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Introducere
Acest material a fost elaborat în cadrul proiectului „Stil de viaţă sănătos” şi este destinat cu
predilecţie copiilor de clasa a cincea şi a şasea şi adulţilor care se ocupă de educaţia acestora
(părinţi, profesori), având scopul de a oferi informaţii utile despre fructe şi legume şi de a
servi drept ghid atât profesorilor, părinţilor, cât şi copiilor, pentru a pregăti cele mai
sănătoase preparate pentru dezvoltarea fizică şi intelectuală a copiilor.
Materialul conţine principalele grupe de fructe şi legume autohtone şi de import care sunt
accesibile pentru consum în România, cu titluri ce fac referire la conţinutul acestora în
vitamine, minerale, antioxidanţi, conţinutul de calorii (după caz), sau la beneficiile
consumului pentru sănătatea copiilor.
Pentru fiecare dintre legume şi fructele din carte am identificat vitaminele şi mineralele
esenţiale necesare alimentaţiei voastre zilnice, şi am introdus personajul „Prietenul
legumelor şi fructelor” care recomandă cele mai sănătoase combinaţii alimentare şi cele mai
rapide moduri de preparare.

Piramida alimentaţiei echilibrate: un curcubeu de culori (din manualul
elevului)
Aceasta este piramida alimentelor recomandate a fi consumate de orice copil în condiţiile
unei activităţi fizice normale şi a unui efort intelectual susţinut. Alimentele de bază sunt
cerealele, pâinea, orezul, cartofii şi pastele pentru aportul de glucide sănătoase pe care îl aduc
în alimentaţie. Legumele şi fructele se consumă pe tot parcursul zilei, fie la mesele principale
sau ca gustări (în special fructele), asigurând energia şi vitaminele necesare. Lactatele, ouăle
şi carnea sunt surse de proteine esenţiale şi se consumă la mesele principale şi se asociază cu
majoritatea legumelor.

Rolul legumelor şi fructelor în alimentaţia sănătoasă a copiilor de vârsta şcolară
Legumele şi fructele au un rol important în alimentaţia copiilor în creştere, cu activităţi
şcolare şi extraşcolare, fiind surse de vitamina A, C, acid folic (necesar activării memoriei),
minerale şi fibre reuşind să protejeze corpul şi să îl apere de diverse boli. Suntem mai
interesaţi ca oricând de efectele pozitive ale legumelor, de reţete, de gust, de agricultura
ecologică şi sănătate, însă există încă mulţi copii care nu consumă destule fructe şi legume.

Dar de ce să mâncăm fructe şi legume?
Copiii de vârsta şcolară au nevoie de energie pentru un efort intelectual susţinut, iar această
energie, echivalentul a cel puţin 300 kcal, poate fi cu uşurinţă găsită în legume şi în unele
fructe, în funcţie de caracteristicile fiecăreia.
În esenţă, omul de astăzi este rezultatul unei lungi evoluţii şi pas cu pas şi-a diversificat
hrana. În urmă cu aproximativ 50 de milioane de ani strămoşii omului începuseră să
mănânce frunze, fructe, legume sălbatice, seminţe, vegetaţie diversă. La acea vreme,
oamenii nu ştiau încă să cultive toate acestea, dar le puteau lua direct din natură, dar
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insectele şi carnea de vânat rămăseseră o parte importantă a dietei. Cu timpul, oamenii au
început să cultive fructele şi legumele şi să le consume tot mai mult, în prezent acestea
ocupând un rol tot mai important în alimentaţia zilnică.
Pentru a ne bucura din plin de beneficiile unei alimentaţii echilibrate, bogate în vitamine şi
minerale, trebuie mai întâi să cunoaştem pe rând câteva din legumele şi fructele de bază, dar
şi vitaminele şi mineralele pe care acestea la conţin şi doza zilnică recomandată (DZR pentru
fiecare). Doza zilnică recomandată este un concept care orientează asupra cantităţii de
vitamine şi/sau minerale care se recomandă a fi consumate în fiecare zi. Acest concept este
utilizat în etichetarea nutriţională a alimentelor.
Alimentaţia trebuie să cuprindă la această vârstă de 7-12 ani:
 carne, lactate, ouă - ca surse de proteine - 200-250g/zi,
 pâine 200-250 g/zi,
 făinoase 45-59 g/zi,
 cartofi 200 g/zi,
 rădăcinoase 200 g/zi,
 legume verzi 250-300 g/zi,
 leguminoase 10 g/zi,
 fructe 250-300 g/zi.
Sursa: OMS

Mâncarea proaspătă, pregătită acasă, permite controlul asupra ingredientelor şi a modului
de preparare şi contribuie la menţinerea şi îmbunătăţirea sănătăţii, la o dezvoltare
armonioasă, constituind, în acelaşi timp, un mod natural de a deprinde de la o vârstă fragedă
obiceiuri alimentare sănătoase.
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Lecþia 1 -

Hidratarea zi de zi

Organismul nostru conţine circa 70% apă. Apa are un rol esenţial în toate reacţiile din
organism, la nivel de celulă. De aceea este foarte important ca organismul să
primească suficientă apă. O parte din apa necesară vine din consumul nostru direct (o
bem) şi o parte provine din ceea ce mâncăm. Există unele fructe şi legume care au un
conţinut mare de apă. Aveţi mai jos câteva exemple de legume şi fructe cu un conţinut
mare de apă. Aceste exemple sunt însoţite de sugestii de preparare şi de servire,
precum şi de câteva argumente pentru care este foarte bine să mâncăm legumele şi
fructele respective.

DOVLECELUL „Stomacul meu liniştit”
Dovlecelul este o sursă excelentă de potasiu şi fosfor, magneziu,
calciu, vitaminele A, B1, B2, B3, B6 şi C şi fibre.
100g de dovlecel au un aport de 20 calorii.
Prietenul legumelor şi fructelor recomandă:
 Consumaţi dovlecei în stare crudă sau preparaţi la
abur sau grill (maxim 15 minute), cu un pic de ulei de măsline;
 Salată de dovlecei copţi sau pe grătar cu sos de usturoi, lămâie, un
strop de ulei de măsline şi ornată cu pătrunjel verde este o alegere
sănătoasă şi delicioasă;
 Tăiaţi în cuburi mici se pot pune în salata de vară, alături de roţii,
ardei, castraveţi.
Iată câteva dintre beneficiile consumului de dovlecei:
 Îmbunătăţeşte asimilarea calciului. Sucul de dovlecei este recomandat celor care
au lipsă de calciu. Magneziul din compoziţia dovlecelului este un mineral esenţial
în asimilarea calciului;
 Îmbunătăţeşte memoria şi vederea;
 Stimulează digestia.

CASTRAVETELE „Hidratare şi supleţe”
Castravetele face parte din familia botanică Curcubitacee şi
are o puternică acţiune hidratantă. Coaja de castravete este o
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sursă bună de fibre, care ajută la hidratare şi digestie. Totodată, castravetele este
leguma cu cele mai puţine calorii, 15 la fiecare 100 gr.
Prietenul legumelor şi fructelor recomandă:
 Consumaţi castraveţii proaspeţi în salate alături de alte legume (ca
în salata de vară) sau alături de fripturi. Salata Tzatziki cu castraveţi
raşi şi iaurt poate să fie o tentaţie pentru mulţi copii.

PEPENELE ROŞU - „Hidratare în miez de vară”
Vreţi ceva care să vă potolească setea şi să vă
învioreze întregul organism? Pepenele roşu are tot
ceea ce aveţi nevoie pentru a învinge căldura verii
toride. Incredibil de delicios, potoleşte setea
deoarece pepenii conţin o cantitate mare de apă şi
electroliţii necesari pentru a învinge temperaturile
toride ale verii.
Pepenele roşu provine din ţările Africii de Sud de
unde s-a răspândit peste tot în regiunile tropicale şi
subtropicale. Fructul are coaja fină, verde la exterior şi grosimea de dimensiunea
scoarţei de copac. Miezul pepenelui este suculent, cu variaţii de culoare de la roşu la
roz, cu numeroase seminţe mici, negre încorporate în treimea din mijloc a pulpei.
Ce ne aduce pepenele?
- conţinut foarte scăzut de calorii, numai 30 kcal la 100 gr;
Pepenele roşu este o sursă excelentă de vitamina A care este esenţială pentru vedere şi
imunitate. Vitamina A este, de asemenea, necesară pentru menţinerea sănătăţii pielii.
De asemenea, este bogat în substanţe numite antioxidanţi (licopenul, beta-carotenul,
luteina) ce au capacitatea de a ajuta la protecţia împotriva microbilor. Pepenele roşu
este o sursă bună de potasiu care ajută la controlul ritmului inimii.
Prietenul legumelor şi fructelor recomandă:
 Consumaţi pepenele zilnic, în perioada verii, pentru o bună hidratare
şi ca un dulce sănătos;
 Este răcoritor consumat proaspăt în salate de fructe sau „frigărui”
asortate cu banane, mere, pepene galben sau struguri sau în salate
asortate cu brânză telemea, ulei de măsline, măsline;
 Se poate prepara un smoothie foarte gustos. Smoothie-ul de pepene,
asortat cu alte fructe, poate să fie un răsfăţ pentru tine, dar şi o ocazie
să îţi descopere pasiunea pentru bucătărie.
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PEPENELE GALBEN - „Ochi de vultur”
Deliciosul şi minunatul pepene galben este membru al marii familii de cucurbitacee.
Alte fructe şi legume populare din familia Cucurbitacee sunt: dovleacul, castravetele,
pepenele roşu etc. Pepenii galbeni se consideră a fi
originari din India, Persia antica şi Africa. Ei cresc
cel mai bine pe sol nisipos, cu drenaj, facilitat de o
irigare bună, însă depind de albine pentru a le oferi o
polenizare bună.
Pepenii galbeni, la fel ca şi pepenele roşu, sunt de
fapt fructe specifice sezonului de vară. Sezonul lor
este din iulie şi până la sfârşitul lunii august, atunci
sunt cei mai gustoşi, însă se găsesc pe tot parcursul
anului în hipermarketuri.
În general, pepenii au formă rotundă sau alungită,
cu un diametru de cca 8,7-16 cm şi cântăresc între
200 - 850 grame. Pulpa diferă ca şi culoare de la alb-gălbui, la portocaliu sau verzui, şi
are consistenţa moale şi suculentă, cu o aromă dulce, care este emanată cel mai bine la
fructele coapte. În centru, există o cavitate goală, umplută cu seminţe mici, de culoare
galbenă.
Fructul este o sursă excelentă de vitamina A, una dintre cele mai mari cantităţi de
vitamina A regăsite în fructe (100g de pepene oferă toată cantitatea necesară zilnic de
Vitamina A). Vitamina A este un antioxidant puternic şi este esenţială pentru vedere.
Pepenele este, de asemenea, benefic pentru menţinerea sănătăţii pielii şi a rinichilor.
El conţine şi vitamine din complexul B, cu efecte benefice asupra sistemului nervos, a
muşchilor, aparatului digestiv, pielii, părului, ochilor, cavităţii bucale şi ficatului.
Nu în ultimul rând, pepenele galben are puţine calorii. (20 Kcal la 100 g)
Prietenul legumelor şi fructelor recomandă:
 Se consumă ca atare proaspăt, tăiat sub formă de cubuleţe, în
îngheţată sau alături de brânză.
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Lecþia 2 -

Sănătatea la superlativ

CONOPIDA - „Vitamina C pentru a lupta cu microbii”
Mark Twain spunea despre conopidă,
metaforic vorbind, că este „o varză cu studii
superioare”.
Are aport foarte scăzut în calorii. 100g de
conopidă proaspătă are doar 26 de calorii.
Are un conţinut foarte scăzut în grăsimi şi
nu conţine colesterol, de care se plâng în
general adulţii, dar şi copiii care nu consumă
suficiente legume şi fructe şi au o
alimentaţie bogată în grăsimi şi dulciuri.
Conopida proaspătă este o sursă excelentă de vitamina C. 100g oferă doza zilnică
recomandată. Este dovedit că vitamina C este un antioxidant ce creşte imunitatea şi
poate preveni infecţiile.
Din punct de vedere botanic, aceasta este un membru al familiei Cruciferelor, alături
de varză şi broccoli.
Prietenul legumelor şi fructelor recomandă:
 Consumaţi „varza cu studii superioare” crudă, în salate, murată sau
în sote-uri fără prea multă grăsime.

BROCCOLI - „Sănătate de fier”
Considerată leguma miracol în alimentaţia
popoarelor mediteraneene, broccoli conţine
vitamina C, 100g asigurând doza zilnică
recomandată şi ignorată vitamina K, extrem de
necesară pentru o bună circulaţie sanguină.
Vitamina K se găseşte în foarte puţine alimente
precum pătrunjel, napi, păpădie, spanac, sfeclă.
Brocolli-ul este o legumă apărută de curând pe piaţa
românească. Cu toate acestea ea şi-a găsit loc rapid în alimentaţia românilor, mai ales a
celor de la oraş. Bogat în vitamina C, 100 de grame de broccoli vă aduc 150% din DZR
de vitamina C. Spre exemplu, această doză administrată zilnic în cazul unei răceli, îi
scurtează tipul de manifestare.
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Prietenul legumelor şi fructelor recomandă:
 Consumaţi broccoli preparat la aburi maxim 15 minute sau în supe
crema pentru a sta departe de răceli.

VARZA - „Imunitate completă”
Varza este incredibil de hrănitoare şi cu toate
acestea este foarte săracă în grăsimi (legumele nu
au grăsimi) şi calorii, 100g de frunze oferind
numai 25 de calorii.
Varza proaspătă este o sursă excelentă de
antioxidanţi, în special de vitamina C pentru
imunitate şi vitamina K pentru circulaţia sângelui
şi oase, oferind DZR de vitamina C şi K la fiecare 100 g.
Prietenul legumelor şi fructelor recomandă:
 Consumaţi varza în stare crudă în salate cu mărar şi castraveţi sau
roşii şi stropită cu lămâie şi ulei de măsline sau cânepă (pentru
surplus proteic şi pentru acizii graşi Omega3)

RIDICHEA - „Inamicul infecţiilor”
- conţine foarte puţine calorii (numai 16 calorii la 100 grame);
- sursă bună de antioxidanţi şi fibre;
- 100 grame oferă un sfert din DZR de vitamina C.
Aceste legume se găsesc într-o varietate de culori,
forme şi mărimi. Totuşi, ridichea roşie este cea mai
populară. Ridichea, cu gustul său uşor picant, este
ideală pentru salate. Pe lângă aspectul colorat,
ridichile au numeroase beneficii asupra
organismului uman.
Au fost cultivate şi folosite de sute de ani pentru
tratarea a numeroase probleme medicale, printre
care şi afecţiunile digestive sau ale ficatului.
Prietenul legumelor şi fructelor recomandă:
 Consumaţi ridichile în stare crudă; ele previn infecţiile respiratorii;
 Sucul de ridichi amestecat cu puţină sare ajută la reducerea febrei.
Iar sucul de ridiche neagră calmează accesele de tuse.
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Lecþia 3 -

Hrana de bază a copiilor

ARDEIUL - „Curcubeu de vitamine”
Această legumă se regăseşte într-o varietate de forme şi
culori.
- Ardeii sunt foarte bogaţi în vitaminele A, B şi C, oferind
101% din DZR şi 213% din DZR de vitamina C şi B-uri;
- De asemenea, au un conţinut redus de calorii (31Kcal la
100 g) şi reduc grăsimile din sânge.
Prietenul legumelor şi fructelor recomandă:
 Consumaţi ardeii proaspeţi la salate sau
fierţi în supe, ciorbe sau diverse sosuri;
 Pot fi umpluţi cu orez, carne, brânză, fructe uscate, nuci etc.;
 Pot fi pregătiţi la grătar şi serviţi cu sos, brânză, precum şi ulei de
măsline sau ca şi garnitură la friptură;
 Ardeii graşi sunt foarte populari în pizza şi paste.

ROŞIA - „Mărul legumelor”
Interesant este faptul că roşia oferă mai
mule beneficii şi are mai multe calităţi
nutritive decât un măr! Are un conţinut
ridicat de potasiu şi antioxidanţi. În plus,
conţine numai 18Kcal la 100g consumate.
În stare proaspătă şi coapte, roşiile au o
culoare roşu aprins, foarte atrăgătoare şi au
un gust bogat, dulce.
Soiurile tradiţionale (ex. soiul ochi de bou cu
roşiile mari şi cărnoase, rotunde) tind să producă multe fructe naturale şi aromate, de
forme neregulate.
Prietenul legumelor şi fructelor recomandă:
 Consumaţi roşiile proaspete în salate, cu pătrunjel verde sau busuioc
verde, ulei de măsline, în salate asortate, ca bază pentru bruschete,
cu usturoi, sau în paste;
 Sosul proaspăt al roşiilor date pe răzătoare sau conservate în casă
este delicios în pizza de casă preparată eventual cu blat integral, cu
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sos de roşii, brânză şi mult busuioc verde, în dovlecei sau ardei, chiar
şi sărmăluţe umplute cu legume, ciuperci sau cu carne tocată de
curcan sau chiar mix porc-vită, în lasagna, la plachia de peşte cu sos
tomat picant cu ardei iute şi ierburi aromatice;
 Evitaţi prăjelile şi sosurile încărcate. Sosul de tomate este delicios
simplu cu câteva ierburi aromatice proaspete (ex. busuioc verde,
pătrunjel, oregano, salvie, cimbru etc.).

VÂNĂTA - „Metabolism activ”
Beneficiile vinetei:
Vinetele - antioxidanţii naturali, sunt foarte sărace în
calorii şi grăsimi, dar bogate în fibre. 100g furnizează
doar 24 calorii. Ele scad grăsimile din sânge.
Vinetele conţin cantităţi mari de vitamine esenţiale
din grupul B.
Prietenul legumelor şi fructelor
recomandă:
 Consumaţi vinetele coapte la foc iute sau în cuptor cu sos de roşii,
brânză telemea sau caşcaval şi busuioc proaspăt;
 Cele mai multe vitamine din vinete se păstrează prin coacere simplă
la foc iute sau preparate în cuptor cu sos de roşii, brânză telemea
sau caşcaval şi busuioc proaspăt;
 Coaja (varietatea albastru închis) vinetelor are cantităţi
semnificative de flavonoide (antioxidanţi care hrănesc celulele, ne
dau cu energie şi un tonus pozitiv).

CARTOFUL - „O gustare şi un dulce sănătos”
Cartofii sunt una din cele mai bogate surse de amidon,
vitamine, minerale şi fibre 100g de cartofi fierţi oferă 70 de
calorii, cu toate acestea, ei conţin foarte puţine grăsimi
(doar 0,1g per 100 g) şi deloc colesterol.
Cei mai gustoşi şi sănătoşi cartofi sunt cei cu diametrul de
până în 7cm, ce pot fi cuprinşi în pumn.
Cele mai populare specii sunt:
- cartofii albi: în speciali buni pentru fiert;
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- cartofii roşii: buni pentru copt şi prăjit, deoarece îşi păstrează forma;
- cartofii dulci: seamănă foarte bine la gust cu dovleacul copt.
Prietenul legumelor şi fructelor recomandă:
 Cartofii pot fi preparaţi în numeroase feluri:
 pot fi copţi sau fierţi cu sau fără coajă, cu condimente sau ca atare şi
sunt o alegere mult mai sănătoasă decât cartofii prăjiţi;
 piureul din cartofi, albi sau dulci (se fierb cartofii, apoi se scurge apa
şi se amestecă cu unt şi lapte. Se adaugă sare şi alte condimente ex.
nucşoară, după gust);
 copţi în jar, la cuptor cu verdeţuri aromatice sau pregătiţi la aburi, cu
unt sau smântână şi pătrunjel, sunt o garnitură perfectă pentru
friptură;
 se pot prepara şi găluşti din cartofi cu diferite umpluturi, cum ar fi
găluşte umplute cu prune sau caise
 se pot adăuga şi la supe, ciorbe, alături de carne şi alte legume cum ar
fi mazăre, morcovi, ţelină.

Lecþia 4 -

Proteinele din vegetale

MAZĂREA - „O ploaie de nutrienţi”
- asigură două treimi din doza zilnică
recomandată de vitamina C;
- conţine vitamina A, fosfor şi potasiu.
Mazărea este una dintre cele mai hrănitoare
leguminoase, bogate în nutrienţi, minerale,
vitamine şi antioxidanţi. Mazărea are un nivel
relativ scăzut de calorii, în comparaţie cu
fasolea. Mazărea este cea mai bună consumată
imediat după recoltare, deoarece conţinutul de
zahăr din seminţe este rapid convertit în
amidon.
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Prietenul legumelor şi fructelor recomandă:
 Boabele de mazăre se pot adăuga fierte în salate, sosuri, soteuri, sau
pur şi simplu trase prin unt şi asezonate cu mărar şi pătrunjel sau ca
piure cu unt şi usturoi ca şi garnitură la felul principal;
 Supa de mazăre aromatizată cu frunze verzi de mentă este un fel de
mâncare rafinat şi aromat.

FASOLEA - „Proteina vegetală”
Se poate consuma sub formă verde (păstăi) sau
uscată. Fasolea verde este, de fapt, fructul necopt al
fasolei comune.
Fasolea uscată este foarte bogată în antioxidanţi. Cu
cât boabele sunt mai închise la culoare cu atât
conţinutul de antioxidanţi este mai ridicat. Fasolea
neagră de exemplu este la fel de bogată în
antioxidanţi ca şi strugurii sau afinele.
Fasolea este o sursă excelentă de fibre şi de proteine.
O singură cană de fasole neagră asigură mai mult
de jumătate din necesarul zilnic de fibre şi o treime
din cel de proteine, echivalând cu 60 de grame de carne de pui sau somon.
Calităţile fasolei o recomandă şi în prevenirea bolilor de inimă, în reducerea
colesterolului şi în stabilizarea nivelului de zahăr din sânge.
Prietenul legumelor şi fructelor recomandă:
 Consumaţi fasolea verde fiartă maxim 15 minute la foc iute sau sote,
ca şi garnitură la friptură, sau în ciorbe în loc de paste făinoase;
 Fasolea uscată albă se consumă ca fasole bătută sau frecată cu
usturoi sau în iahnie cu sos tomat şi tarhon verde (pentru a nu
produce balonări, fasolea se lasă peste noapte în apă şi se fierbe în
mai multe ape). La iahnia de fasole ideală este salata de ceapă roşie
cu ulei de măsline şi oţet balsamic având rol calmant şi astringent
pentru stomac;
 Fasolea cu bob brun este ideală pentru salate, garnituri asortate, sau
ghiveci de legume.
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Lecþia 5 -

Detoxiﬁerea organismului

MORCOVUL - „Fructul universal”
- bogaţi în vitamina A şi în precursorii acesteia
(BETACAROTEN), 100 gr. de morcovi acoperă 200% din
doza zilnică recomandată de vitamina A şi betacaroten.
Extraordinar de dulci şi crocanţi, morcovii sunt unul
dintre deliciile 100% sănătoase ce nu trebuie să lipsească
din alimentaţie. Aceste legume rădăcinoase mai conţin
minerale şi antioxidanţi în cantităţi mari.
Prietenul legumelor şi fructelor recomandă:
 Din morcovii proaspeţi raşi sau tăiaţi rondele se pot face salate în
combinaţie cu alte fructe sau legume, (felii de legume amestecate cu
alte rădăcinoase, cum ar fi ridichi, sfeclă, roşii, varză creaţă sau cu
verdeaţă);
 Sucul de morcovi este o băutură răcoritoare care nu trebuie să
lipsească în zilele toride de vară;
 Piureul de morcovi este unul din preparatele cu care se începe
diversificarea alimentaţiei la copii. Ulterior el se îmbunătăţeşte cu
alte legume fierte maxim 15 minute şi ierburi aromatice.

PĂTRUNJELUL - „Aliment minune, nu mirodenie”
Pătrunjelul este unul din membrii clanului mediteranean al Ţelinidelor, alături de
ţelină, morcov, mărar, leuştean, coriandru, chimen şi chimion.
Vechii greci îl considerau o iarbă a puterii, iar
gladiatorii români mâncau pătrunjel înainte de
a intra în arenă.
«Puterile» pătrunjelului
Cercetătorii au descoperit că pătrunjelul are
de patru ori mai multă vitamină C decât
portocala şi varza, mai mult fier decât
spanacul şi că o legătură de pătrunjel are mai
multe proteine decât au două ouă la un loc.
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Se poartă ca un ocrotitor şi un războinic, protejându-ne de multe boli.
Prietenul legumelor şi fructelor recomandă:
 Frunzele proaspete de pătrunjel se păstrează în frigider câteva zile,
iar rădăcina poate sta şi două-trei luni. Cei norocoşi îl pot cultiva în
grădină şi îl pot culege chiar înainte de întrebuinţare;
 Pătrunjelul se consumă în special în sucul proaspăt şi salată de
pătrunjel proaspăt (rădăcină şi frunze). O salată de frunze (cel mult
o legătură, mâncată în fiecare zi timp de 10-14 zile) cu ulei de
măsline şi zeamă de lămâie (eventual usturoi verde sau căţei)
întăreşte sistemul imunitar;
 O altă salată din pătrunjel, frunze şi rădăcină, (minimum 50 gr, care
poate fi însoţit de morcov, ţelină şi varză rase, mărar, frunze de
ţelină, ulei şi lămâie) ajută la asimilarea bună a calciului în oase
prin aportul vitaminei C;
 Se poate prepara suc proaspăt şi din rădăcini de pătrunjel şi morcov
(pătrunjelul, între 30 de ml şi 100 de ml, iar morcovul, 300 ml,
rădăcini care nu se curăţă de coajă, ci se spală foarte bine);
 Sucul de pătrunjel şi morcov (50 ml pătrunjel şi 400 ml morcov),
băut zilnic timp de 2 săptămâni sau o lună ţine sub control alergiile
de primăvară. Sucul de pătrunjel are puterea de a alunga tusea
(între 50-100 ml/zi) şi, în amestec cu sfecla roşie, previne anemia.
Delicatese cu pătrunjel:
- salată de pătrunjel, frunze şi rădăcină, cu spanac, lăptucă, ridichi, untişor şi leurdă
sau, în loc de leurdă, cu usturoi şi ceapă verde;
- salată din pătrunjel, frunze şi rădăcină, cu leurdă şi puţin untişor;
- salată de pătrunjel, frunze şi rădăcină, cu lămâie;
- brânza şi untul amestecate cu pătrunjel, frunze şi rădăcină, usturoi verde şi puţină
sare, întinse pe pâine dimineaţa pot fi un mic dejun… herculean!

ŢELINA - „Vigoarea
detoxifiantului absolut”
Atât frunzele, cât şi rădăcinile ţelinei conţin o
bogăţie de vitamine, enzime şi substanţe aromatice
complexe, uşor asimilabile, care echilibrează
organismul şi îi dau energie.
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Prietenul legumelor şi fructelor recomandă:
 Consumaţi ţelină fie proaspătă, rasă în diferite salate, fie ca adaos la
ciorbe sau supe sau murată. Savoarea aromatizată şi suculentă, cu
miros intens şi agreabil, are un rol esenţial în stimularea apetitului şi
în favorizarea digestiei.
Salate de ţelină delicioase:
- Salata fresh se prepară într-un castron în care se rade o rădăcină de ţelină, alături de
morcov, măr, sfeclă roşie şi pătrunjel (rădăcină); se adaugă puţin untdelemn, sare şi
suc de lămâie, care se amestecă şi se consumă la mesele principale;
- Salata antreu se prepară într-un castron în care se rade o rădăcină de ţelină mare, se
adaugă sare, piper şi maioneza după gust. Se ornează pe margine din abundenţă cu
baby spanac şi trandafiri din morcov. În varianta dietetică, maioneza se prepară din
mei fiert cu 2 linguri de muştar. Sau din iaurt (150 g) şi 2 linguri de muştar.
Supa cremă de ţelină
Tot din ţelină se prepară o supă delicioasă dintr-o rădăcină tăiată în bucăţi mici, se
adaugă 0,5 kg cartofi, sare şi piper; se fierb împreună în doi litri de apă cu sare, se dă
prin blender şi se „drege” cu o lingură de smântână la servire.

Lecþia 6 -

Miracole pentru imunitate

Natura ne-a pus la îndemână două legume încărcate cu
vitamine care deţin recordul binefacerii: ceapa şi usturoiul.

CEAPA - „Miracol pentru sănătate”
Ceapa are efect anti-bacterian, ne ajuta să învingem microbii.
Aceasta este o sursă bogată de crom, mineral care ajută la
menţinerea nivelului de zahăr din sânge şi la prevenirea
diabetului zaharat, fiind, totodată, o sursă bună de antioxidanţi.
Prietenul legumelor şi fructelor recomandă:
 Consumaţi ceapă cât de des puteţi, cel mai adesea la masa de seară
pentru a se duce mirosul până a doua zi;
 În calitate de „aliment iritant”, alături de usturoi, hrean sau ghimbir,
ceapa are rol purificator pentru organe, omoară microbii şi vă fereşte
de răceli;
 Dă gust bun mâncărurilor şi ciorbelor, este ideală în salate de vinete,
de icre, salată orientală, sau salate asortate.
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USTUROIUL - „Medicamentul natural”
Usturoiul are o mulţime de vitamine, mai ales B1, B2, B3,
B6, şi C şi substanţe minerale utile printre care: fosfor,
potasiu, calciu.
Era utilizat pentru diferite tratamente încă din
antichitate. Astfel, constructorii de piramide din Egiptul
Antic consumau usturoi, ceapă şi ridichi pentru
prevenirea bolilor contagioase. De asemenea, legiunile romane foloseau cantităţi
însemnate de usturoi în alimentaţie. În acele vremuri usturoiul era recomandat
pentru tratarea a peste 60 de boli.
Prietenul legumelor şi fructelor recomandă:
 Consumaţi usturoiul cât de des puteţi, cel mai adesea la masa de
seară, pentru a se duce mirosul până a doua zi. Pentru a reduce
mirosul mestecaţi frunze de pătrunjel verde sau coajă de scorţişoară;
 Este ideal crud, în mujdeiuri (dacă se elimină partea iritantă din
mijloc). Pasta de usturoi cu ulei de măsline este minunată pentru
peşte şi friptură;
 În sosul tomat şi sosuri pentru salate şi friptură, sau presărat peste
cartofii în coajă sau friptură la cuptor cu rozmarin.

Lecþia 7 -

Forţa din vitamine şi
minerale

SFECLA ROŞIE - „Minune pentru imunitate”
Sfecla roşie oferă 3.5 mg vitamina C pe 100 g, având totodată
un puternic efect antioxidant.
Beneficiile sale nutritive provin în special din fibre, vitamine,
minerale (potasiu) şi derivate unice ale anti-oxidanţilor, din
îmbunătăţirea calităţii sângelui şi a imunităţii.
Prietenul legumelor şi fructelor recomandă:
 Se poate tăia în cubuleţe mici sau rasă; se
pregăteşte la aburi sau la cuptor, apoi se
serveşte cu bucăţele de unt şi piper sau
hrean ras;
 Sucul de sfeclă este o băutură energizantă şi vitaminizantă,
putându-se folosi şi în combinaţie cu sucul de mere sau de morcovi.
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SPANACUL - „Esenţa puterii şi a energiei”
Spanacul este foarte bogat în vitamina K, 25 de grame fiind suficiente pentru a furniza
doza zilnică recomandată organismului. El este totodată bogat în vitamina C şi fier.
Cel mai bun este spanacul cu frunze proaspete de
culoare verde intens şi crocante. Evitaţi spanacul cu
frunze moi, culori pale sau ofilite.
Spălaţi frunzele bine, pentru a îndepărta orice urmă de
praf sau reziduuri de pesticide.
Deşi poate fi depozitat în frigider timp de până la o
săptămână, frunzele proaspete ar trebui să fie
consumate cât mai curând pentru a obţine beneficiile
nutritive maxime. Cei mai norocoşi îl pot cultiva în
grădină, natural, fără îngrăşăminte sau pesticide.
Prietenul legumelor şi fructelor recomandă:
 Spanacul proaspăt poate fi consumat crud, fie în salate şi burgeri
(chifteluţe) de legume sau sub formă de suc. Proprietăţile
antioxidante se reduc la prepararea la abur, prin fierbere sau prăjire;
 Împreună cu alte legume, frunzele sale sunt folosite în prepararea de
plăcintă, paste, orez, supe, tocăniţe, precum şi în pregătirea de
alimente pentru bebeluşi.

SALATA VERDE - „Puternic şi plin de energie”
Salata verde este un aliment care ne dă energie şi curăţă organismul. Salata conţine
numeroase săruri minerale, cum ar fi cele de iod, calciu, magneziu, potasiu, sodiu
fosfor, cupru, arsenic şi zinc, toate cu roluri importante în procesele metabolice.
Frunzele proaspete sunt o sursă excelentă de vitamina A şi beta-caroten, vitamina C,
complexul de vitamine B şi vitamina K.
Salata verde a fost cultivată pentru prima
oară acum 3000 de ani de către egipteni,
fiind mai apoi răspândită în Europa de
romani şi greci. În prezent există
numeroase varietăţi de salată verde:
1. salata europeană – are frunzele sub
forma unor căpăţâni mai desfăcute şi cu
textură netedă, ca a untului; acest tip de
salată mai este denumit „butterhead”
(căpăţână de unt);
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2. salata cu frunze crocante (iceberg) – seamănă la aspect cu varza, cu un gust mai
domol către fad; frunzele crocante sunt mai mult apreciate pentru textură decât
pentru gust;
3. salata chinezească – are frunzele lunguieţe, care nu formează o căpăţână şi care au
un gust mai puternic, uşor amărui;
4. salata română (Romaine) – are frunzele lungi şi crocante, cu un gust puţin amărui;
frunzele formează o căpăţână înaltă, compactă;
5. salata frisee – are frunze mari şi foarte dantelate, de obicei de culoare verde intens,
deşi există şi varietăţi ale căror frunze sunt tivite cu roşu; gustul este uşor piperat, cu
accente de nucă;
6. salata crocantă de vară – formează căpăţâni moderat de dense, cu o textură crocantă;
frunzele sunt mari, cu pete roşii sau purpurii, formând tranziţii de culoare;
7. salatele Lolla Rossa şi Lolla Bianco – sunt varietăţi cu frunze lungi şi fragile, de
culoare verde, sau cu vârfurile colorate în roşu sau purpuriu; sunt foarte fragede şi
gustoase.
Prietenul legumelor şi fructelor recomandă:
 Salata proaspătă ar trebui să aibă o culoare intensă şi să fie crocantă;
 Atunci când cumpăraţi salată evitaţi căpăţânile cu frunze ofilite, cu
pete sau decolorate;
 Pentru a păstra prospeţimea salatei, înveliţi-o într-o pungă de
plastic/folie alimentară, sau puneţi-o la frigider;
 Salatele română şi iceberg vor rămâne în stare proaspătă până la
şapte zile, în timp ce salata europeană nu rezistă decât două-trei zile;
 Pesticidele sunt utilizate în mod frecvent în culturile de salată. Ca
urmare, spălaţi bine frunzele de salată în apă rece curgătoare înainte
de consum;
 Pentru a îndepărta nisipul şi eventualii paraziţi puteţi lăsa frunzele
pentru jumătate de oră în apă cu sare.
Cum preparăm salata?
Întâi se înlătură/aruncă primele 2-3 frunze. Mai apoi se desprind frunzele de pe cotor şi
se trec prin jet de apă.
Sugestii de preparare:
- salata crudă, proaspătă este utilizată în salate şi sandvişuri;
- salata chinezească este călită sau gătită la abur, şi mai apoi amestecată cu tăiţei
sau orez;
- salata europeană, şi nu numai, se poate adăuga în ciorbe.
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Fructele
Lecþia 8 -

Fructe cu multiple beneﬁcii

CIREAŞA - „Somn liniştit şi digestie uşoară”
Ambasadori ai verii, micuţele cireşe sunt compuse din peste 80% apă, exact ca şi noi, în
timp ce restul compoziţiei reprezintă o adevărată comoara - vitaminele B (B1, B2 şi
B6) şi magneziu, fosfor şi potasiu, care îţi vor oferi foarte multă energie, care te ajută
să te menţii în formă toată ziua. Cireşele conţin 63 kcal/100 grame. Totodată mai
conţin şi provitamina A precum şi alte minerale,
dar în cantităţi mai mici, cum ar fi, calciu, fosfor,
acid pantotenic şi fier.
Cireşele reprezintă o resursă foarte importantă
pentru o stare bună generală a organismului
având un important rol de eliminare a toxinelor
din organism.
Complexul de vitamine B vă ajută să memoraţi
mai uşor şi cresc puterea de concentrare pe
durata examenelor.
Prietenul legumelor şi fructelor
recomandă:
 cireşele albesc dinţii. Aşadar, dacă vrei dinţi mai albi, consumă
cireşe;
 vei fi mai puţin obosit datorită cireşelor, care te ajută să ai un somn
mai liniştit;
 consumă suc de cireşe pentru a preveni deshidratarea.

VIŞINA - „Accelerează digestia şi curăţă
rinichii”
Vişinele, consumate atât proaspete, cât şi congelate, conţin o
mare cantitate de potasiu, care contribuie la stabilizarea
ritmului inimii şi la sănătatea pielii. 100 grame de vişine conţin
aproximativ 60 de calorii.
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În scop terapeutic, de la vişin se folosesc codiţele fructelor, frunzele şi scoarţa
ramurilor tinere.
Prietenul legumelor şi fructelor recomandă:
 Codiţele se folosesc în ceaiuri, simple sau în amestec cu cele de cireşe
ori mătase de porumb, sub formă de infuzie;
 Scoarţa de pe ramurile tinere, bine uscată şi mărunţită, se fierbe,
obţinându-se un ceai excelent împotriva febrei. De altfel, ceaiul din
scoarţa de vişin se recomandă şi pentru prevenirea bolilor de rinichi.
Iată câteva dintre beneficiile vişinelor pentru sănătate:
1. vişinele sunt o sursă importantă de vitamina C, care întăreşte sistemul imunitar şi
asigură producerea colagenului. Colagenul este cea mai răspândită proteină din
corpul uman şi asigură elasticitatea din cartilaje, ligamente, tendoane, oase şi piele.
De asemenea, el este principalul responsabil pentru felul în care arată pielea. De altfel,
pielea este colagen în proporţie de 70%.
2. vişinele favorizează digestia;
3. vişinele sunt foarte utile în boli de stomac, rinichi şi afecţiuni ale căilor respiratorii.

PRUNA - „Adio constipaţie”
Prunele sunt o sursă bună de vitamina A şi, deşi
dulci şi aromate, au numai 46 kcal la 100 gr.
Minunatele şi delicioasele prune aparţin familiei
Rosaceae, care include, de asemenea, piersicile,
nectarinele şi migdalele. Pulpa este suculentă şi
variază foarte mult de la galben cremos, purpuriu,
la albastru deschis sau verde deschis, în funcţie de
soi. Prunul poate fi un arbore mic sau arbust mare
şi este cultivat la scară largă în Statele Unite,
Europa, Japonia şi China.
Prunele au numeroase beneficii pentru sănătate, cum ar fi reglarea funcţionării
sistemului digestiv şi ameliorarea constipaţiei.
Prietenul legumelor şi fructelor recomandă:
 Fructele sunt folosite în prepararea de plăcinte, deserturi (găluşte cu
prune, tarte cu prune), gemuri şi jeleuri. Prunele uscate, în general,
sunt adăugate la brioşe, prăjituri, sau în mâncarea de orez cu prune
etc.
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AVOCADO - „Fructul perfect”
Deşi nu este specific climei noastre şi a apărut
relativ recent pe piaţa românească ca fruct de
import, nutriţioniştii l-au numit „fructul perfect”.
Poate fi mâncat la orice oră din zi, este plin de
vitamine şi fibre, iar pe termen lung contribuie la
menţinerea sănătăţii, a frumuseţii şi a siluetei.
Datorită calităţilor sale este unul dintre primele
alimente recomandate să fie introduse în
diversificarea alimentaţiei la copiii mici fiind
bogat în nutrienţi necesari dezvoltării
organismului şi implicit dezvoltării creierului.
Avocado este de fapt un fruct, nu o legumă. De aceea, merge de minune consumat
alături de rodii, pere, mango sau piersici. Este printre singurele alimente de care poţi fi
100% sigur că nu au fost modificate genetic sau că nu au fost atinse de chimicale.
Este una din cele mai bune surse de grăsimi sănătoase. Conţine acid oleic care ajută la
reducerea nivelului de colesterol şi favorizează absorbţia substanţelor nutritive din
alimente, ceea ce înseamnă că orice mâncare consumată cu acest fruct devine mai
sănătoasă.
Dacă vrei să îi grăbeşti procesul de coacere poţi să îl pui într-o pungă de hârtie, pe care
să nu o închizi complet, alături de un măr. Etilena pe care mărul o eliberează va grăbi
coacerea.
Prietenul legumelor şi fructelor recomandă:
 Consumaţi un avocado pe săptămână pentru echilibrul perfect de
vitamine şi minerale, fie simplu în salate, cu ou fiert sau peşte
afumat, marinat sau la cuptor sau în pasta guacamole (cu usturoi,
coriandru şi roşii tocate mărunt);
 Cele mai cunoscute reţete cu avocado sunt cele tipice bucătăriei
mexicane: guacamole, salată mexicană cu ardei, ceapă verde şi
Tabasco sau pastă cu boia, usturoi şi susan.
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Lecþia 9 -

Energia şi vitalitatea
din antioxidanţi

CĂPŞUNA - „Tinereţe fără bătrâneţe”
Delicioasele căpşuni au culoarea roşie şi sunt printre cele
mai populare fructe de pădure, alături de mure, zmeură,
fragi şi afine. Îşi au originea în Europa, cu toate acestea, în
zilele noastre fructele de pădure sunt cultivate pe scară
largă, ca o cultură comercială importantă în multe regiuni
temperate, peste tot în lume.
Căpşunile au conţinut scăzut de calorii 32 kcal la fiecare 100gr, sunt bogate în
vitamine din complexul B; 100gr furnizează 73% din DZR de vitamina C.
Căpşunile conţin vitamina A, vitamina E, flavonoizi antioxidanţi, cum ar fi luteina şi
beta-carotenul. În plus, acestea conţin o cantitate importantă de minerale precum
potasiu, fosfor, dar şi cantităţi mai mici de magneziu, calciu, mangan, fluor, cupru, fier
şi iod. Acestea au rol în creşterea imunităţii, formarea de celule roşii din sânge, iar
fluorul este o componentă a oaselor şi a dinţilor şi este important pentru prevenirea
cariilor dentare.
Prietenul legumelor şi fructelor recomandă:
 Consumaţi căpşuni cât de des puteţi, mai ales în sezon, în perioada
mai-iunie;
 Pot fi consumate proaspete, în delicioase smoothie-uri simple sau în
combinaţie cu banana, kiwi, pepene, în tarte, îngheţată de casă sau
ornarea şi crema torturilor;
 A se evita combinaţia cu citricele pentru a nu creşte aciditatea
sucului gastric.

MURELE - „Plus de sănătate şi
vitalitate”
Murele sunt bogate în cel mai puternic
antioxidant: resveratrolul, acesta fiind totodată şi
un pigment ce conferă culoarea movulie murelor.
Murele sunt de asemenea bogate în vitamine (B,
C, E) şi minerale (seleniu, acid folic, fier, magneziu, fosfor, potasiu), şi în substanţe
active cu rol antiinflamator şi antibacterian.
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Murele conţin zaharuri de bună calitate, proteine şi foarte puţine grăsimi vegetale.
Prin toate acestea, murele devin un aliment excelent pentru sănătate.
Prietenul legumelor şi fructelor recomandă:
 Consumaţi 150-200g de mure cât de des puteţi, mai ales în sezon, în
perioada de vară;
 Pot fi consumate proaspete, în delicioase smoothie-uri simple sau cu
iaurt, sau în combinaţie cu alte fructe de pădure, în tarte sau
pandişpanuri sau sub formă de dulceţuri;
 Murele conţin pectină şi alte fibre cunoscute pentru rolul lor
protector asupra sănătăţii sistemului digestiv. Cu toate că vitamina
C s-ar putea să provoace ceva poftă de mâncare, fibrele vor ţine
obezitatea la distanţă.
Reţetă delicioasă pentru spumă de mure:
200 ml de frişca bătută se amestecă împreună cu 1 cană de mure, 90 de grame de
miere, şi jumătate de linguriţă de esenţă de vanilie. Folosiţi un mixer electric pentru a
omogeniza totul şi puneţi spuma la răcit pentru 30 de minute.

ZMEURA - „Fructul tinereţii veşnice”
Zmeura este o sursă puternică de vitamine, minerale şi
antioxidanţi cu reale beneficii pentru întregul organism.
Zmeura are un conţinut foarte bogat în vitamina C,
vitaminele B1, B2, B3, B6 şi vitamina E.
Dintre minerale, zmeura conţine cantităţi importante de
mangan, magneziu, cupru şi potasiu. Nutrienţii denşi
din fructe ajută şi la îmbunătăţirea vederii şi ajută
digestia.
Prietenul legumelor şi fructelor recomandă:
 Consumaţi 250g (cca. 130 calorii) de zmeură zilnic, mai ales în sezon
în perioada de vară;
 Pot fi consumate proaspete, în delicioase smoothie-uri simple sau cu
iaurt, sau în combinaţie cu alte fructe de pădure, în tarte sau
pandişpanuri sau sub formă de dulceţuri (în această variantă, însă,
preparatul conţine zahăr, deci consumaţi cu moderaţie).
Zmeura este relativ săracă în calorii (52 kcal/100g) şi bogată în fibre, ceea ce o face
esenţială în alimentaţia zilnică. Zmeura este foarte săţioasă şi constituie o gustare
hrănitoare pentru orice copil într-o zi normală de şcoală.
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Reţetă de smoothie cu zmeură şi iaurt (2 porţii):
O cană de zmeură, o cană de iaurt sau lapte bătut, 2 linguriţe de miere, cereale
(opţional).

AFINELE - „Bogăţie de antioxidanţi”
Afinele sunt cotate ca fiind printre fructele
cele mai bogate în antioxidanţi, care
contribuie la regenerarea celulară şi
flexibilitatea ligamentelor, efecte benefice
atunci când şcolarul este solicitat intens la
activităţi sportive.
Cele mai cunoscute afine sunt cele de
culoare mov violet, dar există şi afine roşii,
mai mici, asemănătoare coacăzelor, la fel de
gustoase.
Pline de vitamine şi minerale, afinele protejează împotriva infecţiilor şi au efect
antiinflamator.
Prietenul legumelor şi fructelor recomandă:
 Consumaţi cca. 100g de afine zilnic, mai ales în sezon, în perioada de
vară;
 Pot fi consumate proaspete, în delicioase smoothie-uri simple sau cu
iaurt, sau în combinaţie cu alte fructe de pădure, în tarte sau
pandişpanuri sau sub formă de dulceţuri.
 Au doar 84 de calorii/cană. Adică 57 de calorii pe 100 g. Iar cu cât sunt
mai proaspete, cu atât sunt mai benefice.
Recomandări:
Afinele se pot oferi copiilor ca atare, proaspete, simple, în amestec cu iaurt natural, pe
feliuţe de pâine cu unt (proaspete sau sub formă de gem), în diverse prăjituri sau alte
deserturi.
Adăugaţi-le în cereale, în îngheţată, în sucuri de fructe.
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Lecþia 10 -

Gustări zilnice
pentru pacheţel

PARA - „Mămici fericite, copii inteligenţi”
Perele sunt fructe cu un conţinut caloric 60 de Kcal la
fiecare 100 de grame. Sunt o sursă importantă de pectină
şi bor, acesta din urmă stimulând activitatea creierului. De
asemenea, ajută organismul să asimileze şi să-şi păstreze
calciul, un argument important pentru perioada de
creştere a copiilor, când necesarul de calciu este mare.
Perele proaspete oferă o sursă rapidă de energie, datorită
zaharurilor naturale (glucoză şi fructoză).
O pară medie are o greutate de aproximativ 166 de grame,
95 kcalorii, 25 grame de carbohidraţi, 0.23 gram de
grăsimi şi 0.6g de proteine, 5.1 grame de fibre alimentare, 10% din DZR de vitamina C
şi 2% fier şi calciu.
Prietenul legumelor şi fructelor recomandă:
 Condimentele ce merg cel mai bine cu perele sunt scorţişoara,
nucşoara, ghimbirul şi fructele cu coajă lemnoasă, mai ales
migdalul;
 Perele sunt potrivite şi în tarte, cu nuci şi miere, budinci, îngheţată,
sau salate cu legume şi brânză.

MĂRUL - „Doctorul din natură,
leguma universală”
Mărul are un conţinut scăzut de calorii, 52kcal la
100 gr; este bogat în fibre alimentare (pectina) şi
este o sursă bună de vitamine din complexul B şi
de minerale precum potasiu şi fosfor.
Delicioase şi crocante, merele sunt unul dintre
cele mai populare fructe. Îndrăgostiţii de fitness
cred că acest fruct minunat, îmbogăţit cu numeroşi nutrienţi este în adevăratul sens al
cuvântului indispensabil pentru o sănătate optimă. Antioxidanţii din mere au o
concentraţie mare ceea ce justifică zicala, „un măr pe zi tine doctorul departe”.
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Mărul îşi are originea în zone muntoase bogate în minerale din Kazahstan, şi acum
este cultivat în multe părţi ale lumii, inclusiv în ţara noastră.
Prietenul legumelor şi fructelor recomandă:
 Mănâncă merele cu tot cu coajă pentru a obţine beneficii maxime
pentru sănătate. Sunt fructe (mai poţi să pui şi rodii, grapefruit,
avocado) ce se pot combina în salate cu legume datorită gustului
dulce-acrişor oxidant;
 Merele feliate se închid la culoare devenind uşor maronii (colorarea
maronie se datorează oxidării), la expunerea la aer ca urmare a
conversiei în formă de fier de la oxid de fier. Dacă trebuie să le serviţi
felii, clătiţi în apa în care aţi adăugat în prealabil câteva picături de
lămâie;
 Se pot servi ca şi suc la orice oră a zilei;
 De asemenea, se mai utilizează în prepararea gemurilor, plăcintelor
sau a salatelor de fructe.

GUTUIA - „Digestie uşoară, stomac fericit”
Gutuia conţine fibre alimentare, vitamina C, potasiu şi cupru şi
ameliorează disconfortul gastro-intestinal. Are 57 kcal la 100gr.
Gutuia este un fruct înrudit cu merele şi perele şi, la fel ca ele,
are seminţe. Este de culoare galben strălucitor atunci când
ajunge la maturitate, are o lungime de 7-12 cm şi un diametru
de 6-9 cm.
Prietenul legumelor şi fructelor recomandă:
 Gutuile se pot consuma crude. Pulpa fructului,
deşi de consistenţă dură, este puternic parfumată;
 La gătit nu îşi modifică textura şi forma. Pregătiţi-le cu coajă, aşa
cum aţi face cu un măr. Pot fi utilizate pentru a face gem, peltea,
compoturi, sirop;
 Gutuile sunt potrivite şi în mâncarea cu carne la cuptor, gratinate cu
nuci, miere şi seminţe, în plăcintă, tartă, sau în salate de fructe.
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Lecþia 11 -

Bogăţie de vitamina C

LĂMÂIA - „Forţă şi vitalitate”
- ajută la creşterea imunităţii.
Lămâia oferă 88% din doza zilnică recomandată de
vitamina C per 100g şi are un puternic efect
antioxidant.
Suculenta şi aromata lămâie este la nivel mondial
cea mai utilizată fructă din categoria citricelor.
Aceasta este una dintre citricele de dimensiuni
mici, însă conţine mult mai mulţi nutrienţi decât portocalele, sau pomelo.
Ca şi alte citrice, lămâile cresc în copaci veşnic verzi. Lămâii se dezvoltă bine în medii
tropicale, întrucât frigul şi gerul le afectează negativ creşterea acestora. Tulpinile sunt
de multe ori înarmate cu spini ascuţiţi. Fructul are un conţinut scăzut de calorii,
respectiv 29 de calorii la 100g, fiind astfel desemnat fructul citric cu cele mai puţine
calorii.
Prietenul legumelor şi fructelor recomandă:
 În afară de utilizarea lor comună, ca limonadă sau ca aromatizant în
alte băuturi (gingerată sau socată), ele pot fi, de asemenea, utilizate
la prăjituri, produse de patiserie, aluat şi marinate;
 Ceaiul de lămâie cu gheaţă este o băutură răcoritoare;
 Din suc de lămâie, cu ulei de măsline şi sare, se poate prepara un sos
excelent pentru salate şi pete;
 Murăturile de lămâie sunt feluri de mâncare preferate în Orientul
Mijlociu, India, Maroc etc.

GRAPEFRUIT - „Fructul
paradisului”
Grapefruitul are 43 de calorii la 100 de
grame; este bogat în vitamina A, 38% din
DZR per 100 de grame precum şi în vitamina
C, 52% din DZR per 100 de grame; Conţine totodată beta-caroten.
Răcoritor şi delicios, el este considerat drept fructul paradisului datorită proprietăţilor
de hidratare şi vindecare, mai ales printre cei care fac mult sport, în special sport de
performanţă.
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Grapefruitul, care este un pom veşnic verde, cultivat pentru fructele sale, a fost
descoperit în pădurile din insula Barbados din Caraibe. Acum este unul dintre fructele
cultivate pe scară largă în Statele Unite, în special în Florida, California şi în alte
regiuni semi-tropicale. Fructul este, de fapt, un hibrid natural dintre pomelo şi
portocală.
Prietenul legumelor şi fructelor recomandă:
 Grapefruit-ul poate fi consumat precum portocalele. Feliaţi fructul
pe orizontală în două jumătăţi şi scoateţi secţiunile folosind o
lingură. De asemenea, puteţi face câteva scobituri superficiale
verticale pe coajă şi apoi să decojiţi fructul folosind degetele sau un
cuţit. Înlăturaţi coaja şi fibrele şi curăţaţi uşor membrana şi
seminţele;
 Fructele constituie un mare plus dacă sunt adăugate în salatele de
fructe, sau chiar în cele de verdeţuri;
 Sucul de grapefruit poate fi consumat drept băutură răcoritoare în
timpul zilei;
 De asemenea, grapefruitul poate fi folosit la prepararea deserturilor,
gemurilor, marmeladei şi jeleurilor. Coaja fructului poate fi confiată,
ca şi în cazul portocalelor.

PORTOCALA - „Energie şi formă maximă”
Portocala este o sursă excelentă de vitamina C,
100g de fruct acoperă în jur de 60% din DZR.
Totodată are un efect antioxidant dovedit
ştiinţific şi conţine şi vitamine din complexul B.
Portocalul este un copac cu frunze verzi pe tot
parcursul anului, ce creşte în zona tropicală şi
semitropicală.
Fructul nu are multe calorii şi e bogat în fibre
alimentare, care ajută la digestie.
Prietenul legumelor şi fructelor recomandă:
 Consumaţi portocalele proaspete (simple sau în salate de fructe) sau
stoarse sub formă de suc (fresh).
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Lecþia 12 -

Dulcele natural din plin

STRUGURELE - „Regele fructelor”
Strugurii, numiţi şi „regii fructelor” sunt un depozit de
numeroşi nutrienţi, cum ar fi antioxidanţi, vitamine şi
minerale fiind recomandaţi a fi consumaţi cu regularitate la
micul dejun sau la gustarea din pauze, fie ca fructe
proaspete, suc sau în salate.
Strugurii îşi au originea pe teritoriul European, însă acum
există culturi de viţă-de-vie în aproape toate regiunile lumii.
Strugurii au conţinut scăzut de calorii, numai 69 de Kcal la
100g de fruct; aceştia conţin un antioxidant numit
resveratrol (în special cei roşii-roz) benefic pentru circulaţia
sangvină.
Există foarte multe soiuri de struguri, dintre care unele sunt cultivate pentru consum
de masă (în formă proaspătă sau deshidratate - stafide), iar altele se folosesc la
producţia de vin.
Prietenul legumelor şi fructelor recomandă:
 Consumaţi struguri proaspeţi ori de câte ori aveţi ocazia, în special în
sezonul de coacere (toamna);
 Folosiţi strugurii la prepararea salatelor, fie ele de fructe, în
combinaţie cu pere, mere, căpşune, ananas, sau în salate de legume,
alături de salata verde, porumb, roşii şi castraveţi;
 Folosiţi strugurii deshidrataţi (stafidele) la prepararea prăjiturilor în
casă (budinci, checuri, torturi);
 Din struguri mai putem prepara, împreună cu mama, gemuri,
compoturi sau must.

BANANA - „Energie instant”
Bananele conţin vitamina B6 şi fibre asigurând 28% şi
respectiv 7% din DZR la 100g şi sunt o sursă foarte bună
de potasiu, dar şi de alte vitamine din grupul B.
Sunt bogate în calorii (90 de calorii la 100 grame) şi în
antioxidanţi.
Pulpa de banană are o compoziţie moale, uşor de digerat
şi atunci când o consumăm încarcă cu energie întregul
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organism şi ne revitalizează instantaneu. Datorită acestor calităţi, bananele sunt
folosite şi de sportivi pentru a obţine multă energie.
Prietenul legumelor şi fructelor recomandă:
 Mâncaţi banana ca atare sau adăugaţi-o cu mare încredere în salatele
de fructe. O banană taie foamea şi oferă energie instant peste zi;
 În combinaţie cu alte fructe, puteţi să preparaţi smoothie-uri
energizante, cu multe vitamine;
 În combinaţie cu lapte, putem crea un minunat milkshake de banane
(băutură sănătoasă, preparată de regulă din lapte şi fructe), foarte
îndrăgit, mai ales de cei mici;
 Alături de căpşuni şi puţin sirop de arţar, putem crea o îngheţată
minunată;
 Bananele uscate sau deshidratate sunt, de asemenea, o gustare
hrănitoare;
 Puteţi să le adăugaţi la prepararea deserturilor cum ar fi budinci,
torturi, tarte, brioşe sau cunoscutul desert „banana split” (banane cu
îngheţată - banana split a fost inventată de David Evans Strickler, un
farmacist din Pennsylvania, în anul 1904. Desertul a devenit între timp
unul clasic american. Reţeta a fost reinterpretată în foarte multe feluri,
însă respectă întotdeauna acelaşi principiu: banane savurate alături de
2-3 cupe de îngheţată, cu frişcă, nuci mărunţite şi cireşe Maraschino).
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Lecþia 13 -

Fructele creierului

Din această categorie fac parte nucile, migdalele, nucile pecan, caju sau fisticul.
NUCILE conţin o cantitate mare de antioxidanţi care
ajută la protejarea organismului de diferite boli. De
asemenea, sunt bogate şi în acizi graşi Omega 3.
Consumul de nuci poate fi o modalitate deosebită de a
obţine aceste grăsimi nesaturate sănătoase, mai ales
dacă nu consumaţi peşte.
MIGDALELE ajută la menţinerea unui sistem
digestiv sănătos, influenţând înmulţirea bacteriilor benefice din flora intestinală. Ele
conţin multe fibre şi sunt bogate în vitamina E, un alt antioxidant puternic. dar şi în
calciu, magneziu, fosfor şi potasiu. Totodată, migdalele au capacitatea de a reduce
colesterolul din sânge.
NUCILE CAJU îmbunătăţesc memoria. Caju sunt deosebit de bogate în magneziu,
fier, fosfor, potasiu şi zinc. Fierul ajută la furnizarea de oxigen către celulele întregului
organism (prevenind astfel anemia), iar zincul este esenţial pentru sănătatea
sistemului imunitar şi al vederii. Caju sunt, de asemenea, o sursă bună de magneziu 28 grame de caju oferă aproximativ 25% din cantitatea zilnică recomandată.
NUCILE PECAN nu sunt doar gustoase, ci pot, de asemenea, îmbunătăţi sănătatea
inimii. Nucile pecan sunt printre cele mai bogate alimente în antioxidanţi.
FISTICUL este o gustare cu puţine calorii - mai puţin de 4 calorii per bucată. În plus,
este bogat în potasiu, un mineral esenţial pentru sănătatea sistemului nervos şi a
muşchilor şi este o sursă bună de vitamina B6 (îmbunătăţeşte starea de spirit şi
fortifică sistemul imunitar).
Nucile, alături de alune şi migdale, sunt unele dintre cele mai sănătoase fructe
oleaginoase din lume. Acizii omega 3 pe care nucile îi conţin protejează inima şi
creierul. De asemenea, ele cresc puterea de concentrare şi îmbunătăţesc memoria
datorită conţinutului bogat de magneziu, zinc şi seleniu.
Prietenul legumelor şi fructelor recomandă:
 Nucile, pe lângă faptul că sunt o gustare delicioasă şi consistentă,
joacă şi un rol important în sănătate, fiind o sursă de energie,
antioxidanţi şi vitamine;
 Un pumn de nuci, alune sau migdale mărunţite sau întregi presărate
peste tarte, îngheţată făcută în casă sau torturi sau pur şi simplu
adăugate în blender în sucuri fresh, face minuni pentru mintea şi
papilele gustative ale micuţilor.
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Lecþia 14 -

Proteine esenţiale

PROTEINE ESENŢIALE (animale) „Forţă şi vitalitate toată ziua”
Organismul uman are nevoie de proteine zilnic pentru a funcţiona la cote maxime. În
perioada de creştere, proteinele sunt şi mai necesare pentru dezvoltarea muşchilor şi a
oaselor. De unde preia organismul necesarul de proteine? Bineînţeles, din alimentaţia
de zi, în special din carne, lapte şi ouă, dar şi din unele fructe şi legume. Alături de
glucide şi lipide, proteinele se încadrează în clasa de substanţe nutritive a
macronutrienţilor. Aşa cum am mai menţionat, ponderea recomandată în alimentaţia
zilnică echilibrată este de 50% proteine animale şi 50% proteine vegetale.
Organismul foloseşte proteinele pentru a construi, a repara şi a menţine funcţionale
aproape toate ţesuturile care îl alcătuiesc. Orice mişcare fizică voluntară sau
involuntară din viaţa noastră necesită clipă de clipă contribuţia muşchilor.
Proteinele sunt cunoscute în mediul ştiinţific drept piatră de temelie a sistemului
muscular. În alcătuirea acestui ţesut intră aproximativ 75% apă, 20% proteine iar
restul de 5% sunt grăsimi, zaharuri, vitamine şi minerale.
Cele mai bune surse de proteine sunt alimentele de origine animală: carnea de peşte,
carnea de pasăre, carnea de porc sau miel, carnea de vită, ouăle, lactatele etc.
- Carne (roşie, albă, peşte) - o raţie zilnică de cca. 150 g/zi;
- Lactate (lapte, iaurt, brânzeturi) - o raţie zilnică de 200 ml lapte, 150g iaurt sau
100g brânzeturi (mai puţin cele cu mucegai).
Ouă - o raţie zilnică de un ou/zi fiert tare, cleios, ochiuri sau omletă. Se pot consuma
ouă proaspete zilnic, preponderent fierte cleioase sau tari în coajă.
Prietenul legumelor şi fructelor recomandă:
 Carnea este bine să fie consumată fiartă, la cuptor sau pe grătar,
preparată mediu, pentru a-şi păstra cât mai multe din vitamine şi
minerale, şi în combinaţie cu salate, fasole verde sote, mâncare de
mazăre, piureuri de mazăre sau cartofi, cartofi natur sau la cuptor.
Proteinele se combină cel mai bine în alimentaţie cu legumele crude,
fierte, murate sau sote-uri;
 Este recomandat să eviţi prăjelile de orice fel. De exemplu, cartofii
prăjiţi cu friptură nu sunt asocierea cea mai potrivită, deoarece
digestia este îngreunată. Cartofii însă sunt o gustare minunată copţi
în coajă sau fierţi pe jumătate şi apoi copţi întregi, cu ulei de măsline
şi rozmarin şi serviţi cu o feliuţă de unt sau smântână proaspătă;
 Dacă totuşi ne place carnea friptă la tigaie, ouăle ochiuri sau
caşcavalul pane este bine să folosim uleiul o singură dată la prăjit,
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pentru că prin ardere devine toxic pentru ulterioarele prăjeli sau să
folosim vase de bucătărie care permit prăjirea fără ulei;
Cele mai bune uleiuri de prăjit sunt cel de palmier, floarea soarelui
sau de porumb, aceştia având temperatura de ardere mai mare faţă
de uleiurile utilizate obişnuit. Uleiul de măsline, de floarea soarelui,
de cânepă sau de struguri sunt ideale în salate. Uleiurile de susan,
soia, cocos sau oţetul de orez (un oţet uleios) sunt recomandate în
bucătăria asiatică, indiană sau arabă în preparatele crude sau
pregătite la wok în timp scurt şi intens, dând o aromă deosebită
sosurilor şi gustărilor reci;
Cel puţin o dată pe săptămână consumaţi peşte. Cea mai bună carne
de peşte cu aport ridicat de acizi graşi Omega 3 este cea de: macrou,
ansoa, hering, sardine, cod, somon, crab, midii, biban de mare;
Cea mai sănătoasă carne de pasăre este cea de curcan. Urmează
carnea de raţă şi cea de pui de ţară;
Cărnurile albe (curcan, raţă, pui, peşte) se digeră mai uşor şi pot fi
consumate mai des, chiar şi zilnic.
Carnea roşie (vită, miel, porc, vânat) este recomandabil a fi
consumată o dată pe lună.

Lecþia 15 -

Creştem armonios

Aşadar, includeţi în alimentaţia zilnică:
- cât mai multe legume la mesele principale şi o porţie de proteine de calitate pentru
randament la şcoală;
- fructe ca gustări între mese pentru a echilibra nivelul de energie peste zi;
- limitaţi grăsimile, în special cele prelucrate prin procese de rafinare (ex. uleiuri,
margarine, seuri).
Copiii de vârstă şcolară au nevoie de un curcubeu de vitamine şi minerale pentru a
face faţă provocărilor şcolare şi activităţilor colective şcolare şi extraşcolare. Un
consum zilnic abundent de legume şi fructe asigură şcolarilor o alimentaţie
echilibrată şi o dezvoltare armonioasă mentală şi fizică. Practic, la fiecare masă
principală se recomandă consumul a cca. 100g de legume, şi 150-200g de fructe ca
gustări între mese (cca. un fruct mare: măr, pară, gutuie, piersică, portocală, banană
sau 2 fructe mici: prune, caise, kiwi,) şi cca 200-250g proteină animală pe zi, din care.
90-100g carne pe zi.
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