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Introducere
Este bine să consumăm zilnic cel puţin cinci legume şi fructe diferite pentru a ne
asigura zilnic un aport optim de nutrienţi necesari unei vieţi echilibrate şi pentru a face faţă
solicitărilor zilnice legate de învăţătură sau diverse activităţi şcolare şi extraşcolare:
vitamine, minerale, proteine, carbohidraţi, grăsimi şi nutrienţi. De exemplu, fructele şi
legumele viu colorate conţin cei mai mulţi antioxidanţi, care ne protejează organismul de
diferiţi factori externi. De aceea este important să consumăm atât „verdeţurile”, cât şi
alimentele roşii, portocalii, galbene, albastre sau purpurii. Aşadar, încercaţi să vă ornaţi
farfuriile în toate culorile curcubeului.
PORTOCALIU
ŞI GALBEN:
îmbunătăţeşte vederea şi
combate radicalii liberi nocivi

ROŞU:
Scade tensiunea sângelui
şi întăreşte ţesuturile

VERDE:
Scade
riscul de cancer şi
îmbunătăţeşte
activitatea
sistemului imunitar

ALBASTRU
ŞI MOV:
Încurajează
digestia sănătoasă
şi reduce inflamaţiile

ALB:
Activează celulele de tip B şi T

Iată şi cele mai importante informaţii pe care e bine să le ştiţi atunci când alegeţi paleta
cromatică a meniului vostru.
ROŞU
Fie că vorbim despre cireşe, pepene, căpşune, ardei roşii, grapefruit roz sau tomate, ele au în
comun, o dată cu culoarea roşie, o cantitate importantă de licopen - un antioxidant puternic
cu ajutorul căruia putem sfida trecerea anilor, păstrându-ne aspectul şi sănătatea. Nu vă
faceţi griji că proprietăţile sale scad dacă alimentele sunt gătite. Din contră! Prin preparare,
legumele care conţin licopen se asimilează mai bine de către organism.
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PORTOCALIU
Portocalele, caisele, morcovii, dovleacul, mango sau cartofii dulci, tot mai populari şi printre
consumatorii din România, conţin alfa şi betacaroten, doi aliaţi de nădejde în combaterea
îmbătrânirii celulelor. Aceşti doi antioxidanţi protejează pielea de efectele nocive ale razelor
ultraviolete şi ajută la crearea de noi celule. Un alt rol al betacarotenului este acela că
sporeşte capacitatea proprie de apărare a organismului.
GALBEN ŞI VERDE
Spanacul, fasolea verde, mazărea, porumbul, avocado, castravetele, pepenele galben,
bananele, ardeiul, anghinarea, salatele, pătrunjelul, ţelina sunt importante surse de luteină
şi zeaxantină, care îmbunătăţesc vederea şi ajută dezvoltarea muşchilor. Avocado este faimos
pentru cantitatea importantă de vitamina E, care întăreşte membranele celulelor.
PURPURIU, NEGRU ŞI VIOLET
La această „categorie” intră vinetele, murele, strugurii, prunele, afinele, merişoarele, toate
având în comun conţinutul ridicat de antocianidină. Datorită acestei substanţe poate fi
întârziată îmbătrânirea celulelor.
MARO/ALB
Cartoful, dovlecelul, conopida, varza, ceapa, ridichile, usturoiul, ghimbirul, cartofii, perele
albe activează organismul şi celulele de bază. În categoria alimentelor maro intră seminţele
şi nucile în special, dar şi anumite proteine vegetale: migdale, nuci, alune, seminţe de în,
susan, năut, fasole uscată, etc.
Iată cum vă puteţi organiza mai bine mesele zilnice pe parcursul unei săptămâni, folosind
organizatorul de mai jos. Astfel, veţi fi mai atenţi să combinaţi culori variate în farfurie şi,
dacă aţi uitat o culoare într-o zi, o puteţi adăuga în zilele următoare.

„Graficul mâncaţi un curcubeu
Roşu
Luni
Marţi
Miercuri
Joi
Vineri
Sâmbătă
Duminică
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Reţete uşoare pentru copii
SALATĂ DE ROŞU CU
PORTOCALIU, GALBEN,
VERDE, ALBASTRU, INDIGO
ŞI VIOLET
Nr porţii: 6
Ingrediente: 2 sfecle colorate diferit, 2 morcovi, 150g varză albă, 1 pară, ½ legătură de mentă,
½ legătură de pătrunjel; pentru sos: 50g brânză feta, 5 linguri iaurt, ½ lingura muştar,
3 linguri oţet, 2 linguri ulei de măsline
Preparare: Trebuie să speli bine toate legumele şi apoi să razi morcovii şi sfecla şi să toci fin
varza. Rade apoi para (fără sâmburi ), toacă frunzele de mentă şi pătrunjel şi adaugăle peste restul legumelor. Amestecă ingredientele pentru sos şi apoi toarnă-l peste
legume. Eşti gata!
Avantaje: număr calorii /porţie - 120 cal. Conţine vitaminele C, A,K, B2, B6, B12 şi minerale
precum magneziu, fosfor, zinc, selenium, cupru şi mangan.
Sfatul nutriţionistului: Mănâncă salata aceasta după-amiaza, înainte de un film cu prietenii.
O să îţi dea energie şi o să îţi taie din cheful de ronţăit.
Această salată a fost preparată de Jamie Oliver la Food Revolution Day 2014.
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SALATA DE ROŞU CU VERDE,
GALBEN, PORTOCALIU ŞI ALB

Nr porţii: 2
Ingrediente: 1 avocado felii subţiri, 1 ardei roşu/galben/orange gras julien, 1-2 cepe verzi
tocate mărunt, 1 legătură pătrunjel, sare, piper, oţet balsamic/lămâie, sos de rodii,
salată rucola sau salată verde.
Preparare: Trebuie să speli bine toate legumele şi apoi să le toci mărunt. Adaugă apoi sare,
piper şi sos de rodii, iar la final pătrunjelul tocat şi salata. Eşti gata!
Avantaje: număr calorii/porţie - 90 calorii. Conţine acizi graşi Omega 3 şi omega 6 din
avocado, fibre, vitamina A, B6, C, K.
Sfatul nutriţionistului: Este o salată săţioasă. Mănâncă-o înainte de a te apuca de teme,
pentru a te putea concentra.

6

SALATA DE VERDE CU ALB ŞI
ROŞU

Nr porţii: 2
Ingrediente: 150g spanac, 50g brânză de capra, 50g ridiche albă, oţet balsamic, sos de rodii,
ulei de cânepă/măsline (2-3 linguriţe), sare, piper.
Preparare: Trebuie să speli bine spanacul şi ridichile şi apoi să le toci. Amestecă separat
oţetul, sosul de rodii, uleiul şi asezonează cu sare şi piper. Toarnă apoi sosul peste
spanac şi ridichii şi pune deasupra brânză de capră fărâmiţată. Eşti gata!
Avantaje: număr calorii/porţie - 200 calorii. Conţine vitamina A, K C, magneziu, cupru.
Sfatul nutriţionistului: Este o salată plină de vitamine şi fier. Mănâncă-o alături de o friptură
la grătar seara, înainte de teza la mate. Vei dormi bine şi te vei trezi plin de energie.
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ROŞU COPT CU ALB ŞI
GALBEN

Nr porţii: 2
Ingrediente: 4-5 ardei copţi, 150g telemea, 2 linguri ulei de măsline, 2 linguri oţet balsamic,
sare, piper.
Preparare: Pregăteşte ingredientele de mai sus şi amestecă-le cu grijă. Eşti gata!
Avantaje: număr calorii/porţie - 320 calorii. Conţine vitaminele A, D, E, B2, B6, B12, calciu,
fosfor, zinc, sodiu.
Sfatul nutriţionistului: Este o salată simplă şi gustoasă. Este excelentă ca şi garnitură la o
friptură de pui la grătar sau un muşchi de porc la cuptor. Încearcă-o înainte de o
partidă de Monopolly, îţi va purta noroc!
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SALATĂ DE GALBEN
CU ALB ŞI ROŞU

Nr porţii: 2
Ingrediente: 2 dovlecei, 3 bucăţi usturoi, 1 lingură oţet, sare, ulei.
Preparare: Spală dovleceii foarte bine. Apoi taie dovleceii felii şi pune-i pe grătar câte 2-3
minute pe fiecare parte. Separat pregăteşte un sos din usturoi, apă, sare şi oţet. Într-un
vas pentru cuptor pune câte un strat de dovlecei şi unul de sos până se termină
dovleceii şi bagă-l la cuptor pentru 15 minute.
Avantaje: număr calorii/porţie - 120 calorii. Conţine vitaminele B6 şi C.
Sfatul nutriţionistului: Este un preparat excelent, uşor şi gustos. Rezervă-l însă pentru un
grătar cu familia şi nu unul cu prietenii. Mirosul de usturoi este puternic.
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SALATĂ DE MULT VERDE CU
UN PIC DE ROŞU, ALB ŞI
GALBEN

Nr porţii: 2
Ingrediente: 4 legături ciufulite de pătrunjel, 1 legătură ceapă verde, 2 crenguţe de mentă,
200g cous-cous, 1 castravete, 1 roşie, zeama de la o lămâie, 3 linguri ulei măsline, sare
şi piper.
Preparare: Spală foarte bine toate legumele. Toacă pătrunjelul şi menta şi taie cubuleţe
castravetele, roşiile şi ceapa. Amestecă toate ingredientele. Eşti gata!
Avantaje: număr calorii/porţie - 280 calorii. Conţine vitaminele A, K (din pătrunjel), C
minerale precum seleniu (din cous-cous) şi fier.
Sfatul nutriţionistului: Este o salată delicioasă şi foarte colorată. Merge înaintea unui joc pe
calculator, îţi va ţine de foame o oră, cât este bine să te joci.
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SALATĂ DE SOS
VERDE CU ALB

Nr porţii: 2
Ingrediente: 4 căţei usturoi, 25g muguri pin, 2 legături pătrunjel, 6 linguri brânză rasă capră,
2 linguri brânză rasă oaie, 3 linguri ulei măsline, sare.
Preparare: Striveşte şi freacă usturoiul cu sarea, seminţele de pin până ai o cremă, în care
adăugă pătrunjelul, 6 linguri brânză rasă de capră şi 2 linguri brânză rasă de oaie. La
sfârşit adăugă 3 linguri ulei de măsline amestecând continuu, ca la maioneză. Eşti
gata!
Avantaje: număr calorii/porţie - 350 calorii. Conţine vitaminele E, K, şi mineralele magneziu
şi fosfor.
Sfatul nutriţionistului: Este un sos excelent care merge cu friptură la grătar sau pe pâine
prăjită.
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SALATĂ DE ALB CU GALBEN,
ROŞU, PORTOCALIU ŞI VERDE

Nr porţii: 2
Ingrediente: 4 cartofi, 3 linguri de porumb, 1 conservă ton, 6 roşii cherry, 2 linguri smântână,
sare, piper, mărar.
Preparare: Spală bine cartofii şi pune-i la fiert în coajă. Când s-au fiert, taie-i cubuleţe.
Amestecă-i cu tonul scurs de ulei şi porumbul. Adaugă apoi condimentele, smântâna
şi roşiile tăiate cubuleţe. Presăraţi mărar deasupra şi puneţi la frigider 30 de minute.
Avantaje: număr calorii/porţie - 175 calorii. Conţine vitaminele B3, B6, C şi selenium (din
ton).
Sfatul nutriţionistului: Este o salată hrănitoare şi săţioasă. Încearcă-o înainte de un
antrenament pentru un nivel maxim de energie.
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SALATĂ DE PORTOCALIU,
ROŞU, VERDE, ALB ŞI
GALBEN CRUDE

Nr porţii: 2
Ingrediente: 4 morcovi, 1 măr, 1 ardei gras, 1 ţelină mare, 1 rădăcină pătrunjel, 300g iaurt,
sare, piper.
Preparare: Spală foarte bine legumele şi dă-le pe răzătoarea mică. Amestecă-le apoi cu iaurtul
şi adaugă sare şi piper. Eşti gata!
Avantaje: număr calorii/porţie - 225 calorii. Conţine vitaminele A, K, B2, B5, B6, B12, C şi
mineralele magneziu, fosfor, seleniu.
Sfatul nutriţionistului: Este o salată foarte sănătoasă şi plină de vitamine. Încearcă-o în
perioadele aglomerate la şcoală, o să îţi dea energie.
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„ALB CU GALBEN” OCHI
ÎN RONDELE ROŞII,
GALBENE ŞI VERZI

Nr porţii: 4
Ingrediente: 4 ouă, 4 rondele de ardeie gras mare (culori diferite), 2 linguri ulei, 150g brânză
feta, 1 roşie, sare.
Preparare: Spală foarte bine ardeii graşi şi taie 4 rondele. Într-o tigaie încălzeşte un pic uleiul
şi adaugă rondelele de ardei. Sparge ouăle în ele şi pune deasupra ulei fierbinte cu o
lingură până când gălbenuşul ajunge la consistenţa dorită. Serveşte-le alături de felii
de brânză. Eşti gata!
Avantaje: număr de calorii/porţie - 220 calorii. Conţine vitaminele A, D, E, B2, B5, B6, B12, C
şi mineralele calciu, fosfor, zinc, selenium, sodiu.
Sfatul nutriţionistului: Este un mic dejun delicios şi săţios, care merge urmat de un bol de
fructe. Încearcă-l în week-end, alături de părinţi şi povesteşte-le ce năzdrăvănii au mai
făcut colegii la şcoală.
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INDIGO CU ALB,
GALBEN ŞI MARO

Nr porţii: 1
Ingrediente: 100g afine, 50g iaurt grecesc, 1 lingură fulgi migdale, 1 linguriţă miere.
Preparare: Amestecă iaurtul cu afinele şi mierea. Pune deasupra fulgii de migdale şi ţine la
frigider până se răceşte. Eşti gata!
Avantaje: număr calorii/porţie - 180 calorii. Conţine vitaminele B2, C şi mangan.
Sfatul nutriţionistului: Este o gustare excelentă şi răcoritoare. O poţi servi într-o pauză de la
teme.
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ALB CU ALB,
ROŞU ŞI VERDE

Nr porţii: 4
Ingrediente: 400 ml lapte, 100g orez nefiert, 1 lingură zahăr, un plic zahăr vanilat, 25g
merişoare deshidratate, 1 frunză mentă
Preparare: Pune laptele la fiert. Când clocoteşte adaugă orezul spălat şi fierbe la foc mic 20-25
minute sau până se înmoaie orezul. Adaugă merişoarele şi o frunză de mentă şi
serveşte după ce s-a răcorit. Eşti gata! Prin fierbere, orezul cântăreşte 400 g.
Avantaje: număr de calorii/porţie - 230 calorii. Conţine vitaminele B1, B2, B5, B9, B12 şi
mineralele magneziu, fosfor, zinc, selenium, mangan.
Sfatul nutriţionistului: Este un excelent mic dejun pentru un week-end friguros de iarnă, sau
o gustare de după-amiază când ai prietenii în vizită.
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BAGHETE ALBE CU ROŞU,
GALBEN şi NEGRU

Nr porţii: 4
Ingrediente: 2 baghetuţe (100g fiecare), 1 pahar lapte, 1 mână măsline fără sâmburi, 1
lingură ulei de măsline, 3 ciuperci, 4 feliuţe muşchi afumat porc, 100g brânză feta sau
telemea, 50g caşcaval ras, 2 roşii cherry.
Preparare: Taie baghetuţele pe jumătate în lung şi stropeşte miezul cu lapte. Apoi stropeştele cu ulei de măsline şi pune cubuleţe de roşii, ciuperci, brânză, măsline şi muşchi
afumat. Adaugă caşcaval ras şi pune-le la cuptor până se topeşte caşcavalul. Eşti gata!
Avantaje: număr calorii/porţie - 300 calorii. Conţine vitamina D, toate vitaminele din grupul
B, minerale precum calciu, magneziu, fosfor, zinc, selenium, fier, cupru, mangan,
sodiu.
Sfatul nutriţionistului: Este o masă săţioasă şi foarte gustoasă. Încearcă-o în week-end
alături de părinţi sau prieteni.
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MELCIŞORI ALBI CU
GALBEN ŞI ALB

Nr porţii: 4
Ingrediente: 200g paste în formă de melcişori, 600 ml apă, 50 ml sirop din conserva de
ananas, 100 ml lapte, 8 felii ananas, 4 linguriţe fulgi nuca de cocos, un praf sare, esenţă
rom.
Preparare: Pune apa la fiert împreună cu siropul de ananas şi praful de sare. Când dă în clocot
adaugă melcişorii şi lasă-i să fiarbă 6 minute. Scurge pastele, adaugă laptele şi feliile
de ananas tăiate bucăţele, esenţa de rom şi amestecă. Pune deasupra nuca de cocos şi
lasă să se răcorească 10 minute. Eşti gata! Pastele prin fierbere îşi dublează greutatea.
Avantaje: număr calorii/porţie - 200 calorii. Conţine vitaminele B1, B2, magneziu, cupru şi
mangan.
Sfatul nutriţionistului: Este o masă delicioasă, potrivită pentru prima parte a zilei. Încearcăo înainte de tema la chimie, lucrurile s-ar putea să pară mai clare.
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MINI TARTINE CU ALB,
GALBEN, PORTOCALIU,
ROŞU ŞI VERDE

Nr porţii: 4
Ingrediente: câteva felii baghetă cu seminţe sau pâine cu secară (100g - 5 felii), 100g brânză
cremoasă (crema de brânză), 100g caşcaval, o nectarină, o pară, o mână zmeură,
câteva roşii cherry, câteva nuci (5 bucăţi).
Preparare: Aceasta este mai degrabă o idee decât o reţetă, pentru micul dejun al copiilor
mofturoşi. Mini-tartinele pregătite cu ingredientele de mai sus vor arăta tare jucăuş şi
vor fi delicioase.
Avantaje: număr calorii/porţie - 250 calorii. Conţine vitaminele A, D, B1, B2, B12 şi minerale
precum calciu, magneziu, fosfor, zinc, selenium, cupru, mangan şi sodiu.
Sfatul nutriţionistului: Sunt o bucurie pentru copii şi adulţi. Încercaţi-le într-o zi când vreţi
o masă uşor de preparat şi amuzant de mâncat.
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OUĂ COAPTE ÎN ALB CU
ROŞU, GALBEN, PORTOCALIU
ŞI VERDE

Nr porţii: 4
Ingrediente: 4 chifle (de secară), 4 ouă, 4 felii muşchi file, jumătate de ardei capia, caşcaval
(50 g), pătrunjel tocat, sare, piper.
Preparare: Taie partea de sus şi scoate miezul din interior. Pune în fiecare chiflă câte o felie de
muşchi. Adaugă cubuleţe ardei capia, caşcaval ras, apoi ouăle. Adaugă sare şi piper.
Pune chiflele la cuptor pentru 20-25 minute până se rumenesc frumos. Scoate-le cu
10 minute înainte şi presară caşcaval ras deasupra şi pune-le la loc. Când sunt gata,
adaugă deasupra pătrunjel tocat. Eşti gata!
Avantaje: număr de calorii/porţie - 275 calorii. Conţine vitaminele A, D, K, toate vitaminele
din grupul B, vitamina C şi minerale: magneziu, fosfor, zinc, selenium, fier, cupru,
mangan şi sodiu.
Sfatul nutriţionistului: Este o masă delicioasă şi foarte interesantă. Ideală pentru o masă de
week-end, înaintea unui film la cinema.

20

BRUSCHETE ALBE
CU ROŞU ŞI VERDE

Nr porţii: 4
Ingrediente: 2 baghete mici (2x 50 g) de secara, 2 căţei usturoi, puţină ceapă roşie, o mână
roşii cherry (100 g), ulei de măsline, câteva frunze busuioc proaspăt, oţet, sare.
Preparare: Taie baghetele felii şi pune-le la cuptor 10 minute. Toacă roşiile, adaugă sarea şi
ceapa tocată mărunt. Toacă busuiocul şi adaugă-l peste roşii. Pune un pic de ulei de
măsline, un strop de oţet şi bagă-le la frigider până este gata pâinea. Feliile fierbinţi se
ung cu usturoi şi deasupra se adaugă roşiile pregătite. Se ornează cu busuioc. Eşti
gata!
Avantaje: număr calorii/porţie - 90 calorii. Conţine vitaminele K şi C şi seleniu.
Sfatul nutriţionistului: Este o gustare săţioasă şi sănătoasă.
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BURGER ALB CU ROŞU,
VERDE ŞI GALBEN

Nr porţii: 10
Ingrediente: 1,5 kg carne tocată de porc şi vită, 1 ardei roşu, 1 ceapă, 1 ardei iute roşu, 2 ouă, 2
legături de pătrunjel, 2 linguri amestec condimente (cimbru, busuioc, oregano,
tarhon, boia dulce), 4 linguri lapte, caşcaval (100 g), sos roşii (50g), muştar (50g),
salată verde (100g), sare, piper, ulei.
Preparare: Pune carnea într-un castron mare şi adăugă peste ea ceapa şi ardeii tocaţi, ouăle,
pătrunjelul tocat şi condimentele. Formează chiftele între palme şi pune-le la
cuptorul încins la 180 grade pentru aprox. 45 minute pe o tavă acoperită cu hârtie de
copt. Serveşte-le în chifle cu o felie de caşcaval, un strat de sos de roşii, muştar, o
frunză de salată verde şi... Eşti gata!
Avantaje: număr calorii/porţie - 380 calorii. Conţine…vitaminele D, K, B1, B3, B6, B12, C,
zinc şi seleniu.
Sfatul nutriţionistului: Este o masă bogată şi sănătoasă, pe placul copiilor. Încearcă-o la
prânz, înainte să pleci la antrenament.
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Reţete pentru părinţi
SMOOTHIE VERDE
Reţetă pentru 2 porţii: 100g spanac, 1 banană, 1 măr, 30g fructe de pădure proaspete sau
congelate, 1 lingură seminţe de chia, cânepă, migdale sau nuci (după gust), 500 ml
lapte normal, lapte de migdale sau apă (după gust).
Calorii/porţie: 320 calorii (dacă se folosesc afine ca fructe de pădure, seminţe de chia şi lapte
integral).
Ai nevoie de: • Blender sau un robot de bucătărie;
• O mână generoasă de frunze verzi (spanac, baby spanac şi pătrunjelul sunt
cele mai utilizate);
• 1-2 fructe bine coapte din care cel puţin unul cremos (banană, mango,
papaya) pentru a da consistenţă smoothie-ului tău. Altfel, toate fibrele verzi se
vor ridica la suprafaţă sub forma unei spume.
Ordinea în care le vei adăuga în blender sau robotul de bucătărie: fructe, frunze, îndulcitor,
superalimente, apă/lapte vegetal. Începe cu puţin şi completează doar dacă e cazul. Pentru a
te ajuta cu adevărat în dietă, e de preferat să-l faci mai consistent pentru că îţi va ţine de foame
mai mult timp.
Proporţia de aur este 40% frunze verzi şi 60% fructe în volum. Înainte de a pune apa, verifică
bolul sau cana blenderului pentru a te asigura că vezi un pic mai multe fructe decât frunze.
Ce se întâmplă de fapt atunci când faci un smoothie verde?
Amesteci proteine, calciu, cupru, magneziu, zinc, vitaminele A, C, B1, B2, B3, B5, B6, E, K,
potasiu, Omega 3 şi fibre şi le faci infinit mai accesibile organismului, care le absoarbe
imediat.
Atenţie! Nu ţine blenderul pornit mai mult de 2 minute!
Căldura generată de cuţitele lui va reduce calitatea nutrienţilor.
Care sunt beneficiile unui smoothie verde?
Cel mai bun moment pentru a savura un smoothie verde este
dimineaţa, în loc de mic dejun, pentru că:
 Susţine efortul organismului copiilor cu foarte
puţine calorii, deci îi ajută să aibă energie
întreaga zi
 Detoxifiază organismul
 Grăbeşte vindecarea rănilor
 Tratează constipaţia
 Reduce aproape în totalitate nevoia de dulce,
minimizând riscul cariilor dentare provocate de
dulciuri
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SMOOTHIE-URI SĂNĂTOASE
PLINE DE VITAMINE
(ROGVAIV)

Smoothie Energizant
Ingrediente pentru o porţie: 1 banană - 150g, căpşuni - 150g, seminţe de
chia - 10g, seminţe de cânepă - 10g, sirop de agave, arţar sau miere
(după gust) - 20 ml (2 linguri), 2-3 frunze de mentă.
Calorii/porţie: 360 calorii, bogat în vitmina B6, C, magneziu, cupru, mangan şi fibre.

Smoothie verde Multivitamine
Ingrediente pentru o porţie: 1 mână de spanac (sau frunze verzi de salată, varză etc.) - 100g, 1
kiwi - 50g, 1 portocală/grapefruit - 150g, seminţe de chia/cânepă - 10g.
Calorii/porţie: 180 calorii, bogat în vitamina A, K, C, minerale - magneziu, cupru, mangan şi
fibre.

Smoothie Calmant
Ingrediente pentru o porţie: lapte de migdale/cocos - 250g, 1 banană - 150g, 1-2 lg. miere
- 20g, opţional cacao (după gust) - 10g.
Calorii/porţie: 270 calorii, bogat în Vitamina B6 care este un antioxidant foarte puternic,
influenţează regenerarea celulară, contribuie la sinteza neurotransmiţătorilor,
ajutând la funcţionarea optimă a sistemului nervos, favorizează formarea anticorpilor
şi creşte rezistenţa la infecţii, tratează sindromul premenstrual, reduce spasmele
musculare nocturne, cârceii, amorţeala mâinilor şi anumite forme de nevrite ale
extremităţilor.

Smoothie Boost de Energie
Ingrediente pentru o porţie: pepene roşu - 150g, 1 grapefruit/portocală - 150g, ananas - 100g.
Calorii/porţie: 160 calorii, bogat în vitamina C.

Smoothie Detox
Ingrediente pentru o porţie: ghimbir ras mic 50g; 1 lămâie - 50g, 2 lg. miere - 30g, un
vârf şofran sau mentă - 5 g.
Calorii/porţie: 160 calorii, bogat în vitamina C
şi mangan.
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VINETE UMPLUTE
(Indigo, Verde, Roşu, Alb, Galben)

Reţetă pentru 4 porţii: două vinete mari de cca 1kg, telemea light - 200g , sos de roşii - 200g , 1
ceapă - 30g, caşcaval light ras - 100g, oregano - 30g, sare, piper.
Calorii/porţie: 200 calorii, bogate în vitamina E, K, B1, B2, B3, B6, B12, C, calciu, magneziu,
fosfor, zinc, fier, cupru şi mangan.
Mod de preparare: Se taie vânăta în două pe lung, se scobeşte miezul cu un cuţit şi se taie
bucăţele mici.
Se înăbuşă ceapa cu bucăţile de vânătă, piper, oregano, apoi se adaugă brânza rasă şi
sucul de roşii.
Se umplu vinetele scobite cu umplutura rezultată, se acoperă cu un strat de caşcaval şi
se lasă 120 min. la cuptor într-o tavă acoperită cu foaie de copt.
Reţeta originală este şi cu adăugare în umplutură a 100-150g de carne tocată, călită,
dar eu am făcut fără carne, doar cu telemea şi sos de roşii şi este foarte bună.
Pentru servire se poate adăuga şi parmezan ras.
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GULAŞ DE VITĂ
(Roşu, Alb, Oranj, Verde)

Reţetă pentru 6 porţii: carne de vită (pulpă) - 500g , 2 cepe - 60g, 2 căţei de usturoi - 20g, 2
ardei - 200g, un ardei iute - 10g, un morcov - 100g, o cutie de roşii în suc propriu
(200g), 2 frunze de dafin, o linguriţă chimen - 5g, o linguriţă pastă de ardei (sau boia
dulce) - 5g, 2 cartofi - 200g, vin roşu - 200 ml, ulei - 10ml, sare şi piper.
Calorii/porţie: 300 calorii, bogat în vitamina B3, B6, B12, C, zinc, seleniu.
Mod de preparare: Punem 10 ml de ulei, o jumătate de pahar de apă, ceapa şi usturoiul tocate
într-o cratiţă şi le înăbuşim. În momentul în care observăm că ceapa începe să devină
sticloasă, adăugăm carnea de vită tăiată cubuleţe mici. Deoarece fierbe mai repede şi
este mai fragedă, pentru gulaşul unguresc ar fi de preferat să folosim o carne de viţel.
Călim cubuleţele de vită alături de ceapă până când carnea îşi va schimba culoarea,
devenind mai albicioasă. Lăsăm în continuare gulaşul de vită să fiarbă la foc mic până
când se fierbe carnea, după care adăugăm ardeiul tăiat în fâşii mai mari şi cartofii tăiaţi
ţărăneşte (bucăţi mari). Completăm cu apă călduţă (sau supă), cam cât să depăşească
cu două degete gulaşul. Pentru a se fierbe şi cartofii, mai lăsăm gulaşul să fiarbă la foc
mic încă 15-20 de minute.
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SPAGHETE CU SOS DE ROŞII (ŞI FRUCTE
DE MARE)
(Alb, Roşu, Verde, Galben)

Reţetă pentru 4 porţii: spaghete - 500g, roşii decojite sau roşii cherry tăiate pe jumătate 500g, opţional 200g fructe de mare proaspete sau congelate (midii, calamari, vongole
etc.), 3 căţei usturoi - 30g, 1 leg. pătrunjel - 20g, 2-3 frunze busuioc - 10g, sare, piper.
Calorii/porţie: 450 calorii, bogat în vitamina K, B12, C, magneziu, zinc, seleniu, cupru şi
mangan.
Mod de preparare: Se fierb vongolele în apa fierbinte 5-6 min. Se scot şi se adaugă spaghetele,
care se fierb al dente în apa de vongole.
Într-un wok se călesc roşiile decojite tăiate mărunt până scad, se adaugă sare, piper şi
busuioc, iar usturoiul în ultimele 2-3 minute. Se adaugă apoi vongolele fierte, se lasă
5minute şi apoi se adaugă spaghetele.
La final se asezonează cu pătrunjelul verde tocat mărunt.
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SHAWERMA SĂNĂTOASĂ:
FAJITA MEXICANA
(Roşu, Verde, Galben, Oranj, Alb)

Reţetă (4 porţii): 4 foi tortilla - 4x 50g, 3-4 ardei capia - 300g, 2 cepe tocate Julien - 60g, 1
lămâie - 50g, 2 ardei iuţi - 20g, 4 roşii - 200g, 1 legătură coriandru/pătrunjel - 20g,
sare, piper, boia iute, chimion, 1 piept de pui tăiat fâşii pe lung - 300g, dacă pui
caşcavalul - 200g, iese porţia la 700calorii/porţie, 1 iaurt 2% grăsime, cca. 400 grame,
2 fire mentă - 10g, 2 căţei usturoi - 20g.
Calorii/porţie: 400 calorii, bogat în vitamina K, B6, C.
Mod de preparare: Fajita e o mâncare simplă pentru întreaga familie, săţioasă şi creativă în
acelaşi timp.
Se poate servi cu 4 sosuri: salsa picante, guacamole, iaurt cu mentă şi caşcaval cedar
ras.
Salsa picante (sos picant) se prepară din 4 roşii medii, 1 legătură coriandru, sare,
piper, 2 căţei de usturoi şi 2 ardei iuţi. Se dau toate prin blender pentru omogenizare şi
se finisează gustul cu sare şi piper la final.
Se prepară baiţul de condiment (sare, piper, boia, chimion) şi ardei iuţi, se stoarce
jumătate de lămâie peste, se împarte în 2 şi se dau prin ele carnea, ardeii şi ceapa tăiate
julien.
Se înăbuşă mai întâi puiul, apoi ceapa şi ardeiul capia.
Se aşează pe foaia de tortilla încălzită în prealabil în următoarea ordine: iaurtul cu
mentă, 1 lg. guacamole, puiul/vită cu legume, salsa picante, cedar ras.
Reţeta este de inspiraţie Jamie Oliver, reinterpretată şi este delicioasă.
Poftă bună!
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CUPCAKES (BRIOŞE) RALU
(Alb, Galben, Verde, Roşu)

Ingrediente pentru 30 de brioşe a câte 50g.
Pentru bază: unt la temperatura camerei (40% grăsime) - 120g, zahăr - 160g, esenţă de
vanilie - 5 ml, 2 ouă bătute, făină - 240g, praf de copt - 10g, un praf de sare, lapte 1,5%
grăsime - 125 ml, rahat colorat - 100g, nuci pisate - 50g, opţional 100g cacao dizolvată
în apă călduţă.
Pentru topping: 100g cremă de brânză Philadelphia la temperatura camerei, 250g zahăr
pudră, 250 ml lapte, coajă rasă de lime.
Calorii/brioşă: 140 calorii.
Mod de preparare: Mixaţi untul şi zahărul împreună până se omogenizează.
Adăugaţi esenţa de vanilie, sarea şi ouăle bătute, treptat şi mixaţi bine.
Puneţi făina şi praful de copt şi turnaţi laptele, câte puţin, alternativ şi mixaţi de
fiecare dată. Adăugaţi rahatul şi nucile tăiate bucăţele mici şi amestecaţi uşor cu o
lingură. Dacă doriţi aromă de ciocolată, adăugaţi 100g cacao.
Cu o lingură, puneţi amestecul în tava de cupcakes. Umpleţi fiecare chesă doar până la
jumătate. Daţi la cuptor, la 180 de grade, pentru 15-20 de minute sau până când sunt
gata. Scoateţi-le şi lăsaţi-le să se răcească.
Mixaţi crema de brânză cu zahăr până devine cremoasă. Adăugaţi zahărul şi laptele şi
mixaţi până ce obţineţi o compoziţie fermă şi cremoasă. Adăugaţi coajă rasă de lime.
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PRĂJITURA COPILĂRIEI, CU GEM, NUCĂ
ŞI ALUAT RĂZUIT DE POST
(Alb, Oranj/Roşu/Verde/Galben)

Ingrediente pentru 16 porţii: făină - 300g, unt 40% grăsime - 250g, zahăr - 200g, gem de caise
sau prune - 200g, miez de nucă - 100g, un praf de sare, 2-3 linguri de ulei - 20ml, 4
mere (opţional) - 500g.
Calorii/100g: 280 calorii, nu e bogată în nimic.
Mod de preparare: Se face un aluat din făină, sare, unt, 100g zahar şi 1/2 cană de apă de la
frigider. Se frământă aluatul bine, se împarte în 2 bucăţi, una mai mare şi una mai
mică. Din bucata mai mare de aluat se întinde o foaie care se aşează într-o tavă
dreptunghiulară unsă şi tapetată cu făină.
Se unge foaia cu gem de caise, merele curăţate de coajă şi răzuite se aşează deasupra.
Se amestecă restul de zahăr cu 1 lingură de făină şi miezul de nucă pisat şi se presară
uniform peste umplutură.
Bucata de aluat rămasă se dă prin răzătoare sau se poate întinde o foaie mai subţire,
din care se taie fâşii şi se aşează ca un grilaj peste prăjitură. Se coace timp de 20-25 în
cuptorul preîncălzit la foc potrivit.
Aceasta e prăjitura preferată a copilăriei, ne aminteşte de acasă, cu drag.
Să aveţi poftă de copil:)

32

GĂLUŞTE CU PRUNE (GOMBOTI)
(Indigo, Alb, Galben, Oranj)
Ingrediente: pulpă de cartofi - 1 kg, făină - 250g, 2 ouă, 1 lingură ulei - 10 ml, 25 prune 25x40g=1000g, zahăr - 100g, 1 linguriţă scorţişoară - 5g.
Glazura: unt 40%grăsime - 50g, pesmet - 150g, 5 linguri zahăr - 100g.
Este păcat să treacă vara şi să nu facem măcar odată găluşte cu prune, sau gomboti,
cum se mai numesc în unele regiuni ale ţării. Din ingredientele pe care o să le scriu
mai jos, mi-au ieşit 25 bucăţi măricele.
Calorii/gălucşă: 160 calorii, nu e bogată în nimic.
Mod de preparare: Începem prin a fierbe cartofii în apă cu sare.
După ce au fiert se curăţă, se strivesc ca pentru piure şi se lasă să se răcească.
Adăugăm apoi ouăle bătute puţin, uleiul şi făina. Se frământă bine până obţinem un
aluat mai moale şi lipicios.
Zahărul se amestecă cu scorţişoara într-un castronel. Prunele se despică, li se scot
sâmburii şi în fiecare prună punem câte o linguriţă din amestecul de zahăr cu
scorţişoară.
Pesmetul se prepară astfel: într-o tigaie topiţi untul, adăugaţi pesmetul şi lăsa-ţi să se
prăjească cca. 5 minute. La final adăugaţi zahărul.
Acum să ne întoarcem la aluatul pentru găluşte. După ce am pus toate ingredientele,
aluatul rezultat se împarte în două, se rulează pe masa înfăinată şi se taie în bucăţi
potrivite (cât să poată acoperi pruna).
Din fiecare bucăţica de aluat formaţi bile, pe care le aplatizaţi cu mâna şi în care veţi
pune pruna.
Mâinile trebuie să fie înfăinate tot timpul pentru că aluatul este lipicios.
După ce aţi modelat toate găluştele, se pun la fiert în apă cu puţină sare.
Atenţie, dacă se lipesc de fundul oalei scuturaţi oala puţin, iar găluştele se vor ridica la
suprafaţă.
Se lasă să fiarbă 5 minute, iar apoi, cu o paletă, se scot
şi se trec prin pesmet.
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CHEC CU MAC ŞI PORTOCALE
(Oranj, Galben, Alb, Negru)

Ingrediente: făină - 500g, 4 ouă, unt 40% grăsime - 250g, zahăr - 250g, mac - 100g, coajă rasă
de la 2 portocale - 30g, suc de portocale proaspăt - 100 ml, 2 plicuri zahăr vanilat - 20g,
esenţă de rom - 2ml, 1 plic praf de copt - 10g.
Calorii/porţia de 100g: 320 calorii.
O reţetă delicioasă şi rapidă. Am făcut-o de multe ori, e foarte practică şi spornică.
Am învăţat-o de la dna Pansy (Geta Cipaianu) care are multe reţete bune şi gustoase.
Mod de preparare: Se freacă untul spumă, se adaugă zahărul pudră şi se mixează până la
încorporarea deplină, apoi restul ingredientelor în ordine: ouăle, coaja şi sucul de
portocale, macul, zahărul vanilat şi făina (cernută şi amestecată în prealabil cu praful
de copt).
Se pune amestecul în forma tapetată cu hârtie de copt, sau unsă cu ulei şi pudrată cu
făină.
Se bagă în cuptorul preîncălzit la 200oC,iar după 20 de minute se reduce temperatura
o
la 180 C. Se ţine aproximativ o oră, sau până trece proba scobitorii.
Se pudrează cu zahăr, dacă mai vrei nişte calorii în plus...
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TĂVĂLITE DIN SALAM DE BISCUIT
(Roşu, Verde, Galben, Oranj, Roşu)

Ingrediente pentru 30 de porţii a câte 50g: biscuiţi cu lapte - 500g, lapte 1,5% grăsime 300ml, unt 40% grăsime - 150g, 6 linguri zahăr brun - 120g, 1-2 fiolă esenţă de rom 2ml, 4 linguri cacao - 40g, stafide - 100g, nuci - 50g, rahat diverse arome - 200g.
Calorii/porţia de 50g: 170 calorii.
Preparare: Jumătate din biscuiţi îi faci pesmet, iar jumătate îi rupi bucăţi mici. Pui laptele,
zahărul, untul şi cacaua într-o crăticioară pe foc. Laşi să dea în câteva clocote, după
care dai să se răcorească.
Adaugi în lapte esenţa de rom, îl torni peste biscuiţi şi amesteci bine cu stafidele, nuca
şi rahatul tăiat cubuleţe mici. Aşezi pe masă o folie de plastic, pui compoziţia cu
biscuiţi şi rulezi cât mai strâns, apăsând cu mâinile ca salamul să iasă cât mai compact.
Îl dai la rece 4-5 ore.
Înainte să-l serveşti, îl scoţi din folie, îl formezi baton sau biluţe şi îl tăvăleşti prin
zahăr pudră, cacao, scorţişoară, susan sau nucă de cocos.
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