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Acest ghid de promovare a alimentației sănătoase în rândul tinerilor a fost
dezvoltat în cadrul proiectului „ALEGE CORECT ALIMENTELE, FII SĂNĂTOS!”,
implementat în perioada 01.11.2021-07.12.2021 de către Institutul Român de
Educație a Adulților, și finanțat de către Ministerul Tineretului și Sportului prin
Direcția Județeană pentru Tineret și Sport Timiș, în cadrul Consursului de
proiecte locale 2021.
Proiectul „Alege corect alimentele, fii sănătos!” este unul de promovare a
alimentației sănătoase în rândul tinerilor cu vârste între 12 și 15 ani, din județul
Timiș, iar ideea proiectului s-a întemeiat pe studii și cercetări (UNICEF, Comisia
Europeană, Universitatea de Medicină și Farmacie din Timișoara), care relevă
gradul redus de informare a tinerilor și copiilor, cu privire la premisele și
beneficiile unei alimentații sănătoase, precum și riscurile de obezitate.
Pornind și de la experiența entității coordonatoare a acestui proiect, Institutului
Român de Educație a Adulților (IREA), în organizarea de campanii de
conștientizare online și în dezvoltarea de proiecte de educație non-formală
pentru tineri elevi, această inițiativă de a promova o alimentație sănătoasă în
rândul tinerilor s-a dezvoltat ca un demers amplu ce include acest set articulat
de informații despre importanța și beneficiile unei alimentații sănătoase în
rândul tinerilor, prezentate sub forma unui kit de informare cu acces deschis
tuturor tinerilor, dar și factorilor interesați să susțină această inițiativă de
promovare a unei vieți sănătoase în rândul tinerilor.
Echipa de experți în nutriție alături de experții în știintele educației din cadrul
Institutului Român de Educație a Adulților (IREA), care au contribuit la
dezvoltarea acestor conținuturi de educație pentru viață sănătoasă, vă asigură că
o dată parcurs, acest ghid vă va ajuta să înțelegeți mai bine care este metoda
corectă de a aborda o alimentație sănătoasă.

„Conţinutul prezentului material reprezintă responsabilitatea exclusivă a
autorilor, iar Ministerul Tineretului și Sportului și Direcția Județeană pentru
Tineret și Sport Timiș nu sunt responsabile pentru modul în care va fi folosit
conţinutul informaţiei.”

Nutriția poate fi definită ca nevoia organismului de a
obține substanțe nutritive necesare energiei zilnice,
reproducerii, regenerării celulare, creșterii, pentru o
viață sănătoasă și echilibrată.
Din această categorie amintim: glucide, lipide,
proteine, săruri minerale, vitamine, apă. Substanțele
nutritive sunt indispensabile omului și îndeplinesc
diverse roluri în organism.

CUM FUNCȚIONEAZĂ

CORPUL
OMENESC
Fiecare dintre noi trebuie sa înțeleagă cum funcționează corpul uman, de
ce ne hrănim, și ce se întamplă cu hrana pe care o consumăm. Toate ființele
vii de pe această planetă au nevoie de mâncare și apă pentru a supraviețui.
Organismul nostru este foarte inteligent, iar dacă nu mananci, acesta începe
să-și procure energie din ceea ce ai deja, mai exact, începe să ardă toată
grăsimea, iar apoi mușchii.
În caz de foamete, supraponderalii supraviețuiesc mai mult, dar asta nu
înseamnă că e bine să fii obez,căci în această situație ești expus la
numeroase boli.
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De cât de multă apă ai
nevoie?
Cantitatea de lichid de care ai nevoie depinde de multe lucruri, inclusiv de
vreme, de câtă activitate fizică faci și de vârsta ta, dar Ghidul Eatwell
sugerează 6-8 pahare de lichid pe zi.
Dacă vremea este caldă sau faci mișcare, poate fi necesar să bei mai multe
lichide.
Poți obține apă din aproape toate lichidele pe care le bei, în afară de
băuturile alcoolice mai tari, cum ar fi vinul și băuturile spirtoase.

Poți bea prea multă apă?
Este posibil, deși foarte rar, să bei atât de multă apă, încât organismul să nu
poată scăpa de exces suficient de repede, iar nivelurile de sodiu din sânge
să devină periculos de scăzute.
Acest lucru poate avea consecințe grave asupra sănătății, dar este puțin
probabil în condiții normale. S-a întâmplat însă la persoanele care urmează
un program de detoxifiere foarte extrem.
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băuturile

nealcoolice

pot

De asemenea, este important să îți

contribui la hidratare, iar unele conțin

îngrijești dinții, iar consumul prea

și vitamine și minerale esențiale.

des de băuturi care conțin zahăr îți
pot dăuna dinților, mai ales dacă

Cu toate acestea, multe băuturi, cum

nu te speli dinții în mod regulat cu

ar fi cele răcoritoare și sucurile de

pastă de dinți cu fluor.

fructe, sunt bogate în zaharuri și, prin
urmare, conțin energie (calorii).

Este important să fii conștient de
faptul că unele băuturi sunt acide

Aceste calorii contribuie la aportul tău

(de exemplu, sucul de fructe și

zilnic în același mod ca și cele din

băuturile carbogazoase) și că acest

alimentele pe care le consumi, dar un

lucru

consum mai mare de băuturi dulci a

dentară

fost asociat cu riscul de diabet de tip

dentar)

2 și cu creșterea în greutate la copii.

frecvent.

poate

provoca

(deteriorarea
dacă

sunt

eroziune
smalțului
consumate

Apa de băut este o alegere excelentă, deoarece oferă lichid fără calorii sau

zaharuri care pot deteriora dinții.
Ceaiul sau cafeaua pot conta și ele pentru aportul de lichide, deși cofeina

găsită în ceai și cafea te poate face să produci mai multă urină. Consumul de
cantități moderate nu pare să afecteze hidratarea. Femeilor însărcinate li se
recomandă să nu consume mai mult de 200 mg sau cofeină pe zi. Acest lucru
este echivalent cu aproximativ două căni de cafea instant sau aproximativ
două căni și jumătate de ceai. Alte băuturi calde, cum ar fi ceaiurile din
plante, ciocolata caldă și băuturile cu malț pot furniza apă, dar dacă aceste
băuturi sunt îndulcite cu zahăr, le crește conținutul de calorii. De asemenea,
zahărul din băuturile calde crește potențialul lor de a deteriora dinții dacă nu
se practică o bună igienă dentară.
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IMPORTANȚA

ODIHNEI
Beneficiile somnului:
Somnul protejează sănătatea mentală, sănătatea fizică și crește calitatea
vieții.
În timp ce dormim, creierul se pregătește pentru a doua zi și
îmbunătățește capacitatea de învățare.
Stimulează imunitatea (un organism odihnit este mult mai puternic și se
poate apăra mai bine de infecții și răceli).
Îmbunătățește memoria (în timp ce dormim creierul încearcă să
memoreze informațiile acumulate în ziua respectivă și să le transforme
în amintiri).

Atât oamenii, cât și majoritatea animalelor,
au nevoie de somn pentru a supraviețui.
Un om are nevoie în medie de 8 ore de somn.

Ce se întâmplă dacă nu
dormim destul?
Pe lângă faptul ca organismul este slăbit și obosit, fiind foarte expus virușilor
din jur, lipsa de somn îngreunează creierul. Îngreunează totodată procesul de
învățare, de memorare, de luare a decizilor, de gestionare a emoțiilor și a
comportamentului, de a face față schimbărilor.
Persoanele care nu dorm destul sunt mai nervoși, lipsiți de motivație, triști și
irascibili. Un bun exemplu este dat de zilele când ești trezit din somn fără
voia ta, și ești deranjat de asta, sau cand nu dormi destul și trebuie sa mergi la
școală, și parcă e ultimul lucru pe care ai vrea să-l faci în momentul acela.
Organismul tău este precum o galaxie, o galaxie plină de planete, țări și orașe.
Toate acestea au câte un rol unic pentru ca tu să rămâi în viață. Dar de
asemenea, toate acestea au nevoie de odihnă pentru a putea da randament
zilnic.

BENEFICIILE

SPORTULUI
Beneficiile sportului sunt nenumărate
Adolescența este perioada marilor schimbări. Începe în jurul vârstei de 12
ani și ține până la 18 ani. O perioadă lungă și dificilă, cu multe transformări
fizice și psihice. Lasă-te încurajat ca adolescent de familia ta sa faci sport.
Cu siguranță vei face față mai ușor transformărilor dacă vei avea un corp
armonios. Astfel vei căpăta încredere în forțele proprii și vei trece mai ușor
peste această perioadă delicată.

De cele mai multe ori adolescenții trec în această perioadă printr-o etapă de
rebeliune. Această revoltă a se concretizează printr-o dorință de a se arăta
independenți față de familie. Din această cauză resping valorile cu care au
fost crescuți. Astfel, cea mai mare parte din energia lor se risipește în această
luptă, iar sportul capătă un rol secundar.
Dacă vrei să te asiguri că vei practica sport pe perioada adolescenței trebuie
să te lași încurajati cu răbdare să alegi un sport care îți face plăcere.
Adolescentul care este pasionat de un sport va găsi motivația să îl practice în
continuare.

Integrează mișcarea în

Activități fizice

viața de zi cu zi a

recomandate

adolescentului:

adolescenților:

mersul pe jos cât mai adesea;

Dans: 2 zile pe săptămână /

activități în aer liber;

timp de 60 de minute;

excursii în natură;

Alergare: 2 zile pe săptămână /

plimbări pe munte;

timp de 60 de minute;

jocuri în echipă: fotbal, baschet,

Natație

handbal.

săptămână / timp de 60 de

rapidă:

2

zile

pe

minute;
Schi: 1 zi pe săptămână / timp
de 60 de minute.
Sportul în perioada adolescenței este important pentru că impune un stil de
viață activ. Opțiunile nu sunt deloc limitate: drumeții pe munte, schi, pescuit,
rafting, cursuri de escaladare.

DESPRE

ALIMENTE...
Ne imaginăm că omul seamănă cu o mașină. Fiecare mașină are nevoie de
un anumit combustibil pentru a supraviețui în parametrii normali.
Dacă acesta este alimentat cu un altfel de combustibil, nu e mortal, pentru
că totul se întâmplă în timp, poate chiar insesizabil, până când starea ta va
ajunge deplorabilă.

Ce înseamnă un
combustibil bun?
Pentru a funcționa în parametrii

Aceștia sunt asemenea combustibilului

normali, organismul are nevoie de

si uleiului de motor special de care are

micronutrienți și macronutrienți

nevoie o mașină pentru a merge cât

esențiali din mâncare.

mai mult timp fără probleme.

Micronutrienții și macronutrienții lucrează
împreună pentru întreținerea sănătății
întregului corp.
Macronutrienții

cei

de

nevoie

în

organismul are nevoie în cantități

Aceștia

mici. Aceștia nu ne oferă energie,

alimentează corpul cu energie,

dar ne ajută să digerăm mâncarea,

pe lângă multe alte beneficii.

ne întăresc oasele și ne apără de

Există trei mari categorii de

viruși.

macronutrienți

Micronutrienții sunt reprezentați de

care

corpul

cantități

carbohidrații,
grăsimile.

sunt

are
mari.

esențiali:
proteinele

și

Micronutrienții

sunt

cei

de

care

vitamine (A,B,C,D,E și K) și minerale
(Calciu, Magneziu, Zinc, etc).

Carbohidrații reprezintă principala sursă de
energie a corpului

De ce avem nevoie de
carbohidrați ?
În funcție de compoziția și impactul lor asupra glicemiei, carbohidrații sunt
clasificați

ca

fiind

simpli

(zaharuri

simple

sau

glucide

rafinate)

și

carbohidrați complecși.
Cele două tipuri de carbohidrați afectează în mod diferit nivelul de zahăr
din sânge (glicemia) și au, de asemenea, impact diferit atât asupra senzației
de foame (prin declanșarea rapidă sau lentă a secreției de insulină din
pancreas), cât și a producerii și stocării energiei în corp.
Carbohidrații complecși (sau glucidele ori zaharurile cu eliberare lentă) sunt
cei buni pentru organism, deoarece au marea calitate de a se absorbi mult
mai lent decât cei simpli și furnizează corpului o energie constantă pe tot
parcursul zilei, previn creșterile și scăderile bruște de glicemie și oferă o
senzație de sațietate îndelungată. Principalele surse sunt leguminoasele și
cerealele integrale.
Carbohidrații simpli au fost cândva carbohidrați complecși, benefici pentru
organism, însă „mâna omului” a înlăturat din aceștia fibrele alimentare,
vitaminele și mineralele și, astfel, au rămas doar glucide sau zaharuri simple,
„rele”, pe care corpul nostru le absoarbe rapid și care se depun foarte ușor
sub formă de grăsime. Aceștia determină creșteri și scăderi bruște ale
glicemiei (ale zahărului din sânge), influențând astfel într-un mod negativ
apetitul (adică pot crește senzația de foame).

Principalele surse sunt zahărul rafinat (și tot ce îl conține în cantități mari) și
făina albă – adică alimentele procesate, produsele de patiserie, produsele de
cofetărie, gemurile, dulcețurile, siropurile, băuturile carbogazoase, etc.
Indicele glicemic nu este altceva decât un mod de a face diferența dintre
carbohidrații buni și cei răi, adică un mod de a clasifica alimentele în funcție
de impactul lor asupra glicemiei (a nivelului de zahăr în sânge).
Este o cale de a face diferența între combustibilul „rău”, care arde repede, și
cel „bun”, care arde lent și oferă energie constantă. Cu cât indicele glicemic
este mai mic, cu atât mai lent se transformă în energie, iar impactul asupra
glicemiei este mai scăzut.

Cum să alegem și să
consumăm carbohidrații
buni în alimentație?
1. Mănâncă zilnic cel puțin 6 porții de
leguminoase, cereale și fructe.
2. Elimină pe cât posibil carbohidrații
simpli din dieta ta!

3. Citește întotdeauna eticheta
4. Înlocuiește zahărul cu îndulcitori
hipocalorici

Top 5 surse de carbohidrați buni:
1. Pâinea și produsele din cereale integrale
2. Leguminoasele
3. Legumele
4. Orezul brun
5. Fructele proaspete

Proteinele
Proteinele se ocupă de repararea și

Alte alimente cu conţinut ridicat

construirea

exact,

de proteine sunt ouăle şi lactatele

acestea ne ajută să construim și să

(în special brânza şi iaurtul). În

menținem mușchii.

cazul

țesuturilor.

Mai

tinerilor

carnea,
O

bună

beneficiază

parte
de

dintre

adolescenţi

suficiente

proteine.

Însă, nu întotdeauna, sursa acestora se

se

care

poate

nu

face

agrează
apel

la

alternative precum fasolea boabe,
soia, cerealele integrale sau diverse
nuci şi seminţe.

înscrie printre cele mai sănătoase.
De reţinut că fetele au nevoie de 46
Dacă ne referim la carne, cea mai

de grame de proteine pe zi, iar

bogată în proteine, este preferabil să îi

băieţii, de 52 de grame pe zi (cifre

oferim copilului carne albă şi slabă, de

indicate

pasăre sau peşte.

Agricultură al Statelor Unite).

de

Departamentul

de

Grăsimile

Grăsimile stimulează creierul și au rol de regenerare, cum ar fi cea a pielii și a
părului. Alimente bogate în grăsimi sunt peștele, semințele, nucile și
avocado.
Aportul excesiv de grăsimi este un pericol care planează nu numai asupra
adulţilor, ci şi asupra copiilor, îndeosebi când aceştia sunt lăsaţi să consume
alimente din comerţ sau de la restaurantele tip fast-food. Chiar dacă
adolescenţii ard energie în ritm alert, excedentul de grăsimi este şi în cazul
lor dăunător.
În mod ideal, ponderea grăsimilor nu ar trebui să depăşească cel mult 30%
în alimentaţia zilnică a adolescenţilor.

Se recomandă ca grăsimile din alimentaţie
să fie cât mai naturale
Surse bune de grăsimi sunt peştele mai gras (macrou, somon, ton, sardine),
gălbenuşul de ou, lactatele, avocado, nuca de cocos, diverse seminţe (de
chia, in, dovleac, etc), nucile, alunele de pădure, caju, etc.
În ceea ce priveşte uleiurile vegetale, trebuie evitat excesul, chiar dacă
vorbim de ulei de măsline, susan, cocos, seminţe de struguri sau alte uleiuri
considerate sănătoase.

ALIMENTE

NESĂNĂTOASE

Zahărul
Practic încearca sa pună deoparte

Zahărul este unul
dintre cele mai
puternice droguri din
câte există.

doză de energie în plus dată de
zahăr pentru a avea energie si mai
târziu. Deci, tot surplusul de zahăr
se transformă în grăsime.
Zaharul

poate

duce

la

diabet

zaharat (o boală nu foarte plăcută
care te poate urmări toată viața) și

Omul simte nevoia de a manca zahăr

de asemenea crează inflamații în

pentru că organismul are parte de o

corp, ceea ce poate duce la alte

energie instantă în urma alimentării

nenumărate probleme de sănătate.

cu acesta. Dar această alimentare nu
ajută la absolut nimic, îți dă o doză

Zahărul

mare de energie pentru câteva minute

multe alimente cum ar fi dulciurile,

și după ai nevoie din nou de zahăr.

prăjiturile, sucurile, energizante, și

se

întâlnește

în

foarte

multe alte gustări.
Fiecare om are o concentrație de
zahăr exactă în sânge, iar dacă acesta

Mai avem și grăsimi rele. Acestea

este alimentat cu o cantitate mult mai

sunt

mare de zahăr, organismul scoate tot

modificate

excesul de zahăr din sânge și îl mută

prelungi termenul de valabilitate.

în grăsime pentru a se folosi de el

Practic sunt grăsimi artificiale.

ulterior.

reprezentate
chimic

de

produsele

pentru

a

le

Exemple

foarte

comune

sunt

Aceste grăsimi duc în timp la multe

margarina și uleiul vegetal, care este

probleme de sănătate cum ar fi cele de

foarte întâlnit în alimentația zilnică

inimă.

a unui om, mâncarea de la patiserie
precum Fornetti, chipsurile, și multe

Grăsimile chimice pot duce la infarct,

alte alimente prăjite in ulei.

cancer, și multe alte boli. Pe lângă
problemele de sănătate cu care vin

Majoritatea oamenilor își pregătesc

zahărul și grăsimile, acestea au un

mâncarea în ulei vegetal, într-un

cuvânt foarte mare de spus în procesul

ulei toxic pentru organism, un ulei

de îngrășare. Zahărul și grăsimile sunt

artificial care nu ne face bine.

foarte grele și te pot îngrășa foarte tare.

Aproape toate alimentele sunt sănătoase și
folositoare organismului nostru, dar modul lor
de preparare necesită o atenție sporită.

Cartoful este un aliment bun, dar

Fructele sunt bune, până când le

problema

acoperi cu zahăr.

apare

când

acesta

este prăjit în ulei.

Pieptul

de

pui

este

bun,

dar

Peștele este foarte sănătos, până

problema este când acesta este

când acesta devine pane, fiind

trecut prin ulei și astfel devenind

de asemenea prăjit.

șnițel.

În același caz sunt enumărate alte alimente, care ulterior sunt modificate
chimic și înfoliate pentru ca acestea să reziste cât mai mult în timp, pentru a
sta cât mai mult pe rafturile din magazine și pentru a aduce companiilor
respective cât mai mulți bani în buzunar.

Alimente care îngrașă
Nu există un aliment care îngrașă, tot

Fiecare

om

are

ce contează este cantitatea totală de

aproximativ

alimente pe care le mâncăm într-o zi.

trebuie să le consume zilnic pentru

de

un

calorii

număr
pe

care

a se menține în greutate.
Exista totuși alimente care sunt mai
bogate în calorii decât altele.

Sa luăm de exemplu un om de
70kg. Folosim un calcul simplu și

Fiecare aliment în parte are un număr
de calorii, mai exact o cantitate de

anume Greutate x 30. Adică în
cazul nostru, 70kg x 30 = 2100.

energie.
Deci un om de 70kg are nevoie de

Mâncare
=
Calorii
=
Energie

aproximativ

2100

calorii

zilnice

pentru a se menține și deci, pentru
a nu scădea în greutate, dar nici
pentru a le pune.

Bineînțeles că totul este aproximativ.

Deci în aceste cazuri nu putem

Fiecare om este diferit, sunt oameni

decat sa aproximam.

care au nevoie de mai puțin și alții de
mai mult.

Așadar, o persoana de 70kg are
nevoie de aproximativ 2100 calorii

Toți oamenii funcționează diferit. Ce

zilnice pentru a se mentine pe

merge la unu, nu merge la altul.

cantar.

Ce se întâmplă dacă
această persoană
mănâncă 1800 calorii
în loc de 2100?

Ce se întâmplă dacă
această persoană
mănâncă 3000 calorii
în loc de 2100?

Organismul este foarte perspicace, va

Organismul se va folosi de cele

realiza că numărul de calorii nu este

2100 calorii pentru energie, iar pe

suficient, și astfel va începe să-și ia

restul până la 3000 le va pune în

restul de energie din ce ai deja. Astfel

rezerve, pentru folosire ulterioară,

va

pentru că nu știe dacă va mai primi

începe

să

ardă

grăsimea

deja

depusă.

ceva.

În schimb, dacă nu mănânci destule

Corpul transformă tot surplusul în

proteine care să-ți susțină muschii,

grăsime și le păstrează ca rezerve

acesta odată cu grăsimea îți va lua și

ca tu să poți supraviețui cât mai

din muschi.

mult timp.

Alimentele foarte procesate sunt nocive
pentru sănătatea adolescenților

Alimentele ultraprocesate, cunoscute și sub numele de junk food, sunt
produse alimentare care trec prin mai multe etape de procesare și conțin
ingrediente foarte calorice, dar nehrănitoare.
Sunt populare printre consumatori deoarece sunt ușor accesibile, relativ
ieftine și majoritatea sunt gata de a fi mâncate direct, fără altă preparare.
Prevalența crescândă a acestor produse în întreaga lume a contribuit direct la
creșterea

obezității

și

a

altor

efecte

metabolice

și

mentale

asupra

consumatorilor de toate vârstele.
Copiii cărora părinții le dau astfel de alimente ajung să nu mai dorească să
mănânce alimente mai simple, mai naturale și mai hrănitoare, deoarece
devin dependenți de cele ultraprocesate, care au un gust puternic oferit de
excesul de grăsimi, sare sau zahăr, sau o combinație a acestora.
Deși numeroase studii științifice au atras atenția asupra impactului negativ
general al alimentelor foarte procesate, puțini s-au concentrat asupra
efectelor directe asupra dezvoltării copiilor, în special a celor mici. Astfel, un
studiu¹ realizat la Universitatea Ebraică din Ierusalim oferă prima analiză
cuprinzătoare a modului în care aceste alimente influențează dezvoltarea
scheletului copiilor.
Studiul a fost efectuat pe rozătoare ale căror schelete se aflau în stadiile postembrionare de creștere. Rozătoarele care au fost hrănite cu alimente
ultraprocesate au suferit întârzieri de creștere, iar rezistența lor osoasă a fost
afectată negativ.
În cadrul examinării histologice, cercetătorii au detectat niveluri ridicate de
acumulare de cartilaj în plăcile de creștere a rozătoarelor, „motorul” creșterii
osoase. Când au făcut teste suplimentare celulelor provenite de la rozătoare,
cercetătorii au descoperit că profilurile genetice ARN ale celulelor cartilajului
animalelor

care

consumaseră

junk

dezvoltării osoase afectate negativ.

food

prezentau

caracteristici

ale

Echipa de cercetare a încercat apoi să analizeze modul în care obiceiurile
alimentare specifice ar putea avea impact asupra dezvoltării oaselor și a
reprodus acest tip de aport alimentar pentru rozătoare.
Savanții au împărțit aportul nutrițional săptămânal al rozătoarelor astfel încât
să provină 30% dintr-o dietă controlată și 70% din alimente ultraprocesate.
Ei au descoperit că rozătoarele au suferit leziuni moderate ale densității
osoase, deși existau mai puține indicații de acumulare de cartilaj în plăcile lor
de creștere.

Concluzia a fost că, deși consumate chiar și în
cantități reduse, alimentele foarte procesate
pot avea un impact negativ clar asupra
creșterii scheletului.
Aceste descoperiri sunt esențiale pentru informarea părinților și a medicilor,
deoarece copiii și adolescenții consumă astfel de alimente în mod regulat.
În urma consumului de astfel de produse, fiecare parte a corpului este
predispusă la daune atât în etapele critice ale dezvoltării unui copil, cât și
ulterior.

O altă analiză² care a inclus 20 de

Aceste substanțe sunt adesea obținute

studii, cu un total de 334.114 de

din

participanți,

aportul

randament ridicat (porumb, grâu, soia,

ridicat de alimente foarte procesate

trestie sau sfeclă) și din curățarea sau

este asociat cu un risc crescut de

măcinarea carcaselor de animale.

a

arătat

că

câteva

alimente

vegetale

cu

mortalitate prin toate cauzele, boli
coronariene, boli cerebrovasculare,

Unele dintre acestea sunt apoi supuse

hipertensiune

la hidroliză sau hidrogenare, iar alte la

arterială,

sindrom

metabolic, depresie, supragreutate și

modificări chimice.

obezitate, sindrom de colon iritabil,
obezitate gestațională, cancer de sân

Procesele

ulterioare

în postmenopauză, astm și respirație

asamblarea

șuierătoare la adolescenți.

nemodificate și modificate cu cantități

substanțelor

implică
alimentare

mici de alimente integrale, folosind
Alimentele

ultraprocesate

conțin

cantități mari de sare, îndulcitori și

tehnici industriale precum extrudarea
și pre-prăjirea.

grăsimi nesănătoase și includ culori
și arome artificiale, și conservanți

Culorile, aromele, emulgatorii și alți

care cresc valabilitatea produsului,

aditivi sunt adăugați frecvent pentru a

păstrează

face produsul final extrem de plăcut la

textura

și

potențează

artificial gustul.

gust.

Aceste alimente trec prin mai multe

Zahărul, grăsimile trans și sarea sunt

etape

se

folosite în exces la fabricarea acestor

ingrediente

alimente, iar aditivii prelungesc durata

de

folosesc
nocive.

procesare,
mai

Se

în

multe

speculează

care

că

aceste

produsului,

protejează

alimente sunt concepute pentru a

originale

și

previn

crește în mod specific pofta, astfel

microorganismelor.

proprietățile
proliferarea

încât oamenii să le mănânce în
exces și să cumpere din ce în ce mai

Ingredientele care sunt caracteristice

multe.

alimentelor

ultraprelucrate

pot

fi

împărțite în substanțe alimentare fără
Producția

începe

cu

fracționarea

utilizare culinară sau utilizare rară și

alimentelor întregi în substanțe care

clase de aditivi a căror funcție este de

includ zaharuri, uleiuri și grăsimi,

a face produsul final plăcut la aspect și

proteine, amidon și fibre.

gust.

Substanțele alimentare fără utilizare culinară sau rare, și utilizate numai la
fabricarea alimentelor ultraprelucrate, includ soiuri de zaharuri (fructoză, sirop
de porumb bogat în fructoză, zahăr invertit, maltodextrină, dextroză, lactoză),
uleiuri modificate (uleiuri hidrogenate sau interesterificate) și surse de
proteine (proteine hidrolizate, izolat de proteine din soia, gluten, cazeină,
proteine din zer și „carne separată mecanic”).
Aditivii, de asemenea utilizați numai la fabricarea alimentelor ultraprelucrate,
sunt arome, amelioratori de arome, culori, emulgatori, săruri emulsionante,
îndulcitori, agenți de îngroșare, și agenți anti-spumare, încărcare, carbonatare.
Aceste alimente, deși atrăgătoare ca aspect și gust, nu sunt însă hrănitoare,
deoarece sunt sărace în fibre și nutrienți. Nu susțin sănătatea, ci contribuie la
îngrășare și cresc riscul de diverse boli.

Exemple de alimente foarte procesate sunt băuturile care conțin zahăr,
prăjiturile, bomboanele și biscuiții din comerț, supele la plic, chipsurile, multe
dintre cerealele pentru micul dejun, unele produse congelate (burgeri, pizza
etc.), mezelurile.
În concluzie, pentru dezvoltarea sănătoasă a unui copil și pentru o viață
sănătoasă ulterioară ca adult, e indicată evitarea sau consumul extrem de rar
al acestor alimente.
Pentru alimentația de zi cu zi se vor alege alimente integrale, cât mai naturale,
cu fibre, vitamine, minerale, care să scadă riscul de boli precum obezitate,
diabet de tip 2 sau diverse tipuri de cancer, precum consumul de legume,
leguminoase, fructe, proteine slabe (carne de curcan și de pui, lactate cu
puține grăsimi, tofu, etc.), pâine integrală, cereale integrale și grăsimi bune,
nesaturate.

EXEMPLE DE

ALIMENTE
SĂNĂTOASE

Toate legumele
sunt sănătoase,
atâta timp cât nu
trec prin niciun
experiment în
vreun ulei pe
undeva

Nucile

(bogate

sănătoase

în

care

funcționarea

grăsimi

ajută

mai

bunp

la
a

creierului - de acolo și aspectul
Cartofii (oricum, dar nu prajiti in

miezului de nucă în formă de

ulei);

creier);
salată

Semințele de floarea soarelui,

verde și așa mai departe (foarte

dovleac, chia, ș.a.m.d (bogate în

bogate în vitamine);

grăsimi sănătoase);

Fructele sunt foarte sănătoase, dar

Migdalele

într-un

bune)

Rosii,

castraveți,

număr

ardei,

foarte

mare

pot

(bogate

în

grăsimi

duce la îngrășare;

Ouăle (bogate

Carnea (aliment bogat în proteine)

grăsimi foarte bune) - în ciuda

- carnea foarte grasă ar trebui să nu

miturilor, oul este un aliment

fie consumată chiar zilnic, far în

chiar foarte sănătos;

niciun caz prăjită în ulei;

Laptele este un aliment bun,

Peștele (aliment bogat în proteine

atât timp cât nu este foarte gras;

și grăsimi foarte sănătoase) - de

Ovăzul și tot ce este din ovăz

asemenea nu prăjim în ulei.

(bogat în fibre);

Pâinea integrală (în comparație

Pastele integrale (în comparație

cu pâinea din făină albă, cea din

cu cele albe, pastele integrale au

făină neagră integrală are fibre și

fibre și vitamine, și țin mai mult

multe vitamine foarte sanatoase);

timp

Avocado (bogat în grăsimi foarte

complexității

sănătoase);

situație fiind și pâinea).

de

în

proteină

foame
sale,

și

datorită
în

aceeași

De ce e
important să
acordăm atenție
alimentației în
adolescență?

Părinţii care au reuşit să le formeze
copiilor încă de foarte mici obiceiuri
sănătoase sunt net avantajaţi.
Le este mai uşor așadar să îi convingă
pe aceştia să se hrănească potrivit
nevoilor vârstei.
Părinţilor mai puţin stricţi din acest
punct de vedere le va fi ceva mai dificil
să le impună copiilor abia acum o
dietă sănătoasă.

Un număr semnificativ de specialiști
în nutriţie consideră adolescenţa al
doilea mare moment cheie în ceea
ce priveşte alimentaţia, după primul
an de viaţă al copilului. De aceea,
este esenţial ca adolescenţii să aibă
o dietă cât mai corectă.
Dacă

în

provocarea

ca

îşi dorească cu adevărat acest lucru şi
să cunoască principiile de bază ale
unei

alimentaţii

corecte

a

adolescentului.
În primul rând, trebuie ţinut cont de

perioada
este

Însă nu este imposibil, cu condiţia să

diversificării
bebeluşul

să

accepte alte gusturi decât cel al
laptelui, la adolescenţi (copiii între 11

faptul că:
La adolescenţi metabolismul este
intens,

iar

consumul

energetic

ridicat;
Arderile

rapide

din

complicate.

perioadă

nu

exclud

Tinerii de această vârstă aspiră la

Încă de acum, anumite greşeli în

şi 19 ani), lucrurile sunt mult mai

autonomie
privinţele,

această
totuşi

acumularea de kilograme în plus;
deplină
inclusiv

în
la

toate
capitolul

dietă şi stilul de viaţă pun bazele
unor viitoare afecţiuni din perioada

alimentaţie.

adultă;

Faptul că petrec foarte multe ore în

adolescent peste nevoile lui, doar

afara casei scade drastic şansele de a
avea un control asupra alimentelor
pe care le consumă.

Încercarea

de

a-l

alimenta

pe

pentru că ni se pare nouă prea
slab, este o practică din categoria
„Aşa nu”.

Câteva principii de bază:
Băieţii au nevoie de mai multe calorii decât fetele;
Se recomandă ca un adolescent băiat să consume zilnic în medie 2.500 de
calorii, între 11 şi 14 ani, şi în jur de 3.000 de calorii, între 15 şi 19 ani;
Fetele au nevoie de mai puţine calorii, iar necesarul lor rămâne cam de
2.200 în toată perioada adolescenţei;
Există şi variaţii ale acestui necesar, în funcţie de activităţile tânărului. Dacă
acesta practică, de pildă, un sport solicitant, va avea nevoie de un nivel
mult mai mare de calorii decât cel standard. Medicul tânărului şi
instructorii care îl antrenează îi pot îndruma pe părinţi în acest sens;
Mai trebuie spus că fetele au tendinţa să mânânce mai puţin decât ar
trebui, fiind preocupate de kilogramele în plus. Din această cauză, părinţii
trebuie să aibă grijă ca fiicele lor să nu ajungă la carenţe de vitamine şi
minerale.

Sfaturi pentru sănătate și
echilibru
Începeți ziua cu un pahar cu apă cu lămâie, la temperatura camerei. Va
scădea aciditatea organismului, ajutând la alcalinizarea acestuia și va
reface hidratarea organismului ce i-a lipsit pe timpul nopții.
Distanța între mesele principale să fie de 3-4 ore, pentru a putea oferi
timpul necesar digestiei să-și finalizeze ciclul de la fiecare masă.
Masa de seară se va lua cu 2-4 ore înainte de ora de somn. Asigură-te că
procesul de digestie s-a finalizat înainte de a merge la somn. Consumă
mese ușoare ce se pot digera rapid: supe, legume, pește/curcan cu
legume/salate.
Fructele se pot mânca în prima parte a zilei, până la ora 16, în cantitate
limitată de maxim 350 g/zi. Consumate în mod constant seara, fară a fi
urmate de o activitate fizică susținută, dezvoltă ficat gras; metabolismul
încetinește, iar ficatul nu are rezervele de glicogen epuizate cât să poată
folosi întreaga fructoză, excesul transformându-se în țesut adipos.

De la masă trebuie să te ridici

Excluderea unei grupe alimentare

simțindu-te

nici

(lactate, carne, pește) se va realiza

înfometat.

în urma recomandărilor medicului

comfortabil:

ghiftuit,

nici

Adaptează

mesele!

încă

sau nutriționistului specialist, sau

simți senzația de foame, mărește

pentru că nu le agreezi din punctul

cantitatea de legume/salate. Nu

de

trebuie

din

această decizie în baza unor trend-

farfurie! Pentru a identifica corect

uri alimentare. Nu orice este bun

senzația,

pentru oricine!

să

Dacă

mănânci

tot

mănâncă

încet,

mestecând de multe ori.
Este

foarte

resimți

important

senzația

de

vedere

al

gustului.

Nu

lua

Încearcă să mănânci cât mai mult
să

nu

foame;

mâncare gătită acasă. Astfel poți
controla

calitatea

și

cantitatea

foamea este inamicul slăbitului.

alimentelor folosite, cât și numărul

Pentru a verifica dacă este o

caloriilor. Atunci când mănânci în

senzație reală, bea un pahar cu

oraș cere salatele fără dressing

apă cu lămâie și așteaptă 15-20

(adaugă

minute; dacă senzația persistă,

măsline, lamâie sau o lingură din

atunci

dressing-ul

poți

mânca

o

gustare,

tu

o

lingură

de

salatei),

ulei

peștele,

dacă nu este încă timpul mesei

grătarul fără adaos de ulei.

principale: 1 măr verde (dacă ne

Evită

aflăm în prima parte a zilei), 1

procesate, semipreparate din cauza

pahar de kefir, 30 g oleaginoase,

cantității

legume crude.

amelioratori de gust, sare, zahăr,

Cele

3

mese

esențiale

principale

pentru

sunt

mari
trans.

de
de
La

alimente
conservanți,
produsele

de

congelate și conserve trebuie să

calorii, macro și micronutrienți,

fim foarte atenți la adaosul de

pentru

a

zahăr; alege-le pe cele fără sau cele

nivelului de glicemie și a stării de

care au cea mai mică cantitate,

sațietate. Gustările sunt și ele

dacă nu ai altă soluție.

importante

cele

Renunță la consumul de junk food,

menționate anterior, dar nu sunt

dulciuri, patiserie, foietaj! Acestea

zilnic obligatorii. Deci, poți avea 3

vor determina o fluctuație mare a

mese principale și 2 gustări.

nivelului glicemic și te va aduce

Ține cont de secretele bucătăriei!

într-un cerc vicios unde vei ajunge

păstrarea

aportul

grăsimi

consumul

constantă

pentru

să mănânci iar aceeași mâncare.

Nu consuma iaurturi și brânzeturi

Ai grijă la sursa de provenință a

degresate.

alimentelor. Aceasta face diferența

Pentru

a

putea

fi

gustoase și să arate bine pentru

privind

comercializare, au mulți aditivi și

cantitatea

o cantitate de zahăr mai mare

alimente,

adăugată

sănătății. De exemplul, puiul din

decât

produselor

în

cazul

semidegresate

calitatea
de

alimentelor,
nutrienți

influența

din
asupra

și

comerț ar putea fi cu hormoni și cu

nedegresate. Consumă produse

o cantitate mult mai mare de

cu min 1,5%!

grăsime

Nu combina grăsimi simple cu

sănătos.

carbohidrați

Hidratează-te

constant

masă! Este un mit că nu poți

parcursul

cea

combina cartofii și carnea, orezul

cantitate de apă fiind băută până

și

Condiția

în orele 18:00. Apa plată cu lămâie

întotdeauna

este recomandarea zilei. Mai poți

când ai cartof, paste, orez să ai și

bea limondă, ceaiuri neîndulcite

salate/legume.

sau îndulcite cu stevie. Cantitatea

Fiecare masă se ia în liniste, fără

necesară

grabă,

formula Greutate x 30 ml. Această

simpli

carnea.

esențială

Ba

este

pe

aceeași

poți!
ca

acordând

mâncării

la

100%

care

o

atenție

avem

în

cantitate

decât

zilei,

în
se

puiul

ml

este

crescut

mai

pe
mare

dată

suplimentează

de
vara

farfurie, fără distracții (TV, telefon,

când este foarte cald și în timpul și

discuții

după antrenamentele intense.

tensionate,

citit,

Mestecați

bine!

Uitați-vă

mâncarea

din

etc).
la

Renunță la sucurile carbogazoase!

voastră!

Limitează cantitatea de fresh-uri,

Procesul de digestie începe încă

de fapt bei calorii lipsite de fibrele

de când mâncarea este mirosită,

care ajută la eliberarea lentă a

văzută.

energiei din fructoză; în plus, vei

Cumpărăturile se fac fără senzație

irosi multe calorii rezultate din

de foame. Dacă mergi înfometat,

storsul multor fructe. Poți bea un

s-a dovedit ca vei face multe

fresh ocazional dacă este făcut

cumpărături inutile, nesănătoase

dintr-un singur fruct (de ex., 1 pahar

și într-o cantitate mai mare decât

fresh portocale 250 ml este făcut

ai nevoie.

din 4-5 portocale mari). Mai bine

Citește eticheta produselor! Alege

mănâncă fructul astfel vei consuma

simplu!

și mai multe calorii.

fața

Consumul de cafea este permis

Pentru fiecare pahar de alcool, bea

atâta

1 pahar cu apă! În medie 100 ml de

timp

neagră,

cât

fără

Cantitatea

se

lapte

consumă
și

maximă

zahăr.

acceptată

alcool depășește 100 de kcal.
Somnul este extrem de important

este de 450 mg cofeină/zi. Este

pentru

un

regenerare

celulară,

organism, dar care nu trebuie

funcționarea

corespunzătoare

servit dimineața la trezire, înainte

organelor și a hormonilor. Calitatea

să

alcalinizarea

somnului depinde de finalizarea

corpului măcar cu un pahar cu

tutor ciclurilor sale care trebuie să

apă și lămâie, pentru a nu crește

aibă loc în timpul nopții, iar pentru

nivelul stresului de după noapte.

acestea este necesar să mergem la

Aceasta se bea alături de 1 pahar

somn

cu apă; pentru eliberarea lentă a

iarna și 23:00 vara. Renunță la TV și

efectului de energie se poate bea

telefon cu min 1 oră înainte de ora

alături de o cană de ceai verde.

de somn, fă întuneric în cameră.

Atât cafeaua, cât și orice ceai

Lumina,

diuretic,

producția

antioxidant

se

bun

realizeze

pentru

necesită

consum

creștere,

începând

cu

telefonul,

dezvoltare,
refacere,

orele

TV-ul

de

a

22:00

scad

melatonină

suplimentar de apă.

(hormonul somnului). Dormi 7-8

Alcoolul nu este aliment. Deși are

ore!

calorii (1 g alcool= 7 kcal), el nu

Vitaminele nu îngrașă, excesul de

intră în categoria alimente pentru

mâncare îngrașă. Dacă ai o carență,

că

pentru

e posibil să îți scadă apetitul. În

organism, nu aduce plus valoare.

momentul în care echilibrezi prin

Chiar și un consum moderat al

multivitamine e posibil să-ți revină

acestuia

capacitatea

apetitul și atunci trebuie să ai grijă

ficatului de a metaboliza glucoză

la cantitatea de alimente și la

și de a elimina produsele toxice.

poftele pe care le ai.

Dezhidratează și poate micșora

Dacă

cantitățile

și

corespunzătoare la soare, vitamina

vitamine importante din corp (C,

D3 trebuie neapărat suplimentată.

B, K, K, MG, ZN). Dacă totuși

Verifică nivelul acestei vitamine,

consumi

este esențială pentru densitatea

nu

este

nutritiv

reduce

unor

alcool,

minerale

ține

cont

de

nu

există

expunere

numărul caloriilor și ai grijă ca la

osoasă,

sfârșitul

crește nivelul de energie, scade

zilei

să

nu

depășești

numărul caloriilor stabile pentru
obiectivul tău.

crește

o

capacitate

simptomele depresiei, etc.

fizică,

Iubește-te! Prioritizează-te! Găsește timp pentru tine! Sustine-ți frumusețea
interioară și exterioară, fii mai aproape de obiectivul tău fizic prin
intermediul programelor de remodelare corporală. Acestea vor susține
efortul depus, vor ajuta la accelerarea rezultatului final, vor susține
detoxifierea organismului, vor crește nivelul de serotonină, încrederea în
sine.
Nu te refugia în mâncare in situații stresante, tensionate! Remediază prin
soluții din jurul tău: meditație, timp/conversație cu un prieten, muzica
preferată, masaj, aromoterapie, dans, sport, timp de calitate cu familia, etc.
Găsește soluția ce ți se potrivește!
Mișcarea trebuie să fie o constantă! Alege-ţi o formă de mișcare preferată și
practic-o cu regularitate, de 2-3 ori/săptămână.

Propuneri de alimentație
pentru 1200, 1400 și 1600
calorii / zi
Mai jos vei regăsi patru variante de

Încearcă și vei vedea că alimentația

planuri alimentare pentru a te ajuta

sănătoasă nu înseamnă doar grătar cu

să pornești pe drumul tău către un

salată. Poți mânca și diversificat, și

stil de viață sănătos și echilibrat.

gustos.

1200 cal/zi
varianta 1

Gustare: 120 g afine
Prânz: 200 g doradă la cuptor + 50 g

orez negru (în crud) + salată verde + 15
ml ulei măsline, lămâie

Mic dejun: 1 lipie integrală unsă cu

Gustare: 1 morcov crud

30 g brânză Almette în care rulăm
80 g ton în suc propriu, rondele de

Cină: 200 ml supă de linte

castravete crud, frunză salată verde
Gustare: 120 g zmeură sau orice alte

fructe de pădure
Prânz: 150 g piept curcan tras la

tigaie + 50 g orez basmatic (în crud)

1200 cal/zi
varianta 3

+ 200 g broccoli opărit 3 min peste

Mic

care

punem

amestecăm

apoi
cu

10

untul,

g

dejun:

2

ouă

(fierte,

coapte,

unt

(îl

românești, omletă) + 200 g castravete

lămâie

și

crud+ 50 g roșii cherry

mirodenii într-o tigaie
Gustare: 200 g fruct de sezon
Gustare: 1 iaurt
Prânz: 100 g piept curcan la grătar +
Cină: salată cu creveți: 100 g creveți

150 g cartof dulce copt sau 100 g

trași la tigaie în sucul lor și peste

cartof românesc + 200 g ardei copți

care se pune lămâie, salată verde, 30
g

porumb

fiert,

30

g

măsline

Gustare: 15 migdale crude

Kalamata, ceapă, 100 g ardei gras, 15
ml ulei măsline, lămâie

1200 cal/zi
varianta 2
Mic dejun: 1 cutie cottage 180 g 2% +

75 g avocado + 100 g ardei kapia
galben + 50 g roșii cherry + 2 wassa

Cină: 100 g organe (inimi, pipote,

ficăței) + 200 g ciuperci trase la tigaie+
salată de castraveți cu 15 ml ulei
măsline, lămâie

1400 cal/zi
varianta 1

Gustare: 1 fruct de sezon
Prânz: 100 g mușchi vită/porc la grătar

+ mix de legume la cuptor (se poate și
1 cartof mic)

Mic dejun: omletă din 2 ouă, 60 g

Gustare: 60gr humus + 1 ardei gras

spanac, 90 g brânza ricotta, 2 wassa
Cină: 140 g somon la cuptor + 220 g
Gustare: 1 fruct de sezon + 1 iaurt

fasole

verde

trasă

la

tigaie

cu

mirodenii și 10 g unt, la sfârșitul
Prânz: salată cu ton: 160 g ton în apă

preparării

+ salată verde, 1 ardei gras tăiat fâșii,
castraveți

cruzi,

1

lingură

1400 cal/zi
varianta 3

ulei

măsline, lămâie, 2 wassa integrali
Gustare: 30 g nuci pecan
Cină: 200 g piept curcan tras la

Mic dejun: se fierb 40 g ovăz în

tigaie + 150 g roșii cherry, 30 g

apă/lapte cocos/lapte migdale (cca 150

spanac tras la tigaie peste care

g

radem

g

amestecă cu 1/2 linguriță scorțișoară, 1

mozarella light + 100 g sparanghel/

linguriță semințe dovleac; se servește

fasole

cu 125 g fructe de pădure la alegere

după
verde

preparare
trasă

la

30

tigaie

cu

cât

să

acopere

ovăzul)

și

se

mirodeniile preferate
Gustare : 1 iaurt grecesc mic 2%

1400 cal/zi
varianta 2

Prânz: 200 g piept curcan la grătar +

200

g

brocolli

opărit

3

min

și

amestecat cu 10 g unt și suc lămăie
Gustare: 1 morcov crud + 1 lingură unt

Mic dejun: 1 lipie integrală unsă cu

de arahide

30 g brânză Almette în care rulam
100 g somon fume, frunze salată

Cină: mix frunze verzi + 50g roșii

verde

cherry + 70 g mozarella light+ 1 lingură
ulei măsline, lămâie

1600 cal/zi
varianta 1

Prânz: 100 g mușchi vită/porc la grătar

+ 200 g sparanghel/fasole verde trasă
la tigaie peste care punem 10 g unt la
sfărșitul preparării
Gustare: 2 felii de pâine integrală + 50

Mic dejun: 1 iaurt mic grecesc 2% + 2

g somon fume

lingurițe miere + 125 g zmeură + 1
linguriță mix semințe

Cină: 150 g doradă la cuptor + salată

verde,
Gustare: 1 fruct de sezon (maxim

castreveți

+

1

lingură

ulei

măsline, lămâie

200 g)
Prânz: 150 g somon la cuptor + 50 g

(în crud) orez negru + salată verde cu
1 lingură ulei măsline, lămâie

1600 cal/zi
varianta 3

Gustare: 30 migdale crude
Mic dejun: 4 wassa + 3 linguri salată
Cină: 200 g piept curcan tras la

vinete, 50 g mozarella, 15 măsline verzi

tigaie + 200 g ciuperci peste care

+ 1 roșie mare

radem 20 g parmezan + salată de
castraveți cruzi cu 1 lingură ulei

Gustare: 120 g afine

măsline, lămâie
Prânz: 50 g (în crud) paste integrale se

1600 cal/zi
varianta 2
Mic dejun: 2 ouă (omletă, fierte,

fierb și se amestecă cu 1 lingură sos
tomate, apă, mirodenii, 200 g creveți
trași la tigaie cu lămâie, 200 g cuburi
de dovlecel trase la tigaie; peste se
presară 10 g parmezan ras
Gustare: 1 sticlă mică kefir 3,3%

poșate, coapte) + 100 g avocado +
200 g ardei gras

Cină: spanac + 2 oua românești + 30 g

nuci crude presărate deasupra, 50 g
Gustare: 1 fruct de sezon (maxim

200 g)

urdă

fără lactate
varianta 1

Prânz: 150 g păstrăv la cuptor + salată

mixt (ardei gras, roșii, castraveți, ceapă,
1 linguriță ulei măsline, lămâie)
Gustare: 1 ou fiert + 2 felii de pâine

integrală
Mic dejun: 2 felii de pâine integrală

+ 2 ouă + 200 g cornișon + 50 g roșii

Cină: 150 g macrou la grătar + 100 g

cherry

morcovi baby trași la tigaie + salată
verde cu castraveti, ridichi, 1 linguriță

Gustare: 1 fruct de sezon (maxim

ulei masline, lămâie

200 g)
Prânz: 150 g piept curcan la grătar +

150 g cartof la cuptor + salată verde, 1
rosie mare, castraveți, 1 lingură ulei
măsline, lămâie

fără lactate
varianta 3
Mic dejun: 20 g (în crud) orez brun se

Gustare: 2 felii de pâine integrală +

fierbe în 150 ml lapte cocos/migdale;

75 g avocado pasat și amestecat cu

se presară 1/2 linguriță scorțișoară,

lămâie

coajă

de

lămâie

rasă;

se

servește

alături de felii de la 1 banană medie
Cină: 250 ml supă cremă/ciorbă de

legume (fără tăiței, cartof, orez) + 2

Gustare: 1 fruct de sezon (maxim 200

wassa

g)

fără lactate
varianta 2

Prânz: 150 g pulpă/piept rață (fără

piele) la cuptor + salată de varză + 1
lingură ulei măsline
Gustare:

10

măsline

verzi

sau

Kalamata + 5 roșii cherry
Mic dejun: 100 g măsline verzi sau

Kalamata + 100 g prosciutto + 1 roșie

Cină: salată verde + 2 ouă fierte tăiate

medie + castravete crud + 2 wassa

cuburi + castraveți, 1 conservă ton în
suc propriu, 20 măsline verzi sau

Gustare: 120 g zmeură

Kalamata,
lămâie

1

lingură

ulei

măsline,

Timpul de digestie al
alimentelor
Apă: imediat – când stomacul este gol și

Cereale: 90 min

merge către intestine

Leguminoase: 120 min

Suc (fructe, legume), supă de legume:

Oleaginoase: 2,5- 3 h

15-20 min

Brânzeturi/lactate: 1,5 – 3 h

Semi lichid (fructe, legume): 20-30 min

Ou întreg: 45 min

Pepene: 20 min

Albuș: 30 min

Portocale, grepfruit, struguri: 30 min

Pește: 30-60 min

Mere, pere, cireșe, caise, piersici, etc: 40

Pui: 1,5 – 2 h

min

Curcan: 2 – 2,25 h

Legume: 30-50 min

Vită, miel: 3-4 h

Amidonos: cartof, cartof dulce, porumb,

Porc: 4,5 – 5 h

dovleac: 60 min

Substituiri de alimente
Pește și Carne

Leguminoase

Pește slab/ Carne slabă

Năut

Pește

slab,

creveți,

calamar,

mazăre

caracatiță

linte

1 cană fasole (la 100 g pește)

fasole roșie

Carne slabă

fasole neagră

Pește gras/ Carne slabă
Pește gras

Fructele se pot schimba între ele

doar să aibă același indice glicemic.

Miel, berbecuț, porc, vită, rață
1 ceașcă branză proaspătă (la 100 g

Legumele se pot schimba între ele,

pește)

de preferat să aibă aceeași culoare.

3 ouă (la 100 g pește)

Lactate

Cereale și pseudocereale

Iaurt

Quinoa
brânză

proaspătă

cu

același

procent de grăsime, ricotta, kefir

orez integral
cous-cous
bulgur

Caș
urdă

mei
amaranth
tapioca

Mozarella
caș

Orez negru

urdă

orez basmatic, brun, integral

telemea light

cartof – aceeași cantitate ca a

mascarpone

orezului fiert
Paste

Lapte de vacă

integrale

fierte

-

aceeași

cantitate ca a orezului fiert

lapte de capră
lapte vegetal

Oleaginoase

și

semințe

se

pot

schimba între ele, doar să fie crude și
Orice fel de brânză

aceași cantitate.

tofu
Lămâia se poate înlocui cu oțet.

Altele

Unt arahide
unt migdale

1 ou mare

unt caju

45 gr ton / curcan / creveți

unt alune

30 gr somon sau alt pește gras

pastă de susan

45 gr mușchi de porc (slab)
½ ceașcă de brânză prospătă

Uleiul de cocos pentru gătit se poate

5 ouă de prepeliță

înlocui cu ulei de sâmburi de struguri.

Substanțele nutritive sunt indispensabile omului și îndeplinesc diverse roluri în
organism. Din această categorie amintim: glucide, lipide, proteine, săruri
minerale, vitamine, apa.

Așadar, toate aceste aspecte surprinse pe parcursul ghidului ne conduc la
concluzia că nutriția poate fi definită ca nevoia organismului de a obține
substanțe nutritive necesare energiei zilnice, reproducerii, regenerării celulare,
creșterii, pentru o viață sănătoasă și echilibrată.
Tot ce mai ai nevoie pentru a adopta un stil de viață sănătos, ca tânăr, este
motivație, determinare și constanță pentru strategia propusă.
Știm că nu este ușor! Dar tu meriți toată atenția ta! Ai un scop; găsește-ți
motivația, continuă să o menții și să înaintezi către obiectivul tău.

Prioritizează-te!
Tu ce alegi?
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5. https://ec.europa.eu/health/nutrition_physical_activity/overview_en
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