi zică trebuie începută cu mişcări de 
intensitate mică şi mărită gradat, ca organismul să nu 
fi e supus la solicitări mari dintr-o dată, ci în mod pro-
gresiv. Pentru copii şi tineret cele mai efi ciente forme 
de mişcare sunt următoarele: 

•  Activităţi sportive: mersul şi alergarea cu în-
suşirea corectă a respiraţiei, înotul, patinajul, 
dansul, deplasările, jocurile. 

•  Lucrul fi zic moderat: menajul, promenada, 
prăşitul, săpatul, culesul roadei etc. 

Reţine! 
E bine să mergi 10000 paşi pe zi. Cumpără-ţi 

un pedometru! 

Pentru grupa de vârstă de 5-17 ani se 
recomandă: 

•  Cel puţin 60 de minute de activităţi fi zice 
zilnic, de la un nivel moderat până la unul 
intensiv. 

•  Dacă cele 60 de minute sunt depăşite, benefi -
ciile de sănătate vor creşte. 

•  Majoritatea activităţilor trebuie să fi e aerobice. 
•  Activităţile de intensitate mare ar trebui reali-

zate cel puţin de trei ori pe săptămână. 

Cel mai bine este ca exerciţiul fi zic să fi e practi-
cat afară, în aer liber şi în zone cât mai puţin poluate – 
preferabil în parcuri, grădini, păduri etc. 

Reţine! 
•  Lucrul fi zic moderat (prăşitul, săpatul, plivi-

tul, culesul legumelor şi fructelor etc.,) este la 
fel de benefi c pentru sănătate, ca şi sportul. 

•  În timpul activităţii fi zice intensive pe timp 
călduros, organismul se poate supraîncălzi şi 
pentru a evita asta se recomandă de a face 
pauze în umbră, de a bea apă care să nu fi e 
prea rece, de a face un duş, de a ne scălda. 

•  Când ne mişcăm activ, transpirăm şi este ne-
cesar să ne protejăm de răceală, purtând ha-
ine călduroase iarna sau pe vânt rece . 

CONSUMUL INSUFICIENT 
DE LEGUME ŞI FRUCTE 

•  Insufi cienţa de legume şi fructe în alimentaţie 
duce la lipsa de fi bre vegetale atât de necesare 
organismului. 
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•  Fibrele vegetale provin din alimentele de ori-
gine vegetală: legume, fructe, bace, cereale, 
leguminoase etc. Ele ajută la: 

– stimularea digestiei; 
– reducerea nivelului de colesterol în sânge; 
– prevenirea cancerului de colon; 
– controlarea glicemiei; 
– măresc peristaltica intestinală. 

•  Fibrele vegetale joacă rolul de balast în intes-
tin şi se elimină odată cu celelalte reziduuri 
rezultate din procesul de digestie şi de fer-
mentaţie intestinală. 

•  Lipsa de fi bre din alimentaţia zilnică, asociată 
cu sedentarismul, constituie cea mai frecventă 
cauză a constipaţiei cronice, iar aceasta, la 
rândul ei, determină modifi carea microfl orei 
intestinale şi conduce la o mărire a timpului 
de tranzit intestinal. 

•  Ca urmare, în colon se formează resturi de 
putrefacţie care conţin compuşi cancerogeni. 

Reţine! 
•  E necesar ca legumele şi fructele să fi e incluse 

zilnic în raţia alimentară. 
•  Înainte de consum, legumele şi fructele se 

spală sub un jet de apă. 
•  E preferabil de a consuma legume şi fructe 

crude. 

Pentru sănătatea ta: 
Ca sursă principală de proteine, în hrană se 

recomandă: păstăioasele (soia, fasolea, mazărea, nă-
utul, bobul etc.), cerealele (pâinea, pastele făinoase, 
crupele etc.), carnea (de pui, curcan, iepure, miel, vi-
ţel, vânat), albuşul de ou de găină, peştele, produsele 
lactate degresate. Se limitează proteinele animale; în 
loc de carne roşie (de porc, bovine, oi) se recomandă 
de consumat carnea albă (de pasăre), peştele. 

Laptele procurat proaspăt se fi erbe imediat. 

DEPENDENŢA DE ALIMENTE 

Studiile recente arată că o tulburare a sistemului 
nervos este pofta de mâncare constantă. Zahărul (con-
sumul exagerat al căruia poate provoca diabetul), sa-
rea (excesul căreia stă la baza apariţiei hipertensiunii 
arteriale) şi grăsimile (surplusul lor în dietă conduce 
la obezitate şi la bolile cardiovasculare) sunt cele trei 
componente ale alimentelor care pot crea dependenţa 
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şi nevoia compulsivă de a mânca necontrolat. În to-
pul alimentelor, care pot provoaca dependenţă, pot fi : 
pizza, ciocolata, chipsurile, biscuiţii, îngheţata, fast-
food-urile, pâinea albă, gogoşii, pastele, tortul, prăji-
turile, cartofi i părjiţi şi multe altele. 

Simptomele de dependență de alimente: 
•  gânduri constante despre mâncare; 
•  comportament alimentar impulsiv – în treacăt, 

mănâncă bomboanele lăsate pe masă; 
•  probleme cu autocontrolul în ceea ce priveşte 

produsele alimentare – nu poate să se abţină 
să nu mănânce una sau două bomboane de 
ciocolată; 

•  dorinţa de a se consola, cu ceva “gustos”, în-
tr-o situaţie neplăcută sau difi cilă; 

•  lipsa alimentului favorit conduce la o stare 
aproape de “rupere” – persoana devine irita-
bilă, observă senzaţii corporale neplăcute; 

•  dorinţa de a fi  singur cu produsul alimentar; 
•  minte despre cât de mult a mâncat azi – as-

cunde bomboanele pentru a le mânca apoi; 
•  sentimente de vinovăţie după masă; 
•  refuzul de a partaja un aliment favorit; 

Sfaturi utile care te pot ajuta să tratezi de-
pendenta de mâncare: 

•  Identifi că alimentele “periculoase” pentru a 
le putea ţine la distanţă de tine. 

•  Pune-ţi la punct problemele emoţionale. Dacă 
nu reuseşti să îţi rezolvi singur problemele 
emoţionale care îţi accentuează dependenţa, 
apelează la psiholog. 

•  Mănâncă puţin şi des în fi ecare zi (de 5-6 ori). 
•  Determină momentele-cheie din zi în care ai 

tendinţa să manânci excesiv. Odată ce identi-
fi ci aceste momente, te poti înarma cu gustări 
sănătoase şi scăzute în conţinut caloric pe care 
să le consumi în acele momente şi care te pot 
ajuta să previi obezitatea, o urmare fi rească a 
consumului alimentar excesiv. 

•  Nu te pedepsi dacă mănânci prea mult. Solu-
ţia este consumul rational, în cantităţi mici şi 
dese, nu prin sărirea meselor şi nici prin con-
sumarea şi mai multor alimente nesănătoase. 

•  Recunoaşte că eşti dependent. Odată ce recu-
noşti, eşti mai capabil să ai grijă de tine şi să 
iei măsurile necesare pentru a o depăşi corect 
şi efi cient. 

Nu consumaţi conserve umfl ate sau cu terme-
nul de valabilitate expirat. 

SIMPTOMELE UNUI DEPENDENT DE 
ZAHĂR 

Este posibil ca în cazul persoanelor care simt că 
sunt dependente de zahăr să fi e vorba de o tulburare 
de alimentaţie sau pur şi simplu de un obicei prost. 
Oricine poate folosi produsele cu un continut mare de 
zahar în moduri nesănătoase. 

Posibilele semne includ: 
•  Vă pierdeţi controlul şi mâncaţi mai mult de-

cât aţi plănuit. 
•  Vă simţiţi rău când nu apucaţi să mâncaţi pră-

jitura zilnică. 
•  Sunteţi nervos. 
•  Tremuraţi. 

Sfaturi utile care te pot ajuta să tratezi de-
pendenţa de zahăr: 

•  Încercaţi să renuntaţi la un aliment dulce în 
fi ecare săptămână. De exemplu, tăiaţi desertul 
de după cină. 
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•  Reduceţi, încetul cu încetul, zahărul din cafea. 
Pe masură ce va trece timpul, nu veţi mai simţi 
nevoia pregnantă de a mânca “ceva dulce”. 

•  Nu trebuie să renuntaţi complet la dulciuri, 
dar puteţi să vă satisfaceţi nevoia din alte 
surse. Încercaţi fructele de pădure proaspete, 
fulgii de ovăz făcuţi piure, fructele uscate, 
congelate, laptele degresat sau un iaurt cu un 
conținut scăzut de zahăr. 

•  Începeţi să consumaţi mai multe fructe şi 
legume. 

•  Beţi mai multă apă. 
•  Consumaţi mai puţine produse procesate, care 

conţin mult zahăr. 

Zahărul pe etichetele produselor 
Nu trebuie să vedeţi întotdeauna cuvântul “za-

hăr” pe eticheta produselor alimentare. Acesta se 
poate ascunde în interiorul ambalajului sub un alt 
nume. Alte nume pentru zahăr, aşa cum sunt ele tre-
cute pe etichetă, includ: nectar de agave; sirop de orez 
brun; sirop de porumb bogat în fructoză; dextroză; suc 
de trestie evaporat; glucoză; lactoză; sirop de malţ; 
melasă; zaharoză. 

Verifi caţi întotdeauna termenul de valabilitate 
de pe ambalajele produselor atât la cumpărare, cât şi 
înainte de a le consuma. 

SUNTEM CEEA CE MÂNCĂM. 
SCHIMBĂ-TE PE TINE

1. Decide ce vrei cu adevărat într-un moment 
când vine vorba de foame. Sincer răspunde-ţi: mai de-
grabă este abilitatea de a te izola de lumea exterioară, 
un motiv pentru a nu face nimic sau de a încerca să 
provoci simpatie şi compasiune. 

2. Afi rmă-ţi capacitatea de a te schimba şi a te 
gândi la tine însuţi ca la un om nou, care se afl ă în pro-
cesul de schimbare. Străduieşte-te să faci schimbări în 
viaţă şi nu în aparenţă. 

3. Defi neşte-ţi un obiectiv demn pe care doreşti 
să-l ajungi şi la ceea ce obţii atunci când aspectul tău 
se va schimba. 

4. Periodic imaginează-ţi noul tău aspect în fi -
ecare detaliu: corpul tău, conştiinţa de sine, hainele 
noi. Simte-ţi emoţiile pozitive asociate cu noul aspect: 
bucurie, comfort, plăcere. 
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5. Comunică în loc de a mânca. Defi neşte-ţi re-
laţiile cu oamenii – nu mânca atunci când doresc ei 
sau din politeţe. Nu fi  infl uenţat. 

6. Lucrează cu gândurile şi atitudinile tale ne-
gative. Găseşte-le şi alcătuieşte o listă cu ele. Apoi 
elaborează acţiunile care, în opinia ta, le vor eradica. 
Meditează câteva zile asupra acestor acţiuni şi deter-
mină care sunt argumentele pro şi contra lor şi ia o 
decizie fi nală. 

7. Utilizează cuvinte-cheie pozitive: “iubire”, 
“devin”, precum şi orice alte imagini plăcute şi atrac-
tive. Evită cuvinte ca “pierderea în greutate”, “a scăpa 
de ..” sau “a recupera ...”. 

8. Practică obiceiurile alimentare sănătoase: 
mănâncă numai în cazuri de foame adevărată. În ca-
zul emoţiilor negative, caută să-ţi exprimi emoţiile 
şi nu “profi ta” de ele. Termină masa după dispariţia 
aproape deplină a foamei. 

Toate conservele bombate să fi e aruncate 
imediat. 

ALŢI FACTORI DE RISC 
ÎN ALIMENTAŢIE 

Plantele şi animalele, care servesc ca materie 
primă pentru alimentele noastre, pot fi  contaminate de 
diferite substanţe utilizate pe cale industrială sau in-
festate, sau supuse modifi cărilor pentru a fi  mai atră-
gătoare pentru cumpărători. Aceşti factori pot fi : 

•  E-urile. 
•  Produsele genetic modifi cate. 
•  Agrotoxinele. 
•  Tehnicile culinare nesănătoase. 
•  Antibioticile. 
•  Biostimulatorii. 

Nu sunt cunoscute efectele de lungă durată a 
E-urilor şi a produselor genetic modifi cate, dar se 
presupune că unele E-uri pot provoca cancer. Îngră-
şămintele minerale, care în sol se modifi că în nitraţi, 
sunt deseori cauza intoxicaţiilor alimentare de origine 
chimică şi a anemiilor. La acestea se mai adaugă şi teh-
nologiile culinare nesănătoase, utilizarea cărora duce 
la formarea în bucate a substanţelor potenţial canceri-
gene. Utilizarea antibioticelor la fermele de animale, 
păsări, crescătoriile de peşti, la tratarea albinelor ge-
nerează bacterii rezistente la antibiotice şi dezinfec-
tanţi, unele patogene pentru om, şi care deseori dise-
minează carnea, ouăle şi alte produse alimentare. Ca 
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urmare, provoacă diferite boli, inclusiv intoxicaţii ali-
mentare severe de origine microbiană difi cil tratabile. 
Biostimulatorii (hormoni ş. a.) sunt utilizaţi în agri-
cultură şi zootehnie pentru grăbirea coacerii culturi-
lor agricole, sporirea creşterii animalelor şi păsărilor, 
mărirea lactaţiei la vaci şi altele. Reziduurile de agro-
toxine, antibiotice şi biostimulatori circulă în mediul 
ambiant şi cu hrana şi apa vor pătrunde în organismul 
uman provocând efecte deseori greu de prognozat. 

Se recomandă: 
•  Pe cât e posibil, consumaţi carne, ouă, lapte, 

provenite de la animale şi păsări crescute în 
gospodării individuale, proprietarii cărora 
insufl ă încredere. 

•  Daţi preferinţă peştelui oceanic, de mare sau 
crescut în sălbăticie celui din crescătoriile 
speciale. 

Reţine! 
Carnea de vânat (de animale, păsări) este 

mai puţin poluată comparativ cu cea de la fermele 
industriale. 

Consumaţi terciuri din cereale nedecorticate, 
pâine din făină integrală. 

ADITIVII ALIMENTARI (cunoscuţi în lim-
bajul uzual şi ca E-uri) reprezintă orice substanţă na-
turală sau chimică care nu este consumată ca aliment 
în sine şi nu este folosită ca ingredient constituent al 
unui aliment, care are sau nu valoare nutritivă şi care 
se adaugă în mod intenţionat, cu un scop tehnologic 
(incluzând modifi cări organoleptice) în timpul pro-
ducerii, procesării, preparării, tratării, împachetării, 
ambalării, transportului, stocării, sau în timpul altei 
modifi cări aplicate unui aliment, devenind un compo-
nent alimentar sau afectând într-un fel sau altul ca-
racteristicile alimentelor. Aditivii alimentari se împart 
în mai multe categorii: conservanţi – substanţe care 
prelungesc perioada de păstrare a alimentelor, pro-
tejându-le împotriva alterării cauzate de microorga-
nisme; coloranţi – substanţe ce măresc sau restabilesc 
culoarea alimentului; îndulcitori – substanţe, altele 
decât zahărul, care se utilizează la prepararea alimen-
telor pentru a le da gust dulce; emulgatori – substanţe 
care fac posibilă formarea sau menţinerea omogenită-
ţii amestecului; potenţatori de arome, înălbitori etc. 
Unii aditivi alimentari au fost folosiţi timp de secole: 
conservarea alimentelor cu oţet (marinate), sărarea, 

conservarea cu zahăr (dulceţuri) sau utilizarea dioxi-
dului de sulf în vinuri. 

•  Utilizarea aditivilor alimentari se bazează pe 
principiul că numai acei aditivi care sunt au-
torizaţi pot fi  utilizaţi în produsele alimentare. 
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•  Majoritatea dintre ei pot fi  utilizaţi numai în 
cantităţi limitate şi în anumite produse ali-
mentare. Pentru unii aditivi alimentari (acidul 
lactic, acidul citric, guma arabică, etc.) nu 
există limite cantitative. 

•  Utilizarea aditivilor alimentari nu se admite 
în următoarele grupe de alimente: miere, ule-
iuri şi grăsimi de origine animală şi vegetală 
emulsionate, unt, lapte, produse lactate viu 
fermentate nearomatizate, inclusiv iaurturi, 
apa minerală şi apa de izvor, cafea (cu excep-
ţia cafelei instant aromatizate) şi extracte de 
cafea, ceai de frunze nearomatizat, zahăr, ter-
ciuri deshidratate. 

•  Producătorii de alimente sunt obligaţi prin 
lege să indice aditivii alimentari adăugaţi în 
produsele fabricate, destinate comercializării, 
pe etichete şi în declaraţiile de conformitate 
care însoţesc produsele comercializate. 

Efectele aditivilor alimentari asupra sănătăţii 
consumatorilor sunt încă insufi cient cunoscute, mai 
ales în ceea ce priveşte efectul în timp. 

Lichidele se vor consuma la necesitate şi în vo-
lum diferit vara (mai mult) şi iarna (mai puţin). 

PRODUSELE MODIFICATE GENETIC 

Provin din materii prime agroalimentare, mi-
croorganisme, plante, animale modifi cate genetic, 
legume rezistente la maturare. Sunt procesate prin 
utilizarea unor aditivi alimentari de sinteză sau natu-
rali, adjuvanţi organici sau anorganici. SUA este cel 
mai mare producător de organisme modifi cate gene-
tic, reprezentând 68% din producţia globală. Cele mai 
frecvente alimente de acest gen din SUA sunt: soia, 
porumbul, bumbacul şi uleiul de rapiţă. În R. Mol-
dova, însă, este interzisă atât cercetarea organismelor 
modifi cate genetic (OMG), cât şi înregistrarea aces-
tora în registrul soiurilor de plante. 

Potrivit legii, cuvintele „Produsul conţine or-
ganisme modifi cate genetic” sunt obligatorii atât pe 
etichetă, cât şi în documentele de însoţire. Informaţia 
privind conţinerea de OMG trebuie să ocupe cel puţin 
10% din suprafaţa etichetei şi/sau a documentelor de 
însoţire. 

În rândul oamenilor de ştiinţă nu există un con-
sens privind siguranţa sau riscul consumului de orga-
nisme modifi cate genetic asupra sănătăţii oamenilor 
sau a mediului înconjurător. 

Avantaje: 
•  Este necesară utilizarea a mai puţine substanţe 

pesticide datorită culturilor rezistente la in-
sectele dăunătoare. 

•  Reducerea costurilor în agricultură, prin utili-
zarea redusă de pesticide. 

•  Scăderea preţurilor la produsele alimentare. 
•  Excluderea anumitor gene din produsele ali-

mentare (de exemplu, a cofeinei din boabele 
de cafea). 

•  Reducerea încălzirii globale. 
•  Reducerea timpului de maturare a plantelor, 

astfel încât pot fi  recoltate mai devreme şi mai 
des în timpul anului. 

•  Se măreşte rezistenţa plantelor la diverse boli. 
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•  Prelucrarea alimentelor şi adăugarea de adi-
tivi nu va mai fi  necesară. 

Dezavantaje: 
•  Sunt toxice pentru alte organisme (de exem-

plu, pentru insecte). 
•  Gustul alimentelor modifi cate genetic nu mai 

este acelaşi. 
•  Posibile prejudicii aduse mediului 

înconjurător. 
•  Pot apărea diverse alergii sau cele deja exis-

tente se pot agrava. 
•  Pot apărea dezechilibre ecologice. 
•  Diverse prejudicii aduse organismului uman. 

Nu se cunosc în realitate toate riscurile şi pe-
ricolele care ar putea apărea odată cu introducerea 
produselor modifi cate genetic. Aşadar, pentru sănă-
tatea organismului nostru, ar fi  bine să evităm toate 
aceste mâncăruri şi ingrediente, modifi cate genetic. 

Ca sursă principală de fi bre se recomandă le-
gumele, fructele, bacele, cerealele şi leguminoasele. 

CUM SĂ REDUCEM RISCURILE 
ÎN UTILIZAREA LEGUMELOR ŞI 
FRUCTELOR 

•  Optaţi pentru legume şi fructe ecologic pure. 
•  Dacă este posibil, cultivaţi propria voastră 

grădină şi livadă. 
•  Consumaţi legumele şi fructele autohtone şi 

nu din import. 
•  Spălaţi foarte atent fructele, legumele şi ver-

deţurile pentru a micşora riscul de contami-
nare parazitologică. 

•  Fructele şi legumele mari şi frumoase nu sunt 
întotdeauna cele mai sănătoase. 

•  Pentru consum trebuie alese fructele şi legu-
mele sănătoase, fără pete, nezbârcite. 

•  Curăţaţi fructele şi legumele de coajă, dacă 
consideraţi că au fost crescute cu utilizarea 
intensivă a pesticidelor. 

•  Când cumpăraţi legume şi fructe de la piaţă, 
străduiţi-vă să le procuraţi de la diferiţi vân-
zători, ar fi  de dorit de la persoane cunoscute. 

•  Evitaţi cumpărarea şi folosirea legumelor şi 
fructelor crescute şi coapte forţat prin trata-
ment cu substanţe agrotoxice. 

•  Evitaţi consumul legumelor crescute în sere. 
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•  Evitaţi consumul primelor legume şi fructe 
apărute în vânzare. Consumaţi-le atunci când 
sunt recoltate în masă. 

Înaite de consum, legumele şi fructele se spală 
bine cu apă. 

Pe perioada afl ării la şcoală ia-ţi mâncare la 
pachet. 

TEHNICI CULINARE DE PREPARARE 
A ALIMENTELOR 

•  Gătirea la aburi permite alimentelor să se 
prepare în sucul lor propriu. 

•  Sotarea, adică gătirea alimentelor în puţin 
ulei, la temperatură înaltă şi pentru un timp 
foarte scurt. 

•  Poşarea este fi erberea de scurtă durată într-o 
cantitate mică de apă (peştele sau ouăle). 

•  Frigerea (prăjirea), ca regulă, în ulei 
vegetal. 

•  Frigerea la grătar. Este de preferat să folo-
seşti un grătar electric sau să ai grijă ca pro-
dusele gătite în acest fel să nu ia contact direct 
cu focul şi fumul. 

•  Fierberea în apă, lapte şi alte lichide. 
•  Gătirea sub presiune necesită puţin timp, 

astfel că vitaminele şi mineralele se păstrează 
în alimente. 

•  Coacerea la cuptor (rolă), pe vatră. 
•  Grill – prepararea bucatelor (carne, peşte 

etc.) pe o plasă metalică deasupra cărbunilor 
incinşi. 

•  Friture – prepararea produselor în ulei, gră-
simi incandescente. 

Sunt sănătoase următoarele tehnologii culi-
nare: fi erberea, gătirea la aburi, gătirea sub presiune, 
coacerea. 

Sunt nesănătoase următoarele tehnologii 
culinare: la grătar, grill, friture; sotarea; frigerea 
(prăjirea). 

Reţine! 
•  La frigere, în uleiul încins, şi în fum, când se 

afumă produsele (carne, peşte etc), se for-
mează substanţe cancerigene. 

•  Carnea este gătită dacă nu se elimină din ea 
suc roz când o împungem cu furculiţa sau nu 
este de culoare roşie când o tăiem cu cuţitul. 
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•  Nu se încălzesc în cuptor cu microunde pro-
dusele cu conţinut mare de apă (ouăle, stru-
gurii etc.) din motiv că vor exploda. 

Fructele şi legumele, cu excepţia cartofului, e 
preferabil să se consume crude. 

PRODUSE DE CONSUM MODERAT 
SAU MINIMIZAT 

•  Produsele ce conţin zahăr rafi nat (gemuri, je-
leuri, îngheţată, marmeladă, băuturi dulci). 

•  Produsele picante (muştar, marinade, ketc-
hup, ardei iute, adjică etc.). 

•  Produsele sărate (ex. arahide sărate). 
•  Bucate prăjite în ulei, produse afumate. 
•  Grăsimi saturate (ex. margarina). 
•  Cafea, ceai, băuturi alcoolice, tutun. 
•  Produsele alimentare bogate în colesterol: un-

tura, slănina, untul, smântâna, carnea roşie, 
gălbenuşul de ou, fi catul, rinichii, creierul. 

Treceţi peste unele bariere şi renunţaţi la: 
•  Alimentele rafi nate, înalt procesate, bogate, în 

special, în zaharuri rafi nate, grăsimi hidroge-
nate, E-uri, sare, arome artifi ciale. 

•  Dietele monotone. 
•  Sedentarism. 
•  Hidrataţi-vă cu apă plată. 
•  Consumaţi alimente vii: legume şi fructe 

proaspete. 

Respectă! 
•  Se recomandă de a începe masa cu consumul 

unei salate de crudităţi. 
•  Alimentele se vor consuma calde sau la tem-

peratura camerei, nici fi erbinţi, nici prea reci. 
•  Nu se vor consuma alimente care conţin adi-

tivi alimentari, îndulcitori sintetici, coloranţi 
chimici şi conservanţi. 

•  Sunt benefi ce în dietă usturoiul, ceapa şi ver-
deţurile proaspete. 

•  Nu se consumă băuturi carbogazoase dulci 
din comerţ, care conţin multe calorii şi aditivi 
sintetici. 

•  Nu se consumă apa minerală, deoarece con-
ţine o cantitate prea mare de săruri minerale, 
irită rinichii şi vezica biliară. 
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•  Se evită produsele genetic modifi cate şi cele 
cu conţinut sporit de aromatizatori şi conser-
vanţi sintetici. 

Toate produsele gata, dacă au fost păstrate în 
frigider mai mult de o zi, înainte de a fi  consumate, 
sunt supuse prelucrării termice depline (spre exem-
plu: felul întâi se fi erbe câteva minute, carnea se pră-
jeşte etc.). 

ALIMENTE ACCEPTABILE 

Fructe, pomuşoare (bace): căpşune, zmeură, 
coacăză, cireşe, vişine, mere, pere, prune, caise, 
struguri, zămos, harbuz, sucuri naturale neîndulcite, 
fructe uscate. 

Legume, zarzavaturi: dovlecei, morcovi, ro-
şii, vinete, castraveţi, varză, ardei gras, sfeclă, cartofi , 
verdeaţă (mărar, pătrunjel etc.), ceapă, usturoi drept 
condimente. 

Leguminoase: fasole, mazăre, soia, năut, linte, 
bob. 

Cereale: paste făinoase, pâine, plăcinte, crupe 
de porumb, mălai, grâu, hrişcă, ovăz. 

Carnea şi produsele de carne, peşte: pui, cur-
can, miel, iepure, viţel, vânat, peşte oceanic. 

Produse lactate: lapte (degresat), iaurt, chefi r, 
brânză de vaci (degresată). 

Ou (albuşul). 
Grăsimi: ulei vegetal (ex. fl oarea-soarelui, 

porumb, măslin), nuci, seminţe de fl oarea-soarelui şi 
dovleci. 

Dulciuri: miere de albini, magiun din fructe 
fără adaos de zahăr rafi nat. 

Nu se admite păstrarea îndelungată a peştelui 
şi a cărnii dezgheţate la temperatura de cameră, ele 
sunt supuse imediat prelucrării termice. 

REGULI DE AUR ALE ALIMENTAŢIEI 
SĂNĂTOASE 

•  Evită în consum zahărul rafi nat şi produsele 
îndulcite. 

•  Evită consumul abuziv de sare de bucătărie. 
•  E de preferat consumul de grăsimi vegetale în 

defavoarea celor animale. Consumul exagerat 
de grăsimi poate duce la obezitate. 

•  Consumaţi zilnic terciuri din cereale nede-
corticate. Mămăliga sau terciul din crupe de 
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porumb se vor consuma săptămânal. Consu-
maţi pâine din făină integrală. 

•  Consumaţi fructe şi legume zilnic. Încearcă să 
mănânci toate legumele şi fructele de sezon. 

•  Leguminoasele vor fi  incluse în raţia alimen-
tară săptămânal. 

•  Consumaţi săptămânal carne de pui, curcan, 
miel, iepure, care este săracă în colesterol. 

•  Consumaţi peşte oceanic fără oase ascuţite. 
Peştele se va consuma săptămânal. 

•  Consumaţi săptămânal produse lactate: 
lapte (degresat), iaurt, chefi r, brânză de vaci 
(degresată). 

•  Consumaţi nu mai mult de 2-3 ouă în săptă-
mână. Consumaţi ouă de găină şi nu de gâscă 
sau raţă. Procuraţi ouă ştampilate şi consu-
maţi-le bine fi erte şi nici într-un caz nu beţi 
ouă crude. 

•  Consumaţi apă numai din surse autorizate 
(apeduct, fântâni, izvor). Consumaţi apă 

plată. Evitaţi băuturile îndulcite, cu conser-
vanţi şi coloranţi. 

Este important pentru sănătate! 
•  Evitaţi folosirea de alimente rafi nate, pregă-

tite cu multă sare, zahăr, îndulcitori chimici, 
aditivi (E-uri), coloranţi etc., substanţe ex-
trem de dăunătoare pentru sănătatea noastră 
şi, de multe ori, chiar cancerigene. 

•  Evitaţi alimentele afumate şi gătite la grătar. 
Produşii de ardere rezultaţi sunt canceri– 
geni. Gătiţi bucatele prin fi erbere, înnăbuşire 
sau coacere. 

Uleiul vegetal utilizat la prăjire nu se foloseşte 
în mod repetat, se aruncă pentru motivul că poate fi  
potenţial cancerigen. 

Alimentaţi-vă cu produse variate. 




