Ghid de alimentație
echilibrată și dezvoltare
armonioasă
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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/
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Misiunea Asociației „Agricola Neam de Gospodari” continuă și în 2022 cu
proiecte care au ca scop un strop de „mai bine” în viața comunității.
Am pornit încă din 2019 cu focusul către sănătate și viziunea noastră de
a aduce valoare în casele românilor. Anul acesta lansăm cel de-al treilea
ghid de nutriție și alimentație, un ghid ce sperăm noi să ajungă în mâinile
fiecărui părinte, bunic, unchi, mătușă sau oricărui om ce privește cu grijă
și speranță către viitorul copiilor.

gustul care face bine

Dacă în 2021 v-am oferit rețete sănătoase și gustoase gândite pentru
cantine, tabere, școli și grădinițe, ghidul de față se adresează familiilor.
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Investim în continuare în „Gustul care face bine”, dar adăugăm și
componente care aduc o perspectivă integrată asupra modului în care
ne hrănim și ne creștem copiii. Credem că prevenția este pasul cel mai
firesc pe care fiecare părinte responsabil îl poate face pentru a nu ajunge
la intervenții drastice. Tocmai de aceea ghidul de anul acesta este dedicat
întregii familii, cu recomandări pentru părinți și gust pentru cei mici.
Pentru că în familie învățăm obiceiuri care ne servesc în viață, învățăm să
gustăm, să ne hrănim, să simțim, să ne mișcăm.
La baza ghidului din acest an a stat îngrijorarea față de cifrele alarmante
care anunță cât de crescută este rata obezității în România. Un viitor
ce se clădește astăzi și care nu se conturează în roz când ne uităm la
statistici.
Un prezent în care consumul de fast-food devine un obicei pentru copii,
iar nutrienții sunt dați la schimb pe preparate îmbâcsite de grăsimi
nesănătoase și calorii.
Un ritm de viață care ține copii țintuiți în scaune câte zece ore pe zi, fără
mișcare naturală, în fața gadgeturilor, deconectați de natură și de un
mediu care să îi supună la efort fizic.
O perpetuă grabă cotidiană care uită de mesele în familie, de mâncare
gătită în tihnă, de ingrediente simple, de emoțiile pozitive care, create în
bucătărie, aduc familia împreună.
O presiune constantă care provoacă mecanisme de mâncat compulsiv,
o lipsă de educație emoțională ce duce la refugiu în cel mai la îndemână
loc: frigiderul.
Veți găsi în acest ghid perspective, sfaturi, rețete, recomandări utile
tuturor celor care își doresc să crească copii sănătoși.
De la sfaturile medicului pediatru până la importanța mișcării, perspectiva
psihologului, idei de plan alimentar și, bineînțeles, rețete gătite cu
ingrediente sănătoase, echilibrate din punct de vedere nutrițional
și gândite în așa fel încât toată familia să se bucure de ele.
Noi am adunat la un loc specialiștii și vă dăruim astăzi un ghid pentru
bucurie și sănătate în familie!
Acest conținut va fi disponibil în mod gratuit, în formate diferite pentru
cei care vor să îl folosească, dar în același timp va funcționa și ca punct
de start al unei conversații atât de necesare despre alegeri sănătoase,
educație alimentară și resurse pentru familie.
Te invităm alături de noi să susții sănătatea și să pui condimentul tău
preferat în „Gustul care face bine”.
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În ultimii 40 de ani prevalența excesului ponderal
(suprapondere și obezitate) a crescut la vârsta de 5-19
ani de mai mult de 4 ori la nivel global, afectând circa
340 de milioane de copii și adolescenți, cu creșteri
similare la ambele sexe. Numărul de copii obezi, la
această vârstă, a crescut de mai mult de 10 ori, de la
11 milioane în 1975 la 124 de milioane în anul 2016.
În România, în anii 2019-2020, în topul afecțiunilor
cronice la copii, obezitatea de cauză neendocrină s-a
situat pe locul 2 la nivel de țară, ajungând chiar pe locul
1 (23,6%) în mediul rural, dinamica prevalenței acesteia
înscriindu-se cu valori crescătoare, de la preșcolar
până la clasa a XII-a.
În cadrul inițiativei Organizației Mondiale a Sănătății
privind supravegherea obezității în copilărie (Childhood
Obesity Surveillance Inițiative – COSI), care de
peste 13 ani măsoară tendințele în ceea ce privește
supraponderea și obezitatea în rândul copiilor care
frecventează cursurile școlilor primare din regiunea
europeană, evaluarea obiceiurilor alimentare pe baza
datelor declarate de către familiile copiilor participanți
la studiul din runda a 4-a (2015-2017) a arătat că, în

Comportament alimentar
nesănătos:
 p
 ercepție parentală distorsionată privind greutatea
copiilor, aceștia având tendința de a subestima
supraponderea propriilor copii;
 o
biceiuri familiale nesănătoase, indicele de masă
corporală al copilului corelându-se pozitiv semnificativ
statistic cu cel al ambilor părinți;
 e
 liminarea completă a micului-dejun dintre mesele
zilnice, la 8,7% din fetițele incluse în studiu și 8,3%
din băieți;
 frecvența scăzută de consum a fructelor (zilnic,
doar 43,3% din fete și 43,40% din băieți) și a
legumelor (zilnic, doar 37,60% din fete și 37% din
băieți);
 c
 onsum frecvent de băuturi îndulcite – zilnic, 9,7%
din fete și 10,9% din băieți;

Comportamentul alimentar
construit în copilărie
și rolul obiceiurilor alimentare
din familie în prevenția
obezității la copil
medie, în Europa, la vârsta de 6-9 ani se consumă zilnic
fructe în proporție de circa 45%, legume în proporție
de circa 25%, snacksuri și dulciuri concentrate de
mai mult de 3 ori pe săptămână în proporție de 27%,
copiii dorm mai puțin de 10 ore pe noapte în proporție
de 50% (în 13 țări din 23) și circa 40% petrec în fața
ecranului (TV și dispozitive electronice) mai mult de 2
ore pe zi.
România a participat și în anii 2018-2019, în runda
a 5-a a COSI, cu un eșantion reprezentativ de copii
(10.393) cu vârste de 6-10 ani din 205 școli (122 din
mediul rural și 83 din mediul urban).
Studiul a relevat o prevalență a supraponderii
în rândul copiilor de școală primară de 16,6% și a
obezității de 13,9%. 3,7% din copii aveau obezitate
severă, cu o prevalență mai mare în rândul băieților
decât în rândul fetelor (32,3% versus 28,7%). Datele
colectate au confirmat cauza principală a excesului
ponderal, și anume dezechilibrul dintre aportul de
energie și consumul de calorii prin:
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 c
 onsum frecvent de alimente hipercalorice,
sărace în nutrienți, bogate în zahăr și grăsimi,
precum:
 g
 ustări sărate (popcorn, chipsuri, alune etc.),
zilnic, la 8,1% din fete și 9,7% din băieți
 dulciuri, zilnic, la 21,9% din fete și 23,1% din băieți
 consum

mai mare statistic la băieți de pizza,
hamburger, cartofi prăjiți, mezeluri
 stil de viață obezogen, cu scăderea gradului
de activitate fizică, prin:
 
utilizarea de facilități care reduc activitatea
fizică – 41,5-54,8% din copii se duc la
școală cu transport public, autobuz școlar
și vehicule motorizate private; între 34 și
45,7% din copii se întorc de la școală în
aceleași condiții;
 c
 omportament de tip sedentar – doar
34,30% din fete și 37,30% din băieți dedică
zilnic 3 ore sau mai mult pentru joc activ;
 d
 urata de utilizare a dispozitivelor
electronice și a televizorului peste 2 ore pe
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zi – 1,90+/-1,63 ore la băieți și 1,76+/-1,09
ore/zi la fete în timpul săptămânii; 2,73+/1,44 ore/zi la băieți și 2,53+/-1,33 ore/
zi la fete, la sfârșitul săptămânii. Indicele
de masă corporală al copilului, precum
și circumferința taliei se corelează pozitiv
semnificativ statistic cu durata de utilizare
a dispozitivelor electronice, atât în timpul
săptămânii, cât și la sfârșitul săptămânii.
Perioada perinatală, primul an de viață și perioada
copilăriei au o influență pe termen lung asupra
sănătății la vârsta adultă. Un copil supraponderal sau
obez are un risc mai mare să devină un adult obez. 2560% din copiii obezi cu vârsta între 5 și 10 ani au cel puțin
un factor de risc cardiovascular, cum ar fi hipertensiune
sau dislipidemie (valori crescute ale colesterolului sau
trigliceridelor). Rata de diagnosticare a diabetului zaharat
de tip II la copil a ajuns la 25-60%, această afecțiune fiind
considerată în trecut o boală a adultului.
Obezitatea poate submina, de asemenea, sănătatea
socială și psihică, cu performanțe educaționale, stimă
de sine, socializare și calitate a vieții reduse. Conform
statisticilor, se așteaptă ca bolile asociate supraponderii
și obezității între 2020-2050 să scadă cu 3 ani durata
medie de viață a populației, cu deces prematur la 92 de
milioane de persoane.

Pentru prevenția obezității,
Organizația Mondială a
Sănătății, prin proiectul ECHO
(Ending Childhood Obesity),
propune următoarele
intervenții:
 h
 rănirea de tip responsiv, cu alimente variate, în
cantități potrivite vârstei;
 limitarea aportului de zahăr, evitarea dulciurilor
concentrate, a băuturilor răcoritoare cu adaos
de zahăr/îndulcitori;
 limitarea aportului de grăsimi;
 c
 reșterea consumului de fructe, legume și
leguminoase, cereale integrale și fibre;
 p
 romovarea activității fizice regulate, reducerea
timpului petrecut în fața ecranului și a
comportamentelor de tip sedentary;
 a
 sigurarea somnului de calitate și cu durata
corespunzătoare vârstei.
Implicarea părinților de la vârstă cât mai
fragedă este recunoscută a fi standardul de
aur în prevenția și tratamentul obezității la
copii. Mediul de acasă, stilul de parenting și modelarea
comportamentului privind obiceiurile alimentare, rutina
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de somn și interesul pentru activitate fizică și sport ale
copilului sunt importanți factori predictivi ai obezității
la copil. Obezitatea este o boală cronică și poate
presupune îngrijire medicală și suportul întregii familii
pentru o perioadă îndelungată sau chiar nelimitată.
De la vârsta de sugar, părinții vor fi încurajați să
adopte un tip de hrănire responsiv, bazat pe identificarea
senzațiilor fiziologice de foame și sațietate ale copilului,
cu permisiunea reglării aportului din punct de vedere
cantitativ de către copil, și expunerea la alimente variate
din toate grupele alimentare. Se vor servi porții mici,
adaptate vârstei. Părinții vor încuraja dezvoltarea unui
comportament alimentar „inteligent”, adică ingestie de
alimente doar ca răspuns la senzația de foame și oprirea
din alimentație la apariția senzației de sațietate sau
scăderea plăcerii de a mânca. Părintele alege ce pune pe
masă, copilul hotărăște dacă și cât mănâncă. Este de dorit
ca fiecare masă să conțină fructe și legume proaspete,
inclusiv la gustări sau în loc de snacksuri, desert. Oferiți
copilului legume de toate categoriile și culorile, fructe cât
mai variate, de preferat să fie consumate întregi. Pentru
hidratare, apa va fi băutura principală, nu sucurile de
fructe sau băuturile dulci.
Promovați un model familial alimentar sănătos.
Mesele se vor servi în familie cât de des este posibil,
cât mai departe de televizor. Dați atenție mai degrabă
felului în care mănâncă toți membrii familiei, adică
timpul alocat meselor, viteza desfășurării mâncatului
propriu-zis, orarul și locul meselor, atitudinea față de
alimente și alimentație. Mâncați așezați la masă (nu
stând în picioare sau mergând), fără a face și alte
activități (TV, telefon, tabletă, radio, citit etc.). Mâncați
lent, cu plăcere, explicați-i copilului despre gusturi,
arome, textura și temperatura alimentelor.
Observați cu atenție emoțiile copilului în
timp ce mănâncă, acceptați-i preferințele, dar nu
încetați să îi oferiți alimentele mai greu sau mai puțin
acceptate. Interacțiunea la masă va fi cât mai pozitivă,
discuțiile vor fi despre familie, nu despre cantitate
și calorii. Momentul mesei este și o oportunitate de
a iubi copilul și de a-l învăța să iubească mâncarea.
Lăudați mai degrabă faptul că gustă un aliment
nou, că se autoservește, decât faptul că mănâncă o
anume cantitate sau anume alimente. Evitați să folosiți
alimentele ca recompense.
Copilul poate folosi alimentele ca răspuns la emoții
și sentimente (pentru adormire, confort, plictiseală,
stres, compensare emoțională). Dacă observați acest
lucru, încurajați-l să vorbească, ascultați-l și asigurați-l
că îl iubiți și că veți depăși problema împreună. Nu ajută
să îi interziceți să mănânce. Controlul parental în acest
sens are efect invers, crescând tentația copilului să
mănânce alimentele interzise și ducând la dereglări ale
comportamentului alimentar și obezitate.
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De la vârstă mică, copiii vor fi
lăsați să fie partenerii părinților
în planificarea meselor, la
cumpărături și prepararea
alimentelor. Astfel vor învăța să
facă alegeri sănătoase urmând
exemplul adulților.
Modul în care familia gătește este important.
Căutați ca cel puțin ½ din cereale să fie integrale – pâine
integrală și nu albă, orez brun și nu alb, paste integrale și
nu cele clasice, pentru micul-dejun cereale predominant
integrale, fără adaos de zahăr sau fructe uscate. Pregătiți
mâncarea prin fierbere sau la abur. Alegeți alimente cu
conținut mai redus de grăsimi saturate (carne slabă, de
preferat albă, lactate cu conținut moderat de grăsimi – cel
mult 4-5%) și bogate în acizi grași omega (nuci, alune,
semințe uscate sau prăjite, dar fără adaos de zahăr sau
sare, ulei de rapiţă sau de măsline extravirgin presat la
rece, peşte și fructe de mare de 2-3 ori pe săptămână).
Consumați leguminoase (fasole, linte, mazăre, soia)
de mai multe ori pe săptămână. Gătiți cu multe arome,
adăugați savoare mâncărurilor cu ierburi și condimente,
fără adaos de sare.
Oferiți oportunități pentru 3 mese principale
și 2 gustări, la ore pe care copilul să le cunoască,
nu săriți peste mese. Așa nu va fi tentat să mănânce
între mese sau să se supraalimenteze la mese. Timpul
dintre prima și ultima masă sau gustare să fie de 10-12
h. Evitați „ciuguleala”. Acordați o importantă deosebită
micului-dejun; la cei cu apetit redus dimineața la trezire,
micul-dejun poate fi luat ceva mai târziu, când apare
senzația de foame.
Citiți împreună cu copiii mai mari etichetele și
evitați alimentele procesate industrial, ce conțin grăsimi
trans, sau cele ultra-procesate, dense caloric, sărace
în nutrienți (snacksuri, chipsuri, produse de patiserie,
dulciuri concentrate, mezeluri, conserve sau afumături).
Limitați accesul facil la alimente nesănătoase.
Păstrați în casă și puneți pe masă pentru întreaga
familie doar alimente pe care doriți să le mănânce și
copiii dumneavoastră. Ocoliți locurile, localurile sau
evenimentele unde provocările sunt mari, cu meniuri ce
conțin alimente de tip fast-food, snacksuri și dulciuri.
Copiii vor urma exemplul și vor face alegeri sănătoase și
la mesele luate la școală sau cu prietenii în afara casei.
Evitați activitățile de tip sedentar. Cumpărați
jucării pentru vârsta copilului care să încurajeze joaca
în aer liber. Petreceți timp în familie, cel puțin o oră pe
zi, care să presupună activitate fizică – jocuri (de-a
v-ați ascunselea), mers pe jos, drumeții, călătorii cu
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bicicletele, dans, o după-amiază la piscină. Implicați
copiii în activitățile casnice – curățenie în casă,
grădinărit, spălatul mașinii, plimbatul câinelui. Alegeți
să mergeți pe jos sau cu bicicleta la școală, în parc, la
cumpărături, folosiți scările în locul liftului, coborâți cu
2-3 stații înainte de destinație. Încurajați-l să participe la
activități fizice sau sportive extracurriculare organizate
de grădinițe sau școli, împreună cu colegii lui.
Faceți sport împreună cu copilul. Lăsați-l să aleagă
un sport care îi place, mai degrabă pentru participare
decât pentru competiție. Nu uitați de sporturile pe care
le poate practica toată viață: înot, schi, patinaj, tenis.
Asigurați-i copilului odihna adecvată, de bună
calitate noaptea și eventual o perioadă scurtă în timpul
zilei. La vârsta de 6-12 ani se recomandă o durată
de somn de 9-10 ore/zi. Mențineți o rutină de somn
consecventă, cu adormire nu mai târziu de ora 21.00 (sub
10 ani), fără iregularități mai mari de 1-2 ore între culcare și
trezire în timpul sau la sfârșitul săptămânii, în timpul școlii
sau vacanței. Oferiți cina cu 1-2 ore înainte de culcare,
evitați „ciugulitul” de alimente bogate caloric la ore târzii,
evitați adormirea cu alimente la trezirile de noapte. Evitați
activități care pot provoca stări de agitație și care să
împiedice adormirea – joc activ, emisiuni TV, filme, muzică,
jocuri video, comunicare cu ajutorul telefoanelor. Nu
montați dispozitive electronice în camera copiilor. Evitați
lumina îndreptată către patul copilului pe timpul nopții,
dar nu împiedicați pătrunderea luminii în camera copilului
dimineața la trezire. Somnul insuficient sau hrănirea în
timpul nopții pot determina tulburări ale axelor hormonale
care predispun la obezitate.
Identificarea corectă a unui ritm anormal de creștere
în greutate are un rol primordial în prevenția evoluției
către obezitate, în identificarea precoce a complicațiilor
și stabilirea unor obiective terapeutice adecvate. Primul
pas este conștientizarea de către părinți a excesului
ponderal, solicitarea ajutorului de specialitate și
implicarea întregii familii în procesul terapeutic.
Măsurați și interpretați corect greutatea și
statura copilului dumneavoastră. Mergeți la
controalele periodice medicale. Automăsurați la
domiciliu greutatea și înălțimea copilului – dimineață,
după efectuarea toaletei, dezbrăcat sau în haine lejere,
fără pantofi, utilizând un cântar preferabil digital și un
taliometru. Pentru o analiză și o monitorizare corectă
a statusului nutrițional, puteți folosi instrumente ce
pot genera automat informații și grafice în legătură cu
aprecierea înălțimii și a indicelui de masă corporală
(greutate raportată la înălțime), cum ar fi aplicația de
auxologie a Societății Române de Endocrinologie
(www.auxologie.sre.ro), apoi, în caz de valori
îngrijorătoare, cereți sfatul medicului dumneavoastră. I
Andreea Manda – medic pediatru

5

MÂNCATUL EMOȚIONAL
soluția creatoare de probleme

C

Ce este mâncatul emoțional?
A te alimenta este o nevoie fiziologică de a hrăni
organismul. Cu toate acestea, este greu de distins
între funcția biologică și cea psihologică. Acest lucru
se întâmplă deoarece hrănitul bebelușului are loc
ori de câte ori acesta experimentează disconfort, ca
o modalitate de a regla starea apărută. Cu trecerea
timpului, nemulțumirea, nerăbdarea sau frustrarea se
reglează prin ceva bun, creându-se o legătură între a
hrăni organismul și reglarea emoțională.
Mâncatul emoțional apare atunci când reglăm emoții
prin funcția de hrănire a organismului. Deși pare la prima
vedere o soluție, această modalitate de coping creează
probleme în lanț atât pentru organism, cât și pentru
psihic. Dacă pentru organism problema se numește
obezitate, pentru psihic se numește dependență, care
va susține evitarea de sine. De cele mai multe ori, felul
în care ne alimentăm are legătură mai mult cu ceea
ce simțim, gândim, cu ceea ce ne imaginăm și cum
interpretăm o situație, decât cu stimuli externi care ar
putea provoca comportamentul.

Ce se află în spatele
mâncatului emoțional?
EMOȚII

În spatele mâncatului emoțional
poate fi anxietate

De multe ori frica apare ca răspuns automat atunci
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"

"

Experiența mea este că adevărul despre mâncatul emoțional nu poate fi înțeles de către
toată lumea. Mâncatul emoțional este atunci când începi să mănânci de fiecare dată când
nu ești bine, ca o modalitate de a obține confort. Poate ține locul unui prieten. În același
timp, se simte ca și cum ești supraponderal chiar dacă nu ești, ca și cum ai eșuat în viață,
dar continui să mănânci, ca o modalitate de a-ți face rău. Unii oameni cred că cei care se
luptă cu mâncatul emoțional sunt într-o situație ușoară și s-ar putea opri dacă ar vrea sau
că fac asta pentru atenție, dar nu este așa. În esență, este o păcăleală. Poate crezi ca și
mine, că mâncatul emoțional te va ajuta să uiți experiențe, dar experiențele nu vor fi uitate
așa. Vei reuși doar să eviți situațiile pe care îți dorești să le uiți. În final, ceea ce vrei să eviți
va veni înapoi cu și mai multă putere.”

Ana, studentă Academia CLAR, 11 ani

când sesizăm un posibil pericol. Se poate ca frica să
fie în spatele mâncatului emoțional? Cu siguranță! La
fel ca și tristețea, rușinea, vinovăția sau furia. Atunci
când frica devine un răspuns des pentru copil, când
devine excesiv și fără un motiv foarte vizibil și începe
să afecteze calitatea vieții sau chiar îl împiedică din a
face ceea ce trebuie sau își dorește să facă, atunci frica
devine anxietate. Atunci când nu există antrenamentul
emoțional necesar, anxietatea poate fi ascunsă și
evitată prin mâncat emoțional. Dacă emoția este
identificată și nu trece automat și neconștientizat în
comportament compulsiv, ea doar transmite un mesaj
despre o nevoie.

În spatele mâncatului emoțional
poate fi depresie
Tristețea apare ca o reacție normală, trecătoare, pe
când depresia afectează sistemul psihic pe termen lung
și nu dispare de la sine. Atunci când situațiile de viață
nu sunt gestionate sănătos sau devin copleșitoare, este
posibil să contribuie la episoade depresive, apăsătoare,
letargice. Depresia clinică însă este un răspuns
emoțional permanent, irațional, confuz și nesatisfăcător,
care va ține pe oricine blocat într-o lume paralelă, plină
de neputință și pericole imaginare. În aceste situații,
este important să ghidăm copilul spre a înțelege corect
o situație și spre a accepta că mâncarea nu va regla
emoția, doar o va evita, urmând a reveni cu putere
înapoi, în scurt timp. Atât pentru adulți, cât și pentru
copii, soluția sănătoasă este să ne trăim emoțiile!
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În spatele mâncatului emoțional
poate fi inferioritate

Mâncatul emoțional
este asezonat cu gânduri
repetitive iraționale

Rușinea apare ca o reacție normală atunci când un
copil simte că nu aparține unui grup dorit, că nu atinge
un standard și este suficient de puternică încât să
afecteze stima de sine.
În schimb, rușinea poate fi ascunsă sub mâncare
ca o strategie creativă de a fi evitată. Chiar dacă este
o emoție normală, stresul excesiv poate provoca o
stare permanentă de inferioritate și atunci poate deveni
problematică. Poate să îl împiedice pe cel mic din a se
dezvolta, a crește emoțional și intelectual.
Inferioritatea este un răspuns emoțional permanent,
irațional, confuz și nesatisfăcător, care îl poate ține
blocat într-o lume paralelă, în care el nu există, nu
contează și nu are valoare.

În spatele mâncatului emoțional sunt tot felul de
gânduri repetitive, care provoacă neliniște. Apar
gânduri de genul nimeni nu mă iubește, nu merit nimic,
trebuie să fiu cel mai bun sau niciodată nu reușesc.
Aceste gânduri pot circula conștient sau inconștient în
fundalul experiențelor, atât înainte de a folosi mâncatul
ca mecanism de coping, cât și după acest sistem de
autoreglare. De asemenea, pot fi și gânduri care să
regleze anxietatea de alimentație: ar trebui să mănânc
ca să nu îmi fie foame mai târziu; dacă nu mănânc, o să
mă ia amețeala etc.

În spatele mâncatului emoțional
poate fi vinovăție
Vinovăția este normală și e o reacție sănătoasă atunci
când copilul sesizează că a încălcat unele standarde
morale sau etice, sau limitele și drepturile altor persoane.
Ea însă poate deveni copleșitoare și automată,
ducând la culpabilitate. Culpabilitatea nu mai are
legătură cu limitele, ci reprezintă o reacție de vinovăție
chiar și atunci când responsabilitatea individului într-un
context nu este evidentă. Culpabilitatea este un răspuns
emoțional permanent, irațional, confuz și nesatisfăcător,
care va ține copilul blocat într-o lume paralelă, în care
el este tot timpul vinovat, prizonier într-un sistem
inconștient de autosabotare și autopedepsire.

În spatele mâncatului emoțional
poate fi furie
Furia este una dintre emoțiile cele mai activatoare, ea
aducând reacții corporale puternice: senzații de tensiune
musculară, bătăi rapide ale inimii, senzație de căldură,
înroșirea feței, creșterea ritmului respirației. Ignorată
sau neascultată, furia poate duce la reactivitate, adică
la starea de enervare și reacție chiar și atunci când nu
avem o cauză corespunzătoare. Iritabilitatea este un
răspuns emoțional agresiv, permanent, irațional, care
apare ca reacție la orice stimul și care ține copilul blocat
într-o lume paralelă, plină de ostilitate. Iritabilitatea
determină automat gânduri autosabotorii și creează
stres și conflicte inutile. Mâncarea poate fi folosită
pentru reprimarea emoției, păstrând activă cauza care
o va face să se exprime iar și iar.

www.agricola.ro

Mâncatul emoțional
se bazează pe interpretări
eronate ale realității
În timpul mâncatului emoțional, deseori, simțurile
individului nu mai sunt prezente, ci pleacă în trecut sau
viitor. Ele nu mai receptează realitatea, ci creează una
nouă. Gustul, mirosul, nutrienții din ceea ce mâncăm
dispar și apar gânduri despre ce se va întâmpla mâine
(o să am 2 kilograme în plus, iar or să mă certe, n-o să
iau notă bună la teză), sau rulează scenarii din trecut
sau gânduri-virus (niciodată n-o să reușesc să fac asta,
mereu greșesc câte ceva, iar nu am făcut ce trebuie).
În cazul în care copilul se află într-un context cu
mai multe persoane, el nu mai aude cuvintele spuse
de ceilalți, ci începe să audă sau să vadă respingere,
umilire, abandon, nedreptate.

Mâncatul emoțional ascunde
traume active și proiecții ale
trecutului în prezent
Deseori, mintea se duce prin locuri cunoscute și asumă
multe lucruri în mod automat, bazat pe ce individul a
mai experimentat până în acel moment. Copilul poate
proiecta în prezent obiceiuri de reglare emoțională a
părinților, de exemplu. Și atunci, nu avem o șansă de
a schimba situația până când nu reglăm terapeutic,
transgenerațional, relația cu părinții, respectiv bunicii,
pentru a crea propriul spațiu de identitate.
În felul acesta, în prezent, când avem o situație
adversă, vom regla emoția exact cum suntem învățați
să o facem sau am fost învățați în trecut. Dacă de
fiecare dată când apărea o situație de stres major
bunica mânca o tavă de prăjituri, mama va perpetua
acest comportament complusiv, iar copilul va regla
emoțional un test dificil la școală prin 3-4 amandine, în
loc să trăiască emoția examenului.
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Mâncatul emoțional
exprimă nevoi emoționale
nesatisfăcute
În spatele fiecărui comportament este o nevoie. Dacă
apare comportamentul, înseamnă că o nevoie l-a creat.
Aceasta este vestea bună, deoarece identificarea
nevoii din spatele comportamentului ne va permite să
găsim comportamente alternative de a o satisface,
mult mai potrivite. Când nevoile ne sunt nesatisfăcute
pe perioade lungi, este posibil să fie blocate prin
mecanisme interioare inconștiente, dar acest lucru
poate fi descoperit în câteva experiențe terapeutice de
autoanaliză.

Ce putem face pentru
a gestiona sănătos relația
cu mâncarea?
1. 
Transformarea alimentării în meditație

prin experimentarea gustului prezent și
conștient
Pentru ca acest lucru să fie cu putință, experiența
trebuie să fie mult încetinită și transformată într-o sumă
de mișcări, senzații, experiențe senzoriale distincte.
Orice vrem să mâncăm, o facem prin mișcări încete,
cu atenție sporită pe fiecare senzație care apare.
Acest fel de a experimenta relația cu mâncarea poate
fi o oportunitate pentru conectare la propriul corp,
dar și la cei apropiați nouă, și de a găsi noi metode
de relaționare, poate chiar mai potrivite ca înainte, în
timpul mesei.

3. T

ransformarea
senzoriale

meselor

în

cocktailuri

Ca să ne putem transforma masa în hrănire
adevărată, să revenim la o versiune a noastră mai
prezentă și conștientă de ce spune și face: se
recomandă conectarea la simțuri. O posibilitate este
să transformăm gustul prin implicarea celorlalte
simțuri, după metoda 5-4-3-2-1. Fixăm privirea pe 5
lucruri pe care le putem vedea și ne plac, ascultăm 4
sunete concomitent sau punem muzica preferată în
surdină, atingem conștient 3 obiecte în timpul mesei,
experimentăm conștient 2 mirosuri concomitent și care
ne fac plăcere și, apoi, gustăm.
4. S
 atisfacerea nevoilor emoționale ca practică
cotidiană de self care
Satisfacerea nevoilor noastre emoționale depinde
de contactul cu sine și de a-i permite barometrului
nostru interior să ne ghideze către practici sănătoase
de self care.
Contactul cu sine este propunerea noastră pentru
a evita păcăleala că mâncarea poate regla emoțional
prin evitare emoțională. Propunem folosirea mâncării
ca ancoră pentru o stare de prezență conștientă și
transformarea ei în oportunitate de contact cu sine
pentru o viață trăită din plin.
Contactul înseamnă, în primul rând, atenție. Atenție
mărită asupra proceselor interioare și surprinderea
corelației între stimulii externi și rezonanța lor în interior.
Asociația CLAR

2. 
Mărirea atenției asupra subiectelor din

timpul mesei și evitarea celor provocatoare
Uneori, gândurile care ne apar în minte nu sunt cele
mai productive, ba chiar ne amplifică emoțional negativ.
Nu avem de câștigat din lupta cu ele, din a încerca să le
împingem într-o cutiuță în spatele minții și să le ignorăm.
Cu cât le ignorăm mai mult, cu atât ele au mai multă
putere asupra noastră, doar că în alt mod, unul mai
ascuns. Gândurile au rolul lor de protecție și încearcă
în fel și chip să ne avertizeze de potențiale pericole.
Dar, uneori, sunt gânduri vechi, repetitive, iraționale,
care nu ne mai sunt de ajutor în situația din prezent,
deși ele poate au fost cândva de ajutor. Este folositor
să ne dăm seama care sunt gândurile care ne încurcă
și să încercăm să aducem, în mod intenționat, gânduri
care ne susțin. Când le identificăm în timp real, în timp
ce se întâmplă, ne aducem intenționat în minte gânduri
de suport, gânduri pe care le-am construit cu scopul
de a ne ajuta în a reduce din amplitudinea experienței
emoționale negative.
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Beneficiile activităților
în aer liber pentru dezvoltarea
armonioasă a familiei

A

Activitățile de tip outdoor sunt activități de
educație nonformală ce au ca scop familiarizarea
copiilor cu natura, formarea deprinderilor și priceperilor
pe baza experiențelor și folosirea unor metode care
stimulează implicarea și participarea.
Caracteristicile principale ale activităților
în aer liber sunt reprezentate de faptul că oferă
posibilitatea contactului direct cu natura, contribuind
totodată la schimbarea comportamentelor și atitudinilor
față de mediul înconjurător, sursă importantă de
experiențe de învățare. Aceste activități dezvoltă spiritul
de echipă, stimulează concomitent atât gândirea
divergentă (creativitatea), cât și gândirea convergentă
(soluționarea problemelor) și oferă numeroase beneficii
fizice, psihice, emoționale, ce contribuie la bunăstarea
copilului.

Numeroase studii arată că activitățile în
aer liber contribuie la dezvoltarea fizică prin
îmbunătățirea dezvoltării senzoriale, reducerea obezității
și stimularea celulelor sanguine. Totodată, activitățile în
aer liber îi ajută pe copii să rămână în formă și activi,
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lucru deosebit de benefic pe termen lung, evitând astfel
posibile probleme de sănătate precum obezitatea și
bolile cardiace, ce pot apărea mai târziu în viață.
Activitățile în aer liber sunt esențiale pentru
dezvoltarea copiilor. Cu toate acestea, conform
studiilor recente, petrecem până la 90% din timpul
nostru în interior. Copiii petrec din ce în ce mai puțin
timp în aer liber, în mare parte din cauza concentrării
asupra activităților academice, a utilizării excesive a
ecranului televizorului, laptopului sau a telefonului și a
numărului tot mai redus de zone accesibile și sigure de
petrecere a timpului liber.
O consecință este reprezentată de faptul că
se limitează expunerea copiilor la aerul curat și
la lumina zilei, elemente vitale pentru bunăstarea lor.
Mai mult, lipsa activităților în aer liber declanșează o
serie de probleme care le afectează sănătatea fizică și
psihică.
Tendința actuală, atât a părinților, cât și a
profesorilor, este de a-i oferi copilului doar activități
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indoor, bine structurate și stabilite, pentru a feri astfel
copilul de diverse pericole și accidente ce se pot
întâmpla în afara zonei controlate și cunoscute de
aceștia.
Chiar și când vorbim de sporturi practicate
de cei mici, cele de interior sunt preferate, atât
pentru confort, cât și pentru predictibilitate și evitarea
dependenței de vreme.
Deși
majoritatea
părinților
recunosc
importanța experiențelor dobândite de copii în
urma activităților outdoor, aceștia continuă să le limiteze
sau să le interzică, din cauza fricii față de posibilele
accidente, fenomene meteorologice, condiții meteo
nefavorabile, interacțiunii cu animale sălbatice și chiar
a interacțiunii cu persoane străine.
În prezent, există nenumărate dovezi
științifice legate de contribuția mediului înconjurător
și a activităților în aer liber la procesul de învățare și
dezvoltare a copiilor.
Majoritatea cercetătorilor și-au exprimat
motivele pentru care au considerat mediul înconjurător
atât de valoros pentru întreaga dezvoltare a copiilor.
Printre acestea, enumerăm abilități motrice grosiere
și fine, abilități intelectuale, abilități sociale, precum și
abilități senzoriale. Întreaga dezvoltare a copiilor poate
fi bine susținută în aer liber, atât timp cât este adaptată
în mod adecvat.
Modalitatea prin care copiii își petrec timpul
liber (de exemplu, prin faptul că sunt activi social sau
fizic sau inactivi) poate afecta activitățile de agrement la
vârsta adultă. Copiii și adolescenții care au activat într-o
varietate de activități fizice sunt de asemenea mult mai
activi ca adulți. Mai mult, în funcție de activitățile de
timp liber agreate și practicate, acestea pot determina
un risc crescut sau scăzut de a dezvolta boli în viitor.
De exemplu, s-a dovedit că o activitate fizică constantă
contribuie la sănătatea fizică și psihică a individului, în
timp ce utilizarea excesivă a canalelor de social media
a fost raportată ca generând prejudicii asupra sănătății
fizice și mintale.
În trecut, copiii aveau mai mult timp liber
pentru a face diferite tipuri de activități în aer liber, cum
ar fi jocuri, plimbări în parc și altele. În prezent, din cauza
competitivității crescute și a activităților educaționale,
acest timp este ocupat de activități solicitante din punct
de vedere intelectual, fără a lăsa corpului posibilitatea
de exprimare și organismului o pauză pentru oxigenare
și activitate fizică.
Studiile arată că atunci când sunt suprasolicitați
cei mici se simt adesea copleșiți și presați, iar acest
lucru duce la probleme de comportament și tulburări
emoționale.
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Conform Academiei Americane de Pediatrie,
copiii învață prin joc, dezvoltându-și astfel abilități
cognitive și motorii importante. În consecință, timpul
liber trebuie dedicat jocurilor, activităților de echipă și
activităților individuale.
Activitățile outdoor se referă la activitățile
de agrement în aer liber, departe de limitele și
confortul cadrului urban. Activitățile outdoor se pot
desfășura pe munți, pe coastă, pe râuri, în aer, în păduri
sau pur și simplu în mediul rural.
Cicloturismul montan (Mountain bike) se
situează, după drumeția montană, pe locul secund în
rândul activităților practicate outdoor în sezonul estival.
Practicarea ciclismului conferă copiilor
un grad ridicat de funcționalitate al organismului și
totodată dezvoltă o serie întreagă de alte abilități:
îndemânare rutieră, care ulterior se va dovedi utilă
când se vor regăsi în postura de participanți la trafic,
spirit de echipă, dorință de autodepășire, capacitate
de rezolvare a problemelor, creștere a stimei de sine și
cultivarea unui stil de viață sănătos.
Alegeri la îndemână sunt caiacul, drumețiile
și schiul, activități practicate în zilele noastre în scop
recreativ, însă care odinioară erau folosite pentru a
obține mâncare, a explora noi locuri în vederea stabilirii
unui așezământ și a parcurge distanțe lungi.
Conexiunea indivizilor cu natura, cu alți
oameni și cu ei înșiși conduce la obținerea simultană a
unor serii de efecte pozitive.
Activitățile outdoor oferă posibilitatea
contactului direct cu natura, reprezintă o sursă de
experiențe de învățare, un mediu relaxant, liber, fără
constrângerile pe care le aduc „cei patru pereți ai unei săli
de clasă", pot oferi copiilor nenumărate provocări, astfel
încât procesul de învățare devine puternic. Totodată,
activitățile outdoor facilitează procesul de învățare al
copiilor care întâmpină astfel de dificultăți, oferind un
climat inedit de învățare, ce le permite copiilor care au
un nivel scăzut de performanță școlară și, în mod uzual,
întâmpină dificultăți de învățare să devină motivați.
Modelul, valabil și în zilele noastre, după care
se ghida Kurt Hahn, fondatorul primei școli de Educație
Experiențială Outdoor – Outward Bound, în 1941, este
sintetizat de următorul citat: „Consider că principala
sarcină a educației este să asigure supraviețuirea
următoarelor calități: o curiozitate inovatoare, o voință
invincibilă, tenacitate în atingerea țelului, lepădare de
sine și, deasupra tuturor, compasiune!”
Asociația Door2outdoor
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Avantajele conturării
unui plan alimentar săptămânal
pentru întreaga familie

P

Perioada de abundență alimentară pe care o trăim,
multitudinea de produse procesate consumate în
defavoarea mâncării gătite acasă, sedentarismul tot
mai accentuat fac ca rată obezității infantile să fie în
creștere, atât la nivel global, cât și în România.
Programul încărcat și, uneori, haotic pe care îl au
adulții și copiii zilelor noastre ne-a adus în punctul în
care nu mai acordăm meselor în familie importanţa
cuvenită. Ne-am pierdut conexiunea cu mâncarea din
farfurie, dar și cu membrii familiei. Unul dintre cele mai
mari cadouri pe care ni le putem face sunt obiceiurile
sănătoase.
Atunci când mâncăm împreună, în familie, creștem
consumul de legume și fructe proaspete. Mâncăm mai
echilibrat, cu mai puține grăsimi saturate (provenite din
margarină, ulei rafinat) și cu mai multă atenție atunci
când vorbim de calitatea și cantitatea ingredientelor.
Copiii care mănâncă alături de părinții lor au șanse mai
mari să aibă o greutate normală și să nu dezvolte boli
asociate obezității, atât în perioada copilăriei, cât și la
maturitate.

Avantajele meselor în familie
 C
 onectare – atât între membrii familiei, cât și a
fiecăruia dintre ei cu mâncarea din farfurie. Atunci
când ești liniștit și relaxat la masă, simți gustul
alimentelor din farfurie, te bucuri de mâncare și de
companie.
 R
 utina și sentimentul de apartenență
– prepararea împreună a felurilor de mâncare
preferată sau reinterpretarea altora, deja consacrate
în tradiția culinară a familiei, testarea de noi gusturi
și ingrediente ajută la formarea zestrei culinare,
la editarea sau menținerea obiceiurilor alimentare
sănătoase.
 Î mbunătățirea digestiei – mâncarea pregătită
acasă conține mai multe legume și salate, implicit
mai multe fibre, care îmbunătățesc digestia, facilitând
absorbția de vitamine, minerale și nutrienţi.
 S
 căderea riscului apariției obezității – mai
puține grăsimi saturate, zahăr și sare în exces, dar și
prin controlul dimensiunii porțiilor.

www.agricola.ro

Folosind rețetele și informațiile din acest
ghid, poate fi conturat foarte ușor un plan
alimentar săptămânal pentru întreaga familie.
Planul alimentar, folosit ca un instrument,
ajută la organizarea mai bună a timpului, a
conținutului farfuriei și a bugetului. Avantajele
folosirii lui pe termen lung sunt legate de:
 ontrolul calității și cantității ingredientelor din farfurie;
C
A
 ccesul foarte la îndemână la alimente curate;
C
 ontrolul facil al porțiilor;
R
 educe și previne risipa alimentară;
Ajută la economisirea de bani, timp și energie

investite în mâncare și prepararea ei;
 Aduce, la pachet, întreaga gamă de nutrienți necesari
organismului (micro sau macro nutrienți);
 V
 arietate de ingrediente pe cât posibil de sezon.






Atunci când concepem un plan alimentar
săptămânal pentru întreaga familie, este
recomandat să avem în vedere schema farfuriei
corecte:
 jumătate din farfurie trebuie să conțină: legume crude
(roșii, ardei, castraveți, apio, ridichi, țelină, morcovi,
varză, sfeclă roșie, andive, gulie) și salate (salată
verde, rucola, spanac, valeriană, kale) sau legume
bogate în apă (fasole verde, broccoli, conopidă,
dovlecel, varză, morcov, varză de Bruxelles, vinete,
sparanghel) gătite al dente prin fierbere, la abur,
blanșare, înăbușire sau la cuptor;
 u
n sfert din farfurie trebuie să conțină proteine de
origine animală (carne albă sau roșie, peşte, fructe
de mare, ouă ecologice, brânzeturi cu procentaj
mediu de grăsime) sau de origine vegetală (tofu,
ciuperci, linte, năut, mazăre, fasole);
 c
elălalt sfert de farfurie este format din legume cu
amidon (cartof, cartof dulce, porumb) sau cereale
integrale (pâine din făină integrală, paste din făină
integrală). Fructele se consumă ca gustare, în prima
parte a zilei, între micul-dejun și prânz, de preferat.
Conceperea și implementarea planului alimentar
ajută și la conturarea dietei curcubeu (fructe și legume
variat colorate, care asigură paleta cât mai completă
de vitamine și minerale necesare organismului) pe
parcursul întregii săptămâni.
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Pentru că este dificil și uneori nerealist să mâncăm
în cadrul aceleiași mese sau de-a lungul unei zile fructe
și legume cât mai divers colorate, o săptămână este
timp suficient (și organizat) să facem acest lucru.

Etape ale unui meal planning
rapid
 S
 tabilește/negociază împreună cu familia 3-4 tipuri
de mese principale (mic-dejun, prânz și cină).
 T
 rasează pe hârtie o schemă, pe zile, a felurilor de
mâncare alese.
 N
 otează în dreptul lor ingredientele necesare.
 V
 erifică în frigider, congelator și cămară ingredientele
necesare, cu prioritate pentru alimentele care
urmează să expire.
 Fă o listă de cumpărături cu ingredientele necesare.
 C
 umpără la final de săptămână ingredientele de pe
listă.
 P
 regătește, în avans, minimum un fel principal pentru
prânz și unul pentru cină, pentru primele zile
lucrătoare ale săptămânii.

Cum citim corect o etichetă
de produs? Cum alegem
sănătos, informat și asumat?
Odată stabilite felurile de mâncare și notată lista de
cumpărături, achiziția ingredientelor este o altă etapă
importantă, poate cea mai importantă. Procentajul
mare de alimente procesate și ambalate de la raft ne
obligă la o atenție sporită în momentul achiziției, prin
citirea etichetei.
Atunci când analizăm eticheta unui produs ambalat
și procesat, trebuie să știm că primul ingredient este
cel care se află în cantitatea cea mai mare. Ordinea
ingredientelor este scrisă în ordinea descrescătoare
în care ingredientul se află în conținutul produsului.
Spre exemplu, dacă pe ambalajul unei ciocolate primul
ingredient este zahărul, cel de-al doilea laptele praf și
cel de-al treilea untul de cacao, înseamnă că ciocolata
respectivă are mai mult zahăr decât lapte praf și mai
mult lapte praf decât unt de cacao în compoziție.
Produsele cu vitamine și minerale adăugate (calciu,
fier, vitamina C sau vitamina D) sunt, de obicei, produse
foarte rafinate, cu un aport mare de calorii goale.
Strategia de a adăuga vitamine și minerale este o parte
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a planului de marketing pentru a crește vânzările, nu
pentru a face un produs mai sănătos.
Sucurile de fructe provenite din concentrat de suc de
fructe sunt produse din care a fost extrasă apa pentru a
ocupa mai puțin spațiu în timpul transportului. Ulterior,
apa a fost adăugată și produsul pasteurizat. Doar că,
în timpul procesului de extragere și adăugare a apei,
o parte din aroma fructelor se pierde. Astfel, pentru
a păstra gustul bun al sucului obținut din concentrat,
producătorii completează cu zahăr, îndulcitori (maltoză,
dextroză, sirop din porumb sau orez), aditivi și arome
artificiale.
Produsele pe al căror ambalaj este
menționat „fără zahăr adăugat” au cantități
mari de îndulcitori, mult mai nocivi pentru
organism decât zahărul. Iată câteva exemple
de îndulcitori de care trebuie să ne ferim, la fel
de mult cum evităm produsele cu zahăr rafinat:
 A spartamul este un îndulcitor artificial care se
regăsește în peste 6.000 de produse ambalate și
procesate. Consumul de aspartam nu doar că nu ajută
în procesul de slăbire, dar vine la pachet cu reacții
adverse puțin cunoscute: migrene, blurarea vederii,
greață, vărsături, insomnie, crampe abdominale,
dureri și inflamarea articulațiilor, depresie, pierderi de
memorie, modificarea ritmului cardiac.
 Z aharina este cel mai vechi îndulcitor artificial,
descoperit întâmplător în 1987, de către Remsen și
Fahlberg, în încercarea de a obține o nouă vopsea,
utilizând derivați pe bază de cărbune. Foarte mult timp
a fost recomandată diabeticilor, pentru că are indice
glicemic 0 și nu are calorii. Studiile recente au arătat
însă că un consum regulat de zaharină poate distruge
bacteriile bune din sistemul digestiv, crește riscul
apariției obezității, diabetului și sindromului de colon
iritabil.
 S iropul de arțar este un mix de zaharuri care se
formează atunci când seva de arțar este fiartă până se
transformă într-un sirop gros. Siropul de arțar conține
însă o cantitate mare de sucroză (zahăr), 60 g la 100 g
de produs.
Atunci când nu cunoaștem toate denumirile
îndulcitorilor artificiali, pentru a afla cantitatea de zahăr
dintr-un produs, verificăm valorile nutriționale de pe
ambalaj, mai exact, cantitatea de zaharuri. Împărțim la
4 gramele de zaharuri și aflăm câte lingurițe de zahăr
are produsul respectiv.
Produsele sărace în grăsimi sau carbohidrați sunt,
de asemenea, pline de zahăr și îndulcitori. Această
metodă este practicată pentru a păstra gustul bun,
care se pierde atunci când produsul este sărăcit de
grăsimi sau carbohidrați.
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Cum știm care sunt grăsimile
bune de pe lista alimentelor
ambalate? Care sunt tipurile
de grăsimi și pe care să le
alegem pentru sănătatea
noastră?
Există trei tipuri de grăsimi pe care le
întâlnim zilnic în alimente, fie ele naturale,
ambalate sau procesate:
 G
 răsimi săturate: sunt grăsimile care rămân în stare
solidă la temperatura mediului ambiant. Sunt grăsimi
„independente”, pe care organismul le sparge și le
metabolizează greu. Din categoria grăsimilor săturate fac
parte carnea roșie, untul, brânzeturile, slănina, untura,
grăsimile animale în general. Consumul lor în exces crește
colesterolul rău, dar nu scade nivelul colesterolului bun.
Uleiul de palmier este grăsimea saturată care
ocupă un loc fruntaș în alimentația zilnică. Este
cel mai ieftin și cel mai productiv ulei din lume.
Se găsește în majoritatea produselor ambalate.

organism o sursă importantă de Omega 3, cu
efect antiinflamator, ajută memoria, puterea de
concentrare și previne îmbătrânirea cerebrală.
Sunt un aliat al corpului pentru un metabolism
bun, pentru imunitate, musculatură sănătoasă și
frumusețea pielii. Atenție însă la faptul că sunt la fel
de sănătoase pe cât sunt de calorice.
Uleiul este un condiment, nu un aliment, și trebuie
adăugat în mâncare cu lingura, nu cu sticla.
Pregătirea în avans a anumitor ingrediente
este ultima etapă care transformă un plan
alimentar săptămânal din partea teoretică,
schițată pe hârtie, în partea aplicabilă,
concretă. Pașii unui meal preparat eficient
sunt următorii:
 F
ierbe în avans orezul, pastele integrale, quinoa,
hrișca sau meiul și depozitează-le în frigider, în
recipiente de sticlă cu capac.
 F
ierbe în avans lintea, fasolea, năutul, mazărea și
depozitează-le în frigider, în recipiente de sticlă cu
capac. Sau folosește legume conservate, care
conțin, pe lângă leguminoase, doar apă și sare.
 C
 urăţă, spală și usucă bine de apă legumele.

Grăsimile saturate trebuie consumate cu moderație și
doar în asociere cu salate și legume crude, sau gătite
foarte puțin, în cadrul aceleiași mese.
 G
 răsimile trans sunt grăsimi saturate „făcute de
mâna omului”, adică transformate și rafinate prin
diverse procedee. Cele mai cunoscute grăsimi de
tip trans sunt margarina și uleiurile vegetale rafinate.
Acest tip de grăsimi sunt cele mai nocive pentru
organism. Nu doar cresc colesterolul rău, dar îl și scad
pe cel bun. Îngroașă arterele și cresc riscul apariției
bolilor cardiovasculare. Nu ar trebui consumate
niciodată. Se regăsesc pe lista produselor ambalate
sub diverse denumiri, cel mai des întâlnite fiind:
grăsime vegetală trans, ulei vegetal hidrogenat.
 G
 răsimile nesaturate: sunt grăsimi sănătoase,
care se găsesc în natură. Avocado, nuci, alune și
semințe crude, dar și uleiuri presate la rece. Sunt o
sursă importantă de energie pentru organism, ajută
la dezvoltarea creierului, protejează organele interne
și sprijină procesul de slăbire, acolo unde este
nevoie. Trebuie integrate zilnic în alimentație, fie că
vorbim de mesele principale sau de gustări.
 itaminele din salate și legume crude sunt mai ușor
V
asimilate de organism în prezența grăsimilor saturate.
răsimile nesaturate cresc nivelul colesterolului
G
bun (HDL) și scad nivelul colesterolului rău (LDL).
Consumul de grăsimi nesaturate reprezintă pentru
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 S
 pală și șterge bine fructele.
 S
 pală, zvântă bine de apă frunzele verzi și păstrează-le
în frigider, într-un vas (sau chiar în uscătorul de salată),
acoperite cu un șervețel de hârtie și folie alimentară.
Sau folosește varianta gata spălată, la pungă.
 F
 ierbe ouăle pentru micul-dejun și salate.
 P
 regătește dressingul pentru salate: într-o sticlă sau
recipient de sticlă care se va păstra la frigider,
amestecă ulei presat la rece, suc de lămâie / oțet
de mere / oțet balsamic, sare, piper, ierburi uscate.
 P
 orționează carnea și peștele și congelează separat
porțiile pentru un preparat.
 D
 acă alegi salate pentru masa de prânz, pune cu o
seară înainte toate ingredientele într-un borcan
cu pedală sau orice recipient de sticlă cu capac,
în această ordine, pentru a le păstra proaspete și
întregi:
 ingrediente uscate: carne / paste / orez / quinoa
/ brânză tare / semințe;
 legume tari, rezistente la umiditate: castraveți,
ardei gras, ardei capia, țelină apio, măsline,
morcovi, sfeclă roșie, țelină rădăcină;
 legume moi: roșii, avocado;
 frunze verzi;
 d
 ressingul se adaugă în momentul servirii.
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Cum prevenim risipa
alimentară?
Atunci când stabileşti planul alimentar și faci
lista de cumpărături:
 C
 umpără doar ceea ce este pe listă, cu maximum
1-2 abateri;
 F
olosește ingredientele deja existente, cu prioritate
pe cele care expiră;
 N
 u cumpăra alimente în pachete mari, economice,
dacă tu și membrii familiei nu consumați cu
preponderență acel tip de aliment;
 F
 olosește în salate și sendvişuri resturile de friptură,
peşte sau legume coapte;
 C
 ongelează până la 2 săptămâni porțiile de
supă, tocăniță sau sos roșu pentru paste rămase
nemâncate;
 C
 ongelează legumele proaspete nefolosite. Pot
deveni bază pentru mâncare, supă-cremă sau
smoothie;
 C
ongelează fructele care dau semne de alterare.
Pot deveni ingrediente pentru smoothie, îndulcitori
pentru deserturi sau înghețată cu iaurt;
 C
 ongelează brânzeturile tari pentru a fi rase peste
paste, pizza sau supe de legume;
 D
 epozitează corect alimentele. Păstrează uleiurile
presate la rece, nucile și semințele crude în spații
răcoroase și aerisite, ferite de lumina directă a
soarelui, pentru a preveni oxidarea.
Porții zilnice recomandate copiilor cu vârsta de
6-12 ani:

 P
 aste fierte – 50 g/zi;
 P
 âine integrală – 100 g pe zi, sau cereale integrale
– 3-4 linguri/zi;
 U
 lei, în salate și mâncare – 2 linguri pe zi;
 U
 nt – 10 g.
Organizația Mondială a Sănătății recomandă,
începând cu anul 1990, consumul a minimum 5 porții de
fructe și legume pe zi (o porție înseamnă 80 g, deci un
total de 400 g). Anul 2022 este însă deficitar în calitatea
aerului respirat, în activitatea fizică pe care o fac copiii
noștri. Stresul și cantitatea mult mai mare de sare, zahăr
și grăsimi conținută de alimentele procesate nu ajută
nici ele deloc. Drept care cele 5 porții recomandate în
1990 nu mai sunt, cel mai probabil, de ajuns.
În Franța, de exemplu, recomandarea oficială este
de 10 porții de legume și fructe pe zi, adică 800 g.
O medie între cele două poate fi însă considerată mai
potrivită și ușor de implementat, cu accent pe cantitatea
de legume din farfurie.
Iată ce înseamnă, ochiometric, 100 g de fructe
sau legume: • o mână generoasă de fasole verde,
• 3 florete mari de broccoli sau conopidă, • 1 tijă și
jumătate de apio, • o roșie medie, • un ardei gras, •
un morcov mare, • 6 felii nu foarte subțiri de castravete
Fabio, • o pungă mare de salată, • 6 ridichi medii, • o
mână mare de afine, • două caise, • trei sferturi de măr
mediu, • un sfert de dovlecel mediu, • 1 felie groasă de
varză, • aproximativ 20 de fructe de zmeură.

Modul de preparare
a alimentelor

 C
 arne (pui, curcan, bibilică, prepeliță, peşte, vită,
carne slabă de porc, iepure) - 100-120 g/zi;

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:

 O
 uă – 1 ou la 2 zile;

LEGUME

 B
 rânză de vaci, telemea, caș, urdă, mozzarella,
Gouda – 50 g/zi;

 F
 olosiți cât mai puțină apă în timpul fierberii;

 L
 apte, iaurt, chefir, sana – varianta simplă, integrală
– 300 ml/zi;

 L
 egume – cât de multe, în salată, fierte, la abur sau
cuptor;
 F
 ructe de sezon – 250-300 g/zi;
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 C
 artofi copți sau fierți – 150-200 g/zi;

 L
 ăsați apa să fiarbă timp de 1 minut, înainte de a
adăuga legumele;
 M
 âncarea trebuie gătită la foc mic, nu clocotită;
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 P
ăstrați apa în care au fiert legumele și folosiți-o
pentru supe sau sosuri;
 G
 ătiți legumele cât mai puțin posibil. Trebuie să aibă
o textură fragedă și fermă, nu zemoasă și moale;
 P
 uneți legumele crude în apă clocotită, nu rece. În
acest fel se reduce la jumătate pierderea de vitamina
C;

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;
 S
 emințele de in și susan se râșnesc înainte de a fi
consumate, deoarece stomacul nu are capacitatea
de a le digera. După râșnire pot fi depozitate în
recipiente de sticlă cu capac și păstrate la frigider
până la două săptămâni.

 P
 entru 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;

CARNE

 M
 âncărurile de legume este de preferat 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;

 A
 bsorbția 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;

 N
 u adăugați sare în apa de gătit, deoarece se distrug
vitamina C și câteva din vitaminele complexului B;
 F
 ierul din frunzele verzi (spanac, salată verde,
rucola) se absoarbe mai bine în organism dacă sunt
consumate în prezența vitaminei C (suc de lămâie,
ardei gras roșu);
 P
 uneți legumele congelate în apa care fierbe, imediat
ce le-ați scos din congelator. Nu le decongelați
înainte;
 F
 olosiți vase de lut, sticlă, yena, pentru gătit;
 C
 ele mai sănătoase modalități de preparare
a legumelor sunt coacerea, gătirea la abur și
fierberea. Prăjirea alimentelor se exclude.
LEGUMINOASE ȘI CEREALE

 În cadrul unui stil de viață sănătos, carnea poate fi
gătită la cuptor (căldură uscată) sau fiartă, înăbușită,
la abur (căldură umedă);

 P
 entru 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;
 P
 entru a elimina riscul contaminării cu paraziți, mai
ales în contextul unui sistem imunitar slăbit, gătiți
bine carnea! Fierul nu este afectat de gătit și nu trece
în lichidul de fierbere. Carnea în sânge și cea bine
făcută au la fel de mult fier;
 D
 acă folosiți apa 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;
 D
 acă nu folosiți supa obținută, puneți carnea direct în
apă clocotită, pentru a păstra substanțele nutritive.
Nutriționist Alina Trifu

 F
 asolea, 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.
NUCI ȘI SEMINȚE
 N
 ucile, 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
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mic - dejun
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Ingrediente
50 g ceapă verde
15 g usturoi
200 g zucchini
100 gr ardei gras roșu, tăiat
cuburi
30 ml ulei din sâmburi de
struguri
100 g roșii decojite conserve
8 ouă
sare / piper proaspăt râșnit /
oregano uscat
4 felii de pâine integrală cu
maia
30 ml ulei de măsline

175oC

MOD DE PREPARARE

mic- Shakshuka și bruschetta din pâine cu maia
dejun

C
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Ceapa verde, usturoiul zdrobit și ardeiul gras se
înăbușă în puțină apă și ulei din sâmburi de struguri.
Se adaugă câteva cubulețe de dovlecel, roșiile decojite
și zdrobite, sare, piper proaspăt râșnit și oregano
uscat.
Se fierbe sosul 10-15 min la foc mic. Cu lingura se
fac adâncituri, pune câte un ou în fiecare adâncitură și
continuă gătirea cu capac până când ouăle sunt gata.
Se mănâncă alături de bruschette din felii de pâine

30 de minute

integrală prăjită ușor, frecate cu un cățel de usturoi și
stropite cu ulei de măsline.

tips&tricks

Îți poți face și t u pâine cu maia, în casă. Dar ce es te maiaua?
Es te ingredient ul care ajută la fermentarea aluat ului de

orice fel, care are nevoie de drojdie. Maiaua se face din apă
și făină integrală sau de secară, fără zahăr, miere, sare, ulei
sau alte ingrediente. Pâinea cu maia es te mult mai gus toasă.
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MOD DE PREPARARE

mic- Sendviș cald cu avocado si șuncă de Praga
dejun

F

Feliile de pâine integrală se rumenesc în toaster, se
ung în mod egal cu cremă de avocado (în prealabil
păsată și amestecată cu puțin suc de lămâie și o
lingură de iaurt grecesc). Deasupra se pun 50 g
șuncă de Praga și frunze de salată. Se adaugă a
doua felie de pâine, ca un capac, și se mănâncă
alături de bastonașe de legume crude (morcov, ardei
gras roșu și castravete).

tips&tricks

Dacă ai cumpărat un avocado crud, nu-i s t res. exis tă mai multe

modalități prin care poți să grăbești procesul de coacere al aces t uia:
lasă-l la temperat ura camerei, înt r-o pungă din hâr t ie împreună
cu o banană, o roșie sau un măr, sau învelește-l înt r-un ziar și
lasă-l la temperat ura camerei t imp de 2-3 zile.

La fel de bine, poți lucra rețeta și cu avocado congelat.

Poți pune în sendviş, în loc de salată, frunze de
rucola sau spanac.

25 de minute

Ingrediente
pentru
4 persoane
8 felii pâine integrală
200 g șuncă de Praga
2 buc. avocado ajuns la
maturitate
1 lingură mai consistentă iaurt
grecesc
6 foi mai mari frunze de
salată
100 g morcovi
100 g castravete
100 g ardei gras roșu, tăiat
bastonașe
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Ingrediente
200 g fulgi de ovăz
800 ml lapte de migdale
neîndulcit sau alt fel de lapte
4 lingurițe unt de arahide
scorțișoară
4 lingurițe fulgi nuca de cocos
200 g zmeură
100 g afine
2-3 rămurele de mentă

MOD DE PREPARARE

mic- Porridge cu ovăz, unt de arahide și zmeură
dejun

F
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Fulgii de ovăz se fierb în lapte de migdale câteva
minute sau până când lichidul este aproape absorbit.

20 de minute

tips&tricks

La final se adaugă scorțișoara, fulgii de cocos, nuca,
1 linguriță cu unt de arahide și fructele de pădure.

Nu cumpăra cel mai ieft in unt de arahide! Copilul tău are

Se garnisește cu frunze de mentă.

Ce ai spune să îți pregăteșt i chiar t u unt ul de arahide?

nevoie de un produs de calitate.

250 g arahide crude, 1 lingură de miere, 2 linguri ulei de arahide,
un praf de sare și un blender bun!
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MOD DE PREPARARE

mic- Baghetă cu humus, cu sfeclă roșie şi ou fiert,
dejun alături de bastonașe de legume

S

Se prepară humusul: năutul se pune într-un blender
împreună cu pasta de susan, sucul de lămâie, sfecla
coaptă, sare și piper.

pun rondele de ou fiert. Lângă acest sendviş delicios
vor fi servite bastonașe de morcov și ardei gras,
presărate cu puțin ulei de măsline și un praf de sare.

Se procesează până devin o pastă tartinabilă. Se
gustă din nou și se asezonează dacă este cazul.
Se fierb ouăle (consistenţă tare), 10 minute din
momentul clocotirii apei.

tips&tricks

Se răcesc și se taie rondele. Se ung felii de
baghetă (50 g) cu pastă de humus, iar deasupra se

Dacă vrei să fierbi năut ul acasă, lasă-l de cu seară la înmuiat.
Clătește-l și pune-l la fier t cu un păs târnac și un morcov.

Schimbă-i apa de 2-3 ori până fierbe complet, exact ca la
fierberea fasolei.

30 de minute, în cazul în care este fiert nautul

Ingrediente
200 g baghetă integrală
240 g năut fiert
30 g tahini
1-2 linguri suc de lămâie
sare / piper proaspăt râșnit
50 ml ulei de măsline
50 g sfeclă roșie coaptă
4 ouă
150 g morcovi
150 g ardei gras
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salată
100 g ardei gras, tăiat cuburi
150 g roșii, tăiate cubulețe
150 g castraveți, tăiați felii,
sferturi
2-3 fire de mărar

Ingrediente
4 lipii integrale
200 g ciuperci
3 fire ceapă verde
2 linguri ulei de măsline
100 g salam de Sibiu
200 g brânză Gouda
100 g ardei gras „tricolor”,
tăiat fâșii

MOD DE PREPARARE

mic- Tortilla cu ciuperci, salam de Sibiu,
dejun alături de salată cu legume crude

C
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Ciupercile nu se spală! Se șterg cu o cârpă umedă,
se taie felii și se sotează cu partea albă de la ceapă
(tăiată mărunt) și ulei de măsline.
1 foaie de lipie integrală se așază într-o tigaie
antiaderentă și se încălzește ușor. Pe jumătatea ei
se pun feliile de ciuperci răcite, cele sotate în prealabil,
4-5 felii salam de Sibiu și 2 felii brânză Gouda. Se
rulează și se țin în cuptorul nu foarte încins până
când se topește brânza Gouda. Se mănâncă alături

20 de minute

de salată din cuburi de castravete, ardei gras și roșii
presărate cu puțin mărar tăiat mărunt.

tips&tricks
Tor t illa o poți pregăt i în casă din 250 g făină, un praf de

sare, 3 linguri de ulei de s t ruguri, 150 ml apă caldă. Faci un
aluat pe care îl înt inzi sub formă de t ur te și îl vei coace în
t igaie sau pe tablă.
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MOD DE PREPARARE

mic- Pancakes îndulcite cu banană
dejun

S

Se bat ouăle câteva minute, până devin o masă
compactă în care se adaugă untul topit, laptele și
banana pasată cu furculița.
Apoi, cu ajutorul unui mixer, se amestecă
ingredientele solide (făina integrală, nuca de cocos,
praful de copt și vanilia) și se omogenizează cu cele
lichide. Se adaugă afinele.
Se coc într-o tigaie antiaderentă unsă cu puțin ulei
din sâmburi de struguri, punând câte o lingură mare

de aluat pentru fiecare pancake. Se rumenesc pe
ambele părți și se pot consuma cu un plus de fructe
de pădure.

tips&tricks
Dacă vrei pancakes mai pufoase, bate ouăle cu un mixer și,
când devin o masă de spumă, at unci adaugă unt ul topit!

40 de minute

Ingrediente
2 ouă
4 linguri cu vârf făină integrală
2 linguri fulgi nuca de cocos
100 ml lapte
1 banană mare
2 linguri ulei din sâmburi de
struguri
1 ceașcă afine
1 linguriță praf de copt
esență de vanilie
fructe de pădure, proaspete,
suplimentar pentru momentul
servirii
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Ingrediente
6 ouă
1 lingură de pătrunjel verde,
tăiat mărunt
150 gr ricotta
100 g mozzarella
100 g ardei capia
150 g salată verde
100 g roșii
30 ml ulei de măsline
Sare

30 de minute

MOD DE PREPARARE

mic- Wrap din omletă, cu ricotta și mozzarella,
dejun cu salată de roșii

O
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Ouăle se bat cu o furculiță, delicat, fără să facă
spumă. Efectuăm această operațiune pentru a obține
o foaie compactă, altfel riscăm să se rupă în momentul
rulării.
După omogenizarea lor se amestecă cu pătrunjel
și un praf de sare. Omleta se coace sub forma unei
clătite pe care o vei umple cu un amestec de ricotta,
ardei gras roșu tăiat brunoise și cuburi de mozzarella

proaspătă și fâșii de ardei capia roșu, și se taie rondele.
Se mănâncă alături de salată verde cu roșii, ulei de
măsline, sare.

tips&tricks

Mozzarella se poate înlocui și cu o brânză tar t inabilă de capra.
Încearcă să int roduci în alimentație și variante alternat ive la
lactatele de vacă.
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PRÂNZ
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Ingrediente
600 g piept de pui fără piele
și os
50 g ceapă verde
100 g ardei capia
300 g morcovi
250 g conopidă congelată
200 ml bulion din roșii
30 ml ulei din sâmburi de
struguri

salată
200 g varză roșie
oțet de mere
5 g mărar
30 ml ulei de măsline
50 g miez crud semințe de
floarea-soarelui

170oC

2 ore

MOD DE PREPARARE

Prânz Shepherd’s pie cu carne de pui și salată de varză roșie

M

Morcovii se taie rondele mari și se fierb într-o
crăticioară. Când sunt fierți, adăugați peste ei conopidă
decongelată și le mai dați un clocot împreună, după
care, cu ajutorul unui blender, îi transformați în piure.
Asezonați cu sare.
Carnea de pui se toacă și se înăbușă în apă și ulei
din sâmburi de struguri. Se adaugă ceapă verde tăiată
fin, ardei capia tăiat cubulețe și, când aceștia sunt
pătrunși, turnați bulion de roșii.
Se condimentează și se pune într-un vas pentru
cuptor. Deasupra se așază piure din morcov și
conopidă și se coace „plăcinta” în cuptorul încălzit în

www.agricola.ro

prealabil la 170 °C până se rumenește, aproximativ
30-45 de minute.
Cât timp avem la cuptor plăcinta, pregătim
salata, astfel: varza roșie tăiată fin se stropește cu
oțet de mere / suc de lămâie, se adaugă mărar, sare,
piper proaspăt râșnit, ulei de măsline, miez crud de
semințe de floarea-soarelui.

tips&tricks
Salata

de

varză

se

condimentează

în

moment ul

as tfel evităm oxidarea și înmuierea legumelor.

servirii;
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MOD DE PREPARARE

Pulpe
de
pui
la
cuptor
cu
legume
curcubeu
Prânz
și sos de avocado, iaurt și usturoi

P

Pulpele de pui se condimentează cu ierburi de
Provence, sare și piper. Se gătesc la cuptor alături
de buchetele de broccoli, cartof dulce tăiat cuburi,
morcov, ardei gras galben și roșu condimentate cu
sare, piper proaspăt râșnit, ierburi de Provence și
ulei din sâmburi de struguri.
Se mănâncă alături de sosul menționat: pulpă
avocado, sare, usturoi, pătrunjel și iaurt, toate

transformate într-o cremă consistentă cu ajutorul
unui blender vertical.

tips&tricks
Congelează us t uroiul înainte de a-l găt i în aces t sos. Nu are
gus t ul atât de puternic și nici nu produce reflux gas t ric sau
senzație de arsuri.

175oC
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Ingrediente

sos

4 bucăți pulpe de pui fericit
300 g broccoli
200 g cartof dulce
250 g morcovi
200 g ardei gras galben / ardei
gras roșu
30 ml ulei din sâmburi de
struguri
Sare / piper proaspăt râșnit
1 linguriță ierburi de Provence

2 buc. avocado, copt
iaurt grecesc, 2% grăsime
20 g usturoi
5 g pătrunjel

1 oră

www.agricola.ro

Ingrediente
500 g file de lup-de-mare
450 g quinoa
2 buc. avocado
120 g morcovi
15 g pătrunjel
sare/turmeric
suc de lămâie
1 lingură pătrunjel verde tăiat
mărunt

150oC

MOD DE PREPARARE

Prânz Salată caldă cu file de peşte, quinoa, avocado
și morcov

I
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Important!
Quinoa se spală cu apă rece înainte de folosire și se
lasă la prehidratat.
Se fierbe într-o cantitate dublă de apă față de
volumul semințelor. În momentul în care apa începe să
fiarbă, adăugăm quinoa. Reducem focul la minimum
pentru încă 15-20 minute și acoperim vasul cu un
capac. Cât lăsăm să se răcorească quinoa, pregătim
peștele.
Fileurile de peşte se taie cuburi, se condimentează
și se vor găti la cuptor, la 150 °C, timp de 15 minute.

1 oră

Se amestecă quinoa fiartă cu felii de avocado,
morcov ras, pătrunjel, sare, suc de lămâie, turmeric și
cuburile de peşte.

tips&tricks
Alege un pește mai mare, chiar dacă îți mai rămân bucățele
din el. Oasele se aleg mai ușor! Din oasele de pește poți pregăt i
o supă numai bună at unci când găteșt i o ciorbă pescărească!

27

MOD DE PREPARARE

Prânz Salată caldă cu linte, piept de pui și legume

P

Pieptul de pui se taie cubulețe, se condimentează
cu plante uscate și se gătește într-o tigaie cu o lingură
de ulei din sâmburi de struguri. La final se adaugă
usturoiul tăiat. Se amestecă cu lintea verde fiartă,
se adaugă măslinele fără sâmburi, tăiate rondele,
ardeii capia / gogoșarii tăiaţi fâșii, pătrunjelul, sarea,
piperul proaspăt râșnit.
Lintea verde se pune la fiert în apă rece cu o foaie
de dafin și un cățel de usturoi zdrobit. Nu se adaugă
sare în apă înainte de a da în fiert pentru că se

întărește! Raportul de apă este de 1 la 3.
Când dă în clocot se sărează și apoi se acoperă oala
cu capac; se lasă la foc mic încă 15 minute.

tips&tricks
Piept ul de pui se taie în cubulețe de maximum 1 cm. Dacă le
tai mai mici, rișt i să le usuci. Secret ul unor cubulețe de pui
suculente es te dat și de dimensiunea tăierii cuburilor.

45 de minute

Ingrediente
500 g piept de pui, fără os și
piele
1-2 linguri ulei din sâmburi
de struguri
2 căței de usturoi, tăiaţi
cubulețe mici
1-2 foi de dafin
1 cățel usturoi zdrobit, pentru
fiert lintea
condimente uscate, oregano
și busuioc, un praf
400 g linte verde
100 g măsline
200 g ardei capia sau gogoșar
5 g pătrunjel tăiat mărunt
sare/piper proaspăt râșnit
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Ingrediente
450 g mușchiuleț de porc
2 linguri de ulei de rapiţă
100 g praz, partea albă
180 g morcovi
100 g măsline tăiate rondele
sare / piper proaspăt râșnit
1/2 linguriță oregano uscat
30 ml ulei de răpită
200 gr roșii cuburi în suc
propriu

salată
150 g baby spanac
200 g castraveți
1 lingură de ardei gras roșu
tăiat brunoise
30 ml ulei de măsline
2 linguri cu miez crud de
semințe dovleac

1 oră

MOD DE PREPARARE

Mușchiuleț
de
porc
„vânătoresc”
cu
salată
de
baby
Prânz
spanac şi castraveți

M
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Mușchiulețul de porc se taie cubulețe și se
rumenește rapid în ulei de rapiţă. Se dă deoparte și
în același vas se înăbușă o bucată de praz și morcovii
tăiați rondele cu 100 ml supă de legume*.
* Vezi cum poți pregăti o supă instant din cojile
de la păstârnac și morcovi.
Se adaugă conserva de roșii și apoi se pun
mușchiulețul de porc şi măslinele și se gătește până
când carnea este făcută. Se condimentează cu sare,
piper proaspăt râșnit, oregano uscat.
Între timp pregătește salata amestecând într-un bol

baby spanac, castraveți tăiați rondele, cubulețele de
ardei, sare, ulei de măsline, presărată cu miez crud de
semințe de dovleac.

tips&tricks

* Poți pregăti o supă instant din cojile de la păstârnac și

morcovi, foarte simplu: legumele se spală foarte bine și se
curăţă cu un cuțit economic. Pui la fiert oala cu apă în care

adaugi în moment ul clocot ului cojile de la legumele menționate

și o mână zdravănă de cozi de pătrunjel. Lași la infuzat și
folosești în oricare dintre preparatele care necesită supă. Astfel
îți vitaminizezi mâncărurile și nu faci nici risipă alimentară.
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MOD DE PREPARARE

Ficăței de pui cu turmeric, piure de cartofi
Prânz (albi și dulci), salată de ardei copți și rucola

P

Pregătim prima dată piureul: cartofii albi se fierb în
coajă, după care se curăţă. În același timp, cartofii
dulci curățați de coajă și tăiați cuburi se vor fierbe și
ei timp de 15 minute. Când sunt fierți, se amestecă
cu ceilalți cartofi și se vor transforma în piure, cu
adaos de unt și lichid de fierbere de la cartofii dulci.
Ficățeii de pui se opăresc în prealabil și apoi
se gătesc în ulei de struguri și se condimentează
cu sare, turmeric, piper proaspăt râșnit, mărar și
usturoi. Între timp pregătim și salata din ardei copți

tăiați fâșii, rucola, suc de lămâie, mărar, sare, piper
proaspăt râșnit, ulei de măsline și semințe crude de
susan.

tips&tricks
Când alegi ardeii capia pent ru copt, caută-i pe cei tari, cu

coaja subțire și lucioasă, mai cărnoşi, care nu au pete. Dacă
poţi să-i alegi și drepți, ar fi ideal! Se vor coace mai bine și se
vor curăţa și mai ușor.

1 oră

Ingrediente
600 g ficăței de pui
2-3 linguri ulei din semințe de
struguri
2 căței usturoi, tăiați cubulețe
300 g cartofi albi
500 g cartofi dulci
sare / piper proaspăt râșnit /
turmeric
50 g unt
mărar

Salată
150 g rucola
150 g ardei capia copt
30 ml ulei de măsline
1 lingură de semințe de
susan, crude
mărar
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Ingrediente
600 g creveți decorticați
200 g dovlecei
150 g roșii tăiate cuburi
200 g paste în formă de scoici,
în diferite culori, din făină
integrală
100 g rucola
30 ml ulei din sâmburi de
struguri
usturoi
sare / piper proaspăt râșnit
30 ml ulei de măsline

MOD DE PREPARARE

Prânz Paste „scoici” cu creveți, legume și rucola

www.agricola.ro

C

Creveții se înăbușă în ulei de măsline cu 2 căței de
usturoi zdrobiți și oregano. Se adaugă cubulețele de
roșii și la final cele de dovlecel. Între timp, pastele se
fierb al dente în apă cu sare.
După fierbere se amestecă cu creveții în vasul în
care au fost gătiți. Pastele se servesc calde, cu o mână
de rucola deasupra, stropite cu puțin ulei din sâmburi
de struguri.

1 oră

tips&tricks
Dacă îți mai rămâne rucola după ce ai folosit cant itatea
necesară în rețetă și nu mai ai chef de o salată a doua zi,

pune-o înt r-un blender alăt uri de câteva jumătăți din miez
de nucă, ceva parmezan și ulei de măsline și t ransformă-le
înt r-o cremă care te va ajuta să dai un alt gus t pas telor
pregăt ite de t ine.
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CINĂ
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Ingrediente
80 g ceapă
60 g morcovi
30 g tijă apio
50 g ardei gras
150 g conservă roșii în suc
propriu (decojite)
200 g linte roșie
750 ml supă de legume
50 g semințe de pin
4 felii pâine integrală, din care
pregătiți crutoane (pâinea se
taie cuburi și se rumenește în
cuptor)
30 ml ulei din sâmburi de
struguri
sare / boia dulce
5 g pătrunjel

45 de minute - 1 oră

MOD DE PREPARARE

cină Supă-cremă din linte, cu semințe de pin și crutoane

Î
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Într-o oală se înăbușă (în ulei din sâmburi de struguri
și 1 ceașcă apă) ceapa tăiată mărunt, morcovul tăiat
rondele, tija apio și ardeiul gras tăiate cuburi. Se
adaugă 1 ceașcă roșii decojite și 1 linguriță boia dulce.
După 5 minute, se adaugă jumătate de litru de supă de
legume fierbinte și lintea roșie.
Se continuă fierberea, până când lintea este
fiartă. Se transformă în cremă cu ajutorul blenderului.
Ajustaţi cremozitatea cu restul de supă de legume,
dacă este cazul. Se sărează. Se poate servi cu puțin

suc de lămâie, semințe de pin rumenite ușor în tigaie,
crutoane din pâine integrală și verdeață proaspătă.

tips&tricks
Roșiile în bulion se înăbușă în prealabil la t igaie cu puțin
ulei din sâmburi de s t ruguri, us t uroi și plante aromat ice.

As tfel mai scad din cant itatea de apă pe care o găsim în
conserva respect ivă, și cu aceas tă ocazie devine mai aromată
și gus toasă.
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MOD DE PREPARARE

Deliciu
cu
rădăcinoase
coapte,
fingers
cu
broccoli,
CINĂ
brânză de capră, salată verde și semințe

S

Sfecla roșie, păstârnacul și morcovii se stropesc
cu ulei de rapiţă, se condimentează cu sare, piper și
busuioc uscat, apoi vor fi învelite individual în folie de
aluminiu și se vor coace la 130 °C.
Atenție, au timpi diferiți de coacere! Astfel: sfecla
– până la 1 oră jumătate, morcovii și păstârnacul –
cam 40 de minute.
După coacere și răcorire, se asamblează salata:
rădăcinoasele pregătite mai devreme și tăiate în
diferite forme, fingers de broccoli copți și ei, rondelele
din brânză de capră, o mână de salată verde, 1

lingură de miez crud de semințe de dovleac, sare,
piper și puțin ulei de rapiță.

tips&tricks
Dacă sfecla es te mult prea mare în rapor t cu celelalte
legume, es te bine să o coci separat, pent ru a nu găt i prea

tare legumele pe care le-ai pune lângă. Așa că îți recomand
să înveleșt i fiecare sfeclă în folie de aluminiu și să o s t ropeșt i

în prealabil cu puțin ulei și un praf de sare. Coacerea o faci la
135 0C, t imp de o oră și în funcție de dimensiunile ei.
O lași să se răcească și după aceea o despachetezi!

1 oră

Ingrediente
200 g sfeclă roșie
150 g păstârnac
200 g morcovi
540 g fingers de broccoli
250 g brânză de capră,
rondele
100 g salată verde
20 g miez crud semințe de
dovleac
sare / piper proaspăt râșnit /
busuioc uscat
30 ml ulei de rapiţă
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Ingrediente
aluat
80 g Pentru aluat
200 g făină integrală
100 g unt
2 gălbenuș de ou
5-6 linguri de apă foarte rece
(cu gheață)
1 praf de sare

umplutură
500 g spanac
100 g praz
50 g ardei gras roșu tăiat
cubulețe
albușurile de la ou
usturoi tăiat cubulețe mici –
brunoise
300 g ricotta
sare / piper proaspăt râșnit /
turmeric
30 ml ulei din sâmburi de
struguri

salată
200 g roșii
200 g castraveți
50 g măsline kalamata fără
sâmburi
5 g pătrunjel
30 ml ulei de măsline

175oC - 190oC

2 ore

MOD DE PREPARARE

cină Quiche cu spanac şi ricotta, alături de salată de roșii

Î

Într-un bol se amestecă, cu ajutorul unui tel pentru
piure, făina, untul rece, gălbenușurile de ou și apa
rece, până devin un aluat compact. Se lasă la frigider
jumătate de oră, după care se întinde o foaie de 0,5 cm
pe un plan de lucru presărat cu făină. Se așază foaia
de aluat într-un vas (formă de tartă) și peste aceasta
așezați o foaie de copt și boabe de fasole. Au rolul de
a menține aluatul uniform pe toată perioada coacerii –
timp de 12-15 min la 190 °C.
Cât se coace crusta, găteşte umplutura. Se înăbușă
în uleiul de sâmburi de struguri prazul tăiat rondele,
ardeiul gras și usturoiul până devin translucide. Adaugă
spanacul, gătește-l timp de 5 min., dă-l deoparte și,
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când s-a răcorit puțin compoziția, adaugă ricotta și
albușurile. Condimentează cu sare, piper și turmeric.
Amestecul obținut se pune în coaja de tartă rumenită
și o vei coace la 180 °C timp de 20 de min. Între timp,
pregătește și salata din roșii tăiate cuburi, castraveți
tăiați rondele, măsline, pătrunjel, sare și ulei de măsline.

tips&tricks
Cumpără o urdă seacă, fără mult zer în ea. Compoziția va fi
mai fermă și mai dulce. Cumpără spanac tânăr: o să îl găteșt i
foar te repede și nici nu are gus t ul acela puternic de spanac
– pe care nu îl iubesc copiii prea mult.
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MOD DE PREPARARE

Crispy
fillet
cu
piure
de
conopidă
și
salată
verde
CINĂ
cu castraveți

C

Conopida se fierbe în lapte și apă, fără capac.
Acesta este unul dintre secretele unui piure de
conopidă alb și gustos.
*Copiii nu prea iubesc conopida și de aceea
trebuie să ai grijă la fierberea ei.
După ce s-a pătruns, se scurge de lichidul de la
fierbere, se transformă în piure cu ajutorul unui
blender, cu puțin unt, sare și mărar.
În tot acest timp se pregătesc la cuptor Crispy
fillet, într-o tavă sau pe o foaie de copt. Introdu tava
în cuptor, la foc mediu, 15 minute.

Așază într-o farfurie piureul de conopidă, bucățile
delicioase de pui și, lângă, într-un bol, salata verde
amestecată cu bucățele de castraveți, mărar tăiat
mărunt, ulei de măsline, puțină sare și asezonată cu
suc de lămâie.

tips&tricks
Conopida se fierbe în lapte și apă, înt r-o oală fără capac.

Aces ta es te unul dint re secretele unui piure de conopidă
alb și gus tos. Mirosul acela mai puțin îmbietor pent ru unii
dispare.

175oC

20 de minute

Ingrediente
600 g Crispy fillet
800 g conopidă
500 ml lapte
80 g unt
mărar
sare

salată
150 g salată verde
100 g castraveți
4-5 fire mărar
suc de lămâie
30 ml ulei de măsline
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Ingrediente
250 g paste integrale
200 g dovlecel
150 g vinete
10 g usturoi
300 g roșii pasate
150 g urdă
10 g pătrunjel
sare / piper proaspăt râșnit
ierburi de Provence
30 ml ulei de măsline
10-12 frunze mari busuioc
proaspăt

25 de minute

MOD DE PREPARARE

cină Pasta alla Norma

P
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Prima dată pregătim sosul, astfel: dovlecelul și
vinetele se taie cubulețe și se înăbușă în ulei de măsline
și apă, împreună cu usturoiul feliat, și se gătesc până
când legumele sunt pătrunse.
Se adaugă roșii pasate, se condimentează cu sare,
piper proaspăt râșnit și ierburi de Provence. Se lasă
să mai dea în 2-3 clocote. Pastele integrale se fierb
al dente și apoi se adaugă în tigaia în care ai pregătit

sosul, se mai dau un clocot împreună cu urdă rasă,
pătrunjel și busuioc proaspăt tăiat mărunt.

tips&tricks

Îți poți pregăt i pas tele și t u în casă, așa încât pent ru 500 g

de pas te crude îți t rebuie: 400 g făină integrală de grâu, 3
ouă de mărime L, 1 lingură apă, 1 praf de sare și un praf de
oregano.
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MOD DE PREPARARE

CINĂ Biban de mare cu salată tabbouleh din bulgur

P

Peștele se condimentează și se pregătește la
cuptor, la foc mediu – 160 °C, fără să îl usuci.
Bulgurul se hidratează în supă fierbinte de legume
sau de peşte (în funcție de rețeta pe care o
pregătești), aproximativ o oră și jumătate sau chiar
două. Cantitatea de lichid ar trebui să fie de 3 ori mai
mare decât de bulgur, adică la o cană de bulgur să
pui cam 3 căni de apă.
Dacă nu vrei să aștepți, poți să îl fierbi în jur de
10 minute la foc mic, până când vei constata că
se înmoaie. Se lasă să se răcorească și apoi se
amestecă cu roșii și castraveți tăiați cubulețe, ceapă

verde, suc de lămâie, sare, piper proaspăt râșnit,
turmeric. Se servește cu fileul de peşte pregătit și cu
un sfert de lămâie dacă îți place mai acrișor.

tips&tricks
Peșt ele t rebuie foar t e bine curățat în int erior. Cu u n
vârf mic de cuțit sau cu o furculiță, scrijeleșt e-l de-a
lu ngul

coloanei

ver t ebrale

(pe

int erior)

până

elimini

pelicula și sângele care se află acolo. Apoi, cu u n șervet
de

hâr t ie,

tamponezi

după

că ai eliminat orice reziduu.

spălare

160oC

pent ru

a

fi

sigur

45 minute

Ingrediente
500 g file biban de mare
250 g bulgur
100 g roșii
100 g castraveți
30 g ceapă verde
sare / piper proaspăt râșnit
turmeric
suc de lămâie
30 ml ulei de măsline
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Ingrediente
pentru
4 persoane

salată
400 g morcovi
suc de lămâie
sare / piper proaspăt râșnit
20 g semințe râșnite de susan

2 vinete, nu cele mai mari
20 ml ulei de măsline
20 ml ulei de rapiță
100 ml sos de roșii
200 g somon afumat
100 g roșii
200 g mozzarella
oregano uscat

175oC - 185oC

1 oră

MOD DE PREPARARE

cină Vinete la cuptor cu somon afumat, roșii şi
mozzarella, alături de salată de morcovi cu susan

V

Vinetele se taie pe lung și se ung cu mix de ulei,
măsline și rapiță, sos de roșii și oregano uscat. Se
rumenesc în cuptorul preîncălzit în prealabil la 175 °C,
timp de o jumătate de oră.
În ultimele 10-15 min., creșteți temperatura la 185 °C,
când se adaugă rondele de roșii și felii de mozzarella.
Când le scoateți din cuptor adăugați peste toată
suprafața vinetei gratinate fâșii de somon afumat. Vă
recomand o foarte interesantă asociere.
Salata de morcovi va fi pregătită astfel: morcovii se
dau pe răzătoarea mică și se asezonează cu sare, suc
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de lămâie, piper proaspăt râșnit, 30 ml ulei de măsline
și semințe de susan.

tips&tricks
Când alegi vinetele de la piață, t rebuie să fie coapte, de

mărime mijlocie, de culoare aproape neagră și lucioase. Când
sunt presate, sau s t rânse ele t rebuie să fie elas t ice. Vinetele

tari au seminţe mari, iar cele verzui sunt amare. Și în nici un
caz să nu consumi vinetele găt ite incomplet. Conțin solanine,
as ta înseamnă greață și crampe.

39

DESERT

40
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Ingrediente
250 g făină integrală
1 pliculeț praf de copt bio
scorțișoară
4 ouă
3 linguri unt topit
3 linguri miere
1 cană dovleac ras
o mână miez de nucă
100 g mascarpone

MOD DE PREPARARE

DESERT Pumpkin cake cu nuci (10 porții)

D

Dovleacul îl cureți de coajă și îl razi pe răzătoarea
mare. Îl călești cu o lingură de ulei de struguri, apoi îl
laşi să se răcească.
Ouăle se bat împreună cu untul topit și 2 linguri de
miere. Se încorporează ingredientele solide: dovleacul
călit și răcit, făina, praful de copt, scorțișoara și nuca
tăiată grosier.
Torni compoziția obținută într-o formă de tort sau
tavă de pandișpan (ai grijă la înălțimea ei! Cu cât e
mai înaltă, riști să rămână crudă la mijloc!). Se coace
prăjitura timp de 35 min la 180 °C. Se amestecă 100
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180oC

2 ore

gr de mascarpone cu o lingură de miere și miez de
nucă tăiat mai mare. După ce se răcește prăjitura, se
decorează cu „glazură” de mascarpone și ceva fructe
de pădure, numai dacă le ai prin casă.

tips&tricks

Alege un dovleac bine copt. Un dovleac crud nu es te atât

de aromat și nici dulce, pe cât ți-ai dori. Cum îți dai seama
dacă es te copt? Ciocăne coaja dovleacului. Când sună a gol,

înseamnă că es te copt, sau, dacă nu eșt i sigură, mai bine
cumpără direct o felie tăiată. Culoarea por tocaliu intens o să
îți arate cât de copt es te.
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MOD DE PREPARARE

DESERT Brownie cu compot de fructe de pădure (10 porții)

Î

Într-un bol se combină ingredientele uscate: făina
integrală, pudra de roșcove, praful de copt și stevia
rebaudiana praf, cu laptele de migdale și untul topit.
Se omogenizează, se adaugă pudra de vanilie și
alunele de pădure tăiate grosier.
Se toarnă în forme individuale, cu ajutorul unui sac
de patiserie sau al unei linguri, și se coc timp de 3540 min. la 180 °C. Deasupra prăjiturii se toarnă un sos
din fructe de pădure și sirop de stevia rebaudiana gătit
astfel: jumătate din fructele de pădure decongelate se

dau într-un clocot cu siropul de ștevie. Facem această
operațiune pentru a forma baza sosului. Se lasă să se
răcească și se adaugă și celelalte fructe de pădure
întregi. Compotul astfel obținut îl putem consuma cu
multe alte deserturi delicioase.

tips&tricks
Fructele de pădure se pot înlocui cu căpșuni congelate. Sunt
la fel de parfumate și gus toase.

180oC

2 ore

compot
din fructe
de pădure
200 g fructe de pădure
decongelate
100 ml sirop stevia rebaudiana

Ingrediente
10 linguri cu vârf făină
integrală
4 linguri pudră de roșcove
1 pliculeț praf de copt bio
300 ml lapte de migdale
6 linguri unt topit
3 linguri stevia rebaudiana
pudră de vanilie
150 g alune de pădure
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Ingrediente
250 g făină integrală
7 g drojdie uscată
150 ml lapte
25 g unt
1 ou
un praf de sare
300 g mere rase
scorțișoară
100 g miez de nucă

180oC

MOD DE PREPARARE

DESERT Rulou cu mere (10 porții)

Î

Începem prin a prepara foaia de plăcintă.
Omogenizăm pe planul de lucru făina integrală, drojdia,
laptele, ouăle și untul, până obținem un aluat ferm care
se lasă la dospit până își dublează volumul.
Merele se rad pe răzătoarea mare și se gătesc până
scade lichidul lăsat. Se adaugă scorțișoara și miezul
de nucă. Se lasă să se răcească.
Aluatul se întinde sub forma unui dreptunghi,
practic întindem o foaie de plăcintă, cu dimensiunea
de 45/25 cm.
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2 ore

Se pune compoziția din mere rase, se rulează, se închide
la capete și se coace timp de 25-30 min. la 180 °C.
Se pudrează cu stevia rebaudiana pentru un plus
de dulceață.

tips&tricks
Folosește mere golden. Sunt delicioase și, totodată, suculente.
Ai grijă să nu fie lovite și să fie cât mai tari. Un măr ferm
es te mult mai gus tos.

43

MOD DE PREPARARE

Pere
coapte,
cu
scorțișoară,
stafide
și
unt
de
alune
DESERT
de pădure

P

Perele se taie pe jumătate și se curăţă de semințe.
Se rumenesc într-o tigaie antiaderentă, foarte
fierbinte, cu scobitura în jos, direct pe tigaia în care
ai pus o foaie de copt. Este o operațiune foarte
rapidă și ușoară.
După rumenirea în tigaie se introduc în cuptorul
foarte fierbinte timp de 3-5 minute. Se răcoresc
puțin și în scobitura rămasă se pun câte o linguriță
de miere, 1 linguriță unt de alune de pădure și

câteva stafide. Se pudrează cu scorțișoară și se
decorează cu fructe de pădure, garnisite cu frunze
de mentă.

tips&tricks
În borcanul cu s tafide, int rodu coaja de la un baton de
vanilie după folosirea semințelor din păs taie; as tfel o să ai niște
s tafide foar te parfumate!

180oC

1 oră

Ingrediente
4 pere
2 lingurițe scorțișoară
4 linguri stafide
4 lingurițe unt de alune de
pădure
2 lingurițe de miere
ceva fructe de pădure
4 frunze de mentă
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Ingrediente
250 g făină integrală
100 g unt gras
1 ou
pudra de vanilie – vanilină
60 g ciocolată amăruie fără
zahăr, min 70% cacao
1 lingură miere

180oC

1,5 ore

MOD DE PREPARARE

DESERT Biscuiți cu unt și ciocolată amăruie (10 porții)

P
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Pregătesc aluatul de biscuiți aidoma unui aluat
fraged. Untul foarte rece l-am congelat în prealabil; îl
dau pe răzătoarea mare și îl mixez cu ajutorul unui tel,
cu oul și mierea.
Adaug făină, ciocolată tăiată grosier și pudră de vanilie.

Omogenizez cu vârful degetelor, după care las aluatul
15 minute la frigider să se întărească.
Întind coca pe masă, presărată cu puțină făină, după
care decupez biscuiţi cu diferite forme, pe care îi coc 12
min la 180 °C.
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MOD DE PREPARARE

DESERT Bomboane din curmale și alune de pădure

P

Curmalele se toacă la cuțit, cubulețe. Alunele se
curg de apă și se zvântă cu ajutorul unui prosop de
bucătărie, apoi se toacă grosier și se pun într-un bol,
alături de fulgii de cocos și pudra de vanilie.
Toate ingredientele se amestecă cu mâna, după
care se lasă 15 minute la rece.
Se formează mai târziu bomboanele cu ajutorul
unei lingurițe, se trec prin nuca de cocos rasă și se

formează sfere. Se păstrează la rece. Puteți adăuga
în compoziție și alte oleaginoase, cu mențiunea că și
ele trebuie prehidratate.

tips&tricks

Ai grijă la achiziția fructelor uscate, gen smochine, curmale
etc. Cu cât sunt mai seci, înseamnă că ori sunt vechi, ori nu

au fos t bine păs t rate de vânzător. Îți sugerez să le cumperi în
ambalaj mai serios, nu doar un plas t ic banal.

maxim 2 ore

Ingrediente
100 g curmale deshidratate,
fără sâmburi
80 g alune de pădure crude
prehidratate (ținute în apă
călduță, 1 oră)
50 g fulgi de cocos
1 g pudră de vanilie
30 g fulgi de cocos – pentru
decorat
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Ingrediente
2 căni fructe congelate
2 banane
400 g iaurt grecesc
50 g Miez de nuci
semințe din ½ păstaie de
vanilie
100 g fructe de pădure
proaspete

MOD DE PREPARARE

DESERT Spumă din iaurt, miere și fructe de pădure

I
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Iaurtul se amestecă cu mierea de albine, nucile tăiate
grosier și vanilia. Bananele se taie felii.
Într-un pahar se dispun straturi din banană și
iaurt, alternate cu fructe de pădure congelate.
Se lasă la rece până în momentul servirii, când
se va garnisi desertul cu fructe de pădure proaspete.
O alternativă la verile răcoroase ar fi să congelezi
compoziția de mai sus și, cu ajutorul unui blender, să

20 de minute

transformi totul într-un sorbetto. Ce zici de asta?

tips&tricks
Compoziția de iaur t o poți t ransforma înt r-un sorbetto cu

ajutorul unui blender. Pent ru un sorbetto fără ace de gheață
t rebuie să repeți procedura cu blenderul, chiar dacă o să
dureze mai mult.
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MOD DE PREPARARE

gustare Chipsuri de legume

P

Legumele se taie subțiri cu o mandolină (răzătoare), se așază în tavă pe hârtie de copt, fără să se
suprapună, se pulverizează cu ulei de măsline și se
condimentează cu sare de mare și ierburi uscate.
Se coc în cuptorul încins micșorând în prima fază
focul – fiind foarte subțiri, se vor coace și usca repede, deci trebuie supravegheate cu mare atenție, ca
să nu se ardă.
Grijă mai ales la cartofi! Recomand să fie întoarse cu cleștele o dată, pentru o coacere uniformă
pe ambele feţe. Ca timp de gătire, nu ar trebui să

depășească 15 minute. Lăsate la răcit, sunt o alternativă la ceva de ronțăit, de data asta fără mustrări
de conștiință.

tips&tricks
Dozează corect condimentele și sarea. Rișt i să le depreciezi

gus t ul dacă pui de la început prea multe condimente sau sare.
Ai și varianta să pregăteșt i o cremă din brânză tar t inabilă
degresată, puțin praf de us t uroi și mărar, și copilul o să îți
mulțumească.

Ingrediente
sfeclă roșie
1 cartof dulce
1 rădăcină păstârnac
1 morcov mare
1 cartof
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180oC - urmărită coacerea în permanență

1 oră
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Porții zilnice recomandate, copii 6-12 ani
www.agricola.ro

Lapte, iaurt, chefir, sana – varianta simplă, integrală – 300 ml
Carne (pui, curcan, bibilică, prepeliță, peşte, vită, carne slabă de porc, iepure) – 100-120 g
Ouă – 1 ou la 2 zile
Brânză de vaci, telemea, caș, urdă, mozzarella, Gouda – 50 g
Legume – cât de multe, în salată, fierte, la abur sau cuptor
Fructe de sezon – 250-300 g
Cartofi copți sau fierți – 150-200 g
Paste fierte – 50 g
Pâine integrală – 100 g pe zi, sau cereale integrale – 3-4 linguri pe zi
Ulei, în salate și mâncare – 2 linguri pe zi
Unt – 10 g
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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/

Dr. Andreea Manda
Medic primar pediatru, fondator EAT-Telecare

Sunt evidențe în literatura medicală despre cum comportamentul
alimentar, preferințele și obiceiurile alimentare formate devreme, în
primii ani de viață, au șanse mari să se prelungească de-a lungul
întregii vieți. Este important cu ce hrănim copilul, dar este la fel de
important cum îl hrănim. EAT-Telecare este un program de consiliere
online, dedicat copiilor cu dificultăți de alimentare, care unește sub
aceeași umbrelă viziunea medicală cu cea psihologică, suportul și
susținerea familiei. Ne alăturăm cu drag acestui proiect prin care li
se oferă părinților acces la informații privind principii de alimentație
și parenting alimentar sănătoase pentru promovarea unei dezvoltări
armonioase și prevenirea excesului ponderal la copii.

Colaboratori

https://www.eat-telecare.ro/
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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/
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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/

Asociația CLAR

Academia CLAR este un ONG care oferă programe de educație
psihologică individuale și de grup bazate pe Metoda C.L.A.R.,
creată de dr. psih. Alina Căprioară. Misiunea noastră este să livrăm
programe pentru elevi, profesori, părinți, consilieri școlari, pentru a
dezvolta o cultură emoțională sănătoasă în România. Credem că
excluderea experiențelor emoționale din școală poate dăuna grav
sănătății mintale a copiilor noștri. Ne dorim introducerea în școala
românească a Kitului de Educație Emoțională CLAR, pentru ca
profesorii să poată aborda psihologic corect stresul, anxietatea,
bullyingul sau eșecurile școlare.
https://academiaclar.ro/

Colaboratori

Asociația Door2outdoor

www.agricola.ro

De peste 20 de ani instructorii noștri promovează și susțin activități
menite să îmbunătățească calitativ fizicul și psihicul fiecărui individ
cu care interacționăm.
Avem experiență de lucru cu tineri și adulți de peste 15 de ani în ceea
ce numim astăzi educație outdoor. Printre pregătirile profesionale,
de specialitate, enumerăm absolvenți de psihologie, științele
mișcării, sportului și sănătății, kinetoterapie, ghizi montani autorizați,
experiență în turism și alpinism, schi alpin și de tură, cu pregătire
atestată în acordarea primului ajutor, instructori cu experiență în
misiuni internaționale și care au activat în cadrul structurilor de
acțiuni speciale.
Știm că doar prin pregătire continuă putem fi mai buni în ceea
ce facem, de aceea încercăm să ne perfecționăm prin prisma
cursurilor la care participăm și prin atragerea oamenilor de calitate,
cu potențial ridicat, ca membri ai asociației noastre.
Astfel a luat ființă ASOCIAȚIA DOOR TO OUTDOOR –
conexiunea ta cu natura!
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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)

Alergeni

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
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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

www.agricola.ro

ReŢeŢele au fost gĂtite cu produse Agricola şi Bravito
www.agricola.ro
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