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Ghid de alimentație sănătoasă
pentru copii cu afecțiuni oncologice

Despre Asociația Agricola
Asociația „Agricola Neam de Gospodari” s-a constituit și funcționează din
decembrie 2018. Este o organizație care își propune să ajute la dezvoltarea
comunității și a diverselor proiecte care aduc plusvaloare la nivel local și național,
luându-și ca repere responsabilitatea și sustenabilitatea socială.
Educația și sănătatea alimentară sunt principalele direcții în care ne propunem
să ne implicăm activ prin investiții, considerând că o masă sănătoasă înseamnă
un corp sănătos, o dezvoltare armonioasă, o șansă la o viață frumoasă.
În cultura română, a găti pentru ceilalți înseamnă mai mult decât mâncare – este o
formă de manifestare a afecțiunii, a generozității și a ospitalității noastre proverbiale.
Iar când se adună familia în jurul mesei îmbelșugate găsim un moment de liniște,
bucurie și un prilej de comunicare.
Astfel, Asociația își propune să dezvolte și să susțină programe de învățare, precum
și crearea unor proiecte prin alocarea de fonduri dedicate unor comunități specifice
de informare, educație alimentară și socioeconomică.
Date de contact
Adresa: Calea Moldovei, nr. 94, Bacău, România
Cod poștal 600352
Tel: 0040.234.577.600
Fax: 0040.234.516.573

Acest ghid poate fi descărcat cu titlu gratuit, de oricine vrea să îl utilizeze,
de pe site-ul https://www.agricola.ro/ghid-alimentatie-copii-afectiuni-oncologice/

Asociația „Agricola Neam de Gospodari”
a avut de la început ca scop dezvoltarea
de proiecte care să contribuie la îmbunătățirea
calităţii vieții.
Dacă în 2019 am derulat „Gustul viitorului”, program care a
investit în educație, și „Gustul care face bine”, care avea ca
obiectiv nutriția și alimentația sănătoasă a copiilor, mai exact,
ale micilor pacienți din secția de pediatrie a Spitalului Municipal
Bacău, în 2020 pandemia ne-a schimbat puțin traiectoria.

Ce am învățat însă este că atât
viitorul, cât și ceea ce „ne face” bine
au drept componentă esențială
hrana și modul în care alegem să
ne alimentăm.
Și pentru că este domeniul în care
suntem experți, este și modul în
care putem să contribuim.

la punct un instrument practic, un
ghid documentat, o resursă de
gusturi și idei.
Fiecare rețetă din acest ghid este
creată prin colaborarea dintre un
doctor pediatru cu specializare în
nutriție și un chef preocupat de gust
și sănătate.

De aceea, în 2021 investim în
continuare în „Gustul care face
bine”, dar ne adresăm tuturor celor
care sunt responsabili pentru
creșterea unui viitor sănătos.
Alimentația copiilor stă în primul
rând în grija noastră, a părinților, în
primii ani de viață. Dar odată cu intrarea în colectivitate, hrana devine
responsabilitatea unui întreg sistem.
Un sistem care de multe ori nu lasă
loc de alegeri, dar care, credem noi,
este adaptabil și deschis soluțiilor
contemporane.

Am căutat o perspectivă integrată și
echilibrată, cu adresabilitate cât mai
mare și impact pe măsură. Da, acest
ghid poate fi descărcat de fiecare
părinte, de fiecare bunic sau chiar
de copii dornici să intre în bucătărie.

Pentru noi, părinții, și pentru cei care
se îngrijesc de sănătatea copiilor,
preocuparea constantă în iureșul
cotidian este legată de un meniu
corect, echilibrat și ușor de gătit.
Pentru copii contează gustul,
aromele și plăcerea de a mânca.

Atunci mâncarea devine sursă de
“bine”, forță, putere, sănătate. Fiecare masă e celebrată, fiecare înghițitură înseamnă speranță, înseamnă
încredere în ziua de mâine.

De multe ori ridicăm neputincioși
din umeri la întrebarea „Ce mai
gătesc azi?” sau închidem ochii și
cumpărăm ceva la îndemână, rapid,
dar cu gust satisfăcător.
Credem că responsabilitatea pentru
creșterea unei generații sănătoase
este a noastră, a tuturor.
De aceea, ne-am propus să punem

https://www.agricola.ro/ghid-alimentatie-copii-afectiuni-oncologice/

Dar întreaga teorie se complică atunci
când puiul de om suferă. Când corpul
nu mai acceptă orice și oricât, când
zilele petrecute cu tratamente și prin
cabinetele doctorilor sunt prea lungi,
când este suferința prea grea, când
este îngrijorarea prea mare.

De aceea ghidul de față este creat de
specialiști, cu atenție către alimentele
și ingredientele care ajută în recuperarea copiilor cu o imunitate scăzută,
cu rețete recomandate în special celor
care suferă de afecțiuni oncologice.
Am pus laolaltă ingrediente, principii
alimentare specifice, doctori, un nutriționist și un Chef pentru a oferi un ghid
pentru cei care au în sarcină hrana
copiilor mici care luptă să se facă mari.
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Reguli generale
de igienă și de gătire, în
contextul imunității scăzute
Spălați-vă întotdeauna
foarte bine cu apă și săpun,
înainte de a găti alimentele.
• Încurajați copiii să se spele cu mare
atenție pe mâini, înainte de a mânca
și după ce au folosit toaleta.
• Spălați fructele și legumele crude sub
jet puternic de apă.
• Folosiți tocătoare separate: unul pentru fructe/legume, unul pentru carne,
unul pentru brânzeturi.
• În frigider, depozitați alimentele gătite pe rafturi, deasupra alimentelor
crude, și acoperiți-le.
• Gătiți carnea bine, nu consumați
carne preparată în sânge.
• Eliminați din dietă lactatele și brânzeturile nepasteurizate. Telemeaua este
recomandată doar proaspătă și slab
sărată (veche și maturată), alături de
caș sau urdă.
• Gătiți ouăle până ce gălbenușul este
complet făcut.
• Prăjire în ulei de măsline este controversată, punctul de ardere fiind destul de scăzut. Sotarea se poate face
în apă și suc de roșii sau în uleiuri
presate la rece și termic mai stabile
sau în unt clarificat (ghee).
• Se recomandă a se elimina orice formă de potențiator de gust (glutamat
monosodic, E621, extract de drojdie,
gen Delikat, Vegeta, cuburi etc.).
• Se exclud alimentele care conțin aditivi
alimentari de tip nitrat de sodiu E250.
• Alimentele se prepară după rețete
tradiționale, însă uleiul se va adăuga
după gătire (la soteuri, mâncăruri la
cuptor, tocănițe, supe/ciorbe).

Modul de preparare
a alimentelor
Multe substanțe nutritive se pierd, într-o
măsură mai mică sau mai mare, în timpul preparării alimentelor prin metode
obișnuite. Pentru păstrarea nutrienților,
în timpul gătirii alimentelor, trebuie să
ținem cont de câteva reguli.

Legume
• Folosiți cât mai puțină apă în timpul
fierberii.
https://www.agricola.ro/ghid-alimentatie-copii-afectiuni-oncologice/

• Lăsați apa să fiarbă timp de un minut,
înainte de a adăuga legumele.
• Mâncarea trebuie gătită la foc mic, nu
clocotită.
• Păstrați apa în care au fiert legumele
și folosiți-o pentru supe sau sosuri.
• Gătiți legumele cât mai puțin posibil.
Trebuie să aibă o textură fragedă și
fermă, nu zemoasă și moale.
• Puneți legumele crude în apă clocotită, nu rece. În acest fel, se reduce la
jumătate pierderea de vitamina C.
• Pentru a limita pierderea vitaminelor,
tăiați legumele în bucăți mari și uniforme, înainte de fierbere. Cu cât bucățile fierte sunt mai mici, cu atât suprafața expusă acțiunii apei este mai mare,
la fel și pierderea vitaminelor.
• Este de preferat ca mâncărurile de legume să fie consumate la scurt timp
după ce au fost preparate. Păstrarea
lor în frigider duce la oxidarea vitaminelor. Planificați servirea mesei în așa
fel încât reîncălzirea alimentelor să fie
făcută cât mai rar posibil.
• Nu adăugați sare în apa de gătit,
deoarece se distrug vitamina C și
câteva din vitaminele complexului B.
• Fierul din frunzele verzi (spanac,
salată verde, rucola) se absoarbe mai
bine în organism dacă acestea sunt
consumate în prezența vitaminei C
(suc de lămâie, ardei gras roșu).
• Puneți legumele congelate în apă
care fierbe, imediat ce le-ați scos din
congelator. Nu le decongelați înainte.
• Folosiți vase de lut, sticlă, yena, pentru gătit.
• Cele mai sănătoase modalități de
preparare a legumelor sunt coacerea,
gătirea la abur și fierberea. Prăjirea
alimentelor se exclude.

Leguminoase și cereale
• Fasolea, lintea, mazărea proaspătă,
quinoa, orezul brun, meiul, hrișca se
hidratează înainte să fie consumate.
Se pun într-un vas, se acoperă cu apă
și se lasă minimum 8 ore sau peste
noapte. După acest interval, se scurg
de apă, se spală și se gătesc.
• Se fierb al dente, pentru ca absorbția
în organism să se facă lent, glicemia
să crească treptat, iar indicele glicemic să rămână la un nivel redus.
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• Aportul de mâncăruri/ciorbe/supe
creme pe bază de leguminoase (fasole uscată, mazăre, linte, năut) va fi
recomandat de min. 3 ori/săptămână,
ca sursă bazică de proteine vegetale.

NUCI ȘI SEMINȚE
• Nucile, migdalele, alunele, nucile
pecan, caju, semințele de chia, dovleac, floarea-soarelui se consumă
doar crude, neprăjite și nesărate. Se
hidratează înainte să fie consumate.
Se pun într-un vas, se acoperă cu
apă plată și se lasă minimum 8 ore
sau peste noapte. După acest interval, se scurg de apă, se clătesc și se
mănâncă.
• Semințele de în și susan se râșnesc
înainte de a fi consumate

CARNE
• Pentru un stil de viață sănătos, carnea
poate fi gătită la cuptor (căldură
uscată) sau fiartă, înăbușită, la abur
(căldură umedă).
• Absorbția fierului din carne se face
mai rapid și eficient în mediu acid. În
acest sens, adăugați suc de lămâie
sau suc de roșii atunci când gătiți
carnea și peștele.
• Pentru a le păstra aroma și pentru a
nu se usca în timpul procesului de
coacere, gătiți puiul, curcanul și peștele cu tot cu piele. Înlăturați pielea în
momentul în care consumați bucata
de carne.
• Pentru a elimina riscul contaminării
cu paraziți, mai ales în contextul unui
sistem imunitar slăbit, gătiți bine
carnea! Fierul nu este afectat de procesul de gătire și nu trece în lichidul
de fierbere. Carnea în sânge și cea
bine făcută au la fel de mult fier.
• Dacă folosiți apă în care fierbe carnea pentru supe, ciorbe sau tocănițe, puneți carnea în oală în apă rece.
Toți nutrienții vor trece în apă în
timpul procesului de fierbere și vor fi
consumați odată cu zeama rezultată.
• Dacă nu folosiți supa obținută,
puneți carnea direct în apă clocotită,
pentru a păstra substanțele nutritive.
• Recomandarea este să fie carne
de pui crescut lent și hrănit cu
porumb. De asemenea, este de
preferat peștele de captură,
nu cel de crescătorie.
• Aportul de carne de pasăre este
indicat, de regulă, de maximum 3 ori/

săptămână. Mesele de carne se servesc în funcție de afecțiunea oncologică și vă recomandăm să consultați
medicul de specialitate. Mesele cu
pește sunt recomandate de maximum 2 ori /săptămână.

Fructe și legume de sezon
În funcție de anotimpul în care ne
aflăm, avem la dispoziție fructe și legume autohtone diferite.
Desigur că trebuie să apelăm și la
fructe și legume exotice pentru aportul
de vitamine valoroase și fibre (mai ales
în sezonul rece), însă nu trebuie să
neglijăm ce ne oferă pământul natal.

Recomandări de fructe
și legume în sezonul rece
Fructe

Autohtone: mere, pere, gutui, prune,
struguri, fructe de pădure românești
congelate.
De import: portocale, kiwi, grapefruit,
ananas, mandarine.

Legume

Autohtone: dovlecei, vinete, gogoșari,
rădăcinoase (țelină, morcov, păstârnac,
pătrunjel), varză albă și roșie, salată
verde, ceapă verde, ridichi, ridiche
neagră, gulie, ceapă uscată, fasole
boabe, linte, năut, mazăre și fasole
păstăi congelate.
De import: varză de Bruxelles,
broccoli, zucchini, cartof dulce.

Recomandări de fructe
și legume în sezonul cald
Fructe

Autohtone: căpșune, cireșe, vișine,
caise, piersici, zmeură, afine, mure,
coacăze, struguri, prune, mere, pere.
De import: nectarine, portocale, kiwi,
grapefruit, ananas, mandarine.

Legume

Autohtone: roșii, castraveți, ardei gras,
ardei kapia, dovlecei, vinete, gogoșari,
rădăcinoase (țelină, morcov, păstârnac,
pătrunjel), varză albă și roșie, salată
verde, ceapă verde, ridichi, spanac,
ștevie, lobodă, praz, conopidă.
De import: varză de Bruxelles,
broccoli, zucchini, cartof dulce.

Principiile și rețetele din acest ghid alimentar sunt rezultatul colaborării
dintre consultata în nutriție Alina Trifu și Chef Cezar Munteanu.
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MIC DEJUN

Ingrediente
pentru 1 porție
2 felii pâine toast integrală
½ fruct avocado
¼ lămâie
30 gr brânză telemea
de capră

20 min.

Toast cu ouă „inimoase”
și avocado la cuptor
Mod de preparare

Într-o felie de pâine integrală se decupează un
cerc cu o dimensiune mai mare, având în vedere
că aici o să turnăm un ou.
Avocado se pasează și se amestecă cu suc de
lămâie și puțină feta mărunțită. Pe o felie de pâine
integrală se tartinează pasta de avocado cu feta,
deasupra se așază felia decupată, iar în cercul
format se sparge un ou inimos. Se așază sendvișul
într-o tavă pentru cuptor.

https://www.agricola.ro/ghid-alimentatie-copii-afectiuni-oncologice/

Se gătește la cuptor până când oul este gata, iar
pâinea, ușor rumenită.

Tips and tricks
În loc să aruncați sâmburii de avocado, lăsați-i să se usuce, apoi dați-i
prin răzătoare pentru a obține o pudră. Adăugați această pudră în supe,
smoothie-uri, salate, în multe alte rețete sau în diferite diete.
Au niște proprietăți fantastice, deci nu e cazul să mai aruncați la gunoi
sâmburii de avocado.
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MIC DEJUN

Ingrediente
pentru 2 porții
3 buc. ouă ochioase
2 linguri ulei de măsline
1 lingură ulei de struguri
100 ml lapte de migdale,
neîndulcit

2 linguri ceapă roșie tăiată
cubulețe brunoise

2 linguri ardei gras roșu,
tăiat cubulețe

1/2 linguriță de busuioc
uscat

1/2 linguriță oregano uscat
50 gr spanac tânăr, frunze
40 gr telemea de capră

180 oC

35 min.

Omleta Voinicilor - coaptă,
cu telemea și spanac
Mod de preparare

Într-o tigaie antiaderentă se sotează ceapa
roșie tăiată fin în ulei de măsline și adaos de apă,
ardei gras roșu tăiat cubulețe și, la final, se adaugă
frunzele de spanac. Se lasă legumele să se răcorească și se amestecă cu telemea rasă. Separat,
se bat 3 ouă cu o ceașcă de lapte de migdale și
ierburi uscate. Se toarnă amestecul de ouă într-un
vas rotund de yena sau într-o tavă rotundă de
cuptor, peste care se adaugă legumele.
Se coc la 180°C timp de 10 minute sau în funcție
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de grosimea omletei. Încă puțină telemea rasă pe
deasupra, înainte de servire, va accentua toate
aromele din acest răsfăț de dimineață.

Tips and tricks
Apropo de „lapte” de migdale, este foarte ușor de obținut în casă. Cum? Lăsați
peste noapte migdalele la înmuiat, a doua zi le scurgeți de apă, dar adăugați
apă proaspătă și, cu ajutorul unui blender cu putere mare, transformați totul
într-o pastă omogenă pe care o scurgeți cu ajutorul unui tifon sau al unei prese,
iar lichidul obținut nu este altceva decât laptele de migdale.
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MIC DEJUN

Ingrediente
pentru 2-3 porții
1 banană coaptă
1 ceașcă cu căpșune, clătite

foarte bine în apă foarte rece

200 gr iaurt grecesc,
10% grăsime

1 linguriță semințe de chia
1 praf de scorțișoară

15 min.

Smoothie cu banane,
căpșuni și chia
Mod de preparare

Banana și căpșunele se mărunțesc cu o furculiță,
după care se amestecă cu semințele de chia și un
praf de scorțișoară, peste care se toarnă iaurtul.
Se omogenizează delicat și se mănâncă pe nerăsuflate.

https://www.agricola.ro/ghid-alimentatie-copii-afectiuni-oncologice/

Tips and tricks
Iaurtul vi-l puteți „confecționa” chiar acasă. Laptele are nevoie de fermenți
adăugați pentru a se acri și va trebui să puneți un iaurt simplu cu grăsime de
circa 3,5% în laptele ușor încălzit. Lăsați 1-2 zile, până se acrește și începe să se
„lege”, după care îl puneți la frigider pentru a încetini fermentația.
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Ingrediente
pentru 2-3 porții
150 gr piept de pui dezosat,
Puiul Fericit

1 ou

PRÂNZ

3 linguri fulgi de ovăz
1 lingură parmezan ras
25 gr unt cu 82% grăsime
2 morcovi, dar nu cei mai mari
un praf de sare
un praf de turmeric
jumătate de lămâie
1 lingură cu ulei de măsline
extravirgin

jumătate de linguriță susan

Pentru piure
2-3 cartofi medii
2 mâini de baby spanac
1 lingură de unt gras

Șnițel din piept de pui în crustă de ovăz,
copt, cu piure verde și salată de morcovi
175 oC

Mod de preparare
Pieptul de pui, tăiat ca pentru minișnițele,
fâșii mai late sau cum vreți voi să le spunem,
îl dăm prin ou bătut și apoi printr-un amestec din
3 linguri fulgi de ovăz și 1 lingură parmezan ras.
Rumenim în cuptor, pe tavă cu hârtie de copt, preț
de 20-25 minute, la 175°C.
Din 2-3 cartofi medii, tăiați cubulețe și fierți, pregătim baza de piure. În ultimele 2 min. de fierbere a
cartofilor se adaugă două mâini de baby spanac.
Se scurg legumele de apă, se pasează și se amestecă cu 1 lingură de unt gras și sare, și astfel avem un
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60 min.

piure de pe Marte, verde, ca al extratereștrilor.
Salata se pregătește foarte simplu: morcovii
rași pe răzătoarea fină se amestecă cu turmeric,
suc de lămâie, 1 lingură cu ulei de măsline, 1/2
linguriță semințe de susan și sare.

Tips and tricks
Pieptul de pui iubește plantele aromatice, așa că nu vă sfiiți să folosiți și
cimbru, salvie sau rozmarin în rețetele cu pui. Un lucru foarte important: dacă
îl gătiți la cuptor, nu exagerați cu perioada de coacere. Îl deshidratați și astfel
riscați să faceți puiul nefericit!

https://www.agricola.ro/ghid-alimentatie-copii-afectiuni-oncologice/

Ingrediente
pentru 2 porții
200 gr piept de pui, tocat
pe sită fină

1 linguriță ierburi de

Provence și dacă nu aveți,
puteți înlocui cu foarte
puțin oregano, busuioc,
toate uscate, și un praf
de rozmarin

PRÂNZ

1 linguriță muștar clasic
2 cartofi dulci
1 lingură de ulei de struguri
150 gr castraveți proaspeți
jumătate de avocado
câteva fire de mărar
suc de la un sfert de lămâie
1/2 semințe râșnite de in

175 oC

45 min.

Burger din piept de pui

cu cartofi dulci wedges și salată de castraveți
cu avocado și mărar
Mod de preparare
Pieptul de pui tocat se condimentează cu
ierburile de Provence sau condimentele arătate
mai sus, un praf de sare și 1 linguriță muștar.
Se formează burgerul și se coace la cuptor, pe
o foaie de hârtie de copt, la 175°C, timp de 20
minute.
Cartofii dulci, tăiați în sferturi, vor fi fierți 5
min., condimentați cu puțin oregano și ulei de
struguri, apoi vor fi rumeniți la cuptor, operațiune
ce poate fi făcută împreună cu burgerul.
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Între timp, pregătim salata de castraveți astfel:
cubulețele de castravete se amestecă delicat cu
avocado tăiat cuburi, mărar tăiat mărunt, sare, suc
de lămâie, ulei de măsline și semințe de in.

Tips and tricks
Dacă ați cumpărat prea mulți cartofi dulci, nu-i nicio problemă, puteți să-i
coaceți și să-i faceți piure, care se poate congela în recipiente de plastic.
Poate fi păstrat la congelator fără probleme, indicat ar fi nu mai mult de 2 luni.
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Ingrediente
pentru 1-2 porții
200 gr file de șalău
amestec de semințe (in și

susan râșnite, dovleac și
floarea-soarelui, din comerț)

PRÂNZ

200 gr mazăre congelată
1 lingură unt, cu 82%
grăsime

100 gr roșii cherry
3-4 linguri ardei gras roșu,
tăiat cuburi

o legătură de pătrunjel, nu
cea mai mare, tăiat mărunt

2-3 linguri ulei de măsline

175 oC

45 min.

File de șalău în crustă de semințe
cu piure de mazăre și salată de roșii
Mod de preparare
Peste fileul de șalău se presară din abundență
cu amestecul de semințe și foarte puțină sare, se
așază pe o foaie de hârtie de copt și se coace la
175°C, timp de 15-20 minute, în funcție de grosimea fileului de peşte, iar între timp pregătim
piureul de mazăre, pasând mazărea fiartă timp
de 10 minute cu o lingură de unt și condimentată
cu foarte puțină sare.
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Lângă șalău și piure servim salata, adică roșii
tăiate cubulețe, ardei gras, pătrunjel, sare, ulei de
măsline. Ce poate fi mai simplu?

Tips and tricks
Șalăul pe care vi-l recomand în bucătăria mea este șalăul european, nu cel de
Nil. Este un pește răpitor care trăiește în apele cu un curs domol, în lacuri sau
în apele din porturile Europei. Poate fi întâlnit în Elba, Oder, Rin, Dunăre sau
afluenții acestora. Preferă apele adânci, tulburi. Peștele poate atinge 40 cm,
1,30 m lungime, o greutate de până la 19 kg și o vârstă de 10-20 ani, pe când
„șalăul” de Nil ajunge până la 200 kg. Sunt specii total diferite!

https://www.agricola.ro/ghid-alimentatie-copii-afectiuni-oncologice/

Ingrediente
pentru 2 porții
100 gr carne de pui
150 gr paste integrale,
eu prefer penne

PRÂNZ

ceapă verde, să tot fie vreo
două fire

1 fir de usturoi verde
un morcov ras, nu foarte

mare, pentru gust, dar și
pentru un plus de vitamine

hribi, pot fi congelați, nu se
supără nimeni

roșii cherry tăiate cuburi

și 2 linguri de bulion de roșii

oregano și busuioc, uscate,
să fie împreună o linguriță

3 linguri ulei de măsline,
una pentru paste,
două pentru salată

câteva fire de pătrunjel

Pentru salată
150 gr baby spanac
½ lămâie
1 lingură ulei de măsline
presat la rece

Paste integrale cu piept de pui
și ciuperci de pădure, salată de baby spanac
Mod de preparare
Pastele integrale se pun la fiert în apă cu puțină
sare, care deja clocotește – apa, nu sarea.
Între timp se pregătește sosul: ceapa verde
tăiată mărunt, un morcov ras și câteva ciuperci de
pădure cuburi se înăbușă în apă și ulei de măsline.
Se adaugă roșiile, oregano și busuioc, bulionul,
iar la final cubulețele din piept de pui pregătite la
cuptor timp de 15 minute la 175°C.
Se fierbe sosul la foc mic până când acesta începe

https://www.agricola.ro/ghid-alimentatie-copii-afectiuni-oncologice/

175 oC

35 min.

să se lege, în care se adaugă pastele, și mai fierb
împreună 1-2 minute. Eu îi pun și un fir de usturoi
verde, însă pătrunjelul din rețetă e obligatoriu.
Salata de baby spanac se pregătește cu suc de
lămâie, un praf de sare și ulei de măsline.

Tips and tricks
Legumele și fructele congelate își mențin același conținut de vitamine și
minerale ca în momentul congelării. Grație proceselor tehnologice moderne,
acestea sunt înghețate imediat după ce au fost culese, la un interval de câteva
ore. Astfel, vitaminele și mineralele prețioase sunt păstrate în condiții optime.
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Ingrediente
pentru 2 porții
100 gr file de șalău,
fără piele

100 gr file de păstrăv,
fără piele

PRÂNZ

1 fir de ceapă verde
1 morcov mic
1 lingură fulgi de ovăz
1 ou
1 lingură semințe râșnite
de susan, mixte

1 păstârnac mediu
1 avocado
½ lămâie
5 gr usturoi
Semințele de susan apar în poză cu
titlu de prezentare, dar noi am folosit
în rețetă semințe râșnite de susan.

165 oC

50 min.

Chifteluțe din peşte la cuptor,
cu păstârnac copt și sos de avocado cu usturoi
Mod de preparare
Fileurile de peşte se mărunțesc la mașina de
tocat carne, apoi se amestecă cu ceapa verde
tăiată fin, morcovul ras, mărar, sare, un praf de
piper și 1 ou, 1 linguriță ulei de măsline și 1-2
linguri fulgi de ovăz râșniți.
Chifteluțele formate se tăvălesc prin semințe
de susan și apoi se rumenesc la cuptor timp de
15-20 minute la 165°C.
Bastonașele de păstârnac se vor blanșa în
prealabil, apoi vor fi condimentate cu foarte puțină
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sare, oregano uscat și ulei de struguri.
Vor fi și mai delicioase împreună cu sosul
făcut din: avocado pasat cu furculița, sare, suc
de lămâie, usturoi zdrobit.

Tips and tricks
Sunt rețete care recomandă fierberea cărnii de peşte înainte de tocare. Nu
recomand asta! Chifteluțele vor fi mai fade. Carnea de peşte nu trebuie gătită
foarte mult, cu excepția cărnii de crap sau somn, sau a peștilor de apă dulce
stătătoare, în rest, textura delicată a peștelui necesită o temperatură de gătire
pe măsură!

https://www.agricola.ro/ghid-alimentatie-copii-afectiuni-oncologice/

Ingrediente
pentru 2-3 porții
150 gr linte roșie
1 legătură mică ceapă verde
50 gr ardei kapia
50 gr dovlecei sau zucchini
100 gr ciuperci de pădure,
congelate

1 cană suc de roșii,
sare, un praf
1 linguriță turmeric
ierburi de Provence, cât ai

lua între vârfurile degetelor

2 căței de usturoi, zdrobiți
1 lingură semințe de chia,
4 linguri fulgi de ovăz
1 ou

Pentru salată

CINĂ

2 roșii

Drob de linte cu ciuperci,
alături de salată de sezon

2 castraveți
o mână măsline nesărate
1 lingură ulei de măsline
presat la rece.

165 oC

90 min.

Mod de preparare
Lintea roșie se spală bine în jet de apă rece și se
fierbe 15-20 min.

de ovăz și oul. Se toarnă într-o tavă tapetată și se
va coace la cuptor încă 45 min.

Între timp, se taie fin ceapa verde, ardeiul kapia,
dovlecelul, ciupercile de pădure și se înăbușă
într-o tigaie cu o linguriță ulei de struguri și puțină
apă.

Se servește cu salată de sezon formată din roșiile tăiate cubulețe, măsline, castraveți, sare, ulei de
măsline.

Când lichidul a scăzut suficient, se lasă să se răcească și apoi se amestecă cu sucul de roșii, sare,
piper, turmeric, ierburi de Provence și se continuă
gătirea timp de 10 min. la foc mic.
Se adaugă lintea peste sos și legume, cățeii de
usturoi zdrobit, lingura cu semințe de chia, fulgii

https://www.agricola.ro/ghid-alimentatie-copii-afectiuni-oncologice/

Tips and tricks

Pe vremuri, lintea era considerată hrana oamenilor săraci, se „bucura” de o
reputație neadecvată și nu-și găsea un loc în meniu pentru multe persoane,
din diferite motive: că balonează, că nu e gustoasă etc. Total fals! Este foarte
gustoasă și sănătoasă, dacă este preparată cum trebuie!
Există rețete în care se folosește linte înmuiată de cu seară! Aveți grijă, în
acest caz, că nu trebuie fiartă prea mult. Eu recomand fierberea ei directă, cu o
spălare în prealabil.
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Ingrediente
pentru 3 porții
150 gr broccoli
150 gr conopidă
150 gr ricotta
1 ou
câteva fire de mărar
1 lingură semințe de chia
1-2 buc. ardei kapia copt,
tăiat fâșii

un praf de sare
Sfeclă roșie rasă, morcov ras,
sare, suc de lămâie, ulei de
măsline, miez crud semințe
de dovleac.

CINĂ

160 - 170oC

90 min.

Budincă de legume

cu ardei copt și salată de sfeclă roșie și semințe
Mod de preparare
Broccoli și conopida se fierb 5 min. dacă sunt
proaspete. Dacă sunt congelate, se vor fierbe 2-3
minute.
După ce scurgem buchețelele bine de apă, vor
fi amestecate cu ricotta, ou, mărarul tăiat foarte fin,
semințele de chia, ardei kapia copt și sare.
Budinca se va coace într-un vas uns cu puțin
ulei de struguri și puțin pesmet (tapetat), timp de
15 minute, la 165-170°C.
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Salata de însoțire va fi cu sfeclă roșie rasă, morcov ras, sare, suc de lămâie, ulei de măsline, miez
crud de semințe de dovleac și voioșie.

Tips and tricks
Ardeii copți se pot congela ca atare, imediat după coacere, fără a fi curățați de
coajă. La decongelare se vor curăţa mult mai ușor și sunt la fel de gustoși! Și
nu aruncați niciodată sucul de la ardeii copți! Amestecat cu ulei de măsline și
puțin usturoi, poate fi un sos delicios pentru orice salată și nu numai!

https://www.agricola.ro/ghid-alimentatie-copii-afectiuni-oncologice/

Ingrediente
pentru 2 porții
1 lingură ulei de struguri
1 ceașcă bulgur
2 fire ceapă verde
1 morcov mic ras
cubulețe de dovlecel
spanac
turmeric
1 lingură parmezan ras
pătrunjel proaspăt

Pentru salată
50 gr rucola
50 gr roșii cherry
2 linguri ulei de măsline

CINĂ

30 min.

Risotto cu bulgur,

dovlecel și spanac, alături de salată de rucola cu roșii
Mod de preparare
Într-un vas cu 1 lingură de ulei de struguri și
apă se înăbușă 1 ceașcă bulgur, 2 fire ceapă verde, 1 morcov mic ras, cubulețe de dovlecel. Spre
final se adaugă spanac.
Când bulgurul și legumele sunt gătite se condimentează cu sare, piper, turmeric și 1 lingură
parmezan ras și pătrunjel proaspăt.

https://www.agricola.ro/ghid-alimentatie-copii-afectiuni-oncologice/

Tips and tricks
Bulgurul este produs din boabe de grâu arnăut. Acestea sunt înmuiate și apoi
pregătite la aburi. După uscare, este măcinat în grade diferite de granulație.
Dat fiind faptul că grâul este deja tratat cu aburi în timpul pregătirii, bulgurul
are nevoie de foarte puțin timp în apă înainte de a putea fi consumat.
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Ingrediente
pentru 4 porții
1 morcov
1 ceapă
1 tijă apio
1 rădăcină pătrunjel
4 roșii mari
2 căni de supă de legume
(supă de oase)

1 praf sare
busuioc uscat

Pentru bruschetta
1-2 felii pâine integrală
100 gr măsline nesărate
10 gr ulei de măsline

CINĂ

Supă cremă de roșii coapte
cu bruschette

50 min.

Mod de preparare
Prima dată gătim bruschettele, care se vor prepara prin coacere la cuptor, din pâine integrală,
stropite cu puțin ulei de măsline, și câteva măsline
separate. Se va căuta o variantă foarte puțin sărată.
Într-o altă tavă, se vor coace: 1 morcov, 1 ceapă,
1 tijă apio, 1 rădăcină pătrunjel. La jumătatea
timpului de coacere, după aproximativ 20-25 min.,
se adaugă 4 roșii mari, 2 căni de apă sau supă de
legume (supă de oase), sare, un praf de cimbrișor,
busuioc uscat și se continuă gătirea.
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Se transformă în cremă de legume cu ajutorul
unui blender și se reglează consistenţa cu supa de
legume sau supa de oase, fierbinte.

Tips and tricks
Când ești în pană de idei și nu știi ce să gătești rapid și ușor, supa de roșii te
poate „salva”. Obții un preparat gustos și sănătos, în scurt timp și cu rezultate
delicioase, iar variantele pot fi multiple. Cu tăiței, cu fasole sau cu alte legume,
supa poate fi făcută vara din roșii din grădina proprie sau din piață; există și
varianta rapidă, din conserve. Dar aici recomand o conservă de calitate. Nu ce
este cel mai ieftin e și cel mai convenabil din punct de vedere calitativ!

https://www.agricola.ro/ghid-alimentatie-copii-afectiuni-oncologice/

Ingrediente
pentru 2-3 porții
3 banane mari, bine coapte
3 ouă
300 gr făină de migdale
1 ceașcă afine
1 plic praf de copt
1/2 linguriță scorțișoară
coajă rasă lămâie bio

CINĂ

170 oC

45 min.

Brioșe fără gluten cu afine
Mod de preparare
Se pasează bananele cu furculița și se amestecă
cu ouăle bătute. Se adaugă celelalte ingrediente,
iar la final se încorporează afinele.
Se coc la 170°C timp de 20-25 min. sau până
trec proba scobitorii.

https://www.agricola.ro/ghid-alimentatie-copii-afectiuni-oncologice/

Tips and tricks
Este foarte simplu să gătești rețete pentru copilul tău, fără zahăr sau alte
arome, înlocuitori ai ingredientelor naturale. Nu ai decât să îți faci curaj să
intri în bucătărie și să știi că sunt foarte multe ingrediente cu care se lucrează
extrem de ușor. Făina poate fi înlocuită cu brio cu făină de castane, migdale, in
etc. Zahărul îl poţi înlocui cu succes cu stevia rebaudiana sau cu alți îndulcitori
fără indice glicemic. Important este să încerci!
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Colaboratori
Chef
Cezar
Munteanu
____________
Pasiunea mea pentru gastronomie a depășit
întotdeauna granița profesionistului care gătește
bine. Suntem mulți care gătim bine, dar în ultimii
ani ai carierei mele am descoperit că este important să lași ceva bun în urma ta și care să facă
diferența în viețile oamenilor. Timp de zece ani am
bătut toată România și le-am explicat zecilor de
mii de copii din școlile românești că sănătatea lor
începe din farfurie și i-am învățat secretele unei
alimentații sănătoase. Ne-am jucat și ne-am distrat
gătind împreună, am făcut educație gastronomică
cu părinți și cu copii, creând astfel amintiri
frumoase și puternice, care, sper eu, vor rămâne
toată viața în memoria lor. Asta s-a întâmplat și în
acest proiect „Gustul care face bine” și sunt
mândru că am contribuit la realizarea lui.
https://chefcezar.com/

Cătălin Hladi
____________

fotograf de travel, food și arhitectură
În 2013 am participat, în Olanda, la un schimb de
experiență, ca „new antrepreneur”, prin programul
Erasmus for Young Entrepreneurs, și am aprofundat fotografia culinară și de călătorie. De-a lungul
anilor m-am specializat în fotografie culinară şi am
acumulat experiență luând parte la diverse proiecte, precum acest proiect dedicat copiilor, „Gustul
care face bine”.
www.catalinhladi.ro
https//www.facebook.com/lifeinmono10/
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Colaboratori
Alina Trifu

Consultant în nutriție, fondator iHealth

____________

Abordez problema nutriției și a unui stil de viață
sănătos din perspectiva echilibrului, departe de
extreme, seturi de reguli sau diete predefinite.
Cred cu tărie că ceea ce se întâmplă în farfurie ne
definește ca oameni și vorbește despre calitatea
vieții pe care o trăim.
Consumul asumat și responsabil de azi ne
transformă în persoanele pe care le vom vedea
mâine în oglindă, ne modelează nu doar fizicul,
ci și caracterul și mintea.
https://ihealth.com.ro/

D&D
____________ Research
D&D Research este proiectul de succes al unei
echipe de psihologi și sociologi specializați în
psihologia aplicată, care cred în cercetarea de
piață bazată pe știință (science driven), solidă și
fiabilă.
De peste 20 ani, le dovedim clienților din toate
segmentele de piață că această filosofie este cea
mai de încredere abordare pentru a surprinde
tendințe, identifica insight-uri și genera concluzii
în măsură să ghideze oamenii de marketing către
deciziile corecte de business.
http://www.ddresearch.ro/

Cătălin
____________ Bratu
Art Director
www.catalinbratu.wixsite.com/portofoliu
catalin.bratu@gmail.com
https://www.agricola.ro/ghid-alimentatie-copii-afectiuni-oncologice/
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Alergeni
Unele dintre rețetele din această broșură conțin alergeni, substanțe care
provoacă o reacție exagerată a sistemului imunitar, și pot fi în general
reprezentați fie de diferite adaosuri precum proteinele din lapte,
fie de gluten sau de condimente: piper, boia sau semințe de țelină.
Conform Directivei 2000/13/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A
CONSILIULUI EUROPEAN din 20 martie 2000, alergenii din alimente
se pot încadra în următoarele grupe:
Cereale care conțin gluten (adică grâu, secară, orz, ovăz, grâu speltă,
grâu mare sau hibrizi ai acestora) și produse derivate
Crustacee și produse derivate
Ouă și produse derivate
Pește și produse derivate
Arahide și produse derivate
Soia și produse derivate
Lapte și produse derivate (inclusiv lactoză)
Fructe cu coajă, adică migdale (Amygdalus communis L.), alune de pădure
(Corylus avellana), nuci (Juglans regia), anacarde (Anacardium occidentale)
nuci Pecan [Carya illinoinensis (Wangenh.) K. Koch], nuci de Brazilia
(Bertholletia excelsa), fistic (Pistacia vera), nuci macadamia și nuci de
Queensland (Macadamia ternifolia) și produse derivate
Țelină și produse derivate
Muștar și produse derivate
Semințe de susan și produse derivate
Dioxid de sulf și sulfiți în concentrații de peste 10 mg/kg sau 10 mg/litru
Lupin și produse derivate
Moluște și produse derivate
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