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Ghid de alimentație
sănătoasă pentru copii

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/

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 prin care
am 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 e 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.
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.
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.
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
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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.
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.
Dar sperăm să fie descărcat
și de directori de grădinițe, de
administratori ai cantinelor școlare,
de manageri ai firmelor de catering,
de organizatori de tabere școlare.
Pentru că am gândit acest instrument
pentru dumneavoastră, cei care v-ați
asumat această grozavă responsabilitate: hrana copiilor noștri.
Așa că în acest ghid veți găsi rețete
pentru mic dejun, gustare și prânz,
cu ingrediente accesibile, combinații
savuroase și echilibrate din punct de
vedere nutrițional.
Este o resursă pe care o punem la
dispoziție tuturor celor ce au în grijă
un pui de om care trebuie să crească
nu doar mare, ci și sănătos.
Și este un punct de start al unei
conversații necesare despre alegeri
sănătoase, educație alimentară și
echilibrul creșterii generației viitoare.

https://www.agricola.ro/ghid-alimentatie-copii/
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Principii privind alimentația
corectă a copilului și de
gătit sănătos
Care sunt beneficiile
unei alimentații sănătoase
pentru copii?

Alimentația sănătoasă și echilibrată
asigură un aport adecvat al tuturor
nutrienților (macronutrienți și micronutrienți) necesari creșterii și dezvoltării.
Hrănirea sănătoasă a copiilor le permite acestora să își atingă potențialul
genetic, fizic și mental de creștere și
dezvoltare. Un organism în creștere are
anumite nevoi critice, iar neasigurarea
acestora poate opri creșterea, determina anumite dezechilibre hormonale și îi
poate întârzia dezvoltarea mentală.
Este important să înțelegem că, în
funcție de calitatea alimentației, determinăm calitatea vieții.

Care sunt alimentele
sănătoase pentru copii?

O alimentație variată, cu diferite
alimente din categoriile de mai jos,
proaspete, neprocesate, este primul
pas către sănătate!

Cerealele

Reprezintă o categorie importantă
pentru energie, fibre, vitamine și
minerale.
Alege cereale integrale, biscuiți integrali,
pâine integrală, paste integrale, orez
brun, datorită bogăției de fibre. Acestea
oferă sațietate pe termen lung.
Porția recomandată zilnic până în 9 ani
este de 140 gr de cereale și derivate de
cereale, iar după, până în 200 gr pe zi!
Evitați cerealele cu zahăr adăugat
sau cu diverse arome!

Lactatele

Sunt importante surse de calciu și
vitamine A, B și D. Pentru copiii până
în 6 ani puteți opta pentru lactatele
integrale, însă după această vârstă,
mai ales dacă cel mic are probleme cu
greutatea sau cu grăsimile din sânge,
alegeți laptele și produsele lactate parțial degresate, în majoritatea timpului.
Sunt recomandate două porții de
lactate pe zi, o porție fiind 150-200 ml
de lactate sau 30 gr brânzeturi!
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Sunt de evitat brânzeturile sărate în
exces! De asemenea, evitați iaurturile
dulci sau cumpărate direct cu diverse
fructe. Au multe zaharuri. Cel mai bine
preparați în casă un iaurt natural cu
fructe proaspete!
Pentru copiii cu intoleranță la lactoză,
încercați laptele fără lactoză sau laptele vegetal fortificat cu calciu!

Alimentele proteice

Aminoacizii esențiali sunt compleți în
produsele de origine animală. Vitamina B12 se găsește doar în această
categorie alimentară.
Oferiți-i copilului o gamă largă de alimente proteice, cum ar fi pește, fructe
de mare, carne slabă, ouă, fasole, mazăre, linte și nuci. E recomandat ca 2/3
din proteine să fie de origine animală și
1/3 vegetală! Până în 10 ani sunt recomandate între 115-140 gr de proteină
animală: pește/ouă/carne și proteină
animală; 100 gr mazăre/linte/năut sau
30 gr nuci, iar după 10 ani, 140 gr de
proteină animală și 150 gr proteină
vegetală! Alimentația exclusiv vegetariană este contraindicată copiilor!

Uleiurile

Gătiți cu ulei lichid în loc de grăsimi
solide precum margarina sau untura.
Acestea sunt grăsimi rele care îmbolnăvesc în timp copilul. Atenție, nu folosiți mai mult de o lingură de ulei toată
ziua! Când gătiți, la 1 kg de preparat
folosiți o lingură de ulei!
Optați pentru grăsimile lichide și aveți
grijă ca acestea și grăsimile de tipul
omega 3 din pește gras sau nucă românească să fie majoritare în alimentația copilului!

Fructele

Sunt foarte importante, fiind surse
însemnate de fibre, vitamine și minerale. Încercați să nu îi oferiți mai mult
de două porții de 150-200 gr de fructe
pe zi, din cauza conținutului lor de
fructoză. Nu îi oferiți copilului dumneavoastră sucuri de fructe, alegeți

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

smoothie-urile, adică fructul preparat
în blender cu tot cu pulpa bogată în
fibre (acestea încetinesc absorbția
zaharurilor).

Legumele

zahărul din fructe și puține vitamine,
nu au fibre, astfel că sunt o adevărată
bombă calorică pentru copilul vostru! Sucurile nu sunt indicate nici în
diversificare, începându-se direct cu
piureuri de legume și apoi de fructe!

Sunt extrem de importante pentru
aportul de vitamine, minerale și fibre.
Pentru copiii mici se recomandă două
porții de legume pe zi, iar după 16 ani,
3 porții a câte 200 gr de legume pe zi!

Sfaturi privind
luarea mesei

Coșul de cumpărături trebuie să conțină de fiecare dată legume proaspete. Tot ce e verde reprezintă o sursă
importantă de fier, un mineral de care
copilul are mare nevoie în dezvoltare.
Legumele pot fi consumate atât crude,
în salate, cât și preparate, în ciorbe/
supe.

Această grupă de vârstă necesită o dietă mai bogată în grăsimi sănătoase și
mai săracă în fibre decât adulții, deoarece grăsimile sunt necesare creșterii
și dezvoltării sistemului nervos.
Este interzisă restricționarea aportului
de calorii sănătoase la această categorie de vârstă. De evitat sunt dulciurile și
sucurile carbogazoase

De fiecare dată când aveți ocazia,
cumpărați legume de sezon, însă în
sezonul rece pot fi folosite și cele
congelate imediat după ce au fost recoltate, deoarece își păstrează bogăția
de vitamine și minerale.

Lucruri de evitat pentru
a avea o alimentație
sănătoasă a copiilor

• În primul rând, dulciurile. Ele vin cu
un aport foarte mare de energie,
care, dacă nu e arsă prin mișcare,
va duce la acumularea de grăsime
nesănătoasă, și care în timp duce la
îmbolnăvire. Dulciurile fac parte din
categoria carbohidraților simpli, se
absorb foarte repede în sânge și duc
la o stare de agitație a copilului. Dulciurile ar fi bine să nu fie consumate
de mai mult de 1-3 ori pe săptămână,
de preferat în prima parte a zilei, astfel încât să se metabolizeze mai ușor.
• În al doilea rând, să ne gândim la
alimentele de tip fast-food, junk-food,
produsele de patiserie, alimentele
semipreparate. Ele sunt gătite cu
multe grăsimi saturate sau trans, adică
cele mai rele grăsimi pentru organism.
Aceste grăsimi, în timp, determină
creșterea colesterolului rău și formează placa de aterom pe artere, sau
îngroșarea vaselor de sânge. Pentru
un stil de viață sănătos, evitați să le
consumați mai mult de o dată pe lună.
• Sucurile – atât cele carbogazoase, cât
și cele naturale, deoarece conțin doar

Recomandări generale pentru copiii
sub 5 ani

Copiii peste 5 ani
și adolescenții
Principii generale:

• mese la intervale orare regulate și
gustări sănătoase din fructe, semințe
crude, nuci, alune;
• hidratare adecvată: 1,5 l – 2 l de apă
pe zi;
• aport suplimentar de calciu, prin consumul unui pahar de lapte/iaurt pe zi;
• mesele luate în comun cu adulții au
un efect pozitiv asupra obiceiurilor
alimentare;
• adulții ar trebui să fie pregătiți să
pună la dispoziția copiilor alimente
sănătoase, pe care să le consume în
momente cu încărcătură emoțională
pozitivă;
• atunci când copiii preferă doar
anumite alimente, familiarizarea cu
altele noi se va face treptat, pentru a
favoriza acceptarea lor.

Stil de viață sănătos

Pentru un stil de viață sănătos, nu doar
alimentația cântărește mult, ci și hidratarea, mișcarea și odihna. Cu cât sunt
mai echilibrate toate aceste lucruri,
cu atât veți crește un copil sănătos,
bucuros și voios.
Atenție mare, echilibrul emoțional
este foarte important, astfel încât
alimentația dezechilibrată poate să
survină în urma unui mâncat pe fond
emoțional!

Principiile și rețetele din aceast ghid alimentar sunt rezultatul colaborării dintre medicii
specialiști, în nutriție pediatrică ai clinicii Kilostop Junior și Chef Cezar Munteanu.
https://www.agricola.ro/ghid-alimentatie-copii/
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MIC DEJUN

MIC DEJUN

Ingrediente
pentru 10 porții
8 buc. ouă
200 gr cremă de brânză
300 gr șuncă de pui
5 buc. demibaghetă integrală

70 gr

300 gr roșii mici
250 gr castravete Fabio
30 gr ardei gras tăiat felii
500 ml chefir

r
120 g

50 gr

200 gr fructe de pădure
congelate

&

90 oC

20 min.

Sendviș cu ou fiert,
cremă de brânză și șuncă de pui

Roșie și castravete 50 gr , Chefir cu fructe 70 gr
Mod de preparare

Se taie pâinea felii și se coace la cuptor până
se rumenește. Fiecare felie de pâine se unge cu
cremă de brânză, se adaugă apoi ouăle fierte tari
(timp de 10 minute), răcite și tăiate felii. La final
adăugăm șuncă, 2-3 picături de ulei de măsline și
o feliuță de ardei gras.
Lângă sendviș își vor găsi locul castravetele și
roșiile tăiate cuburi.

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

Separat se porționează chefirul, în pahare individuale, peste care se adaugă fructele de pădure.

Tips and tricks
Pentru un ou fiert tare, ai nevoie de cel puțin 10 minute.
Pentru un ou cleios, ai nevoie de 6 minute.
Pentru un ou moale, ai nevoie de 3 minute.
Secretul unui ou fiert, curățat fără chin, este introducerea ouălor fierbinți direct
în apă cu gheață (șoc termic), până la răcire.
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MIC DEJUN

Ingrediente
pentru 10 porții
1 l lapte de vacă integral
500 gr cereale integrale,

r
150 g

müsli

10 buc. chiflă rotundă
500 gr macrou afumat,
dezosat, file

100 gr unt
25 gr ceapă verde
5 gr mărar

r
120 g

15 gr salată verde
50 gr ardei gras roșu
100 gr castraveți Fabio tăiați
rondele

&

20 min.

Sendviș cu pate de macrou
afumat și legume

Lapte cu cereale integrale 150 gr
Mod de preparare

Fileul de macrou se mărunțește cu o furculiță
și apoi se amestecă cu untul, ceapa verde și mărarul tăiate fin. Într-o chiflă tăiată în două așezăm
o frunză de salată și una de mărar – și adăugăm
pateul de macrou. Servim alături de legume tăiate
rondele.
Pentru laptele cu cereale, vom înmuia cerealele
în laptele călduț timp de 15 minute înainte de
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începerea mesei.

Tips and tricks
Cu cât macroul este mai mare, cu atât e mai bine. Se aleg oasele mai ușor și,
totodată, partea închisă la culoare din interiorul peștelui poate fi eliminată
mai bine.
În momentul alegerii oaselor, peștele trebuie să fie rece, astfel și oasele mici
vor fi ferme și vor putea fi eliminate.

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

MIC DEJUN

Ingrediente
pentru 10 porții
20 felii pâine toast integrală
10 buc. ouă

r

135 g

200 gr brânză telemea
de vaci

800 ml lapte bătut
200 gr cereale integrale,

müsli sau fulgi crispy hrișcă

300 gr fructe proaspete,
de sezon

&

r

130 g

170 oC

20 min.

Toast gratinat cu ou
și cremă de brânză telemea

Lapte bătut, cu cereale integrale și fructe proaspete 130 gr
Mod de preparare

Una dintre feliile de toast se decupează cu o
formă rotundă, astfel încât să putem turna un
ou în mijlocul ei. Se rade brânza pe felia de toast
bază, se așază apoi feliile una peste cealaltă, iar în
cerc se sparge oul. Se coace preț de 5 minute la
170 °C, până se coace oul.
Toastul se servește alături de laptele bătut
amestecat cu cereale, müsli sau fulgi crispy din

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

hrișcă și câteva fructe de sezon.

Tips and tricks
Dacă nu vreți să coaceți ouăle împreună cu toastul, la fel de bine puteți pregăti
ouăle separat, în cuptor, pe hârtie de copt, după care, cu forma metalică cu care
ați decupat pâinea, puteți elimina surplusul de albuș, pe care evident nu îl
aruncați, ci îl veți folosi la o salată.
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MIC DEJUN

Ingrediente
pentru 10 porții

r

100 g

10 buc. ouă, mărime L
100 gr zucchini sau dovlecei
100 gr ciuperci Champignon
50 gr ardei gras
15 gr mărar
25 gr ceapă verde
2 gr oregano uscat
1 gr busuioc uscat

r

120 g

3 gr sare
10 ml ulei de rapiţă
150 gr cremă de brânză
telemea

1 l sana

&

170 oC

20 min.

Omletă cu legume și cremă
de brânză telemea
Sana 100 gr

Mod de preparare

Legumele tăiate cubulețe se trag la tigaie împreună, în ulei de rapiţă, până când ceapa devine
translucidă. Ouăle se bat cu furculița, împreună cu
plantele uscate, și le turnăm apoi peste legume.
Omleta se rumenește pe ambele părți și se servește alături de o gălușcă din cremă de brânză,
modelată cu ajutorul a două linguri.
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Alături de omletă, copiii vor primi și un pahar cu
sana.

Tips and tricks
Pentru o omletă fermă, ca la carte, nu transformați ouăle în spumă, ele trebuie
să aibă o masă compactă.

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

MIC DEJUN

Ingrediente
pentru 10 porții
700 gr piept de pui

r
140 g

fără piele și os

5 gr condimente uscate
mixte, gen Provence

5 gr boia de ardei dulce
afumată

100 gr ardei gras roșu,
tăiat bastonașe

100 gr cremă de brânză
telemea

10 felii pâine tip ciabatta sau
pâine integrală

200 gr orez bob rotund
sau Arborio

1 l lapte

&

100 gr sirop de mesteacăn

r

150 g

160 oC

60 min.

Sendviș cu piept de pui copt în casă
Orez cu lapte 150 gr

Mod de preparare

Pieptul de pui se pregătește de cu seară.
Se condimentează și se rumenește într-o tigaie, cu
puțin ulei (de preferat de struguri) și apoi se coace
timp de 15 minute la 160 °C.
Se lasă să se răcească până a doua zi, când se
taie felii și se așază pe pâinea unsă în prealabil cu
cremă de brânză. Se servește alături de bastonașe
de ardei gras roșu.
Orez cu lapte
Important! Țineți cont de dimensiunea bobului
de orez: cu cât este mai mare, cu atât este mai
cremos și gustos.

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

Orezul cu lapte se gătește la foc mic și trebuie
amestecat constant, ca să nu se prindă de vasul
de fierbere. Agentul de îndulcire, în cazul nostru,
este seva de mesteacăn care se adaugă la final.
Nu fierbeți orezul peste timpul recomandat.
Acesta trebuie să fie al dente.

Tips and tricks
Pieptul de pui se poate pregăti inclusiv cu două zile în avans, după care poate fi
vidat, pentru evitarea unei contaminări. Nu treceți de 62,5 °C în interior pentru
că riscați să devină sec, înecăcios, iar copiii nu iubesc pieptul de pui uscat. Țineți
cont de faptul că cei mici sunt la fel de atenți la detaliile vizuale ca și la cele
gustative, spre deosebire de adulții care mai „închid un ochi”.
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MIC DEJUN

Ingrediente
pentru 10 porții
r

125 g

40 gr/bucata chifle mici
200 gr cremă din brânză
telemea

30 ml ulei de măsline
extravirgin

1 gr busuioc uscat
3 gr sare
Legume blanșate:
200 gr broccoli
200 gr conopidă
200 gr zucchini
50 gr ardei gras roșu, crud
1,2 l lapte

&

170 oC

20 min.

Chiflă umplută cu cremă
de brânză și legume
Lapte 120 ml

Mod de preparare

Se taie capacul chiflelor, apoi se scoate miezul și
se ung pe interior cu cremă de brânză. Legumele
le amestecăm într-un vas, cu puțin ulei de măsline
și busuioc uscat, după care le introducem în chifle.
Se lasă 10 minute la rece, înainte de a fi servite.
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Tips and tricks
Chiflele se taie pe sfert și se scobesc cu un capac foarte subțire. Miezul rezultat
nu se aruncă, ci se transformă în pesmet sau se folosește ca agent de legătură
în cazul anumitor umpluturi. În rețeta de față am ales chiflă cu cartofi, coaja
fiind mai moale.

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

MIC DEJUN

Ingrediente
pentru 10 porții
600 gr spanac congelat,
tocat

r

140 g

100 gr ceapă uscată
50 gr ardei gras roșu
10 felii pâine toast
12 buc. ouă
200 ml ulei de rapiță
1000 ml sana

&

45 min.

Ouă cu spanac și friganele
Sana 100 ml

Mod de preparare

Ceapa și ardeiul gras se taie brunoise
(cubulețe); le sotăm apoi într-o tigaie cu puțin ulei
de măsline și adăugăm puțină supă de legume.
Spanacul împreună cu lichidul rezultat de la decongelare se adaugă peste legumele gătite mai
devreme, se asezonează și se continuă fierberea
încă 10 minute, până scad suficient.
Preparatul se poate monta într-o formă de cerc
din inox. Amestecul trebuie să rămână ferm după
scoaterea cercului.

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

Între timp se pregătesc și friganelele, trecând
feliile de toast prin ou bătut și rumenindu-le într-o
tigaie cu puțin ulei. Ouăle se coc având grijă să
păstrăm gălbenușul cleios și se montează ca în
imagine.

Tips and tricks
Frigănelele se rumenesc în puțin ulei, nu au nevoie de baie de ulei. După
gătire, se scot pe un prosop de hârtie pentru a absorbi surplusul de grăsime.

13

MIC DEJUN

l

130 m

Ingrediente
pentru 10 porții
500 gr șuncă de curcan
200 gr cremă de brânză cu
verdețuri

r

130 g

150 gr ridichi roșii
15 gr valeriană
75 gr muștar dulce
20 ml ulei de măsline
3 buc. demibaghetă cu
semințe

1 l ceai din plante, preparat
300 ml (opțional) lapte
50 gr miere de albine

&

20 min.

Sendviș în straturi, cu șuncă
de curcan și legume

Ceai din plante (cu lapte) 130 ml
Mod de preparare

Chiflele se taie în 3 straturi, fiecare felie fiind
unsă cu cremă de brânză (inclusiv capacul, care va
fi uns în interior).
Se așază feliile de ridichi, valeriană și șuncă de
curcan, iar peste carne punem un strat subțire de
muștar. Asamblăm sendvișurile ca în imagine, cu
„capac”.
Tăiem în 3 bucăți fiecare sendviș și înfigem câte
o scobitoare în fiecare parte pentru a împiedica
destrămarea preparatului.

14

Preparăm și ceaiul cu lapte, amestecând cele
două lichide, și îndulcim cu foarte puțină miere
de albine.

Tips and tricks
Chiflele pot fi de tip semi-baghetă, de preferat integrale, cu semințe.
Șunca de curcan poate fi înlocuită cu piept de pui sau de curcan pregătit
la grătar sau la cuptor.

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

MIC DEJUN

Ingrediente
pentru 10 porții
10 buc. foi de tortilla mici,
de 20 cm

700 gr crochete de
mozzarella

50 gr spanac tânăr

r

130 g

50 gr ardei gras roșu
100 gr morcovi rași
100 gr cremă de brânză
100 gr muștar dulce
1 l iaurt

&

20 min.

Tortilla cu mozzarella
sticks și legume

Iaurt de băut 100 ml

Mod de preparare

Foile de tortilla se ung cu cremă de brânză și
muștar. Se acoperă uniform cu ardei gras roșu
tăiat julien, cu morcovi rași și cu frunze de spanac.
Se adaugă crochetele de mozzarella, gătite
conform instrucțiunilor de pe ambalaj, se rulează
wrapp-ul și se servește fierbinte, alături de un
pahar de iaurt.

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

Tips and tricks
Crochetele de mozzarella pot fi achiziționate direct preparate. Eu am folosit
crochetele de la Agricola și m-am bucurat de elasticitatea brânzei. Copiii iubesc
acest lucru!
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MIC DEJUN

l

130 m

Ingrediente
pentru 10 porții
700 gr morcovi rași
2 buc. ouă
125 gr iaurt gras
50 gr zahăr brun
50 ml ulei de struguri
½ plic praf de copt
3 ml esență de vanilie
150 gr făină
150 gr fructe uscate
75 gr nuci
1500 ml lapte

r

100 g

&

170 oC

90 min.

Prăjitură cu morcovi și lapte
Lapte 150 ml

Mod de preparare

Ouăle se igienizează, apoi se separă. Mixați
gălbenușurile cu zahăr și esențe până își dublează
volumul și se deschid la culoare.
Albușurile se bat spumă cu restul de zahăr.
Adăugați treptat uleiul și iaurtul omogenizând cu
o spatulă, apoi încorporați făina, praful de copt,
fructele uscate, nucile și morcovii rași, la final
urmând a fi introduse în compoziție și albușurile
bătute.
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Turnați compoziția într-o formă tapetată cu ulei
și făină și coaceți la 170 °C, timp de 45 de minute.
Se servește alături de un pahar cu lapte rece.

Tips and tricks
Avelinele de pe prăjitură (decor realizat cu sacul de patiserie) pot fi făcute
cu cremă de brânză ca pentru cheesecake. Neîndulcită — din contră, alegeți o
cremă puțin sărată — este un contrast perfect. Folosiți 15 grame la porție!

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

GUSTARE

Ingrediente
pentru 10 porții
10 buc. mere golden,

maximum 120 gr/buc.

150 gr biscuiți integrali
100 gr nuci miez
50 gr miere de albine

GUSTARE

15 gr

170 oC

30 min.

Mere coapte și biscuiti integrali
Mod de preparare
Este unul dintre cele mai apreciate deserturi de
către copii pentru că le amintește de prima masă
solidă de pe vremea când erau bebeluși.
Merele se scobesc și se umplu cu nucile tăiate
grosier. Se coc la 170°C până se rumenesc,
moment în care se stropesc cu miere de albine.

Se vor servi cu biscuiți integrali. Pentru o
prezentare mai plăcută, biscuiții pot fi așezați
pe farfurie sfărâmați, fie sub măr, fie alături.

Tips and tricks
Mierea se adaugă peste mere după ce acestea sunt coapte și nu se mai
reintroduc în cuptor.

18
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Ingrediente
pentru 10 porții
300 gr orez cu bob rotund
sau Arborio

900 ml lapte
coajă de lămâie rasă,

de la jumătate de lămâie

50 gr fructe uscate tăiate

grosier (stafide, caise uscate,
papaya deshidratat)

GUSTARE

20 gr pesmet,

r

120 g

pentru tapetat formele

25 ml ulei de struguri,

pentru tapetat formele

170 oC

90 min.

Budincă de orez gratinată
Mod de preparare
Orezul se fierbe într-o oală, cu lapte, în care
aruncați un praf de sare. Amestecați continuu,
până când capătă consistență, iar bobul de orez
este aproape fiert.
Se lasă deoparte, se adaugă fructele deshidratate, tăiate și se toarnă într-un vas ceva mai adânc
care suportă tratament termic, tapetat în prealabil
cu pesmet.
Se lasă la cuptor, la 160°C - 170°C, timp de 20-30
de minute, până la rumenire.

Budinca se servește rece, tăiată cuburi.

Tips and tricks
Orezul nu se spală niciodată! Amidonul din orez leagă boabele între ele
și este suficient!
Tipurile de orez diferă în funcție de mai multe caracteristici, cum ar fi
dimensiunea bobului de orez, dar și textura sau culoarea. În funcție de aceste
proprietăți, orezul se fierbe diferit.
Pentru aceasta budincă, recomandarea mea este să alegeți orez tip Arborio.

https://www.agricola.ro/ghid-alimentatie-copii/
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Ingrediente
pentru 10 porții
1,3 kg fructe asortate
300 gr fulgi de ovăz

GUSTARE

r

150 g

20 min.

Salată de fructe și fulgi de ovăz
Mod de preparare
Alegeți cel puțin 3 tipuri de fructe diferite și
culori variate ( de ex. căpșuni, banane, portocale).
Fructele se taie și se așeaza în bol. În momentul
servirii presărăm deasupra fulgii de ovăz.
Întrebați întotdeauna la ce fructe sunt alergici
copiii. Pentru cei care au intoleranță la căpșuni,

acestea se pot înlocui cu zmeură, coacăze sau
mure.

Tips and tricks
Se folosesc cel puțin 3 tipuri de fructe, cu coloristică diferită,
neapărat fructe de sezon.
Copiii sunt atrași de culorile din farfurie, așadar fiți cât mai creativi în alegerea
fructelor și în funcție de culoarea lor.
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Ingrediente
pentru 10 porții
1 l lapte integral, 3,5%
500 gr banane
100 gr căpșune

(pot fi și congelate)

100 gr fructe de pădure
congelate

GUSTARE

r

170 g

10 min.

Milkshake
Mod de preparare
Laptele se toarnă într-un blender, peste care se
adaugă fructele. Se omogenizează și se servește
ca atare într-un pahar, cu un decor din frunză de
mentă.

Tips and tricks
Se poate înlocui laptele cu iaurt, lapte bătut sau sana.

https://www.agricola.ro/ghid-alimentatie-copii/
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Ingrediente
pentru 10 porții
1 kg mere golden
200 gr foi de plăcintă
100 gr zahăr brun
30 ml ulei de struguri
50 gr unt
3 gr scorțișoară pudră

GUSTARE

50 gr nuci

r

125 g

170 oC

75 min.

Plăcintă cu mere și nuci
Mod de preparare
Merele se taie cuburi și se trag la tigaie în ulei
și zahăr, timp de 5—8 minute, având grijă să nu le
transformăm în piure.
Adăugăm untul, nucile și scorțișoara. Le lăsăm să
se răcească, după care formăm ștrudelul, dispunând pe foile de plăcintă compoziția răcită. Ungem
fiecare ștrudel cu puțin ulei, presărat cu zahăr.

Coacem rulourile la o temperatură de 170 °C,
până devin rumen-aurii, și le presărăm cu puțin
zahăr pudră.

Tips and tricks
Folosiți mere de tip Golden. Sunt mai parfumate, mai zemoase, iar plăcinta
va fi suculentă.
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Ingrediente
pentru 10 porții
250 gr făină integrală
de grâu

2 buc. ouă
600 ml lapte
5 ml esență vanilie
100 gr nuci

GUSTARE

150 gr fructe deshidratate

r

150 g

mixte

30 ml ulei de struguri
3 gr scorțișoară
4 buc. mere coapte

170 oC

60 min.

Clătită integrală cu mere coapte,
fructe uscate și nuci
Mod de preparare
Ouăle se omogenizează cu esențele și scorțișoara, apoi le adăugăm peste lapte. Făina integrală o
încorporăm treptat, amestecând bine pentru a nu
rămâne aglomerări. Lăsăm aluatul deoparte cam
15 minute.
Coacem clătitele astfel: ungem tigaia cu ulei, așteptăm să se înfierbânte bine și turnăm un polonic
cu aluat. Când se desprinde ușor pe margini, o

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

întoarcem pe partea cealaltă și mai lăsăm câteva
secunde. Umplem fiecare clătită cu mere tăiate
cuburi, nuci și fructe deshidratate tăiate mărunt.

Tips and tricks
Nu puneți zahăr în compoziția foii de clătită. În general, nu doar la această
rețetă. Puteți pune arome, astfel foile se vor desprinde mai ușor.
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r

100 g

Ingrediente
pentru 10 porții
500 gr paste integrale,

„penne”, fierte și răcite

300 gr brânză proaspătă
de vaci

200 ml smântână pentru
frișcă, min. 30% grăsime

100 gr zahăr

GUSTARE

4 buc. ouă
stafide
un praf de sare
vanilie (1 lingură extract sau
2 plicuri zahăr vanilat)
coajă rasă de la 1 lămâie

20 gr unt
30 gr pesmet

175oC

60 min.

Budincă din paste integrale
cu brânză dulce
Mod de preparare
Formele se tapetează cu unt și făină și se țin la
rece.
Brânza dulce se amestecă cu smântâna lichidă,
cu ouăle bătute și restul de ingrediente.
Se toarnă compoziția obținută în formele pregătite și se coace la o temperatură de 175 °C timp

de 30 de minute sau până se gratinează.
Budinca se servește rece, presărată cu zahăr
vanilat și scorțișoară.

Tips and tricks
Pastele integrale, „penne”, nu trebuie fierte în exces. În timpul coacerii absorb
lichidul din celelalte ingrediente și vor deveni suficient de moi și gustoase.
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Ingrediente
pentru 10 porții
500 gr banane
300 gr portocale
200 gr mere
100 gr pere
100 gr struguri boabe
50 gr biscuiți integrali

GUSTARE

100 gr iaurt grecesc, 10%
grăsime

50 gr miere de albine

r

140 g

15 min.

Salată cu fructe de sezon, biscuiți
integrali și cremă de iaurt gras
Mod de preparare
Fructele se taie cuburi și apoi se alternează în
straturi cu biscuiții integrali sfărâmați.
Acoperim ultimul strat cu o lingură de iaurt
grecesc și adăugăm un strop de miere.

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

Tips and tricks
Încercați să folosiți iaurt 5% grăsime. De asemenea, căutați fructe de sezon,
proaspete, de preferat de la producători locali.
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Ingrediente
pentru 10 porții
500 gr banane coapte
4 buc. ouă

55 gr

100 gr fulgi de ovăz
100 gr făină integrală
50 gr afine
30 gr stafide blonde

GUSTARE

1 plic praf de copt
1/2 linguriță scorțișoară
5 gr coajă rasă de portocală
50 gr nuci

180oC

75
min.

Brioșe integrale cu ovăz și fructe
Mod de preparare
Se pasează bananele cu furculița și se amestecă
cu ouăle bătute. Se adaugă celelalte ingrediente, iar la final se încorporează afinele și fructele
uscate.
Compoziția se toarnă în forme speciale de bri-

oșe și acestea se coc la 180 °C timp de 20-25 min.
sau până trec proba scobitorii.

Tips and tricks
Bananele coapte, cele închise la culoare, nu se aruncă niciodată! Se vor coace
cu tot cu coajă până se înmoaie și, alături de înghețată și iaurt îndulcit cu stevia
rebaudiana, pot fi încă o variantă de desert pentru copii.
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Ingrediente
pentru 10 porții
450 gr foi pentru plăcintă,
1 pachet

1 kg brânză proaspătă
de vaci

100 gr stafide
15 gr coajă rasă de lămâie
15 gr zahăr vanilat

GUSTARE

5 ml esență de vanilie
5 ml esență rom
50 gr caise uscate,
tăiate cuburi

75 gr zahăr
3 buc. ouă
30 gr griş

175oC

40 min.

Plăcintă cu brânză și stafide
Mod de preparare
Brânza de vaci se amestecă cu ouăle și celelalte
ingrediente, iar la final adăugăm grişul.
Se dispune umplutura obținută în foile de plăcintă, rulând cu grijă, fără o presiune prea mare,
pentru a nu sparge ruloul.

Coacem la 175 °C, timp de 40 de minute.
Se pudrează cu zahăr vanilat.

Tips and tricks
Folosiți brânză de vaci proaspătă, cu 20% grăsime, mai consistentă ca textură,
nu apoasă.

https://www.agricola.ro/ghid-alimentatie-copii/
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Supă cu găluște
Frigărui din piept
de pui la cuptor
și legume coapte – morcovi și sfeclă roșie

Ingrediente
pentru 10 porții
Supă de pui, 1 l
100 gr păstârnac
100 gr țelină apio
100 gr morcovi
5 gr sare
5 gr pătrunjel verde
100 gr griş

Frigărui

700 gr piept de pui fără os
și piele

100 gr ardei gras
100 gr ceapă
150 gr ciuperci Champignon
30 ml ulei de măsline
500 gr morcovi
500 gr sfeclă roșie

PRÂNZ

Mod de preparare
135 oC

120 min.

Supă cu găluște
În supa de pui (obținută în prealabil prin fierberea
oaselor de pui cu legume), se vor fierbe legumele
menționate în rețetă, timp de 20 de minute.
Între timp, preparăm găluștele astfel: gălbenușurile se bat într-un vas cu un praf de sare.
Albușurile se bat spumă, separat. Se omogenizează gălbenușul și albușul în care se încorporează
grişul, obținând o pastă.
Din aceasta modelăm cu o lingură găluștele și le
fierbem în supă. Pentru a evita ruperea lor, găluștele se țin la cald, până la momentul servirii.
Frigărui din piept de pui la cuptor și legume
coapte – morcovi și sfeclă roșie
Punem la copt morcovii și sfecla, într-un vas

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

acoperit. Presărăm cu puțină sare, ungem cu ulei
de floarea-soarelui și lăsăm la cuptor timp de o
ora, la 135 °C. Pentru această rețetă avem nevoie
de legume mici ca dimensiune, pentru a respecta
timpii de coacere.
Între timp, pregătim frigăruile. Condimentăm
ceapa, ciupercile și ardeiul și le stropim cu ulei
de măsline. Pe fiecare băț de frigăruie dispunem
cuburi de carne și legume.
Frigăruile se vor rumeni, în prima fază, în tigaie,
fără grăsime, și se vor introduce apoi în cuptor,
alături de morcovi și sfeclă, timp de 15 minute.

Tips and tricks
Secretul găluștelor pufoase constă în consistența compoziției și în fierberea
lor! Odată ce ai pus găluștele în supă, adaugă repede o jumătate de cană de
apă rece. Astfel, acestea se vor fierbe treptat și vor deveni pufoase. La final,
acoperă vasul și lasă să fiarbă pentru 15 minute.
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Ciorbă cu perișoare
de pui
File de peşte
la cuptor, în crustă
de semințe,
pe pat de legume

PRÂNZ

Mod de preparare
Ciorbă cu perișoare de pui

155 oC

90 min.

Carnea de pui se condimentează,
se adaugă orezul și pătrunjelul
și apoi se omogenizează. Din
compoziția obținută se modelează perișoarele ce se vor fierbe în
supa de pui în care ați adăugat și
borșul.
Timpul de fierbere este de
maximum jumătate de oră, în
funcție de bobul de orez. Separat
se trag la tigaie legumele menționate pentru ciorbă, toate tăiate în
forma dorită.
Odată trase la tigaie, se vor
adăuga și ele în ciorba cu perișoare clocotind. După aproximativ
5 minute, se oprește focul și se
adaugă verdeața. Se păstrează la
cald până în momentul servirii.

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

Ingrediente
pentru 10 porții
Ciorbă
de perișoare
500 gr carne tocată
din piept de pui

50 gr orez cu bob subțire
3 gr pătrunjel tăiat foarte
mărunt

1 l supă de pui
50 gr morcovi
50 gr țelină rădăcină
50 gr păstârnac
5 gr leuștean tăiat foarte
mărunt

300 ml borș

Pește cu legume
700 gr file de pește alb
50 gr semințe mixte
300 gr roșii de sezon
200 gr ardei gras roșu
400 gr morcov fiert, tăiat
bastonașe

File de peşte la cuptor, în
crustă de semințe, pe pat de
legume

300 gr păstârnac fiert, tăiat
bastonașe

Fileurile de peşte se condimentează și se presară cu semințele
mixte. Se vor coace timp de
10 minute, în cuptorul încins la
155 °C.
În acest timp tragem la tigaie
legumele (morcovul bastonașe,
păstârnacul și ardeiul gras tăiat
pătrăţele și roșiile tăiate cuburi).

Tips and tricks
O ciorbă gustoasă se pregătește în maximum 45 de minute! Nu fierbeți în exces legumele! Riscați
să distrugeți nu doar gustul, ci și vitaminele!
Nu aruncați niciodată coaja de la morcovi și păstârnac! Spălați bine rădăcinoasele în prealabil,
după care curățați-le. Coaja obținută se deshidratează și se păstrează în borcane ermetice. Din
coajă puteți pregăti supă.
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Supă cremă
de legume

și crutoane din pâine integrală
cu praf de usturoi

Pulpe de pui
la cuptor
și cartofi copți,
sos cremă de brânză telemea

PRÂNZ

Mod de preparare
170 oC

90 min.

Supă cremă de legume
și crutoane din pâine integrală
cu praf de usturoi

Ingrediente
pentru 10 porții
Supă cremă
1 l supă de legume
300 gr morcovi
200 gr țelină rădăcină
150 gr păstârnac
100 gr ceapă galbenă
100 gr dovlecel tăiat felii
100 ml smântână lichidă,
35% grăsime

2 gr praf de usturoi
100 gr pâine integrală, toast,
tăiată cubulețe și coaptă

1,4 kg pulpe de pui cu os,
crestate în prealabil

1,4 kg cartofi

Sosul cremă
de brânză telemea
se obține prin
omogenizarea celor
2 ingrediente
110 gr cremă de brânză

Se vor servi cu sos cremă
de brânză telemea.

telemea

200 gr iaurt grecesc,
10% grăsime

Legumele se vor fierbe în supa
de legume. Când sunt complet
fierte se vor introduce într-un
blender și se vor transforma în
cremă.
După ce adăugăm smântâna,
potrivim consistența cu supă de
legume. Se consumă având alături
crutoanele pregătite în prealabil și
stropite cu praf de usturoi.
Pulpe de pui la cuptor
și cartofi copți cu sos cremă
telemea
Pulpele de pui se vor coace la
170 °C, timp de o oră. Opărim
cartofii, îi tăiem felii și îi punem
la cuptor alături de pulpe.

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

Tips and tricks
Crutoanele se pregătesc din pâine toast integrală, tăiată cubulețe, rumenite în cuptor.
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Ciorbă de văcuță
Penne „Roma”
paste integrale
cu sos de roșii și carne de pui

PRÂNZ

170 oC

90 min.

Carnea de vită întreagă se
fierbe în apă cu cojile de la rădăcinoasele igienizate în prealabil
(morcovi și țelină). Restul de legume se taie cubulețe și se rumenesc în foarte puțin ulei de rapiță.
Se adaugă în supă, împreună cu
mazărea și fasolea verde, când
carnea este fiartă. Se scoate carnea, se taie cubulețe și se pune în
supă, alături de legume. Se acrește cu borș și se verifică de sare. La
sfârșit se adaugă verdeață.

450 gr carne de văcuță,
pulpă fasonată

100 gr țelină rădăcină
100 gr morcovi
55 gr ceapă
50 gr mazăre congelată
50 gr fasole verde congelată
50 gr dovlecel
30 gr verdeață mixtă,
leuștean și pătrunjel

300 ml borș
sare

Penne „Roma”
700 gr paste „penne”
integrale

300 gr roșii cuburi în bulion
20 gr usturoi tăiat cubulețe
30 ml ulei de măsline
extravirgin

Mod de preparare
Ciorbă de văcuță

Ingrediente
pentru 10 porții
Ciorbă de văcuță

30 gr ceapă roșie,
Când devin translucide se adaugă carnea tocată, sucul de roșii și
condimentele uscate, cu adaos de
supă de pui.
În sosul consistent se adaugă
pastele și se mai dau un clocot
împreună. Se servesc fierbinți,
cu un strop de ulei de măsline
deasupra.

tăiată cuburi mici

200 gr piept de pui tocat
300 ml supă de pui
1 gr busuioc uscat
1 gr oregano uscat
1 gr usturoi praf
5 gr sare

Penne „Roma” paste integrale
cu sos de roșii și carne de pui
Pastele se pun la fiert timp de 12
minute. Ceapa și usturoiul se trag
la tigaie în puțin ulei de măsline.

Tips and tricks
Pentru ciorba de văcuță puteți folosi și obrăjori de vită, care sunt foarte suculenți.
Pentru cei care au intoleranță la gluten, recomand penne din porumb, fără gluten.

https://www.agricola.ro/ghid-alimentatie-copii/
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Borș cu legume
și zdrențe de ou

Chifteluțe coapte

din carne de vită și porc, cu orez sârbesc
și salată de roșii cu castraveți

PRÂNZ

Mod de preparare
Borș cu legume și zdrențe de ou

165 oC

75 min.

Legumele pentru ciorbă se trag
la tigaie cu puțin ulei și apoi se
fierb în supă. Când sunt pătrunse
suficient acrim cu borș și adăugăm
oul bătut. Pentru a forma zdrențe,
borșul trebuie să fie foarte fierbinte. Mai dăm un clocot și apoi dăm
deoparte borșul, moment în care
adăugăm verdeața.
Chifteluțe coapte din carne de
vită și porc, cu orez sârbesc și
salată de roșii cu castraveți
Pregătim chifteluțele amestecând ingredientele pentru acestea: carnea, verdeața, ouăle și condimentele aferente. Le modelăm

și le așezăm pe o tavă cu hârtie de
copt și le coacem timp de 25 de
minute la 165 °C.
Pentru pilaful sârbesc, legumele,
mai puțin roșiile, se trag la tigaie
în puțin ulei. Adăugăm orezul,
amestecând încontinuu timp de 3
minute. Turnăm apoi supa și lăsăm
să fiarbă la foc moderat, timp de 20
de minute, amestecând din când
în când.
Apoi adăugăm roșiile tăiate cuburi
și mai dăm două-trei clocote. Potrivim cu sare, presărăm și verdeața și îl
dăm deoparte. Țineți cont de faptul
că orezul va continua să absoarbă și
restul de lichid, în consecință, pilaful
nu trebuie fiert în exces.

Tips and tricks
La chifteluțe, puteți elimina gălbenușul și să folosiți doar albușul! Gălbenușul îl veți putea folosi la
prepararea prăjiturilor! Evitați prăjelile în baie de ulei, puteți face mâncare gustoasă cu un minim de ulei!

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

Ingrediente
pentru 10 porții
1 l supă de legume
100 gr țelină rădăcină
50 gr ardei gras roșu
100 gr morcovi
75 gr ceapă
50 gr mazăre congelată
50 gr fasole verde congelată
50 gr dovlecel
30 gr verdeață mixtă,
leuștean și pătrunjel

300 ml borș
2 buc. ouă
sare

Pentru chiftele

500 gr carne de porc tocată
din pulpă degresată

300 gr carne de vită tocată
din pulpă degresată

2 buc. ouă
30 gr morcov ras
15 gr ardei gras roșu
10 gr verdeață mixtă
10 gr ceapă verde
5 gr sare
2 gr condimente tip
„Provence”

Pentru pilaf sârbesc
300 gr orez cu bob mare
0,5 l supă de legume
50 gr ardei gras roșu
100 gr morcov
75 gr ceapă
100 gr roșii tăiate cuburi
30 gr verdeață mixtă, mărar
și pătrunjel

Pentru salată

300 gr roșii
200 gr castraveți
20 ml ulei de măsline
sare
39
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Supă cremă de roșii
și găluște din cremă de brânză

Șnițel din peşte
cu broccoli, conopidă și morcovi

PRÂNZ

Ingrediente
pentru 10 porții
Supă de roșii
1 kg roșii în bulion
0,3 l supă de legume
25 gr usturoi
50 gr ceapă
10 gr boia dulce afumată
30 ml ulei de măsline
210 gr brânză tartinabilă
de capră

Șnițel din pește
1 kg file de peşte alb
100 gr făină
3 buc. ouă
500 ml ulei de rapiţă
400 gr broccoli
400 gr conopidă
200 gr baby morcovi

Mod de preparare
160 C

Supă cremă de roșii și găluște din cremă
de brânză

75 min.

Începem prin a pregăti supa de roșii, trăgând
la tigaie ceapa și usturoiul, tăiate brunoise, până
devin translucide.

o

Adăugăm boiaua de ardei și roșiile în bulion, cu adaos de supă de legume, progresiv.
Când legumele sunt pătrunse, cu ajutorul unui
blender vertical, transformăm în cremă roșiile
pregătite, având grijă să dăm consistenţa corespunzătoare.
Asezonăm și lăsăm la cald până în momentul
servirii, când supa va fi acompaniată de o gălușcă din brânză de capră, modelată cu ajutorul a
două linguri egale.
Șnițel din peşte cu broccoli, conopidă și
morcovi
Pentru șnițel, batem oul și amestecăm cu

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

puțină făină și cu un praf de sare.
Fileurile de pește se taie sub formă de bastonașe, cu o lungime de maximum 5 cm și o
grosime de 1 cm, se sărează și se tăvălesc prin
făină și amestecul de ou. Se prăjesc apoi în
uleiul de rapiță, încins la 160 °C.
În paralel, pregătim și garnitura, blanșând legumele în puțină apă cu sare. Înainte de servire,
le stropim cu puțin ulei de măsline, fiind garnitura ideală pentru șnițelele din peşte.

Tips and tricks
În cazul în care pregătiți această supă în sezon, puteți folosi cu brio roșiile
prunișoare. Nu sunt atât de apoase și gustul este unul sublim.
Peștele poate fi gătit și la cuptor! Doar să îi schimbați compoziția pentru pane;
astfel, veți folosi doar ou și cereale de porumb. La fel ca la orice pește delicat,
aveți grijă să nu exagerați cu gătirea lui!
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Supă cremă din sfeclă
și legume rădăcinoase

Drob cu pui,
orez și legume

PRÂNZ

Mod de preparare
Drob cu pui, orez și legume

175 C
o

90 min.

Se spală ceapa și usturoiul verde, pe care le tăiem mărunt. Le
amestecăm apoi cu morcovii, oul și
orezul fiert.

Ingrediente
pentru 10 porții
Supă cremă
300 gr sfeclă coaptă
300 ml supă de legume
100 gr morcovi fierți
100 gr păstârnac fiert
100 ml smântână lichidă,
35% grăsime

5 gr sare
5 gr germeni de ridiche roșie

Drob cu pui
300 gr piept de pui fără os
și piele

225 gr ficăței de pui
50 gr ceapă verde
50 gr lobodă
50 gr usturoi verde
30 gr spanac proaspăt
1 buc. ou
500 gr orez fiert
100 gr morcovi rași fin

Supă cremă din sfeclă și legume
rădăcinoase
Pregătim supa cremă de sfeclă
introducând în supa fierbinte rădăcinoasele și smântâna.

Pieptul de pui se trage la tigaie,
aromatizat în prealabil. După ce se
răcește, se taie cuburi și se adaugă
peste orez. La fel se întâmplă și cu
ficățeii de pasăre.

Cu ajutorul unui blender, transformăm ingredientele menționate în
cremă, având grijă să dăm consistenţa dorită cu ajutorul supei de
legume.

Adăugăm apoi condimentele,
restul de verdețuri și amestecăm.
Tapetăm o tavă cu ulei și făină,
turnăm compoziția și coacem la
175°C, timp de 40 de minute.

Le dăm într-un clocot și servim
supa nu foarte fierbinte, cu germeni de ridiche sau sfeclă roșie.

50 gr mărar și pătrunjel
2 gr oregano uscat

Tips and tricks
Sfecla se coace cu tot cu coajă, chiar dacă este o sfeclă mai „bătrână”! Dacă este prea tare coaja, se
curăță după coacere! Astfel, sfecla rămâne mai colorată și umedă în interior! Din coaja de sfeclă
deshidratată și măcinată se obține o pudră ce poate fi folosită atât la prăjituri sau preparate de carne,
cât și la colorarea ouălor vopsite de Paște.

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

43

r

150 g

&

Ciorbă cu legume

Tagliatelle cu șuncă
și ciuperci
PRÂNZ

Mod de preparare
175 oC

60 min.

Ciorbă cu legume - 200 gr
Legumele pentru ciorbă, igienizate și tăiate cubulețe, se trag la
tigaie cu puțin ulei și apoi se fierb
în supa de legume.
Când sunt pătrunse suficient se
acrește ciorba cu sucul de lămâie.
Se asezonează. Mai dăm un clocot
și apoi dăm ciorba deoparte, moment în care adăugăm verdeața.

Ingrediente
pentru 10 porții
Ciorbă cu legume
1 l supă de legume
100 gr țelină rădăcină
50 gr ardei gras roșu
100 gr morcovi
75 gr ceapă
50 gr mazăre congelată
50 gr fasole verde congelată
50 gr dovlecel
30 gr verdeață mixtă,
leuștean și pătrunjel

50 ml suc de lămâie
20 ml ulei de rapiţă
sare

Tagliatelle
500 gr Tagliatelle
100 gr ciuperci proaspete
200 gr șuncă presată
30 gr ceapă verde
100 ml smântână lichidă,

puțin ulei de măsline și adăugăm
ciupercile tăiate felii și șunca tăiată
cuburi.
Adăugăm smântâna și asezonăm.
În sosul astfel pregătit adăugăm
pastele fierte în prealabil și le mai
gătim în sos încă 2 minute.

35% grăsime

50 gr parmezan ras

sau brânză pentru paste
sare

La final adăugăm
parmezanul ras.

Tagliatelle cu șuncă și ciuperci
În timp ce pastele fierb, rumenim
ceapa verde tăiată brunoise în

Tips and tricks
Aluatul pentru tagliatelle se poate pregăti și în casă, din: 600 gr făină de grâu dur,
7 ouă mari și un praf de sare, pentru 1 kg de paste.

https://www.agricola.ro/ghid-alimentatie-copii/
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Supă de legume
Ardei umpluți
cu carne de pui

PRÂNZ

Mod de preparare
Ardei umpluți cu carne de pui

175 C
o

90 min.

Se pune orezul într-un bol împreună cu ceapa tăiată brunoise, călită
în prealabil și răcită. Adăugăm
carnea tocată de pui, morcovii, păstârnacul, mărarul, cimbrul și sarea.
Se omogenizează.
Umplem ardeii cu compoziția
obținută și îi aranjăm într-o cratiță,
care va fi introdusă mai târziu la
cuptor. Acoperim ardeii umpluți cu
supa de pasăre caldă, roșiile din
conservă și foile de dafin.
Ardeii vor fierbe la foc potrivit
timp de o oră, apoi vor merge la
cuptor pentru 25 de minute, la

Ingrediente
pentru 10 porții
Supă de legume
1 l supă de legume
100 gr țelină rădăcină
50 gr ardei gras roșu
100 gr morcovi
75 gr ceapă
150 gr cartofi
50 gr dovlecel
5 gr usturoi tăiat foarte fin
30 gr pătrunjel

Ardei umpluți
10 buc. ardei grași medii
100 gr orez cu bob lung
300 gr carne de pui tocată
100 gr ceapă
15 gr mărar
10 gr sare
50 gr morcovi rași
50 gr păstârnac tăiat

175 °C. Opțional, servim cu iaurt și
mărar verde.
Supă de legume - 200 gr
Între timp, pregătim supa de
legume: legumele vor fi tăiate
conform rețetei, în cazul de față
bastonașe pentru rădăcinoase,
julien ceapa și cuburi ardeii grași
și dovleceii.

cubulețe foarte fine

4 buc. foi de dafin
cimbrișor, după gust

500 ml supă de pui
400 gr o conservă de roșii
cuburi în suc propriu

Le fierbem în ordinea pregătirii
lor termice, adică rădăcinoase,
ceapă, ardei gras, și la final adăugăm dovleceii.
După ce luăm de pe foc supa,
adăugăm pătrunjelul și usturoiul.

Tips and tricks
Ardeii umpluți vor fi mai gustoși dacă puneți la fiert, printre ei, cozi de mărar, pătrunjel și leuștean.
Astfel, nu mai aruncați cozile de pătrunjel și nici copiii nu vor mai avea în farfurie cotoare de la verdeață!

https://www.agricola.ro/ghid-alimentatie-copii/
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Hummus cu salată
de legume
Somon
cu legume

PRÂNZ

Mod de preparare
130 oC

180 min.

200 gr năut
sucul de la o lămâie

50 ml ulei
50 gr tahini, pastă de susan
10 gr usturoi, 4 căței
50 gr morcovi
50 gr păstârnac
5 gr sare

Salată de legume
100 gr ridichi
150 gr roșii cherry
150 gr castraveți
50 gr ardei gras tăiat julien

Somon
800 gr somon file
400 gr morcovi fierți
300 gr broccoli congelat,
10 bucheţele

Hummus cu salată de legume

Somon cu legume

Cu o seară înainte de preparare,
se pune năutul în apă rece. A doua
zi se scurge și se pune la fiert împreună cu morcovul și rădăcina de
păstârnac, iar când boabele s-au
înmuiat, se scurg și se mixează cu
ajutorul unui blender vertical.

Roșiile se rumenesc în puțin ulei
de măsline și usturoi. Fileul de
peşte se taie în cuburi egale, se
condimentează și apoi se introduce
la cuptor, într-un vas de coacere,
timp de 5 minute, la 130 °C.

Se adaugă supa de la fierberea
năutului și pasta de susan până
se obține o pastă consistentă. Se
adaugă sucul de lămâie și uleiul în
timp ce se continuă mixarea, apoi
usturoiul pisat. Se servește rece,
alături de salată.

Ingrediente
pentru 10 porții
Hummus

300 gr conopidă congelată,
10 bucheţele

150 gr roșii cherry, 10 buc.
30 ml ulei de măsline
3 gr cimbrișor
sare

Apoi se adaugă roșiile rumenite
și se mai țin împreună la cuptor
încă 1 minut.
Legumele congelate se fierb
2 minute, în apă cu sare, apoi se
scurg, se stropesc cu puțin ulei de
măsline și se servesc ca garnitură.

Tips and tricks
Năutul se schimbă în 1-2 ape pe perioada în care stă la umflat și astfel nu mai trebuie
să vă faceți griji la fierbere. Pentru un hummus și mai gustos, eu pun 2-3 fire de leuștean
în blender,în momentul în care se transformă în pastă. Nu exagerați cu gătitul somonului!
Țineți cont că tot ce se mănâncă crud, nu se gătește în exces!

https://www.agricola.ro/ghid-alimentatie-copii/
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Ingrediente
pentru o familie
pofticioasă
450 gr - 6 jumătăți

Cocoșel
de pădure
cu feta
și zucchini

de cocoșel de pădure

2 linguri de ulei de măsline
1 linguriță oregano uscat
1 linguriță boia dulce
1 linguriță de busuioc uscat
1 linguriță de boia afumată
1 linguriță usturoi praf
1 cățel de usturoi,
tăiat cubulețe

2 lămâi
2 zucchini de mărime medie
1 legătură de pătrunjel tăiat
mărunt

100 gr brânză feta

170oC

90 min. 4 porții

Mod de preparare
În primul rând, trebuie pregătit condimentul secret. Radem
coaja de la o lămâie și o amestecăm cu ingredientele uscate
și, în plus, cu câteva linguri de
ulei de măsline.
Înfierbântăm bine cuptorul,
cam 170 °C, stropim cu sucul
de la 1 lămâie jumătățile de
pui, după care le condimentăm.
Le așezăm într-o tavă, apoi,
pe bucățile de pui, stropite cu
sucul de lămâie și condimentate, așezăm feliile de lămâie
și introducem în cuptorul
fierbinte.

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

Între timp tăiem zucchini cubulețe de aproximativ jumătate
de cm grosime și-i amestecăm
într-un castron cu usturoiul și
pătrunjelul tăiat, sare, piper
și restul de ulei, dacă a mai
rămas; dacă nu, mai luăm 2
linguri cu ulei de măsline din
dulapul cu condimente.
Când puișorii au început să
prindă culoare, împrăștiem cu
mâna amestecul de zucchini
sau dovlecei (ce ați găsit în
piață) și sfărâmăm brânză feta
pe deasupra.
Mai lăsăm vreo 10 minute și
preparatul este gata de servire.
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Ingrediente
pentru caramel
150 gr zahăr

Pentru prăjitura
propriu-zisă
100 gr făină

Tort
cu banane

4 banane coapte bine
50 gr cacao de calitate
5 gr praf de copt
100 gr unt moale
175 gr zahăr
2 ouă mari (1 ou mare cu
coajă = 70 g)

80 ml lapte
80 ml iaurt natural
1 vârf cuțit sare

170oC

90 min.

Mod de preparare - caramel
Punem zahărul într-o tigaie antiaderentă sau
chiar în vasul de coacere, pe foc, și îl lăsăm să se
topească până se transformă în zahăr caramel.
Aveți grijă la manipulare, este extrem de fierbinte!
În momentul în care zahărul este complet topit
și are culoarea frumoasă, un caramel blond, îl
turnăm în formă, într-un strat uniform (asta, dacă
ați caramelizat zahărul în tigaie) – nu îl lăsăm să se
răcească pentru că se întărește.
Repede, repede, așezăm feliile de banană, într-un
singur strat, peste caramel. Acum se poate răci –
de altfel, lăsăm vasul pe masă cât timp trecem la
prepararea blatului de ciocolată.
Așa că punem untul moale și zahărul într-un vas
încăpător al mixerului – eu am unul profesional, cu
bolul de 3,5 l, destul de încăpător. Omogenizăm
bine, bine, la treaptă mare, circa 3-4 minute. Adăugăm ouăle, unul câte unul – atenție să fie perfect

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

încorporate în cremă! Amestecăm făina cu praful
de copt, cacaua și sarea și le cernem printr-o sită
deasă.
Adăugăm în crema de unt faina cu praful de
copt, laptele și iaurtul. Mai mixăm încă 5 minute până când totul este o masă compactă, fără
aglomerări, sau cocoloașe, cum zice mama, turnăm
apoi compoziția peste banane și o nivelăm cu grijă.
În cuptorul preîncălzit la 170 °C vom coace prăjitura pentru circa 30-35 de minute.
Introducem o scobitoare în centrul prăjiturii
și dacă nu se prinde nimic de ea înseamnă că
prăjitura este coaptă; dacă nu, o mai coacem
încă 5 minute.
După coacere, o lăsăm să se răcească circa
10-15 minute. Probabil că nu mai aveți răbdare,
dar eu zic să o lăsați să se răcească mai bine,
nu de alta, dar merge așa de bine rece...
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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 am creat 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.
www.chefcezar.com

Laura Matac
____________

fotograf specializat în fotografie culinară
Bună, eu sunt Laura. Sunt fotograf specializat în
fotografie culinară. Îmi place să încerc mereu
mâncăruri noi, să gătesc pentru familie și prieteni,
să fac fotografii care să te îmbie să încerci și tu
preparate noi.
Totul a început cu un tort de lămâie făcut de mine
după o rețetă veche și o fotografie. A fost momentul
în care pasiunea pentru fotografie m-a găsit. Așa a
apărut proiectul crescut din pasiunea mea pentru
fotografie culinară, blogul www.masainfamilie.ro.
Acum ador să fac fotografii care să spună o poveste, pentru că o imagine bună face cât o mie de
cuvinte.
Am decis să fac parte din acest proiect, „Gustul
care face bine”, datorită importanței pe care o are
alimentația sănătoasă și echilibrată în creșterea şi
dezvoltarea copiilor.
www.masainfamilie.ro
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Colaboratori
Clinica de Nutriție
KiloStop
Junior
____________
KiloStop Junior s-a deschis în noiembrie 2019 și
este prima clinică de nutriție din România dedicată
exclusiv copiilor și adolescenților.
KiloStop Junior răspunde pe deplin, până în cele
mai mici detalii, nevoilor micilor noștri pacienți,
alături de un plan nutrițional adaptat creșterii și
dezvoltării, precum și de un cadru creat special
pentru ei, în care să se simtă bine și în siguranță.
La KiloStop Junior veți găsi doar medici specializați în nutriție pediatrică: pediatri, endocrinologi,
diabetologi sau medici de familie. Întreaga echipă
medicală a clinicii lucrează sub atenta supervizare a
managerului clinicii – dr. Amalia Arhire, doctorand
și medic specialist endocrinolog, medic rezident cu
specializarea diabet, nutriție și boli metabolice, cu
multiple traininguri în endocrinopediatrie.
Clinica de nutriție KiloStop Junior
Împreună creștem o generație suplă și sănătoasă!
www.kilostopjunior.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.
www.ddresearch.ro
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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 spelta,
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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