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ARGUMENT 
 

 

„Sănătatea e darul cel mai frumos şi mai bogat pe care natura ştie să-l facă”, spunea 

filozoful Michel de Montaigne.  
 

Prezenta revistă reprezintă un forum al cadrelor didactice din toate ariile curriculare care 

vor să-şi expună ideile, experienţa şi studiile în domeniul educaţiei adulţilor, un domeniu de mare 

impact din perspectiva noţiunii de învăţare pe tot parcursul vieţii şi cuprinde articole şi studii 

prezentate de cadrele didactice din învăţământul preuniversitar la Simpozionul Judeţean cu tema 

„Ce ne spun reclamele şi etichetele” din cadrul Proiectului Educativ Judeţean „Stil de viaţă 

sănătos”, aprobat de către Inspectoratul Şcolar Judeţean Constanţa în Calendarul Activităţilor 

Educative Judeţene 2014, Domeniul „Educaţie pentru Sănătate”, poziţia 43.   

Proiectul “Stil de viaţă sănătos” are rolul de educare a tinerilor şi a adulţilor pentru 

formarea şi promovarea  unui stil de viaţă sănătos prin cultivarea obiceiurilor şi atitudinilor 

alimentare sănătoase, formarea deprinderilor de alimentaţie sănătoasă şi dezvoltare armonioasă 

prin artă, sport şi cultură.  

 În ultimii ani factorii care ne influenţează sănătatea sunt din ce în ce mai nocivi şi mai 

agresivi. Dacă poluarea ne afectează sănătatea cu sau fără voia noastră, alimentaţia 

nesănătoasă, indiferenţa faţă de artă şi sport, sedentarismul ţin de noi înşine, de educaţia primită. 

În acest context, Proiectul Educativ Judeţean “Stil de viaţă sănătos” îşi propune educarea copiilor, 

dar şi a părinţilor în ideea  creării unui mediu favorabil  consumului alimentar sănătos şi a 

menţinerii  unei stări optime de sănătate.  

Echipa de proiect a fost şi rămâne preocupată de a forma cetăţeanul activ, responsabil şi 

capabil, ca prin acţiunile sale, prin atitudinea sa să poată lua decizii ferme, echilibrate, decizii care 

să conducă la formarea unei generaţii tinere de consumatori, capabile să adopte un stil de viaţă 

sănătos. 

Din acest motiv, implicarea tinerilor/adulţilor în activităţi de educare, formare şi 

promovare a  unui comportament alimentar adecvat pentru sănătatea fizică şi psihică este 

esenţială.  

 

 

Echipa de implementare a proiectului 
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CE NE SPUN ETICHETELE PRODUSELOR ALIMENTARE 

 

Prof. Abel Maria 

Colegiul Tehnic “Gh. Asachi” Bucureşti  

 

    Este extrem de important să învățam să citim și să înţelegem ce scrie pe etichetă produselor 

alimentare cumpărate deoarece numai aşa putem face o selecție corectă a alimentelor care ne fac 

bine lăsându-le deoparte pe cele care nu sunt sănătoase. Din fericire toate produsele existențe pe 

piață care respectă legislaţia în domeniu, au o etichetă detaliată care oferă cumpărătorului toate 

informaţiile de care acesta are nevoie. Mulți dintre noi ne facem cumpărăturile în grabă sau și mai 

rău când ne este foarte foame lucru ce ne face să luăm cele mai dezastruoase decizii alimentare.  

    Scopul etichetei este de a da consumatorului informaţiile necesare, suficiențe, verificabile, 

astfel încât el să aibă posibilitatea să-și aleage produsele în funcţie de exigențele lui, de 

posibilităţile financiare, dar și de a cunoaște riscurile la care se expune consumând produsul 

respectiv (cantităţi mai mari de E-uri prezente în alimente).  

    Eticheta se aplică pe ambalaj astfel încât să nu poată fi sustrasă (dezlipita), iar în cazul 

produselor din import, etichetă originală trebuie tradusă în limbă română.  

    Eticheta reprezintă, conform art. 2, lit. a din H.G. nr. 106/2002, orice material scris, 

imprimat, litografiat sau ilustrat, care conţine informaţiile despre produs și care însoţeşte produsul 

la vânzare.  

    Rolul etichetei este de a informa consumatorii în mod:  

 -    complet (o informaţie incompletă nu ne spune tot ceea ce trebuie să ştim despre un anumit 

produs, ducând la probleme de consum și utilizare, cauzând prejudicii materiale sau sănătate)  

 -    precis (o informaţie imprecisă înseamnă o informare neclară, nedeslușită, fără nuanţele 

necesare, în funcţie de particularităţile fiecărui produs, ducând la o utilizare necorespunzătoare a 

produsului)  

 -     corect (o informaţie incorectă ne induce în eroare și este mai rea ca o neinformare).   

    O informare incorectă acţionează perfid ducând la o folosire incorectă a produsului, la 

schimbarea destinaţiei corecte a produsului și implicit la rezultate nedorite) asupra caracteristicilor 

esenţiale ale produselor, astfel încât aceştia să fie în măsură a le utiliza, în deplină siguranță și fără 

a le fi afectate interesele economice.  
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    Pe lângă eticheta clasică care ne dă informaţii sumare despre produs, avem şi eticheta 

nutrițională care este folosită la produsele destinate copiilor, în prezent. Eticheta nutrițională are 

tendința să ocupe spaţiul de pe ambalaj, se referă la valoarea energetică a produselor exprimată în 

kcal/kj, la cantitatea de proteine, glucide, lipide exprimate în % la 100 g produs, iar valoarea 

biologică a produselor care se referă la cantitatea fiecărei vitamine sau element mineral raportat la 

100 g produs, acizi graşi saturați și prezența fibrelor alimentare.  

    O etichetă cuprinde bande colorate de diferite dimensiuni în funcţie de component:   

    - proteinele : portocaliu - roșu;  

    - grăsimea : galben;  

    - glucidele : verde;  

    - valoarea energetică : fondul alb.  

    Tot eticheta nutrițională ne va informa în funcţie de vârstă, sex, activitatea fizică sau 

intelectuală, pe zi, de câte glucide, lipide, proteine, minerale avem nevoie.  

    Gramajul întregului produs și câte grame conţine o porţie sunt aspecte extrem de importante 

la care trebuie să fim atenţi atunci când citim eticheta produsului pe care dorim să-l cumpăram. 

Cele mai multe dintre produsele alimentare conţin informaţii legate de grăsimi, calorii, proteine și 

zaharuri raportate la o singură porţie. Trebuie să ţinem cont, atunci când facem lista de cumpărături 

și de planul alimentar pe o zi, ştiind că necesarul caloric este între 2000 și 2500 kcal/zi, că nu 

trebuie să  consumăm mai mult de 300 mg de cholesterol, că sarea nu trebuie să depăşească 2,5 

g/zi.  

    Pe etichetă se găseşte și codul de bare, iar sub cod sunt 13 cifre:  

    -  primele 2 cifre reprezintă țara de proveniență (exemplu: România 59);  

    -  următoarele 5 cifre reprezintă furnizorul;  

    -  următoarele 5 cifre reprezintă producătorul;  

    -  ultima cifră reprezintă cifra de control.  

    Eticheta nu trebuie să aibă ştersături, înlocuiri de cuvinte sau adaosuri.  

    Este obligatoriu să fie informat consumatorul când conţine organisme modificate genetic 

(OMG), trebuie să se mentioneze pe etichetă când proporţia este minim 0,9 %.  

    În cazul în care gustul unui produs este obţinut prin adaos de arome, denumirea produsului 

va fi completată cu menţiunea aromei ( produs X cu aromă Y). Înscrierea conţinutului net se face 

în unităţi de volum când este vorba de lichide sau unităţi de masă când este vorba de solide A± 

tolerantă.  
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    Cuvintele cheie de pe eticheta alimentelor se referă la acele cuvinte care au legătură cu 

sănătatea și care vor să atragă atenţia asupra faptului că produsul respectiv este recomandat în 

diverse afecţiuni. Astfel, multe dintre produsele lactate și nu numai au inscripţionat pe ambalaj 

logouri legate de conţinutul de grăsime.  

    Aceste lucruri sunt foarte importante și trebuie avute în vedere de către toată lumea atunci 

când se merge la cumpărături deoarece multe afecţiuni pot fi prevenite cu ajutorul unei alimentaţii 

echilibrate, săracă în grăsimi. Cu atât mai mult persoanele hipertensive, cardiacii și cei cu un 

colesterol mărit în sânge trebuie să aibă grijă să cumpere alimente sărace în grăsimi saturate și cu 

un conţinut scăzut de sodiu.   

   Etichetarea produselor alimentare se face conform, Directivei  2000/13/CE a Parlamentului 

European şi a Consiliului din 20 martie 2000 privind apropierea legislaţiilor statelor membre 

referitoare la etichetarea şi prezentarea produselor alimentare, precum şi la publicitatea acestora. 

Ea trebuie să conţină anumite menţiuni obligatorii. Aceste menţiuni trebuie să fie uşor de înţeles şi 

uşor vizibile, lizibile şi să nu poată fi şterse. Anumite menţiuni trebuie să figureze în acelaşi câmp 

vizual. 

 Atunci când produsele alimentare sunt preambalate, menţiunile obligatorii figurează pe 

preambalaj sau pe o etichetă ataşată acestuia. 

 Menţiunile obligatorii acoperă: 

 1. Denumirea de comercializare; 

 2. Lista ingredientelor care sunt enumerate în ordinea descrescătoare a ponderii lor şi sunt 

desemnate prin denumirea lor specifică. 

 În cazul ingredientelor care aparţin mai multor categorii, este indicată categoria care 

corespunde funcţiei sale principale în cazul produsului alimentar respectiv.  

În anumite situaţii, menţionarea ingredientelor nu este solicitată în cazul:  

- fructelor şi legumelor proaspete; 

- apelor gazoase; 

- oţeturilor de fermentaţie; 

- brânzeturilor, untului, laptelui şi smântânii fermentate; 

- produselor care conţin numai un singur ingredient, cu condiţia ca denumirea de comercializare să 

fie identică cu numele ingredientului sau să permită stabilirea naturii ingredientului fără riscul de a 

fi confundat. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000L0013:RO:NOT
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 Anumiţi aditivi şi anumite enzime nu sunt considerate ingrediente; este vorba de 

componenţii care sunt utilizaţi ca auxiliari tehnologici sau care sunt conţinuţi într-un ingredient 

fără a mai îndeplini nicio funcţie tehnologică în produsul finit; 

 3. Cantitatea ingredientelor sau a categoriilor de ingrediente exprimată în procente. Această 

menţiune se aplică atunci când ingredientul sau categoria de ingrediente:  

- figurează în denumirea de comercializare sau sunt în general asociate cu denumirea de 

comercializare de către consumator; 

- sunt puse în evidenţă în etichetarea prin cuvinte, imagini sau o reprezentare grafică sau; 

- sunt esenţiale pentru a caracteriza un produs alimentar (însă pot fi prevăzute anumite excepţii); 

 4. Cantitatea netă exprimată în unităţi de volum pentru produsele lichide şi în unităţi de 

masă pentru celelalte produse. Sunt prevăzute, în acelaşi timp, dispoziţii speciale în cazul 

produselor alimentare vândute la bucată şi pentru produsele alimentare prezentate într-un lichid de 

acoperire; 

 5.  Data de valabilitate minimă. Această dată este compusă din indicarea zilei, lunii şi anului, 

cu excepţia produselor alimentare a căror valabilitate este mai mică de 3 luni (indicarea zilei şi a 

lunii este suficientă), produsele alimentare a căror valabilitate este mai mare de 3 luni, dar nu 

depăşeşte 18 luni (indicarea lunii şi a anului este suficientă) sau a căror valabilitate este mai mare 

de 18 luni (indicarea anului este suficientă). 

 Data de valabilitate este precedată de menţiunea „A se consuma de preferinţă înainte de …”, 

atunci când data conţine indicarea zilei sau „A se consuma înainte de sfârşitul …”, în celelalte 

cazuri. 

 Menţionarea datei de valabilitate nu este cerută în cazul produselor următoare:  

 - fructele şi legumele proaspete care nu au făcut obiectul vreunor tratamente; 

 - vinurile şi băuturile care conţin 10 % sau mai mult alcool în volum; 

 - băuturile răcoritoare nealcoolice; 

 - sucurile din fructe şi băuturile alcoolice în recipiente individuale de mai mult de cinci litri, 

destinate a fi livrate colectivităţilor; 

 - produsele de panificaţie şi de patiserie care, prin natura lor, sunt consumate în mod normal 

într-un răstimp de douăzeci şi patru de ore după fabricare; 

 - oţetul; 

 - sarea de bucătărie; 

 - zaharurile în stare solidă; 
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 - produsele de cofetărie care constau aproape exclusiv din zaharuri aromatizate şi/sau 

colorate; 

 - gumele de mestecat; 

 - dozele individuale de glazuri alimentare. 

 În cazul produselor alimentare foarte perisabile, data de valabilitate minimă se înlocuieşte cu 

data limită de consum; 

 6. Condiţiile speciale de conservare şi de utilizare; 

 7. Denumirea sau firma şi adresa fabricantului sau a celui care ambalează produsul sau a 

unui vânzător stabilit în interiorul Comunităţii. În ceea ce priveşte untul produs pe teritoriul 

statelor membre, acestea sunt autorizate să nu ceară decât indicarea fabricantului, a celui care 

ambalează produsul sau a vânzătorului; 

 8. Locul de origine sau de provenienţă, în cazurile în care omiterea acestei menţiuni ar putea 

inducă consumatorul în eroare; 

 9. Modul de folosire trebuie indicat, în cazul în care omiterea sau nu, ar permite o folosire 

potrivită a produsului alimentar; 

 10. menţiunea Titlului alcoolmetric pe unitatea de volum pentru băuturile care conţin mai 

mult de 1,2 % alcool în volum. 

  Comunicarea interpretativă privind limbile utilizate în vederea comercializării produselor 

alimentare spune că etichetarea produselor alimentare destinate să fie vândute în statul membru 

către consumatorul final, trebuie să fie redactată într-o limbă uşor de înţeles; este vorba, în termeni 

largi, de limba oficială (limbile oficiale) ale statului în care se comercializează produsul alimentar. 

Cu toate acestea, trebuie să fie acceptaţi anumiţi termeni sau anumite expresii în limbă străină însă 

uşor de înţeles pentru cumpărător. 

 

   

    Bibliografie:  

1.http://www.alegesănătos.ro/blog/nutriţie-51/ce-trebuie-să-știți-despre-etichetă-produselor-
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http://europa.eu/legislation_summaries/consumers/product_labelling_and_packaging/121090_ro
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ECO – SĂNĂTATE 

 

 

Prof. Anton  Daniela 

Liceul Tehnologic ”Ion Bănescu” Mangalia-Constanța 

 

 Riscul este cu atât mai mare pentru noi, oamenii, cu cât în graba și ignoranța noastră zilnică 

ne îndepărtăm de alimentele primare și ne cumpărăm pas cu pas moartea, păcăliți de ambalaje 

colorate care ascund produse industriale intens procesate și care de multe ori sunt de o calitate 

îndoielnică. În plus, trăim intr-un mediu poluat și toate aceste riscuri ar trebui evaluate . 

 Societatea este într-o continuă evoluție. Tehnologia este prezentă în aproape toate mediile. 

Produsele alimentare sunt și ele obținute astăzi cu ajutorul celor mai noi procedee. Supraproducția 

și oferta foarte variată îi obliga pe producători să facă tot ceea ce este posibil pentru ca produsul lor 

să aibă succes. Astfel, produsele sunt conservate pe perioade lungi, se introduc culori cât mai 

atractive, vitamine produse pe cale artificială etc. 

 Conservanții, aromele, coloranții sunt indicați pe ambalaj cu litera „E“ urmat de un număr 

format din trei cifre sau patru cifre. Majoritatea cumpărătorilor nu cunosc semnificația acestui cod. 

Unele dintre aceste substanțe sunt nocive, toxice, chiar cancerigene. Se afirma că, în cantități mici, 

consumul lor nu constituie un pericol pentru organism.  

 E-urile sunt acei aditivi adăugați în alimente cu rol de îndulcitori, coloranți, emulgatori, 

conservanți. Mulți dintre aceștia erau folosiți și înainte de 1989. Alinierea la normele Uniunii 

Europene a presupus folosirea codurilor de tip „E“ pentru aditivii alimentari. Numeroase 

organisme internaționale de sănătate au tras însă serioase semnale de alarmă cu privire la aceste 

adaosuri sintetice, declarându-le toxice. Folosirea lor îndelungată sau improprie poate duce, in 

timp, la formarea unor afecțiuni grave care nu mai pot fi tratate. Potrivit rapoartelor organizațiilor 

internaționale, mortalitatea in rândul populației globului, cauzată de consumul alimentelor 

îmbogățite cu substanțe artificiale, se afla pe locul al treilea, după consumul de droguri si 

medicamente și după accidentele de circulație.  

 Consumul îndelungat de alimente, care au in compoziție aditivi obținuți pe cale sintetică, 

supune organismul la un adevărat bombardament chimic care afectează organele interne. Pentru a 

se apăra, acesta ajunge să producă anticorpi peste măsura, care in cele din urmă participa și ei la 

vătămarea organelor. În cazurile nefericite rezultatul acestor procese este distrugerea iremediabila 

a sistemului imunitar și apariția unor tumori maligne sau benigne. Studiile de specialitate arată că 
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sunt câteva produse a căror folosire îndelungată favorizează crearea unui astfel de dezechilibru în 

organism.  

 „ Margarina ****** , pentru fericirea făcută în casă! ” (reclamă)  

 Margarina are o structură moleculară identică cu cea a plasticului.  Este un produs apărut în 

Al Doilea Război Mondial, atunci când untul începuse să devină inaccesibil. Cercetătorii americani 

au descoperit accidental, că dacă se încălzește la 1500
 C un amestec de uleiuri vegetale, în prezența 

hidrogenului și folosind catalizatori de nichel, se obține un produs alb, asemănător untului, cu o 

structura moleculară identică cu cea a plasticului, pe care l-au botezat „margarina“, după numele 

soției (Margot) unuia dintre savanți. Din acel moment și până acum progresul tehnologic a permis 

ca produsul, cu ajutorul substanțelor sintetice, să fie din ce în ce mai apetisant și mai atrăgător. 

Mirosul de lapte al margarinei e obținut pe cale chimică. Grăsimile care se află în compoziția ei 

sunt însă greu asimilate de organism care, pentru a face față solicitării, utilizează o cantitate mare 

de energie. Sistemul imunitar este astfel neglijat și se creează o mai mare sensibilitate la infecții, la 

intoxicații și la îmbolnăvirea de cancer. De asemenea, în procesul de metabolizare a grăsimilor 

ficatul este solicitat excesiv, favorizând hepatita. 

”Băutură răcoritoare – 0 calorii!” (reclamă) 

 Aspartamul - un îndulcitor care poate ucide in 70 de feluri. Este unul din alimentele cele mai 

controversate. Fiind deosebit de concentrat, el lezează organele digestive pe care le obligă să 

prelucreze o cantitate prea mare de energie. Pentru că nu poate fi prelucrat tot, o parte trece imediat 

în sânge, prin intestinul subțire, provoacă hiperglicemie, ceea ce obligă pancreasul să producă în 

exces insulină. În acest fel organismul este dereglat creându-se stări de oboseală și de agitație. Pe 

termen lung, consumul în exces de zahar expune la gripă, boli de plămâni, infecții urinare și 

intestinale. Lipsa de calciu apare și ea în timp, mai ales dacă consumul regulat de zahăr este însoțit 

și de un stres puternic. Caria dentară apare la peste 94% din populația care consumă produse cu 

zahăr. De șase ori mai mult decât în urmă cu 200 de ani, înainte de descoperirea zaharului. Cauza 

nu este însă, cum se credea, faptul că zahărul și dulciurile favorizează dezvoltarea bacteriilor pe 

dinți, ci perturbarea unui lanț de procese metabolice ale calciului. 

 ”Mănânci, bei, mesteci *****! Pentru dinți sănătoși mestecă *****!”(reclamă) 

 Guma de mestecat - inamic al stomacului, chiar dacă este un produs destinat cu precădere 

copiilor. Producătorii au introdus în ingrediente, nu mai puțin de 7-8 tipuri de substanțe chimice, 

multe dintre ele fiind pe lista celor suspecte sau declarate deja ca fiind nocive. 
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Intr-o pastila de guma se pot găsi: E 171, E 320, E 330, E 420, E 421, E 422, E 950, E 951, E 967. 

Persoanele care mesteca regulat gumă și pentru o vreme îndelungată se expun următoarelor 

afecțiuni: colesterol (E 320), boli ale aparatului bucal (E 330) și cancer (E 950, E 951). 

 Chiar dacă multe dintre ele sunt declarate a fi produse naturale, majoritatea 

băuturilor răcoritoare au în componenta lor și aditivi chimici. Cel mai des folosit este acidul citric 

(E330) sau sarea de lămâie precum și înlocuitorii de zahar ca aspartanul. Coloranții folosiți (E110 

si E 102) sunt și ei declarați toxici. 

 Părul dumneavoastră este fără volum ? Tenul dumneavoastră are un aspect lucios ? 

(reclamă) 

Cu toate că produsele cosmetice sunt destinate îmbunătățirii aspectului pielii există și 

produse care fac mai mult rău decât bine. Potrivit cercetătorilor, anumite substanțe chimice 

prezente în cosmetice și produsele de îngrijire corporală sunt periculoase pentru femeile tinere, 

deoarece există riscul ca sistemul hormonal al acestora să fie afectat. Totuși, trebuie menționat că 

în domeniul medicinei estetice sunt multe afirmații care pot fi puse cu ușurință sub semnului 

mitului. 

 

 

http://www.sfatulmedicului.ro/Chirurgie-estetica/chirurgia-estetica-si-procedurile-cosmetice_1353
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Sunt enumerate câteva substanțe care se regăsesc în produsele cosmetice pe care le găsim 

prin magazine, din păcate până și în cele mai scumpe produse de pe piață, care se bucură de 

încredere în rândul consumatoarelor. 

Dacă ești curios, poți afla despre substanțele toxice care fac din apartamentele noastre, 

adevărate mini-laboratoare :  VOC, BPA, PVC, PFC, DBP, DEP, DEHP, BZBP, Pb, etc – în 

cosmetice, jucării, haine, mobilă. 

 Locuințele noi sunt mult mai poluate decât cele vechi datorită substanțelor toxice 

denumite compuși organici volatili (VOC), care nu au avut timp să emane din diverse produse. 

Deși aceste substanțe toxice emană de-a lungul întregii durate de viață a produselor, totuși, o mare 

parte emană în primele luni de la fabricarea/recondiționarea acestora. 

Alături de compușii organici volatili, într-o locuință se regăsesc praful, mucegaiurile, 

acarienii, polenul, radonul (un gaz radioactiv prezent în structura geologică în multe zone, dar şi 

în anumite tipuri de blaturi de bucătărie cum ar fi granitul), plumbul. 

Substanțele de proveniență petrochimică aduc un bagaj deosebit de bogat de compuși toxici 

care emană în permanență în aerul din jur: poliuretanul (în saltele), formaldehida - un cunoscut 

cancerigen -(în mobila din pal, vopsele, lacuri, rășini,etc), dioxina - cancerigen demonstrat , PCB 

(polychlorinated biphenyl) și  PBB (polybrominated biphenyl), toate folosite mai ales în fabricarea 

mobilei din pal și a altor elemente de interior, compușii brominați de ignifugare folosiți în toate 

produsele de proveniență petrochimică pentru a împiedica arderea violentă a acestora în caz de 

incendiu (în cablurile electrice, carcasele din plastic ale electronicelor, etc) și lista poate continua.  
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ALIMENTE SĂNĂTOASE SAU RECLAME ÎNȘELĂTOARE 

 

Prof. Apăvăloaie Ramona- Marieta 

Şcoala Gimnazială ,,Octav Băncilă” Corni - Botoșani 

 

Ai luat vreodată un produs alimentar în defavoarea altuia datorită reclamei ? 

Se întâmplă să cumperi produse pe care în mod obișnuit nu le-ai consuma? 

Suntem siguri că decizia de a cumpăra un produs este a noastră sau datorită reclamei văzute la 

tv sau pe net ?  Suntem influențați în acest demers? Este legal să fim?  

În proporţie de 70 la sută copiii au răspuns că sunt influențati de reclamele tv la cumpărarea 

unui produs, mai ales când este vorba de mâncare. 

Este vorba de o serie de mesaje inserate în cadrul reclamei  de care noi nu suntem 

conştienţi, dar care acţionează asupra unor zone din creier.  

Neuromarketingul este o ramură modernă a marketingului care se adresează  direct 

creierului, inducând oamenilor anumite stări. 

Atât emisfera dreaptă, cât şi cea stângă sunt atacate  cu fel de fel de mesaje care îi  fac pe 

consumatori să ia decizii conștienți fiind sau mai puţin conștienți.  

Alimentele  procesate sunt ca drogurile, adică conțin unele substanțe care, consumate în 

exces, nu-ţi pot reprima dorința de consum. 

Singurul mod prin care oamenii pot sta deoparte de manipulare este buna informare . 

Important e să pricepi reclama ca pe o ofertă. 

Sunt multe produse care în reclamă arată într-un fel, iar pe etichetă apare altceva scris. Este 

cazul uleiului de măsline care ajută la scăderea colesterolului, îmbunătățeşte funcția gastrică şi 

ajută la strălucirea pielii.  

Cercetătorii au descoperit că în compoziţia uleiului de măsline există şi ulei de alune, de 

porumb, de soia, de arahide şi de nucă. 

Cafeaua poate conţine bețe sau ramuri pisate de porumb prăjit, orz prăjit măcinat, cicoare, 

caramel, amidon și smochine. 

Mai sunt și alte alimente care au în compoziţia lor și altceva decât produsul de bază, de  

exemplu șofranul care este cel mai scump aliment şi conţine glicerină, praf de lemn de santal, 

colorant galben ce determină hiperactivitate la copii şi lupus, borax și sulfat de bariu. 
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Mierea este cel mai des falsificată, în compoziția ei se găseste sirop de zahăr de porumb, 

fructoză, sirop de sfeclă de zahăr.  

 Cu toţii ne dorim să contăm pe o anumită calitate a vieţii, fără să ne degradăm în boală şi 

suferinţă. Importanţa alimentaţiei ca factor de menţinere a stării de sănătate şi ca agent terapeutic 

este recunoscută de toată lumea, fără rezerve. Asigurarea unui bun nivel nutriţional presupune o 

cunoaştere aprofundată a comportamentului alimentar, a tipului şi structurii acestuia, ţinând cont 

totodată de obiceiurile alimentare şi de evitarea dezechilibrelor legate de alimentaţie.  

 În ultimul timp, excesul unor anumiţi nutrienţi este asociat cu prevalenţa ridicată a unor 

afecţiuni, precum obezitatea, diabetul zaharat, neoplasmul de sân sau colon, ciroza hepatică. 

Patologia metabolică legată de alimentaţie include principalii factori de risc vascular, care explică 

mortalitatea prin boli cardiovasculare ce ocupă, în prezent, primul loc prin cauzele de deces. 

 O alimentaţie echilibrată trebuie să ţină cont de orice modificare a gradului de activitate 

fizică, cel mai important element de care depinde cantitativ aportul caloric. A mânca sănătos 

înseamnă să asiguri corpului tău un aport caloric suficient şi regulat şi, mai ales, natural. Sănătatea 

se întreţine mai uşor cu legume şi fructe proaspete decât cu legume conservate. Datorită bogăţiei în 

vitamine şi fibre, acestea ar trebui să deţină un loc mult mai important în alimentaţia noastră 

zilnică. Un alt secret al alimentaţiei sănătoase constă în alegerea unor alimente variate care să 

includă toate elementele pe care ni le oferă natura. Este la fel de important să includem  în fiecare 

zi, chiar la fiecare masă, cele patru grupe alimentare: vitamine, proteine, lipide şi glucide, dar în 

proporţii adecvate.  

 Multe din produsele alimentare pe care le găsim în comerţ conţin ingrediente nerecomandate 

pentru sănătate: zahăr, sare, grăsimi şi un număr mare de coloranţi şi aditivi obţinuţi pe cale 

sintetică. Asemenea ingrediente pot sta la baza unui mare număr de boli precum diabetul, cancerul, 

afecţiunile cardio-vasculare. De exemplu, nitriţii din mezeluri – mai ales din renumiţii hot-dog sau 

hamburgeri, sunt recunoscuţi drept cancerigeni. Trebuie să controlăm aportul caloric pentru a avea 

o greutate normală. Modificările frecvente ale greutăţii constituie un pericol pentru sănătate, poate 

chiar mai mare decât excesul de greutate. O alimentaţie uşoară, raţională, aduce un plus de energie 

şi nu o oboseală extremă. A te hrăni sănătos înseamnă a reduce aportul de grăsimi. Grăsimea 

asimilată de organism se transformă în  depozite adipoase. La nivelul vaselor de sânge, aceste 

depozite care se depun pe pereţii vaselor se numesc plăci de aterom şi realizează un proces de 

ateroscleroză sau ,,bătrâneţe precoce”.   

 Observaţiile şi studiile nutriţioniştilor în ultimii ani au arătat că excesul de zahăr este la fel 

de periculos ca şi grăsimile. Nu este vorba numai de zahărul rafinat, ci şi de cel pe care îl găsim în 
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pâine, cartofi şi paste, de exemplu. S-a dovedit o legătură directă între zahăr şi bolile cardiace sau 

diverse forme de cancer. 

  Dintotdeauna omul şi-a îngrijit, întărit şi tonifiat sănătatea cu ceea ce i-a pus la dispoziţie 

natura: legume, fructe, plante, ierburi, rădăcini etc., le-a mâncat, le-a băut (sub formă de ceaiuri sau 

sucuri), le-a introdus în apa de baie etc. Dintre toate produsele naturale pe care omul le-a folosit 

din cele mai vechi timpuri, unele s-au evidenţiat mai mult decât altele prin calităţile lor 

extraordinare: usturoiul (purifică sângele, scade nivelul colesterolului, creşte imunitatea, ajută la 

combaterea cancerului), roşiile (combat artrita, reumatismul), mărul (conţine oligoelemente, săruri 

minerale şi vitamine, în proporţia cea mai echilibrată), mierea (distruge microbii şi dinamitează 

organismul), soia, spirulina, ceaiul verde, polenul, ginsengul, sâmburii de struguri, lămâia.  

            Pentru menţinerea unei bune stări de sănătate, la fel de important ca şi consumul anumitor 

alimente este şi consumul de apă, ~ 1,5 – 2 litri fiind necesarul zilnic. Absenţa apei poate produce 

intoxicaţii, dezechilibre interne şi multe alte probleme de sănătate. Apa este o mică fântână a 

tinereţii, pe care o avem la îndemână şi de care trebuie să profităm din plin.  

 Vechea zicală  ,,Suntem ceea ce mâncăm” este în mare parte adevărată. 

Am realizat un proiect educațional  la nivelul școlii în care elevii au selectat  grupele de alimente 

importante pentru sănătate, am stabilit o piramidă a alimentelor, am intocmit un regim echilibrat şi 

am făcut diferite afişe cu promovarea consumului de fructe în loc de dulciuri şi de snacks-uri.     

 PROTEINELE se găsesc în carne, peşte, ouă, lapte, nuci, boabe de fasole, mazăre, cereale. 

Din punct de vedere procentual, o alimentaţie  echilibrată ar trebui să conţină 15 – 20% alimente 

bogate în proteine. Un adolescent are nevoie de aprox 70 – 100 mg proteine pe zi, iar un adult 30 g 

proteine pe zi. 

 CARBOHIDRAŢII reprezintă o sursă de energie furnizată de mâncare. Carbohidraţii 

degradabili - amidonul, zahărul - se găsesc în toate alimentele natural (cereale, fructe, legume, 

lapte) şi formează probabil cea mai mare parte a unei alimentaţii zilnice.  

 GRĂSIMILE sunt o sursă de energie şi în general furnizarea de energie este mai constantă. 

În plus, odată supuse procesului de digestie, o anumită cantitate de grăsime va fi depozitată în 

,,depozitele de grăsime” din organism, situate sub piele şi în jurul câtorva organe importante, cum 

ar fi rinichii, inima şi ficatul. Aceste depozite apără organismul împotriva frigului şi protejează 

oasele şi organele interne împotriva rănilor. Contrar unor teorii la modă, o anumită cantitate de 

grăsime ce învăluie organismul este esenţială pentru păstrarea sănătăţii. Aproape toate alimentele 

conţin grăsimi, cu excepţia legumelor şi fructelor. Produsele animale – carnea, untura, produse 

lactate – conţin aşa numitele grăsimi saturate. 
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 VITAMINELE ŞI MINERALELE sunt componente vitale ale unei alimentaţii echilibrate, 

dar se deosebesc de substanţele nutritive, iar funcţia lor este şi ea puţin diferită. Vitaminele şi 

mineralele se găsesc în alimente care sunt surse principale de proteine, carbohidraţi şi grăsimi. Un 

consum echilibrat de proteine, grăsimi şi carbohidraţi, provin în cea mai mare parte din alimente 

naturale, conţine în general toate vitaminele şi mineralele necesare sănătăţii zilnice.  Vitaminele şi 

mineralele sunt distruse prin rafinare şi procesare, dar şi prin gătit;de aceea este necesar consumul 

zilnic de fructe şi legume crude. 

 FIBRELE sunt elemente importante ale unei alimentaţii echilibrate, deoarece contribuie la 

eliminarea materialelor nefolositoare din organism. Acestea măresc volumul de mâncare 

consumată, încetinind trecerea sa prin intestin şi lăsând substanţelor nutritive timp pentru a fi 

extrase şi absorbite. Provin din ţesutul structural al plantelor, cunoscut ca celuloză, deci se găsesc 

doar în legume. În urma rafinării cerealelor, celuloza – sau fibra alimentară – este adesea 

înlăturată.  Principalele surse de fibre sunt făina integrală, din care se pot obţine pâine sau paste, 

cerealele integrale pentru micul dejun, orezul brun. 

  Întrucât alimentaţia este foarte importantă, să încercăm să ne hrănim cât mai sănătos şi mai 

natural. Pentru asigurarea succesului pe termen lung, trebuie să includem diete sănătoase, însuşirea 

unor informaţii nutriţionale corecte, un program de activităţi fizice, reducerea porţiei, eliminarea 

produselor de tip fast - food şi a sucurilor artificiale. 

 La copii, cea mai frecventă afecţiune nutriţională este deficitul de fier. Alimente bogate în 

fier: carne roşie, peşte, pasăre, legume cu frunze verzi în asociere cu fructe bogate în vitamina C, 

în special citricele. 

           O alimentaţie sănătoasă nu înseamnă ceva trist, nu înseamnă ,,regim alimentar”. Fiecare 

persoană este capabilă să pună în practică o dietă echilibrată: reduceţi puţin câte puţin aporturile 

calorice în exces, sarea şi zahărul. Aveţi grijă să mâncaţi zilnic fructe şi legume proaspete pentru 

că: 

NUTRIŢIE ECHILIBRATĂ = VIAŢĂ LUNGĂ! 
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Cunoașterea conținutului produselor pe care le consumăm este un factor important pentru 

menținerea stării de sănătate timp îndelugat. Eticheta este cartea de vizită a oricărui aliment. 

Aceasta nu trebuie să ducă în eroare consumatorul, rolul ei este de a informa în mod complet, 

precis și corect. Eticheta trebuie citită din mai multe motive: 

 pentru a avea posibilitatea să alegi produsul potrivit pentru tine; 

 pentru a te informa, în cazul în care suferi de anumite alergii, cu privire la reacțiile adverse la 

anumite substanțe; 

 pentru a avea posibilitatea de a opta pentru produse sănătoase. 

Citirea cu atenție și cunoașterea modului în care etichetele te pot induce în eroare sunt 

metode care te pot ajuta să faci cele mai bune alegeri pentru un stil de viață sănătos prin care să te 

menții în formă, să trăiești mai mult și mai bine. O etichetă corectă trebuie să conțină următoarele 

elemente: 

- numele produsului, producătorului și / sau a celui care a ambalat produsul; 

- adresa producătorului și / sau a celui care a ambalat produsul; 

-  numele ingredientelor în ordinea proporției acestora; 

- data de fabricație și data expirării; 

- condițiile de depozitare și condițiile de utilizare; 

-  indicarea tăriei (în cazul băuturilor alcoolice). 

- calitatea anumitor ingrediente. 

În plus, eticheta și / sau ambalajul produsului trebuie să conțină informații despre starea fizică a 

produsului sau tratamentele la care a fost supus, cum ar fi: congelare, refrigerare, afumare, 

fierbere, coacere, uscare, etc. 

Pe lângă eticheta clasică este și eticheta nutrițională care este folosită la produsele destinate 

copiilor. Aceasta se referă la valoarea energetică a produselor exprimate în kcal; la cantitatea de 

proteine, lipide, glucide exprimate în % la 100g produs, valoarea biologică a produselor care se 

referă la cantitatea fiecărei vitamine sau element mineral raportat la 100g produs, acizi grași 

saturați și prezența fibrelor alimentare. O etichetă cuprinde bande colorate de diferite dimensiuni în 
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funcția de component (proteine - portocaliu - roșu; galben - grăsime, verde - glucide; alb - valoare 

energetică). Tot eticheta nutrițională trebuie să informeze în funcție de vârstă, sex, activitate fizică 

sau intelectuală nevoia de gluide, lipide, proteine, minerale pe zi.  

O viaţă sănătoasă înseamnă în primul rând o alimentaţie sănătoasă. Din păcate astăzi 

oamenii mănâncă din ce în ce mai nesănătos, atraşi de “mirajul” reclamelor TV sau al promoţiilor 

din supermarket. Dacă aceste obiceiuri nesănătoase încep încă din copilărie şi sunt de multe ori 

încurajate de părinţi sau bunici, tinerii ajung în scurt timp să sufere de tot felul de afecţiuni grave, 

care le pot marca ireversibil viaţa. Reclamele TV la produse alimentare îndeamnă la un consum 

mai mare de alimente comparativ cu necesarul zilnic de calorii. Dacă ne-am propune să ne 

asigurăm necesarul zilnic de 2.000 de calorii exclusiv din alimentele prezente în reclamele TV, am 

consuma de 25 de ori mai mult zahăr şi de 20 de ori mai multe grăsimi decât raţia zilnică 

recomandată. Alimentele din reclamele TV sunt atât de supraîncărcate în grăsimi şi zahăr încât, 

alegând un singur aliment din această categorie, am consuma de peste trei ori mai mult zahăr şi de 

două ori mai multe grăsimi decât prevede raţia zilnică.  Pentru ca imaginea să stârnească poftă, să 

încânte ochiul, să arate delicios, catifelat şi complet încântător din punct de vedere alimentar, 

stiliștii alimentari folosesc unele trucuri: 

- lampa de benzină se poate utiliza pentru a frige doar pe unele părţi sau a lăsa urme de 

grătar pe carne ori pentru a topi brânza sau untul pe carnea abia fiartă ca să arate rotunjoară şi 

lucioasă; 

- pentru ca pielea puiului să arate mai rumenă în poze şi imagini se poate folosi şi crema de 

pantofi maro, care poate fi de asemenea folosită şi ca sos brun sau pentru a marca urmele de 

ciocolată; 

-ciocolata arată mult mai apetisantă şi strălucitoare  la televizor sau în reviste dacă e uşor 

topită la suprafaţă cu… uscătorul de păr; 

- glicerina nu lipsește nici ea din recuzita unui stilist alimentar. Acest lichid uleios şi 

limpede face ca aspectul alimentelor să fie umed, proaspăt, strălucitor şi e “perfect” să fie 

pulverizată pe carne, peşte, legume fierte, fructe tăiate şi salate pentru a le îmbunătăţi imaginea. Şi, 

din moment, ce nu se va evapora, se poate folosi împreună cu puţină apă pentru ca picăturile de 

„prospeţime” să fie de lungă durată; 

- bucăţelele de bumbac încălzite la microunde şi băgate repede în cafea sau ciocolată 

şi  fotografiate apoi instantaneu  creează impresia că acestea sunt calde, aburinde… însă e doar o 

impresie; 
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- şi tot pentru impresie se folosește lipici şi apă pentru a mima îngheţata sau frişca sau a da 

alte nuanţe şi limpezimi băuturilor răcoritoare care nu rezistă la căldură sau în caz că e nevoie de 

noi unghiuri de transparenţă pentru a spori efectul vizual de fundal; 

- stropirea cu ceară sau cu spray a fructelor şi legumelor pentru a arăta mai proaspete; 

- ceară topită pentru a imita unele sosuri ori urme de ciocolată sau pentru ansamblarea unor 

piese mici de mâncare.  

Conținutul publicității produselor alimentare destinate copiilor și adolescenților a rămas 

surprinzător de stabil în ultimii 30 de ani. Deși diferitele moduri de publicitate pentru copii exista, 

televizorul a ramăs cel mai predominant mod de atac al poftelor convingătoare. Începând cu anii 

1970 aproximativ 50% din reclamele de la televizor au fost dedicate publicității alimentare. 

Alimente nesănătoase, cum ar fi bomboanele din zahăr și prânzul la pachet luat pe fugă predomină 

în publicitate. Sunt relativ puține reclamele pentru produsele alimentare care se califică drept 

"sănătoase". Reclamele la mâncare implică mai ales distracția și fericirea ca să-și vândă produsele 

și nu descriu valoarea nutritivă. Ar trebui să conțină, mai degrabă, furnizarea de informații utile 

despre produs pentru cei care îl consumă, căci anunțurile care vizează copiii includ adesea 

informații neclare precum "parte a unui mic dejun complet" și părinții nu concep ce anume le mai 

lipsește pentru masa completă a copiilor. La ora actuală, alimentaţia zilnică a copiilor se axează 

preponderent pe un regim alimentar cu un exces de calorii, grăsimi saturate, grăsimi hidrogenate, 

zahăr şi sare. De asemenea, copiii consumă prea puţine fructe, legume, cereale şi vitamine.  

O alimentație bogată în zahăr duce la apariția cariilor dentare și creșterea în greutate. 

Produsele cu conținut bogat de zahăr, în ciuda faptului ca au mare aport de calorii, sunt sărace în 

substanțe hrănitoare. Cu aceste produse, copilului îi trece foamea fără să primească substanțele 

hrănitoare necesare organismului, iar în lipsa unei activități fizice intense, aceasta duce la creșterea 

în greutate. Un singur biscuit cu cremă poate conține 160 de calorii!  

O alimentație bogată în grăsimi „rele” duce la creșterea în greutate și apariția precoce a 

bolilor cardiovasculare, hipertensiunii arteriale și diabetului. Nu toate grăsimile au același efect 

asupra organismului copilului. Cantitățile prea mari de grăsimi saturate (conținute în carne grasă, 

mezeluri, unt, branză și lapte gras) și grăsimi trans (conținute în margarină, snacks, produse de 

patiserie, gogoșerie, fast-food) pot crește nivelul colesterolului și, implicit, riscul bolilor de inimă.                  

Excesul de sodiu duce la creșterea tensiunii arteriale, ridicând riscul copiilor de a suferi de 

afecțiuni cardiovasculare și infarct ca adulți. 

Alimentația oferită unui copil de vârstă școlară înainte de a merge la cursuri și gustările 

servite în pauzele dintre orele de curs au un impact direct asupra performanțelor sale la scoală, 
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existând deja studii care coreleaza o alimentație dezechilibrată și săracă în nutrimente cu 

performanțele scăzute ale copiilor în cadrul procesului educativ. Dietele bogate în alimente 

procesate, sare, grăsimi și zahăr oferite copiilor înca de la vârste fragede au un impact deosebit de 

negativ asupra activității lor școlare de mai târziu, iar asemenea diete sunt specifice familiilor care 

nu servesc mesele împreună cu cei mici, optând pentru formule de compromis în plan alimentar în 

absența altor căi mai bune. Copiii care însă sunt alimentați corect nu vor prezenta nici probleme de 

integrare și nici nu vor dovedi slabe rezultate la învățătură pe parcursul primilor ani de școală.  

Printre preparatele care conduc la slabe performanțe la învățătură mancarea fast-food se află pe 

primele locuri, urmată de dulciuri, batoane energetice, bauturi carbogazoase, hot-dog, crenvuști, 

pizza și înghețată. Cu cât mai des se consumă astfel de produse cu atât mai slabe s-au dovedit a fi 

și performanțele școlare ale celor mici. O schimbare de dietă însă se poate dovedi de bun augur, 

oferind și multe nutrimente utile copiilor și ajutându-i să se comporte mai bine pe durata orelor de 

curs.  Părinții sunt responsabili cu alimentația corecta a unui copil de vârstă școlară și dacă aleg să 

servească mesele principale împreună cu aceștia după un program riguros nu pot decât să 

înregistreze bile albe din acest punct de vedere, al alimentației echilibrate și servite corespunzător. 

Schimbările nu trebuie să se producă imediat ci treptat, dar la final este de sperat ca cei mici vor 

deprinde bune obiceiuri alimentare care să îi ajute și pe viitor indiferent dacă părinții vor mai putea 

fi sau nu prezenți alături de dânșii atunci când servesc masa.  

Alegerile nutriţionale pe care le fac părinţii şi copiii depind de numeroşi factori, cel mai 

important fiind publicitatea adresată copiilor. Reclamele atrag atenţia, le pot influenţa alegerile şi îi 

pot încuraja să-şi determine, la rândul lor, părinţii să le cumpere anumite produse. 
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 Sănătatea este o comoară pe care puțini știu să o prețuiască, deși aproape toți se nasc cu ea. 
(Hipocrate) 

  

 În ziua de azi, viaţa omului modern este asaltată de publicitate, de reclame inedite la TV, 

radio, în presa scrisă şi chiar online, de panouri uriaşe şi bannere prezente în fiecare oraş, de afişe, 

broşuri, flyere împărţite pe stradă. 

  Publicitatea este definită ca o „acţiune sau complex de acţiuni comunicaţionale verbale şi 

non-verbale, având ca scop informarea publicului în legătură cu un produs, un serviciu sau o 

persoană vizând obţinerea unei impresii şi a unei atitudini favorabile urmate de o adeziune 

psihologică şi de receptivitate. Scopul publicităţii poate fi politic sau comercial; ea urmăreşte 

convingerea publicului-ţintă în legătură cu calităţile/meritele eventual de excepţie ale obiectului 

său.”  

 Rolul publicităţii a devenit tot mai important o dată cu trecerea timpului, aceasta având o 

influenţă semnificativă asupra oricărei societăţi moderne. Aflată pretutindeni şi cu un caracter 

repetitiv, reclama încearcă să convingă, și are interesul de a îndruma publicul consumator spre 

cumpărarea unor produse de care este foarte probabil să nu aibă nevoie.  Pentru a-şi vinde 

produsele reclamele creează şi modifică identităţi şi le oferă publicului gata procesate, acestea 

devenind un factor principal care stabilesc speranţele şi perspectivele noastre.  

 Publicitatea se află de multe ori în avangarda schimbărilor, impunând noi comportamente şi 

moravuri în rândul consumatorilor, determinând inovaţia. Pentru a-şi atinge scopul de a ajunge la 

potenţialul consumator comunicatorii folosesc o gamă largă de modalităţi care pot rezulta în 

trezirea interesului, în atragerea atenţiei publicului şi în determinarea acestuia să aleagă un anumit 

produs in detrimentul altuia.  

 Opiniile asupra publicităţii sunt contradictorii. Pentru unii aceasta reglează sistemul 

economic, îmbunătăţeşte integrarea socială, sporeşte optimismul, bucuria, încrederea în viaţă şi de 

asemenea încearcă să reducă agresivitatea. Pentru alţii, determină uzura morală a produselor, 

creează nevoi false în rândul publicului, amplifică resentimente, frustrări, intensifică 
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individualismul, narcisismul, şi nu în ultimul rând este considerată un instrument puternic de 

manipulare a societăţii. 

 Însă Max Sutherland este de altă părere. Conform lui, „ni s-a spus atât de des că rolul 

publicităţii este de a convinge, încât se pare că am ajuns să credem acest lucru”. 

 Practica activităților comerciale a impus utilizarea unui instrument esențial pentru asigurarea 

unei comunicări rapide și precise a informațiilor despre mărfuri. Acest instrument este eticheta, 

folosită ca purtător al informațiilor referitoare la mărfuri, între producători, distribuitori și 

consumatori. Eticheta este una dintre componentele unui comerţ civilizat. Ea prezintă produsul, 

având rolul de a informa cumpărătorul asupra calităţii şi caracteristicilor produsului, dar şi de a-i 

oferi informaţii care îl pot învăţa pe acesta cum să aleagă un produs corespunzător, în mod real, 

nevoilor sale. În cazul produselor alimentare, eticheta poate oferi şi informaţii care să vină în 

sprijinul menţinerii stării de sănătate a consumatorului. 

 Conform Normelor metodologice privind etichetarea produselor alimentare, eticheta 

reprezintă „orice material scris, imprimat, litografiat, gravat sau ilustrat, care conţine elemente de 

identificare a produsului, care însoţeşte produsul sau este aderent la ambalajul acestuia”.  

 În antichitate, eticheta, a reprezentat mai ales un semn dinstictiv al producătorului și a 

îmbrăcat diferite forme, specifice fiind pictogramele, ideogrameleșsi monogramele, care făceau 

corp comun cu obiectul pe care se aplicau (cărămizi, amfore și alte produse ceramice, produse 

metalice  etc.)  

 Perioda renascentistă a stimulat dezvoltarea schimburilor comerciale, iar eticheta a început 

să individualizeze produse similare, realizate de producători diferiți.  

 În perioada capitalismului timpuriu, eticheta a devenit purtătoarea unor informații legate de 

desfășurarea operațiunilor comerciale: denumirea produsului, numele producătorului, locul de 

origine, iar când mărfurile au început să fie ambalate se indica și cantitatea de produs cuprinsă în 

ambalaj.  

 În prezent eticheta reprezintă un element de identificare, informare, atenţionare, clasificare şi 

promovare comercială a unui produs sau a unei mărci. Ea poate fi tipărită direct pe ambalaj, lipită 

(autoadeziv) sau ataşată produsului și trebuie să cuprindă, în funcţie de destinaţie: numele 

producătorului, data şi locul fabricaţiei, compoziţia şi caracteristicile produsului, indicii privind 

cantitatea, calitatea, modul de păstrare şi de folosire a produsului, termenul de valabilitate, preţul 

de comercializare, oferte promoţionale etc. 

 Denumirea produsului - trebuie să corespundă naturii, genului, speciei, sortului sau 

proprietăţilor alimentului ori materiilor prime utilizate în fabricaţie. Produsele care au fost tratate 



 

 

„Stil de viață sănătos” – Revistă electronică pentru toate ariile curriculare                              

31 

 

cu radiaţii ionizante trebuie să poarte inscripţia „Tratat cu radiaţii ionizante”. Produsele la care, 

pentru conservare, se foloseşte un gaz avizat sanitar se marchează cu indicaţia „Ambalat în 

atmosferă protectoare”. 

    Numele şi adresa producătorului, ale ambalatorului sau ale distribuitorului. În cazul 

produselor de import se va înscrie numele şi adresa importatorului sau distribuitorului înregistrat în 

România. 

    Cantitatea netă sau conţinutul net (masa nominală, volumul nominal sau cantitatea 

nominală). În cazul unui produs preambalat, reprezintă volumul indicat pe preambalat, deci 

cantitatea de produs pe care trebuie să o conţină preambalatul. 

 Data durabilităţii minimale - reprezintă data stabilită de producător până la care un produs 

alimentar îşi păstrează caracteristicile specifice, în condiţii de depozitare corespunzătoare; 

produsele pentru care se stabileşte data durabilităţii minimale nu trebuie să fie periculoase nici 

după această dată. Data va conţine ziua, luna, anul într-o formă cronologică nemodificată. 

 Locul de origine sau provenienţă a produsului - este obligatoriu de menţionat, omiterea 

acestuia ar fi de natură a crea confuzii în gândirea consumatorilor. 

    Indicarea lotului de fabricaţie (seria lotului, data fabricaţiei, data îmbutelierii sau a culegerii 

recoltei). Indicarea lotului nu este obligatorie pentru: produse alimentare vândute sau livrate de la 

producător la unităţi de depozitare temporară, condiţionare şi ambalare, dirijate către organizaţii de 

producători sau achiziţionate în vederea introducerii imediate într-un sistem de pregătire 

operaţională/transformare, atunci când la locurile de vânzare alimentele sunt ambalate la cererea 

consumatorului sau preambalate în vederea vânzării imediate. 

    În cazul alimentelor preambalate, indicarea lotului se face pe ambalaj sau pe eticheta ataşată; 

în cazul alimentelor nepreambalate, această indicaţie apare pe ambalajul de transport sau pe 

container, ori în lipsa acestora, pe documentele comerciale însoţitoare. 

    Ingredientele - sunt reprezentate de orice substanţe, inclusiv aditivii, utilizate la producerea 

sau la prepararea unui produs şi care vor fi conţinute de produsul finit, fie şi într-o formă 

modificată. Aceaste ingrediente vor trebui să figureze pe etichetă sau ambalaj în ordine 

descrescătoare importanţei lor cantitative în momentul introducerii în fabricaţie (lista 

ingredientelor). 

    Valoarea nutritivă şi energetică. 

   În condiţiile modernizării magazinelor de desfacere a produselor alimentare, inclusiv a 

supermagazinelor, pe ambalajele produselor alimentare sau pe etichete se aplică şi codul de bare, 

care este cel mai simplu şi cel mai ieftin sistem de identificare automată a unui produs. El se 
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bazează pe reprezentarea printr-o asociere de bare (închise la culoare) şi spaţii libere. Sistemul 

standardizat este codul EAN (European Article Numbering Association). 

 Eticheta nutriţională. 

   Pe etichetă se menţionează tipul de produs şi cantitatea de produs precum şi indicatorii valorii 

nutritive per porţie. Astfel, în dreapta etichetei sunt trecute cantitativ substanţele energetice 

(protide, lipide, hidraţi de carbon) şi numărul de kJ (kcal) iar în partea stângă a etichetei sunt 

enumerate şi poziţionate, cu cercuri, substanţele nutritive: vitaminele A, B1, B2, C şi sărurile 

minerale calciu şi fier, precum şi protidele. 

 Informațiile înscrise pe etichetă nu trebuie să inducă în eroare consumatorii, la achiziționarea 

produselor, în privința: 

a) caracteristicilor alimentului și în special a naturii, identității, proprietăților, compoziției, 

cantității, durabilității, originii sau provenienței sale, precum și a metodelor de fabricație sau de 

producție; 

b) atribuirii de efecte sau proprietăți alimentelor pe care acestea nu le posedă; 

c) sugerării că alimentul are caracteristici speciale atunci când în realitate toate produsele similare 

au astfel de caracteristici. 

 Scopul etichetării este de a da consumatorilor informațiile necesare, suficiente, verificabile și 

ușor de comparat, astfel încat să permită acestora să aleagă acel produs care corespunde 

exigențelor lor din punct de vedere al nevoilor și posibilităților lor financiare, precum și de a 

cunoaște eventualele riscuri la care ar putea fi supuși. 
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ASPECTE PRIVIND ETICHETAREA MODERNĂ A PRODUSELOR 

ALIMENTARE 

 

Prof. Barbu Octavia 

Colegiul Agricol “Dr. C. Angelescu” Buzău 

 

Alimentaţia sănătoasă joacă un rol esenţial în prevenirea unor afecţiuni grave, care implică 

atât costuri financiare, cât şi sociale. Alimentaţia nu înseamnă doar hrană, alimentaţia înseamnă şi 

calitate, informare, modul în care consumăm alimentele. Pe de altă parte, autorităţile europene 

luptă pentru crearea unui cadru optim unei alimentaţii sănătoase. 

Interesele firmelor producătoare şi comerciale în satisfacerea diverselor nevoi ale 

consumatorilor se materializează prin eforturile acestora de a-şi mobiliza toate resursele de care 

dispun (tehnice, economice, umane) pentru adaptarea permanentă a ofertei la piaţă. 

Pe de altă parte consumatorul, confruntat cu mutaţiile universului socio - economic actual, 

a devenit prudent şi neiertător, şi asta mai ales datorită resurselor limitate de care dispune. Chiar şi 

obiceiurile de consum care depind de numeroşi factori, sunt legate conştient sau nu de problema 

alocării acestor resurse (financiare, de timp etc). 

În acest context, nivelul informaţional - estetic al produselor (în cadrul căruia etichetarea 

are un rol primordial), are sarcina de reducere a incertitudinii şi de câştigare a încrederii 

consumatorilor în firmele producătoare şi respectiv în produsele acestora . 

Totodată, informarea corectă şi completă constituie cea mai eficientă cale de protecţie a 

consumatorului împotriva unor practici abuzive. 

Consumatorii au dreptul de a fi informaţi în mod complet, corect şi precis asupra 

caracteristicilor esenţiale ale produselor şi serviciilor oferite, astfel încât să aibă posibilitatea de a 

face o alegere raţională, în conformitate cu interesele lor şi să fie în măsură să le utilizeze potrivit 

destinaţiei acestora, în deplină securitate. 

Informarea consumatorilor despre produsele oferite se realizează în mod obligatoriu prin 

elemente de identificare şi caracterizare ale acestora care se înscriu la vedere, după caz, pe produs, 

etichetă, ambalaj de vânzare etc. Informaţiile trebuie să fie înscrise în limba română, indiferent de 

ţara de origine a produsului; trebuie să fie complete, corecte, precise şi explicite şi să cuprindă 

denumirea produsului, marca producătorului, cantitatea, preţul, termenul de valabilitate şi după 
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caz, principalele caracteristici calitative, compoziţia, eventualii aditivi alimentari sau ingredienţi 

folosiţi, valoarea nutritivă. 

Un volum de informaţii cuprinzător şi semnificativ în legatură cu produsele aflate pe piaţă 

va contribui la înţelegerea corectă şi deplină a valorii de întrebuinţare a acestora şi deci, implicit,  

la formarea competenţei consumatorului în alegerea soluţiei care corespunde cel mai bine 

scopurilor sale. 

Conform perceptelor educaţiei moderne, dintre elementele triadei care compun competenţa, 

cunoştintele premerg şi determină atitudinile şi deprinderile; rezultă că pentru a desăvârşi 

competenţa consumatorilor trebuie acţionat în primul rând asupra cunoştinţelor acestora . 

COMPETENŢĂ = CUNOŞTINŢE + DEPRINDERI + ATITUDINE 

La rândul său, procesul cunoaşterii este determinat de procesul de informare. 

INFORMARE = CUNOAŞTERE 

Pentru a fi eficientă însă, informaţia trebuie să poată fi recepţionată şi valorificată cât mai 

corect şi complet. Analiza acestor echivalenţe şi interdependenţe evidenţiază faptul că nivelul şi 

calitatea informării influenţeaza puternic nivelul vânzării produselor. 

Ca mijloc de comunicare între producători, comercianţi şi consumatori, componenta 

informaţional - estetică a produselor poate contribui la creşterea competitivităţii acestora şi implicit 

a capacităţii concurenţiale a firmelor, cu rezultate pozitive în plan financiar.  

Cerinţele pieţei referitoare la asigurarea unei cât mai mari variabilităţi sortimentale a 

produselor, precum şi proliferarea noilor produse, odată cu creşterea firească a nevoii de 

informare, au impus şi componentelor informaţionale ale produselor o adaptare rapidă la noul 

context, ceea ce a condus la manifestarea tendinţei de specializare a etichetei, aspect care apare din 

ce în ce mai evident în cazul produselor alimentare. 

Proiectarea şi realizarea produselor alimentare trebuie să se bazeze pe exigenţele prioritare 

ale metabolismului corpului omenesc în condiţiile unei legături cât mai convenabile, de ordin 

subiectiv şi obiectiv între om şi aliment, respectând totodată legile şi mecanismele economiei de 

piaţă. 

În acest context, utilitatea unui produs alimentar necesită o particularizare care să ţină 

seama de dubla şi simultana lui realizare pe latura metabolică şi pe piaţa economică. Această 

particularizare a condus la apariţia conceptului lărgit de valoare nutritivă care include patru laturi 

inseparabile: valoarea psiho-senzorială, valoarea energetică, valoarea biologică şi valoarea 

igienică. 
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Segmentarea tot mai accentuată a consumului alimentar, ca urmare a orientării populaţiei 

spre practicarea unei alimentaţii ştiinţifice, impune, ca o condiţie de bază pentru aprecierea 

nivelului calitativ al produselor alimentare, cunoaşterea valorii lor nutritive. 

În acest sens, pe plan internaţional există preocupări asidue axate pe etichetarea modernă a 

produselor alimentare care presupune un mesaj mai bogat şi mai variat de informaţii utile 

comerţului şi consumatorilor; în cadrul acestora un loc principal este deţinut de informaţiile de 

ordin nutriţional respectiv de etichetarea nutriţională tratată ca factor managerial şi de marketing. 

Valoarea nutritivă a mărfurilor alimentare este o mai veche şi constantă preocupare nu 

numai a ştiinţelor legate de nutriţia omului, ci şi a ştiinţelor implicate în producţia şi 

comercializarea alimentelor. 

Aceste preocupări s-au concretizat prin elaborarea de standarde (cum sunt cele 

recomandate de Comisia Codex-Alimentarius), norme şi reglementări speciale în ceea ce priveşte 

declararea valorii nutritive a produselor alimentare, apropiate ca exigenţă de cele pentru produsele 

farmaceutice. 

De menţionat şi faptul că, informaţiile prezentate nu trebuie să se rezume doar la 

potenţialul nutritiv al alimentului, respectiv la conţinutul său în nutrienţi ci este recomandat să facă 

referiri şi la contribuţia sa în contextul regimului zilnic, respectiv la partea din necesarul zilnic al 

organismului pe care o poate acoperi. 

În evoluţia etichetei nutriţionale, conţinutul informaţional a fost permanent îmbogăţit, acest 

lucru fiind determinat de diverşi factori educaţionali, sociali şi economici. Astfel, la sfârşitul anului 

1989, etichetele nutriţionale a căror utilizare era reglementată în câteva ţări, prezentau informaţii 

cu privire la conţinutul alimentului în cele trei elemente energetice (proteine, glucide şi lipide) şi la 

valoarea energetică conferită de acestea. 

Statele membre ale Uniunii Europene au luat măsuri pentru respectarea prescripţiilor 

comunitare menţionate, care începând cu 1 octombrie 1994, prevăd ca obligatorie indicarea în 

cadrul etichetei nutriţionale şi a zaharurilor, acizilor graşi nesaturaţi, a fibrelor alimentare şi 

sodiului. 

Pentru a focaliza atenţia cumpărătorilor asupra celor mai importanţi factori din punctul de 

vedere al sănătăţii publice, numărul nutrienţilor acceptaţi pe etichetă este limitat. Alături de 

cantitatea absolută a nutrientului se înscrie şi valoarea procentuală care indică contribuţia acestuia 

în contextul regimului zilnic. 
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Reglementările referitoare la conţinutul etichetei nutriţionale vizează şi aspectul grafic, care 

trebuie să permită identificarea facilă a informaţiilor nutriţionale în cadrul ambalajului, să aibă o 

formă simplă şi să permită compararea calităţii nutriţionale a diverselor alimente. 

De un deosebit interes, datorită importanţei, dar şi ineditului lor, se bucură recomandările 

medicale; sunt permise recomandări alimentare pentru reducerea riscului la osteoporoză, 

hipertensiune, cancer şi boli ale inimii. 

Fiecare ţară poate şi trebuie să-şi stabilească, în funcţie de propriile priorităţi, necesarul de 

informaţii nutriţionale redat prin intermediul etichetei produselor alimentare. Aceste priorităţi ar 

trebui să includă, ca interes major, educarea consumatorilor pentru înţelegerea şi folosirea etichetei 

alimentelor, în scopul realizării celor mai mari beneficii pentru sănătate. 

Necesitatea reglementării etichetării nutriţionale este o problemă de interes public, vizând 

protecţia consumatorilor din punct de vedere biologic, economic şi social. De asemenea, ea 

constituie o barieră în calea comercializării produselor alimentare necorespunzătoare calitativ, a 

produselor pirat şi a celor falsificate, cu efecte benefice nu numai în sfera consumului, ci şi în cea a 

producţiei.  

Eticheta reprezintă "orice material scris, imprimat, litografiat, gravat sau ilustrat, care 

conţine elemente de identificare a produsului şi care însoţeşte produsul sau este aderent la 

ambalajul acestuia". 

Ingredientele se menţionează în ordinea descrescătoare a importanţei lor cantitative.  

Informaţiile înscrise pe etichetă nu trebuie să inducă în eroare consumatorii la 

achiziţionarea produselor, în privinţa: 

 caracteristicilor alimentului, a naturii, identităţii, proprietăţilor, compoziţiei, cantităţii, durabilităţii, 

originii sau provenienţei, metodelor de fabricaţie sau de producţie; 

 atribuirii de efecte sau proprietăţi pe care produsele nu le posedă; 

 sugerării unor caracteristici speciale, atunci când în realitate toate produsele similare au astfel de 

caracteristici. 

De asemenea, etichetarea nu trebuie să atribuie proprietăţi medicale alimentelor sau să facă 

referiri la astfel de proprietăţi; sunt exceptate de la această interdicţie apele minerale medicinale 

destinate bolnavilor cu anumite afecţiuni, precum şi orice aliment testat şi avizat ca având 

proprietăţi medicale. 

Înscrisurile de pe etichetă nu trebuie să prezinte modificări - ştersături, înlocuiri sau 

adăugări - care pot induce în eroare consumatorul. Se interzice reetichetarea alimentelor. 
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Corespunzător aceloraşi reglementări, etichetele alimentelor preambalate trebuie să 

cuprindă, în mod obligatoriu: 

 denumirea sub care este vândut alimentul; 

 numele şi adresa producătorului, ale ambalatorului sau ale distribuitorului. În cazul produselor din 

import se vor înscrie numele şi adresa importatorului sau ale distribuitorului înregistrat în 

România; 

 data durabilităţii minimale sau, în cazul alimentelor care din punct de vedere microbiologic au un 

grad ridicat de perisabilitate, data limită de consum (termenul de valabilitate); 

 cantitatea netă pentru alimentele preambalate; 

 condiţiile de depozitare şi de folosire, atunci când acestea necesită indicaţii speciale; 

 locul de origine sau de provenienţă al alimentului, dacă omiterea acestuia ar fi de natură să creeze 

confuzii în gândirea consumatorilor; 

 concentraţia alcoolică pentru băuturile la care aceasta este mai mare de 1,2%; 

 lista cuprinzând ingredientele folosite; 

 cantitatea din anumite ingrediente sau categorii de ingrediente; 

 instrucţiuni de utilizare, atunci când lipsa acestora poate determina o utilizare necorespunzătoare a 

produselor. 

Normele de etichetare nutrițională a produselor  alimentare  sunt stipulate de 

Directiva 90/496/CEE. Actul normativ european se referă la etichetarea nutriţională a produselor 

alimentare livrate ca atare consumatorului final şi altor operatori de restauraţie colectivă 

(restaurante, spitale, cantine etc.). Directiva nu se aplică apelor minerale naturale, nici altor ape 

destinate consumului uman, nici suplimentelor alimentare. 

În domeniul producţiei şi comercializării produselor alimentare preocupările trebuie 

intensificate atât pe plan legislativ cât şi pe planul conştientizării de către consumatori şi agenţii 

economici a noilor necesităţi şi direcţii impuse de contextul social- economic actual. 

În acest sens, este necesară educarea consumatorului în scopul valorificării mesajului 

informaţional transmis prin sistemul de etichetare, prin conştientizarea efectului pe care alimentul 

îl are pe propria sa piaţă metabolică (piaţa biologică a organismului). 

Producătorii şi comercianţii de produse alimentare trebuie să-şi reconsidere şi să-şi 

modeleze strategia şi politica managerială pentru a răspunde noilor exigenţe privind etichetarea 

produselor alimentare, exigenţelor privind protecţia consumatorului, criteriilor şi normativelor de 

performanţă internaţională. 

 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31990L0496:RO:NOT
http://europa.eu/legislation_summaries/consumers/product_labelling_and_packaging/co0008_ro.htm
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CE  E GRAS ... ÎNGRAȘĂ! 
DESPRE LIPIDE 

 

 

Prof. psih. Băiașu Alina Gabriela 

 C.J.R.A.E. Constanța – Liceul Tehnologic “Ion Bănescu” Mangalia 

 

Descrierea “e gras, frumos și sănătos” nu face pe nimeni fericit într-o societate ale cărei 

exigențe sunt uneori aberante. Chiar dacă modelul “piele și os” are mare căutare, nu trebuie să 

uităm că și grăsimea are rolul ei. În cantități mici, firește, aceasta menține temperatura corpului, 

învelește organele interne, depozitează energie pentru activitatea zilnică și intră în alcătuirea 

fiecărei celule. 

Grăsimile alimentare reprezintă principalul pericol pentru o dietă echilibrată și sănătoasă, 

atât prin concentrația lor calorică (9 calorii / gram), cât și datorită diversității formelor și aspectelor 

sub care se găsesc. Pâinea, dulciurile, carnea, laptele, ouăle, brânza și chiar unele fructe și legume, 

toate conțin cantități variabile de grăsime. Ce să mai vorbim de mâncarea gătită, ciorbe, sosuri, 

tocături, prăjeli, care sunt cu atât mai gustoase cu cât lasă mai multe urme grase.  

Organismul consumă puțină energie pentru asimilarea lipidelor și le transformă ușor în 

grăsimi de depozit, ele fiind transferate direct în adipocite, celule al căror volum poate crește la 

infinit. 

Folosirea în cantități nejustificate a grăsimilor în alimentație ține de factori economici 

subiectivi: lipidele sunt ieftine și îmbunătățesc substanțial gustul alimentelor, fie prin amestecul lor 

în diferite compoziții, fie prin modul de preparare.   

Există două tipuri de grăsimi alimentare: 



 

 

„Stil de viață sănătos” – Revistă electronică pentru toate ariile curriculare                              

39 

 

- Grăsimile saturate, de origine animală, care se găsesc preponderent sub formă solidă (slănină, 

unt, smântână) – acestea conțin colesterol. 

-  Grăsimile nesaturate, de origine vegetală, care sunt fluide (uleiuri), aici alăturându-se și uleiul de 

pește, și care conțin acizi grași nesaturați. 

Grăsimile saturate sunt grăsimile “rele”, “negative”, deoarece se depun pe vasele de sânge, 

îngroșând pereții acestora și duc la apariția unor boli precum hipertensiunea, ateroscleroza, 

infarctul miocardic. 

Grăsimile animale saturate sunt foarte greoaie și, odată ajunse în organism, se transformă în 

“bolovani”, întărind arterele și expunându-ne la riscul atacului de cord și al accidentului vascular. 

Organismul uman nu a fost conceput să facă față acestor tipuri de grăsimi. Dietele cu un conținut 

crescut de grăsimi dăunătoare organismului duc la creșterea tensiunii și a nivelului de cholesterol, 

influențând totodată nivelul zahărului din sânge și cauzând blocarea ficatului, ceea ce conduce la 

depresie și la creșterea în greutate. Organismul nu reușește să proceseze eficient grăsimile, astfel că 

multe dintre ele se transformă în “bulgări” toxici, care se depozitează în corp și care ne fac să 

devenim și mai grași. 

Grăsimile hidrogenate rezultă în urma procesului de solidificare a grăsimilor vegetale 

lichide. Margarina sau untura sunt un exemplu de grăsime hidrogenată, astfel încât cartofii prăjiți, 

ciocolata, dulciurile, înghețata, prăjiturile și produsele de patiserie conțin, toate, grăsimi 

hidrogenate. Aceste grăsimi hidrogenate  se transformă în acizii grași trans, chiar mai periculoși, 

despre care s-a demonstrat că pot cauza diabet, atac de cord și cancer. De asemenea, acizii grași 

trans duc la creșterea în greutate, deoarece interferează cu metabolismul și procesul de 

descompunere a acizilor grași esențiali. Rezultatul este creșterea colesterolului nociv din organism 

și scăderea celui bun.  

Grăsimile vegetale și uleiul de pește sunt grăsimi “bune”, “sănătoase” de care organismul 

are nevoie pentru funcțiile vitale: creștere, sinteză de hormoni, capacitate de apărare la boli, sinteză 

și absorbție de vitamine liposolubile (A,D,E). 

Cantitatea de grăsimi din alimentație nu trebuie să depășească 30% din aportul caloric 

zilnic, raportul grăsimi saturate / nesaturate ideal fiind 1/3. 

Cantitatea de grăsimi din sânge este măsurată de nivelul trigliceridelor și al co lesterolului, 

doi factori care pot fi esențial influențați de modul în care ne alimentăm. 

Care sunt alimentele care conțin lipide? 

Carnea și produsele din carne (mezeluri), care în secțiune prezintă zone albe de slănină: 

ceafă, cotlet, pulpă, costițe, salamuri, cârnați, paste de carne și tocături, organele (ficat, creier).  
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Ouăle. 

Laptele și produsele lactate: unt, smântână, brâzeturi. Conținutul de grăsime al brânzeturilor 

poate varia de la 15% grăsime în brânza de vaci, 30% în telemea și până la 80% în brânza 

franțuzeazcă, cașcavaluri și brânza topită.  

Produsele de cofetărie și patiserie, fie ele dulci sau sărate, au un conținut de grăsime de 30 - 

80%. 

Snacks-urile și orice alimente semipreparate, frumos ambalate și ușor de ronțăit: napolitane, 

biscuiți, covrigei, chips-uri, popcorn, semințe, alune etc. 

Orice mâncare gătită, prăjită, sosurile, maioneza, pastele, pizza și ATENȚIE!, TOATE 

PRODUSELE TIP FAST-FOOD. 

De parcă nu ar fi suficiente lipidele proprii alimentelor, mai avem și noi grijă, prin felul în 

care pregătim mâncarea, să o înecăm în grăsime. Pentru că, orice gospodină știe, gătitul începe cu 

banalul gest: “se pune ulei în cratiță”. 

În dieta noastră zilnică trebuie să existe grăsimi în cantitate atât de mică, încât de la titlul de 

“aliment” ele să treacă la cel de „condiment”. 

Trebuie să predomine grăsimile nesaturate (uleiurile) consumate în stare crudă (neprelucrate 

termic), deoarece prin încălzire uleiul se transformă în produși toxici, unii dintre ei cancer igeni. 

Să folosim zilnic produse cu conținut scăzut în grăsimi cum ar fi: 

- 150 – 300 g carne slabă, degresată (de la pui și de la pește se elimină pielea) de preferință carne 

albă (pui, curcan, pește); 

- lapte și produse lactate cu conținut de maxim 1,5% grăsime – până la 500 g pe zi; 

- brânzeturi slabe: brânză de vaci, telemea, urdă; 

- 2 ouă / săptămână, fierte nu prăjite; 

- un cub de unt (10 g) sau 1 lingură de smântână adăugată în farfurie peste carne sau legume; 

- 2-3 linguri de ulei de măsline, de preferat în salate; 

- fructe oleaginoase (nuci, alune) – 10-20 de bucăți; 

Cum putem evita grăsimile în alimentație? 

În loc de prăjire putem pregăti alimentele la grătar, la cuptor, fierte sau înăbușite.  

La cuptor înlocuim uleiul cu apă, vin, sos de roșii, ierburi aromate și condimente. 

Alegem mezelurile care să păstreze forma cărnii (piept de pui afumat, pastramă, mușchi 

file) și nu pe cele transformate în pastă (parizer, salam). 

Degresăm carnea înainte de a fi gătită, inclusiv pielea de la pui și pește și nu folosim 

aripioarele. Nu folosim zeama de carne rămasă în tavă.  
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Orice conservă folosim să fie, de preferință, în saramură sau în suc propriu (apă, oțet, 

lămâie), nu ulei. 

Adevărat sau fals despre lipide 

1. Există colesterol “bun” și colesterol “rău”?  ADEVĂRAT 

În sânge există LDL – colesterol asociat cu riscul crescut de boli cardiovasculare și se reflectă 

de obicei în valoarea colesterolemiei. Este un colesterol “rău” a cărui valoare nu trebuie să 

depășească 200 mg / ml și care reflectă de obicei cantitatea de trigliceride (grăsimi) pe care le 

mâncăm. Fracțiunea “bună” a colesterolului este HDL – colesterol cu rol de protecție 

cardiovasculară și cu valoare ideală de peste 50 mg / ml în sânge. 

2. Oul trebuie evitat pentru că este bogat în colesterol. FALS 

Oul este un aliment complet ce conține proteine de înaltă  calitate, numeroase vitamine (A, D, 

E, B) și fier alături de principal lui calitate – este colecistokinetic, adică duce la contracția vezicii 

biliare cu eliberarea de săruri biliare esențiale în digestive. Colesterolul din ou nu duce la creșterea 

colesterolului din sânge, deci nu există contraindicație absolută de a consuma ouă în dislipidemii.  

3. Anumite uleiuri nu au cholesterol. ADEVĂRAT 

Colesterolul există doar în produsele animale, ca urmare, niciunul din uleiurile vegetale nu 

conține colesterol. Sloganul “fără colesterol” afișat de anumite etichete este pur publicitar, uleiurile 

nu conțin colesterol, dar cantitatea de calorii este la fel de mare cu a grăsimilor animale (unt, 

slănină). 

4. Uleiul de măsline este mai sănătos? ADEVĂRAT 

Uleiul de măsline conține acizi grași nesaturați cu rol protector pentru inimă, în timp ce uleiul 

de floarea soarelui este bogat în vitamina E. O altă mare calitate a uleiului de măsline este 

stabilitatea termică, adică posibilitatea de a fi încălzit la temperature foarte mari fără a-și modifica 

structura. Este corect, prin urmare, ca prăjelile să fie făcute în ulei de măsline, deoarece uleiul de 

floarea soarelui se descompune în produși toxici – acetilcolina. 

5. Uleiul de pește este sănătos?    ADEVĂRAT 

Grăsimea din pește este o grăsime specială ce conține acizi grași nesaturați cu rol protector 

cardiovascular.  

6. Alunele și nucile hrănesc creierul.  ADEVĂRAT 

10 nuci sau alune consumate zilnic hrănesc celula nervoasă și ne ajută să fim “mai deștepți”. 

7. Există alimente care cresc colesterolul? FOARTE ADEVĂRAT 

Acestea sunt: zahărul rafinat, deci toate dulciurile, grăsimile animale, margarina, CAFEAUA și 

FUMATUL. Produsele care scad colesterolul sunt: fructele, legumele, cerealele, soia, grăsimea din 
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pește, laptele și produsele lactate degresate, uleiul din porumb, uleiul de măsline, CEAPA, 

USTUROIUL ȘI ARDEIUL IUTE. 

8. Brânza nu îngrașă! FALS 

Brânza este cel mai mare pericol pentru siluetă, deoarece conține până la 80% grăsime. O felie 

de cașcaval este echivalentă cu 3 felii de pâine. 

Concluzie: GRĂSIMEA ALIMENTARĂ = GRĂSIME CORPORALĂ, deci să evităm orice 

aliment care, frecat între degete, lasă grăsime. 

NU NE FACE NICI MAI SĂNĂTOȘI, NICI MAI FRUMOȘI. 

SĂ CITIM ETICHETELE!!! Să învățăm să ne uităm pe conținutul în grăsimi al fiecărui aliment și 

vom constata că până și în banala pâine există ulei. Datorită folosirii pe scară largă a grăsimii în 

industria alimentară este preferabil să evităm semipreparatele și conservele și să pregătim în casă 

alimente în care cantitatea de lipde să fie controlată de noi. 
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O NOUĂ VIZIUNE ASUPRA VITAMINELOR 

  

Prof. Bălănoiu Ion  

Școala Gimnazială Nr. 1 Mangalia-Constanţa 

 

  Să nu pierdem niciodată din vedere vitaminele absolut naturale pe care fructele și legumele 

ni le pun la dispoziție! Vitaminele sunt substanțe organice indispensabile vieții și este necesar să le 

aducem în alimentația zilnică în cantitate suficientă.  

 Vitaminele sunt sintetizate, în principal, de către organismele vegetale și de către 

microrganisme, și numai în foarte mică măsură de către unele specii de animale. Alături de enzime 

și de hormoni, vitaminele fac parte din grupa catalizatorilor biologici, care contribuie decisiv la 

reglarea și stimularea proceselor metabolice. 
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  Într-adevăr, corpul nostru nu le fabrică, cu excepția vitaminei D, care este sintetizată de 

piele sub acțiunea radiațiilor solare. Cu toate că vitaminele nu sunt sursa vieții înseși, ele sunt 

indispensabile în majoritatea reacțiilor biochimice care permit menținerea vieții celulare. 

Vitaminele servesc transformării alimentelor în energie. 

 Astfel, fiecare țesut are în mod specific nevoie de anumite vitamine. De exemplu, ochii au 

nevoie de vitaminele A și B; pielea - de vitaminele A, B, C și E; globulele roșii - de vitaminele B și 

E; mucoasele - de vitaminele B și E; ficatul - de vitaminele K și B; creierul și inima - de vitaminele 

B și F; oasele - de vitamina D; globulele albe - de vitaminele B și C etc. 

 Numeroase studii științifice dovedesc că, cu cât absorbția de proteine, de zaharuri și de 

grăsimi este mai mare, cu atât este mai necesară mărirea aportului de vitamine naturale. Deficitul 

vitaminic se traduce prin oboseală, dureri musculare, iritabilitate, insomnie, tulburări de creștere și 

risc crescut de infecții. 

         Între altele, poluarea, consumul de excitante (cafea, alcool, tutun, droguri) și stresul sunt 

principalele cauze ale pierderii de energie și de vitamine (în special A, B, C, E, F și coenzima 

Q10). Stările de deficiență vitaminică reprezintă în prezent o problemă. 

  Nu poate exista viața fără vitamine. 

 Într-adevăr, cu toate că omul se poate dispensa de zahăr și de anumite grăsimi, el nu poate 

trăi fără un aport suficient de vitamine. De aceea, alimentația trebuie să furnizeze necesarul. 

 Noi consumăm adeseori alimente bogate în calorii, dar dezechilibrate din punct de vedere 

calitativ. Este vorba despre pâinea albă, zahărul rafinat, cerealele glutate (care conțin gluten), 

grăsimile animale. Această alimentație săracă în vitamine este cauza perturbărilor metabolice. La 

originea multor tulburări de sănătate se află excesul alimentar de zahăr, de grăsimi, de alcool, care 

determină carențe vitaminice. 

 Exces de "deșeuri",  carență de elemente vitale ! 

 Excesul de calorii din alimentația omului modern nu face decât să blocheze metabolismul 

celular;  în același timp, alimentația modernă nu reușește să asigure vitaminele și elementele 

minerale necesare organismului, iar lipsa vitaminelor perturbă regenerarea celulară. Astfel, 

paradoxal, deși se consumă o hrană bogată caloric, apare de fapt o stare de subnutriție alimentară, 

un exces de deșeuri și o carență de elemente vitale. 

 Celulele normale au capacitatea de a elimina deșeurile (toxinele) rezultate din metabolism, 

iar organismul are mecanisme specializate de detoxifiere. Carențele vitaminice afectează 

capacitatea de detoxifiere a organismului, determinând acumularea de deșeuri. Numeroase anchete 

alimentare au demonstrat faptul că alimentația obișnuită din țările industrializate este foarte săracă 



 

 

„Stil de viață sănătos” – Revistă electronică pentru toate ariile curriculare                              

44 

 

în vitamine. Aceste carențe sunt în același timp, legate de o insuficientă igienă alimentară, de un 

exces de rafinare a alimentelor de bază și de utilizarea anumitor mijloace de conservare sau de 

fierbere care nu respectă integritatea vitaminelor. Este cazul să ne facem o imagine clară  și 

completă despre vitamine în ideea de a putea să alegem alimentele naturale de care avem nevoie 

pentru a ne simți bine. 

            Cu adevărat, este necesară o nouă viziune asupra vitaminelor! 

 Vitaminele - sursa vieții. 

  Importanța vitaminelor se explică prin faptul că ele constituie suportul unui element subtil 

(energetic și informațional) pe care vegetalele îl captează din aer și care este incorporat prin 

fotosinteză (sinteza energiei clorofiliene). Radiațiile solare conțin o energie subtilă care este 

înmagazinată în moleculele vitaminice. Această energie este cunoscută sub diverse denumiri;îin 

cele ce urmează, noi o vom numi element vital. 

 Fotosinteza pune în mișcare un lanț de fabricare a substanțelor vegetale, sub efectul 

radiațiilor solare. Ea incorporează acest element vital în pigmenți, categorie de substanțe din care 

fac parte și vitaminele. Vitaminele realizează uniunea dintre energiile radiațiilor solare vizibile și 

invizibile și elementele fizice, minerale, de pe pământ. 

 Putem vorbi despre materia organică naturală, vie, în opoziție cu materia minerală sau cu 

deșeurile fosile (petrol sau alte sedimente). Analogic, trebuie să stabilim o diferență între 

vitaminele naturale și copia lor sintetică. 

  Doar vitaminele produse de natură sunt obținute prin acțiunea directă a energiilor radiațiilor 

solare. Numai ele au incorporată puterea elementului vital, care susține întreaga activitate celulară. 

În plus, pentru ca alimentele să conserve toata bogăția lor în vitamine și să fie utile corpului nostru, 

este necesar să fie cât mai proaspete posibil și să nu fie contaminate de poluarea chimică. Un 

aliment proaspăt conține în el și o energie care va acționa la nivel celular. Cu toții am remarcat că 

există o diferență între o salată proaspătă și una conservată în frigider timp de 3-4 zile. 

          În natură totul este mișcare, iar vitaminele, datorită elementului vital pe care îl conţin, 

contribuie la accentuarea "forței vitale". Atunci când le consumăm, alimentele trebuie să fie 

impregnate de această forță, deoarece aceasta este condiția pentru ca energia produselor naturale să 

poată fi în întregime transmisă celulelor noastre. 

 Rolul vitaminelor în corpul nostru.  Inteligența materiei. 

  Vitaminele sunt catalizatori biologici, jucând rol de cofactori sau de activatori ai unor 

enzime. 
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Astfel, vitamina B2 este coenzima flavinenzimelor, vitamina B1 este coenzima 

decarboxilazelor, vitamina B6 - prin fosforilare - formează coenzima transaminazelor, vitamina 

PP formează partea activă a coenzimelor NAD+ și NADP+, acidul pantotenic intră în constituția 

HSCoA, indispensabilă metabolizării acizilor grași, biotina formează coenzima carboxilazelor, 

etc...În transformilări și transmetilări, un rol important îl au vitaminele folinice, iar inozitolii 

îndeplinesc rolul de activatori ai amilazelor. Vitaminele participă la realizarea unor importante 

procese metabolice, absolut necesare creșterii și dezvoltării organismului. Unele vitamine 

formează în celule importante sisteme de oxidoreducere, care intervin în metabolismul glucidelor, 

lipidelor, protidelor și al altor compuși; reglează potențialul de oxidoreducere din celule, contribuie 

la transportul hidrogenului pe cale neenzimatică (vitaminele C, E, K, B2 etc.). 

 Există oare o inteligență a materiei ? 

 Pentru a explica rolul vitaminelor, trebuie să analizăm procesele metabolice. Metabolismul 

reprezintă totalitatea proceselor biochimice și subtile prin care se generează și este utilizată energia 

necesară menținerii vieții. Pentru ca procesele de înlocuire a elementelor uzate să se desfășoare 

fără probleme, alimentația trebuie să garanteze două aspecte: pe de o parte, un aport suficient de 

"carburant", care va fi ars în timpul reacțiilor de combustie, eliberând energie (lipidele și glucidele 

alimentare), și, pe de altă parte, un aport de substanțe de reconstrucție (proteine), care servesc ca 

bază în fabricarea structurilor corpului și în sinteza de albumină, de anticorpi etc. Există un lanț de 

reacții succesive, unele care distrug materiile uzate, altele prin care se recombină și reconstruieste 

materia. 

         Vitaminele sunt cele care creează legăturile dintre combustie, distrugere și reconstrucția 

biochimică. Ele reprezintă o parte din energia și din informația necesare transformărilor care se 

produc în materia organică a corpului. 

  Aportul de vitamine trebuie să fie, deci, proporțional cu caloriile ingerate, căci vitaminele, 

împreună cu elementele minerale, sunt cele care catalizează și favorizează aceste reacții de schimb. 

Mișcarea metabolică de reînnoire continuă a moleculelor biochimice este posibilă datorită 

vitaminelor care intervin în procesele enzimatice complexe. 

 Aceasta mișcare moleculară de distrugere-reconstrucție (catabolism-anabolism) este cea care 

creează energia, iar, la randul ei, respectiva energie se află la originea acestei mișcări. 

         Grație vitaminelor, celulele pot să asimileze, să conserve și să utilizeze energia vitală. 

         Primele vitamine descoperite au fost proteinele (aminele). Aceste amine sau vitamine 

controlează schimburile de energie vitală. O nouă înțelegere a schimburilor moleculare inteligente 
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între celule sugerează că vitaminele realizează la nivel metabolic rolul pe care și-l asumă hormonii 

la nivel celular! 

        Hormonii sunt macromolecule care au rolul de a transmite informațiile de la glandele 

endocrine. Acestea (glandele endocrine) sunt un fel de orologiu biologic, ele regularizând ciclurile 

ritmice ale țesuturilor și organelor. În cadrul acestor cicluri apar substanțe stimulante sau 

inhibitoare care servesc la armonizarea vieții celulare. De exemplu, prostaglandinele sunt 

sintetizate în cateva secunde și durata lor de viață nu depășește  câteva minute. Ele sunt derivați ai 

vitaminelor F. De asemenea, acțiunea pe care o exercită vitamina D asupra oaselor, intestinelor și 

rinichilor, favorizând reținerea calciului, este un exemplu de intervenție hormonală rapidă. 

 Vitaminele - "mesagerii" inteligenței universale. 

 Inteligența universală "dictează" materiei organice din organismul uman, prin "vectorii" 

vitaminici ! 

 Vitaminele pot fi considerate vectorii unei inteligențe. Ele aduc informații la scară celulară. 

Toate aceste informații stimulează viața celulară la nivel material, transmițându-i o mișcare, un 

ritm, o frecvență vibratorie, care face posibilă viața. 

 Vitaminele sunt "instrucțiuni" pentru metabolismul celular. Ele aduc "instrumente" nucleului 

celular pentru ca acesta să dirijeze "simfonia metabolică" prin codul genetic. 

 Dacă am considera, așa cum am văzut puțin mai înainte, ca vitaminele incorporează o 

anumită calitate energetică in regnul vegetal, putem să ne gândim și la faptul că este posibil ca ele 

apoi să ofere această energie celulelor omului, pentru reglarea metabolismului lor. Realizăm astfel 

că în Univers există o inteligență și putem să spunem că vitaminele sunt într-o anumită măsură 

vehiculul acestei inteligențe în plan material și în metabolismul celular și totodată că această 

inteligență  aduce celulelor noastre un fel de instinct de lege naturală, care a fost inoculată și 

păstrată de mult timp în regnul vegetal. 

 Cunoașterea din materie - "conștiința moleculară" 

 Celulele umane nu mai au nevoie să conțină această cunoaștere; prin urmare, ele nu vor mai 

produce vitamine, deoarece "știu" că pot să le găsească în alimentele vegetale. 

 Să luăm spre exemplu vitaminele B. Ele sunt indispensabile fabricării unui anumit număr de 

proteine nobile, cum ar fi hormonii, prostaglandinele sau, mai mult, substanțele cu rol de 

transmitere a influxului nervos în sistemul simpatic. Toate aceste substante sunt suportul unei 

informații inteligente. Este remarcabil să constatăm ca secreția unui hormon sau a unui 

neuromediator al sistemului simpatic depinde de factorii inteligenți. Aceste vitamine sunt astfel 
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precursorii aminelor biogene care, după cum chiar numele lor o indică, sunt proteine ce transmit 

viața. 

 "Simple" molecule "îmbibate" cu un element vital inteligent sunt capabile să inducă în 

corpul nostru lanțuri întregi de reacții, care sunt rodul evoluției speciilor, fără cea mai mică 

cheltuială de energie pentru fabricare, deoarece aceste molecule ne sunt oferite de către Natură! 

Toate acestea ne fac să presupunem că acolo unde regnul vegetal se oprește, Natura a continuat 

cursul perfecționarii sale în corpul animalelor și, în final, în corpul omului. 

 Vitaminele nu mai sunt deci, fabricate în corpul uman. Este vorba despre o lege a economiei 

interne a Naturii, astfel încât ceea ce regnul vegetal a făcut în atâta timp și cu atâta energie devine 

disponibil pentru animal și pentru om fără vreo cheltuială energetică suplimentară. 

 Cu aceasta energie economisită, corpul poate să sintetizeze noi hormoni, ce servesc la o 

aranjare mai complexă și la transmiterea unei inteligențe mai subtile și mai divine. În toate 

cazurile, vitaminele sunt la baza acestei evoluții a inteligenței materiei, ele fiind utile transmiterii 

de energie și de informație de la regnul vegetal până la cel uman.  

        Acesta este rolul principal al vitaminelor.  

 Acum întelegem de ce aportul suficient de vitamine prin alimentație are efecte benefice 

asupra organismului, în timp ce carența în vitamine determină o scădere generală a funcțiilor vitale 

și o diminuare a tonusului fizic. 

          Organismul uman are nevoie să fie în mod constant în relație cu Natura care-l înconjoară și 

această relație se stabilește și cu ajutorul alimentelor naturale, sănătoase, bogate în vitamine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

„Stil de viață sănătos” – Revistă electronică pentru toate ariile curriculare                              

48 

 

ADITIVII ALIMENTARI ÎNTRE NECESITATE ȘI RISC 

 

Ing. dr. Băsu Mihaela 

Liceul Teoretic ”Vasile Alecsandri” Iași 

 

 Societatea este într-o continuă evoluție. În secolul vitezei, gustul vine la plic sau la cub.  

Chiar dacă reclama prezintă adaosurile alimentare ca o soluție a unei mame grăbite, dar și 

grijulie cu familia ei, mâncarea nu mai este deloc ”ca la mama acasă”.  

 Aromele natural identice, făcute doar din ingrediente artificiale, îmbunătăţesc gustul 

mâncărurilor, însă reprezintă adevărate bombe cu ceas pentru organismul uman, care, pe termen 

lung, pot genera boli cronice, afecţiuni cardiace sau chiar cancer. 

 Aditiv alimentar înseamnă orice substanţă, care nu este folosită în mod obişnuit ca produs 

alimentar de sine stătător sau ca un component obişnuit tipic al alimentelor, care are sau nu valoare 

nutritivă, adăugarea intenţionată a căruia în aliment în scopuri tehnologice (inclusiv organoleptice) 

la diverse etape a procesului de fabricare, prelucrare, preparare, tratare, ambalare, manipulare, 

transportare sau depozitare a alimentelor, rezultă sau poate rezulta (direct sau indirect) în prezenţa 

sa sau a produselor sale auxiliare în alimentele finale, devenind component sau afectând 

caracteristicile alimentelor. Termenul nu include "contaminanţii" sau substanţele adăugate 

alimentelor pentru menţinerea sau sporirea calităţilor nutritive (vitamine, oligoelemente, 

aminoacizi, etc.).  

 Cei mai vechi aditivi alimentari utilizați de om au fost doi conservanți: sarea și fumul, ei 

având și rol de ameliorare a gustului. Alături de condimente, aceștia au fost folosiți încă din 

timpuri preistorice pentru îmbunătățirea gustului alimentelor. 

 Utilizarea pe scară largă a aditivilor alimentari a început în secolul al XIX-lea când a crescut 

numărul de locuitori ai orașelor și a apărut necesitatea de a produce alimente procesate care să își 

păstreze termenul de valabilitate cât mai mult timp. 

 Unii dintre aditivii introduși la începutul secolului al XIX-lea mai sunt folosiți și astăzi, de 

exemplu praful de copt, zaharina, acidul benzoic.  

 Alți aditivi au dispărut datorită faptului că nu îndeplineau condițiile toxicologice necesare.  

 Odată cu dezvoltarea producției de aditivi alimentari s-au înăsprit și condițiile legale de 

utilizare a acestora, dar ele se regăsesc într-un număr din ce în ce mai mare pe etichetele și 

ambalajele produselor . 
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 La fabricarea şi tratarea alimentelor se utilizează următoarele clase funcţionale de aditivi 

alimentari:  

 Conservanţi - substanţe care prelungesc perioada de păstrare a alimentelor, protejându-le împotriva 

alterărilor cauzate de microorganisme;  

 Coloranţi - substanţe care dau, măresc sau restabilesc culoarea alimentului;  

 Îndulcitori - substanţe, altele decât zahărul, care se utilizează la prepararea alimentelor pentru a le 

reda gust dulce;  

 Antioxidanţi - substanţe care prelungesc perioada de păstrare a alimentelor, protejându-le 

împotriva alterărilor cauzate de oxidare;  

 Substanţe suport, dizolvanţi - substanţe utilizate pentru a dizolva, dilua, pentru a facilita 

manipularea, aplicarea sau utilizarea lor;  

 Acidifianţi - substanţe care cresc aciditatea alimentelor, imprimându-le un gust acru;  

 Antiaglomeranţi - substanţe care reduc tendinţa particulelor din alimente de a se lipi una de alta; 

 Antispumanţi - substanţe care previn sau reduc formarea spumei;  

 Agenţi de afînare - substanţe care contribuie la mărirea volumului alimentelor;  

 Emulgatori - substanţe care fac posibilă menţinerea omogenităţii amestecului;  

 Agenţi de solidificare - substanţe care fac sau menţin ţesuturile fructelor sau legumelor rezistente 

sau dure, sau interacţionează cu agenţii de gelificare pentru a produce sau a consolida gelul;  

 Spumanţi - substanţe care fac posibilă formarea unei dispersii omogene a fazei gazoase în 

alimentul lichid sau solid;  

 Agenţi de gelificare - substanţe care dau alimentului textura prin formarea gelului;  

 Agenţi de glazurare - substanţe, care sunt aplicate pe suprafaţa externă a alimentului, îi redau o 

înfăţişare strălucitoare sau îi asigură un înveliş protector;  

 Umectanţi - substanţe care împiedică alimentele a se usca prin contractivarea efectului unei 

atmosfere cu un grad redus de umiditate sau contribuie la dizolvarea unui praf într-un mediu apos;  

 Amidon modificat - substanţa obţinută prin una sau mai multe prelucrări chimice a amidonului 

comestibil, care a fost supus unei prelucrări fizice sau enzimatice şi diluat sau albit cu acizi sau 

baze;  

 Gaze de împachetare - alte gaze decât aerul, introduse în container înainte, pe parcursul sau după 

plasarea alimentului în container;  

 Propulsanţi - alte gaze decât aerul, care elimină alimentul din container;  

 Stabilizatori - substanţe care fac posibilă menţinerea proprietăţilor fizico-chimice ale alimentului, 

menţinând omogenitatea, menţin sau intensifică culoarea existentă a alimentului;  



 

 

„Stil de viață sănătos” – Revistă electronică pentru toate ariile curriculare                              

50 

 

 Îngroşători - substanţe care măresc vâscozitatea alimentului;  

 Agenţi pentru tratarea făinii - substanţe, altele decât emulgatorii, care se adaugă în făină sau aluat 

pentru a ameliora calităţile lor de panificaţie;  

 Arome naturale şi substanţe aromatice naturale - produse şi respectiv substanţe singure, acceptabile 

pentru consumul uman, obţinute exclusiv prin procese fizice din materii prime de origine vegetală 

sau animală;  

 Substanţe aromatice identic naturale - substanţe chimic identice substanţelor prezente în produsele 

naturale prelucrate sau neprelucrate, destinate consumului uman, izolate chimic din materii prime 

aromatice sau obţinute sintetic şi care au caracteristici toxicologice identice celor naturale;  

 Substanţe aromatice artificiale - acele substanţe care nu au fost identificate în produsele naturale 

destinate consumului uman, prelucrate sau neprelucrate şi se obţin prin sinteză;  

 Potenţiatori de aromă - substanţele care intensifică gustul şi/sau mirosul existent al alimentului;  

 Tehnologia este prezentă în aproape toate mediile. Produsele alimentare sunt și ele obținute 

astăzi cu ajutorul celor mai noi procedee. Supraproducția și oferta foarte variată îi obligă pe 

producători să facă tot ceea ce este posibil pentru ca produsul lor să aibă succes. Astfel, produsele 

sunt conservate pe perioade lungi, se introduc culori cât mai atractive, vitamine produse pe cale 

artificială etc.  

 Un studiu despre securitatea alimentară, arată că jumatate din produsele alimenatare din 

România sunt infectate cu substanţe cancerigene de tip “aflatoxină”. Aceasta nu poate fi distrusă 

prin fierbere sau prin metabolism. Fenomenul infectării alimentelor cu aflatoxine în țările din sud-

estul Europei este cunoscut de specialiștii occidentali de peste 15 ani și este denumit “sindromul 

balcanic“. Aportul de E-uri poate face ca un salam să conțină doar 5% carne.  

 Cei mai afectați de bolile asociate consumului excesiv de E-uri sunt bătrânii, copiii și femeile 

însărcinate. Altfel spus, românii mănâncă în fiecare zi alimente care conțin aditivi și conservanți 

alimentari. În ciuda faptului că specialiștii avertizează asupra consumului de E-uri, nimeni nu se 

poate feri de alimente “îmbogățite” cu aditivi . 

 În țara noastră, laboratoarele nu pot detecta toți aditivii ce sunt introduși în alimente, iar de 

multe ori produsul este introdus pe piață doar cu datele furnizate de producător. Există astfel riscul 

de a nu se respecta cantitatea adaosurilor sintetice conform reglementărilor legale. 

 Producătorii au început să menționeze pe etichetă ce E-uri conține alimentul respectiv, dar, 

din păcate, cumpărătorul încă nu știe foarte bine care sunt cei necesari și care sunt cei nocivi. 

 Faptul că nu ştim să citim etichetele produselor alimentare ne situează în vârful unui top al 

popoarelor care mănâncă nesănătos. Puţini sunt consumatorii care verifică atent etichetele 
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produselor atunci când îşi fac cumpărăturile. Chiar şi cei care verifică etichetele se uită mai 

degrabă la perioada de valabilitate a produsului. 

 La ora actuală există o aversiune mare în ceea ce privește aditivii alimentari, dar studiile 

arată că foarte multe persoane cumpără produsele alimentare după felul cum arată ambalajul, sau 

ghidați de gustul acestora, și foarte puțini citesc lista de ingrediente. 

 Problema aditivilor alimentari trebuie să fie luată în considerare cu maximă responsabilitate 

şi într-o permanentă conexiune cu actorii de pe lanţul alimentar: producătorii de ingrediente, 

procesatorii de alimente, institutele de cercetare şi autorităţile de monitorizare şi control.  

 Medicii specialişti  recomandă să alegem alimentele simple, care au pe etichetă ingrediente 

puţine. Evităm astfel consumul de produse bogate în aditivi alimentari periculoşi.  
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CÂND MĂNÂNCI, VISEAZĂ, DAR DESCHIDE OCHII 

 

Prof. Bocâncă Florența 

Colegiul Economic Mangalia-Constanta 

 

 MOTTO: “Medicamentul să fie hrana şi hrana să fie medicament” (Hipocrat) 

 Publicitatea este importantă, ea este o holografică a percepţiei noastre despre mediul în care 

trăim. Ea spune multe, prin mesajele criptice/subliminale intenţionate sau nu despre starea 

societăţii la un moment dat, şi pentru că ne-am obişnuit cu acest mod de exprimare/comunicare: 

scurt, direct, la obiect, publicitatea este implicată în orice comunicare eficientă.  

 Publicitatea este un act: 

-  estetic, întrucât este decorativă, însufleţeşte străzile şi clădirile, le dă personalitate, identitate şi 

statut geografic, “acesta este drumul spre un oras prosper, această clădire este nouă, modernă şi 

confortabilă”, ea ne permite să visăm, ne promite că visele pot deveni reale şi adesea se înrudeşte 

cu arta. 

- social: este creată de oameni, cu oameni, pentru oameni. Ea poate, creând imagini tipice, de ex.: 

familii fericite, natura-sursă de sănătate, copii cuminţi, frumoşi şi fericiţi, femei preocupate de ele 

însele şi propria imagine, de confort etc., să incite anumite persoane să renunţe la vechiul lor mod 

de viaţă şi să se orienteze spre altul mai plăcut, mai modern. 

- critic: este o vitrină pentru produse noi, pe care nu le-am putea cunoaşte fără ea, căci ea permite 

produselor concurente de acelaşi tip să fie cunoscute în mod comparativ într-o lume în care 

competiţia este din ce în ce mai “dură”, înmulţirea producătorilor impune diversificarea  reţetelor 

fie de producţie, fie de consum/utilizare, publicitatea permite ieşirea din anonimat a produselor 

asemănătoare, comparându-le preţurile sau calităţile. Limitează însă sansa altora de a se afirma, 

pentru că, să recunoaştem, trăim într-o lume în care se vinde ceea ce este cunoscut, sprijinit, 

recomandat cu insistenţă, suntem sensibili la presiune comunicativă. 

- economic: publicitatea creează nevoi uneori false sau reorientează nevoi reale, exagerând astfel 

consumul specific. 

- cosmetic: publicitatea exagerează, are deci o importantă funcţie cosmetică, însă a machia nu 

înseamnă neapărat a înşela, ci a infrumuseţa o latură anume a realităţii. Publicitatea ne prezintă 

lumea schimbată în bine, îmbunătăţită, astfel încât să ne placă mai mult, să devină dezirabilă! 



 

 

„Stil de viață sănătos” – Revistă electronică pentru toate ariile curriculare                              

53 

 

Ideologia “Societăţii Consumului”  este la prima vedere  una a distracţiei şi a fericirii cu 

orice preţ! Plăcerea satisfăcută cu orice preţ este  o “datorie” cetăţenească! Omul modern are 

“obligaţia” de a fi fericit! 

 Publicitatea este acuzată de “toate relele”: este frustrantă, ne fură libertatea, dar cu toate 

astea , cine nu a fost vreodată curios în faţa unui produs nou, cine a putut rezista în faţa tuturor 

ofertelor necăutate, cine nu a avut dorinţa de a şti ce este prezentat cu atâta încredere şi insistenţă? 

Nimeni! Şi chiar toate lucrurile achiziţionate “nemotivat” au fost complet prisosuri ce nu şi-au 

găsit nici un rost? Nicidecum, dimpotrivă, astfel de lucruri au stat uneori la baza descoperirii unor 

oportunităţi / disponibilităţi  surprinzătoare, astfel şi-au găsit unii oameni chiar vocaţia!  Şi atunci, 

este ea oare atât de nocivă pe cât este prezentată  adesea? 

 Publicitatea ne poate da posibilitatea de a visa, de a vedea ceva mai bun, de a reevalua 

valorile, de a crede că există şi ceva mai mult decat realitatea cenuşie, obişnuinţa, norma, banalul 

comun. Ea preia şi prezintă din realitatea cotidiană doar aspectele plăcute. Tot ceea ce ne 

înconjoară poartă o etichetă de reclamă/prezentare/recomandare mascată sau nu, în forma agresiv-

opulentă sau subtil-discretă. Reclamele ne atrag atenţia făcând apel la toate simţurile, separat sau în 

diverse combinaţii. 

 Publicitatea are un rol important  în vieţile noastre, ale tuturor,  este accesibilă tuturor, dar ea 

influenţeaza cel mai mult clasa “de mijloc”, clienta tuturor! În sensul că publicitatea nu are efect 

clar sesizabil economic din partea clasei submedii/sărace, aceasta fiind întâi o clientelă culturală şi 

abia mai târziu o clientelă economică/civilizată. Săracii nu cumpără alimente exotice, oricât ar fi 

reclama de insistentă, ci mai degrabă lumânări pe care să le aprindă la icoanele făcătoare de minuni 

în speranţa că vor câştiga banii care-i vor transforma în oameni bogaţi.  Ea este concepută astfel 

încât să ajungă exact  acolo unde poate avea efect: la cel ce are ceva, dar poate să vrea mai mult, la 

cel ce poate lupta pentru a obţine ceva ce şi-ar putea dori, pentru că crede că merită. 

 Lumea poate fi privită ca un platou de filmare în care vieţile noastre sunt scenarii desfăşurate 

sub indicaţii regizorale: ”fă asta pentru că aşa e bine, aşa prevede rolul tău”, “cumpără asta 

pentru că-ţi îmbunătăţeşte interpretarea /expresivitatea,  întăreşte importanţa rolului tău, 

celelalte te fac banal”. S-ar putea spune că este 100% “persuasiune”, putere de 

convingere/incredinţare asupra valorii obiectului propus. Toţi am făcut, cel puţin odată, ceva doar 

pentru că cineva ne-a convins s-o facem. De obicei, alegem dintr-o serie de produse de acelaşi tip 

pe acela recomandat, şi mai mult, atunci când nu avem nici o recomandare, o cerem/căutăm. 

 Imperativul/porunca de “a ne distra” este noua formă a fostului imperativ /porunca de “a 

munci”, şi este consecinţa supraproducţiei universalizate!  
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 Restaurantele fast-food oferă, de exemplu, aceasta distracţie! În spiritul alimentării 

distractive,  distragerii atenţiei de la probleme deranjante/inconfortabile, oamenii plătesc preţuri 

mari pentru alimente ieftine, dar cu arome stimulatoare/excitante/exotice, este cunoscut istoriceşte 

cazul ceaiului şi mai târziu al piperului şi al altor condimente, care a provocat chiar un “război” 

comercial. Se dovedeşte mai importantă prezentarea decât conţinutul, mai mult, vitrina mare, 

colorată, decât hrănirea. Prin reclamă se creează o atmosferă utopică, un mediu al plăcerilor 

familiare şi al satisfacţiei garantate, al confortului, siguranţei şi securităţii dovedite prin îndestulare 

senzorială. 

 Sunt de acord cu cei ce susţin că oamenii au nevoia de a evada din banal, au nevoie de 

înnoirea stimulilor, alţii decât schimbările de ordin politic, social, profesional, aceştia fiind şi 

principalii producători de stres şi inconfort. 

 Reclama presupune o lume în care totul este posibil, în care produsele frumos colorate şi 

frumos ambalate par miraculoase daruri ale unui producător care începe prin a ne domina 

alimentaţia şi pe care îl vom lăsa să ne domine apoi viaţa prin reformarea stilului în  care vrem să 

trăim şi să fim percepuţi. 

 Reclamele comerciale au apărut din concurenţa dintre producători în câmpul ofertelor 

paralel-simultane. Publicitatea nu are un rol informativ, ci este doar un mijloc eficient de 

manipulare prin stimularea receptorilor ei, atribuind produsului un anumit gen de legitimitate, 

produsul devenind alegerea logică/normală, nu mai este o alegere, ci condiţionalul rezolvării 

problemei. 

 Anumite reclame ne pot transforma uneori în nişte roboţi, automate teleghidate, elemente de 

absorbţie ale produselor  comercializate de un sistem obsedat de profit. Multe produse sunt create 

la comanda/solicitarea comercianţilor, iar aceştia formulează cererea în funcţie de propria abilitate 

de a vinde, fără nici o legătură naturală între producător/produs şi consumator sau necesarul 

economic-social. De aici rezultă efectul nociv al reclamei, care provoacă punerea în circulaţie  a 

produselor numai şi numai pentru menţinerea continuităţii actului comercial. 

 Efectele nocive ale publicităţii sunt numeroase întrucât ea arată numai ceea ce vrea să arate. 

De fapt, nu reclama ca metodă tehnică este de vină, ci oamenii lipsiţi de scrupule care o 

manipulează. 

 Publicitatea a fost inspirată din natură, aşa cum animalele şi plantele îşi fac reclamă în 

perioada împerecherii, tot aşa cu imaginea unei femei frumoase în reclama “vinzi orice”.  

 Ceea ce a început ca o artă a devenit subiect de cercetare ştiinţifică, iar acum nu mai e nimic 

întâmplător, totul este realizat după reguli precise şi studii de caz amănunţite. 
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 Publicitatea este o componentă organică inevitabilă pentru realizarea oricărui act 

tranzacţional, cel puţin în momentul iniţial. Scopul ei este să influenţeze şi să obţină efecte rapide. 

Spre deosebire de orice artă în care se realizează opere destinate universalităţii, gândită pentru 

eternitate, opera publicitară este dedicată actualităţii, momentului prezent. Mesajul operei 

publicitare este întâi de toate comercial, chiar dacă unele lucrări se vor consacra ca opere de artă 

propriu-zise în cele din urmă. 

 Publicitatea nu poate fi considerată nici ştiinţă, întrucât nu se supune unor legi riguroase, nu 

are principii proprii. Este o tehnologie bazată pe psihologie, sociologie şi alte ştiinţe umaniste, dar 

fără a se confunda cu ele. Fără a fi o artă sau o ştiinţă, ea reuşeşte  ”să cucerească inima”-centrul 

dorinţei, să convingă/oblige o mulţime de persoane să facă ceva special, să ia o anumită atitudine 

sau să ceară ceva total necunoscut până atunci. Ca un vers care ne-a emoţionat şi pe care vrem să-l 

transformăm în realitate! Fără a fi ştiinţă, ştie ce trebuie făcut, unde, când şi cum trebuie aşezat 

fiecare detaliu al mesajului, ce cuvinte trebuie rostite pentru ca efectul să fie maxim, ca-ntr-o 

incantaţie magică. 

 Persuasiunea la rândul ei se obţine printr-un atent studiu asupra culturii şi educaţiei  

publicului ţintă. La început inspiraţională, acum se bazează pe cercetări şi teste metodice. 

Reclamele sunt acum create de profesionişti experţi, printr-o muncă minuţioasă şi trudnică, 

producatorii de publicitate având propria piaţă concurenţială. 

 Publicitatea nu conţine nici informaţie, ci doar sugestie, fiind în totalitate subiectivă, ea 

creează doar iluzia certitudinii, nu lasă loc pentru a fi contestată, eludată sau înlocuită. În această 

situaţie, tot ce putem face este să-i cunoaştem mecanismele, să-i recunoaştem metodele şi 

momentele de manifestare şi să rămânem lucizi, să ne exprimăm cât mai mult cu putinţă dreptul de 

a alege. 

 Dacă publicitatea n-ar mai fi o preocupare expresă, oamenii ar învăţa să fie mai atenţi la 

caracteristicile produselor înainte de a le cumpăra şi şi-ar compune o listă de criterii de selecţie, n-

ar mai cumpăra doar ceea ce pot alţii să vândă, ci ceea ce le este necesar şi la calitatea dorită. Dar 

asta nu se mai poate întâmpla pentru că nu mai avem timp pentru toate astea, aşa că preferăm să 

plătim pe cineva să le facă pentru noi! 
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Vrei doar să te distrezi? Atunci joacă-te cu mâncarea, n-o-nghiţi! 

 

 

Când mănânci, visează, dar deschide ochii! 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.doctor.info.ro/tinerii_si_publicitatea_alimentar.html
http://www.foodstory.ro/nutritie/


 

 

„Stil de viață sănătos” – Revistă electronică pentru toate ariile curriculare                              

57 

 

EDUCAŢIA ŞI  SĂNĂTATEA 

 

Prof. Butnaru Emilda 

 Colegiul Tehnic ,,Petru Poni’’ Roman-Neamţ 

 

 Sănătatea nu este doar o problemă socială, economică şi politică, dar şi o problemă care 

vizează drepturile omului. 

 Prin "Convenţia cu privire la drepturile copilului" adoptată de ONU se menţionează dreptul 

oricărui copil la un nivel de viaţă suficient pentru a permite dezvoltarea fizică, mentală, spirituală, 

morală şi socială(art. 27). Din aceste norme se desprind mai multe concluzii importante: 

-dezvoltarea celor educaţi presupune nu numai dezvoltarea în plan intelectual, moral, social, ci şi o 

dezvoltare fizică armonioasă, sănătoasă; 

-educaţia pentru sănătate devine eficace doar dacă este privită ca un scop educaţional principal, în 

strânsă interdependenţă cu celelalte scopuri ale educaţiei; 

-educaţia pentru un stil de viaţă sănătos presupune acţiuni care nu vizează dezvoltarea doar în plan 

fizic, ci şi acţiuni care să contribuie la dezvoltarea culturală şi morală a celor educaţi.  

 Obiectivele educaţiei pentru  un stil de viaţă sănătos în şcoală se pot rezuma la: 

-dezvoltarea unor comportamente responsabile şi formarea unor abilităţi de viaţă responsabile; 

-prevenirea îmbolnăvirilor; 

-cunoaşterea şi respectarea normelor de viaţă sănătoasă. 

 Promovarea comportamentelor sănătoase în rândul elevilor este o sarcină fundamentală a 

şcolii, pentru a asigura: 

-creşterea capacităţii elevilor de a învăţa; 

-reducerea absenteismului; 

-îmbunătăţirea condiţiei fizice şi a agilităţii mintale. 

 Concentrarea pe o alimentaţie sănătoasă reprezintă doar o parte din cele şase comportamente 

responsabile de majoritatea bolilor grave care determină decese premature şi- sau invaliditate. Din 

nefericire, mulţi tineri nu respectă recomandările privind alimentaţia şi sunt supraponderali sau 

suferă de obezitate periclitându-şi starea de sănătate prezentă şi viitoare.  

 Avantajele pe termen lung ale alimentaţiei sănătoase şi a unui stil de viaţă fără tutun şi cu 

activităşi fizice regulate: 

-previn decesele premature prin boli de inimă, cancer, accidente vasculare cerebrale şi diabet; 
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-menţin sănătatea sistemului osos şi muscular; 

-reduc simptomele depresiei şi anxietăţii; 

-menţin condiţia fizică, promovează sentimentul de bunăstare. 

 Între aportul alimentar şi rezultatele la învăţătură, cercetările arată  că există o strânsă 

corelaţie: 

-dacă nu se mănâncă dimineaţa performanţa elevilor la învăţătură scade; 

-elevii expuşi la un regim alimentar carenţat sau care suferă de foame prezintă mai des probleme 

de comportament; 

-hiperactivitate frecventă, predispoziţie la agresiune; 

- elevii au probleme emoţionale şi  un randament scăzut la învăţătură. 

 În acelaşi timp cercetările demonstrează că procentul copiilor supraponderali este în creştere, 

la fel ca şi al celor care suferă de obezitate. 

 Studiile mai arată că deja 7,4% dintre elevii de liceu sunt  hipertensivi şi asistăm la o 

prevalenţă mare a elevilor cu hipercolesterolemie. Toate aceste situaţii vor mări povara bolilor la 

vârsta adultă. Stilul de viaţă sănătos, obiceiurile de viaţă pot să facă mult mai mult pentru sănătatea 

populaţiei decât cea mai avansată tehnică medicală. 

 Bolile care provoacă cea mai mare mortalitate (bolile de inimă şi cancerul) sunt în strânsă 

legătură cu deprinderile noastre alimentare (circa 40% dintre afecţiunile actuale). După respiraţie, 

mâncatul este actul pe care îl repetăm de cele mai multe ori de-a lungul vieţii noastre. Alimentaţia 

este un proces voluntar, conştient, şi, de aceea, educabil.  De aceea, aderarea la obiceiuri 

alimentare mai sănătoase reclamă o convingere profundă pe care trebuie să o aibă cei pe care îi 

educăm. Demersul nostru didactic în promovarea educaţiei nutriţionale poate pleca de la 

considerentul că valoarea alimentaţiei este condiţionată de trei aspecte importante: igiena 

alimentară, caloriile şi proteinele-aspecte care influenţează sănătatea, dar şi creşterea organismului. 

  Igiena alimentară constă în absenţa germenilor patogeni care pot provoca boli infecţioase 

consumatorului cum ar fi: salmoneloza, intoxicaţiile cauzate de consumul de conserve alterate şi 

produse de microorganismul Clostridium botulinum, ca şi gastroenteritele datorate contaminării 

alimentelor cu stafilococi. Toate acestea continuă să ridice probleme de sănătate alături de alte 

boli.  

În lumina cunoştinţelor actuale despre alimentaţie şi nutriţie, însă, nu se poate afirma 

concret dacă un aliment lipsit de germeni patogeni sau toxine este şi indicat pentru pentru consum. 

Igiena alimentară este indispensabilă, dar nu suficientă pentru determinarea calităţii; nu înseamnă 
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că un ou sau o bucată de carne, dacă sunt lipsite de microorganisme, sunt şi indicate pentru cineva 

care trebuie să-şi controleze nivelul de colesterol.  

 Caloriile. Cu ani în urmă, în perioada de penurie alimentară, o dietă adecvată trebuia să 

conţină calorii suficiente pentru a acoperi cu uşurinţă necesităţile metabolismului. Actualmente, în 

ţările occidentale, problema care se ridică este mai mult legată de excesul de calorii decît de lipsa 

lor.  

 Calitatea şi valoarea unei diete nu se pot măsura doar prin totalul de calorii pe care ni le 

oferă, ci mai degrabă prin alimentele care o compun. Deci, problema nu e doar de cantitate, ci şi de 

calitate: 

 Hidraţii de carbon rafinaţi (făina sau orezul alb) conţin aceleaşi calorii ca şi cele integrale, dar 

calitatea lor nutritivă este mai mică. 

 Zahărul alb are aceleaşi calorii ca şi cel închis la culoare sau mierea, dar este foarte sărac în 

vitamine şi minerale, ceea ce-l face nepotrivit pentru consumul obişnuit, din abundenţă. 

 Carnea albă şi soia oferă o cantitate asemănătoare de calorii şi totuşi aportul lor pentru o dietă 

sănătoasă este total diferit. 

Recomandările privind consumul de proteine au suferit un regres în ultimii ani; unui adult i 

se recomandă 0,75 grame pentru un kilogram de greutate zilnic (conform OMS), faţă de 1,2-15 

grame pe greutate corporală zilnic (acum 20 de ani). 

Astăzi este cunoscut faptul că excesul de proteine în dietă este în strânsă relaţie cu bolile 

reumatice şi cu osteoporoza, cu excesul de acid uric şi inclusiv cu micşorarea speranţei de viaţă. 

Efectele asupra creşterii- este unul din parametrii pentru evaluarea unei diete. Până acum, 

se credea că, cu cât creşterea era mai rapidă, cu atât era mai bine. Ceea ce nu se ştia este faptul că 

cei care cresc repede, se îmbolnăvesc şi mor timpuriu. 

Alimentaţia hiperproteică şi hipercalorică- care se administrează copiilor din ţările 

dezvoltate prin care se obţine o creştere mai rapidă, poate să aibă repercusiuni grave în adolescenţă 

sau la vârsta adultă: obezitate, risc crescut de diabet şi ateroscleroză. 

De aceea, faptul că o dietă avantajează creşterea rapidă în înălţime şi greutate nu o face să 

fie şi convenabilă (sănătoasă). În acelaşi timp însă o creştere insuficientă se poate datora unei 

alimentaţii deficitare, iar o creştere bătătoare la ochi nu este totdeauna sinonimă cu o alimentaţie 

corectă. 
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Medicul grec Hipocrate (sec. V î.Hr.) spunea: "Alimentul tău să fie medicamentul tău, şi 

medicamentul tău să fie alimentul tău". De aceea trebuie să respectăm legile unei alimentaţii 

corecte: 

1. Legea cantităţii: cantitatea de alimente care se ia zilnic trebuie să fie suficientă pentru a acoperi 

necesităţile organismului şi să asigure următoarele funcţii: creştere, reproducere, muncă, activitate 

mentală, păstrarea greutăţii la vârsta adultă. 

2. Legea calităţii: regimul alimentar trebuie să fie complet şi variat în compoziţia sa, astfel încât să 

ofere organismului toate substanţele necesare: glucide, lipide, proteine, vitamine, minerale, apă şi 

fibră vegetală. 

3. Legea echilibrului: cantităţile diverselor substanţe care furnizează energie şi care se integrează 

în alimente trebuie să păstreze între ele o proporţie corectă: 

 Hidraţii de carbon-trebuie să aducă între 55% până la 75% din totalul de calorii. Aceasta implică 

ingestia de 275 până la 375 de grame glucide zilnic. 

 Grăsimi-nu trebuie să depăşească 30% din totalul caloriilor ingerate zilnic şi trebuie să fie în cea 

mai mare parte de origine vegetală (66 grame zilnic) 

 Proteinele-trebuie să aducă între 10-15% din totalul caloriilor necesare (50-75 de grame de 

proteine zilnic) 

4. Legea adecvării-alegerea, prepararea şi cantitatea alimentelor, toate trebuie să fie adecvate 

greutăţii, vârstei, stării fiziologice şi genului de muncă sau activitate. 
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COPIII – CONSUMATORI DE PUBLICITATE ŞI RECLAMĂ 

 

Prof. Cazacu Monica 

Colegiul Tehnic „Dierna” Orşova-Mehedinţi 

 

 Reclamele şi publicitatea, în general, au ca şi scop clar convingerea publicului cu privire 

la diverse aspecte, aducându-se astfel în discuţie conceptul de persuasiune. Astfel, unii 

specialişti în domeniu (T. O‟Guinn, de exemplu) au ajuns la concluzia potrivit căreia „publicitatea 

este o formă de comunicare de tip persuasiv, având rolul de a modifica atitudinea receptorilor 

în sensul achiziţiei unui produs sau serviciu anume, ale cărui calităţi anunţate sunt reale” 

(Nicola & Petre, 200, p.4). 

 Definim reclama ca formă de comunicare plătită prin care un agent transmite către un public 

un mesaj controlat în scopul câştigării interesului asupra anumitor produse, servicii sau organizaţii. 

Reclama poate fi transmisă prin intermediul tipăriturilor, radioului, televiziunii, cinematografului, 

panourilor stradale, Internetului etc. Cel mai adesea reclamele "ţintesc" spre copii şi adolescenţi. 

Nu doar ca mecanismele specifice funcţionează mai uşor la aceste grupuri (imagini spectaculoase, 

culori vii, personaje carismatice), dar percepţia investiţiei financiare pe care o încurajează 

reclamele este mult diminuată la adolescenţi şi aproape inexistentă la copii. Reclamele vor arăta de 

cele mai multe ori ce mâncare este gustoasă, nu neapărat şi sănătoasă, ce haine sunt la modă, nu 

neapărat şi de calitate. Studii psihologice arată că, de obicei, copiii expuşi de mici la reclame sunt 

mult mai susceptibili să fie influenţaţi de acestea decât cei care nu sunt expuşi de la o vârstă 

fragedă. Cele mai multe reclame prezintă o imagine distorsionată şi restrictivă a standardelor de 

frumuseţe. Repetarea obsesivă a aceluiaşi tipar în mai multe medii creează senzaţia că standardul 

propus este singurul posibil. Adolescenţii sunt mai ales pasibili de a suferi stări de depresie în 

momentul în care nu corespund idealului din reclame. Într-o manieră similară, riscul de excludere 

socială este "foarte mare" pentru cei care nu cumpără la timp cel mai nou produs din gama X. 

 De remarcat este că pentru tinerii asupra cărora reclamele pot avea un impact nesănătos, 

educaţia şi monitorizarea din partea părinţilor sunt elementele care trebuie să conteze în 

influenţarea lor. Avem libertatea în a urmări reclamele, acestea nefiind prezentate în mod abuziv 

publicului.  

 În cele ce urmează voi face referire la aspectele în care sunt implicaţi copiii, aceştia fiind 

priviţi ca un segment important de consumatori de publicitate şi reclamă. Astfel, au fost 
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evidenţiate reclamele televizate ca un factor de influență negativă asupra copiilor, afirmaţie 

susţinută şi de Susan Linn, director al “Campaign for a Commercial-Free Childhood” 

(“Campanie pentru o copilărie fără reclame”): „Sunt vremuri grele în care să te ocupi de 

educaţia copiilor. Nicio altă generaţie de părinţi, în istorie, nu s-a confruntat cu această industrie 

de 17 miliarde dolari (a produselor pentru copii) care lucrează zi şi noapte pentru a evita părinţii 

şi a ţinti copiii cu mesaje care subminează valorile parentale”. 

(http://documentare.digitalarena.ro/copiii-consumatori-comercializarea-copilariei-2008/). 

Comercializarea copilăriei este o realitate a zilelor noastre, copiii fiind priviţi ca o piaţă 

viitoare promiţătoare, aceştia fiind adesea ţinta campaniilor de promovare menite a contraface, 

încă de la vârste fragede, loialitatea faţă de marcă (Moore, 2004). Sintetizând rezultatele 

studiilor mai multor cercetători, s-a constatat că expansiunea marketingului adresat copiilor, în 

această categorie intrând și televiziunea, nu a făcut altceva decât să intensifice neliniştea 

legată de impactul lumii comerciale asupra sănătăţii şi bunăstării copiilor, dorinţele acestora 

fiind afectate într-un mod manipulativ şi nociv (Steemers, 2010), În acest sens, au fost 

surprinse o serie de erori survenite în mediul publicitar, fenomenul comercializării copilăriei 

fiind unul extrem de actual şi totodată unul extrem de periculos. Acesta a fost ilustrat în cadrul 

filmului documentar „Consuming Kids – The Commercialization of Childhood” („Copiii 

consumatori – Comercializarea copilăriei”) apărut în anul 2008, care încearcă să tragă un semnal 

de alarmă în ceea ce priveşte practicile utilizate în cadrul reclamelor, scopul principal al acestora 

fiind de a vinde orice produs sub orice formă copiilor. 

 Voi prezenta, în continuare, principalele roluri ale copiilor în cadrul mediului publicitar, 

aspecte pe care se bazează acestea, nivelurile lor de influenţă. M-am axat ulterior pe tacticile de 

persuasiune asupra copiilor, fiind identificate şase dintre acestea, considerate a fi frecvent 

utilizate și totodată eficient (Esther Rozendaal, 2011). Tot în acest context, poate fi adus în 

discuţie și conceptul de hipnoză, identificându-se o serie de similarităţi între aceasta şi 

televiziune. Toate acestea nu fac altceva decât să faciliteze aducerea în atenţie a aspectelor 

etice cu referire directă la copii. 

 Un alt element de interes este reprezentat de abordarea publicităţii ţintite, care pune în 

lumină abordarea segmentelor vulnerabile. Consumatori vulnerabili sunt considerate acele 

persoane care „sunt mai sensibile la prejudicii economice, fizice, psihologice, sau ca un 

rezultat al tranzacţiilor economice din cauza caracteristicilor care limitează capacitatea 

acestora de a maximiza utilitatea și bunăstarea lor” (Smith & Cooper-Martin, 1997, p.4). 

 Acest fenomen de adresare acestor segmente poate crea diverse probleme de natură etică, 

http://documentare.digitalarena.ro/copiii-consumatori-comercializarea-copilariei-2008/
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cei vizaţi neavând posibilitatea de a conştientiza nuanţele cu substrat prezentate. Abordarea 

aspectelelor etice trebuie adusă în discuţie de fiecare dată când se face alegerea pieţei ţintă. 

 La baza lucrării se află testarea şi îmbunătăţirea modelului conceput de Moniek Buijzen 

și Patti M. Valkenburg (2003b), care fundamentează cele trei efecte neintenţionate ale 

reclamelor: materialism, conflict părinte-copil şi nefericire, cel din urmă fiind operaţionalizat prin 

utilizarea a două concepte separate: dezamăgire şi frustrare. 

 Efectele neintenţionate ale reclamelor au reprezentat o preocupare deosebită a 

cercetătoarelor mai sus menţionate, acestea creionând un model teoretic pe baza revizuirii 

literaturii de specialitate în domeniu, ulterior acesta fiind testat pe un eşantion de 360 de copii 

cu vârste cuprinse între opt şi doisprezece ani. Un aspect deosebit de important care trebuie 

menţionat este faptul că la acest studiu au participat şi părinţii, răspunsurile acestora fiind 

folosite fie pentru compararea celor două perspective, fie pentru obţinerea unor informaţii 

suplimentare nedeţinute de către cei mici. Rezultatele studiului au reliefat, pe de o parte, 

existența unei relaţii pozitive şi directe dintre expunerea la reclame și manifestarea cererilor de 

cumpărare şi respectiv, prezenţa materialismului. Pe de cealaltă parte, tot într-o manieră 

pozitivă, au fost identificate relaţii dintre vizualizarea spoturilor televizate şi starea de 

conflict familial, dezamăgire şi frustrare, însă de această dată într-o manieră indirectă, prin 

intermediul cererii de cumpărare, în acest caz, cea din urmă variabilă fiind considerată a fi una de 

mediere. 

 În ceea ce priveşte ipotezele cercetării, acestea se oglindesc în cadrul modelului 

propus, după cum urmează: 

 H1: Expunerea copiilor la reclamele televizate contribuie la accentuarea concepţiilor 

materialiste ale acestora (preţuirea prioritară a bunurilor şi banilor în viaţă). 

 H2: Conţinutul reclamelor difuzate la televiziunile din ţara noastră se reflectă în 

creşterea cererii de cumpărare a copiilor adresate părinţilor, în cazul refuzului, crescând 

şansa apariţiei conflictului între părinte și copil. 

 H3: Reclamele contribuie la potenţarea conflictului dintre părinţi şi copii. 

 H4: Reclamele determină materialism, care ulterior se poate transforma în frustrare. 

 H5: Reclamele cauzează frustrare, prin discrepanţa dintre lumea înfăţişată şi cea reală. 

 H6: Creşterea expunerii la reclame, determină declanşarea cererilor de cumpărare mult 

mai des, iar refuzul achiziţiei produsului cerut, conduce la dezamăgire manifestată de 

copil. 

 H7: Reclamele determină creşterea numărului de cereri de cumpărare a produselor din 
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cadrul spoturilor publicitare, refuzul fiind posibil, ceea ce creşte şansa dezamăgirii şi ulterior a 

frustrării. 

 H8: Reclamele determină obiceiuri nesănătoase în ceea ce priveşte alimentaţia. 

 Similar majorităţii fenomenelor, şi în cadrul legăturii existente între expunerea la reclame 

şi posibilele efecte neintenţionate determinate pot să apară o serie de factori care să modereze 

într-o oarecare măsură relaţia existentă. Astfel, în cazul de faţă, fiind vorba de copii, pot fi luaţi 

în calcul factori precum: vârsta, sexul, statutul socio-economic şi elemente legate de 

comunicarea dintre părinţi şi copii referitoare la mesajul real transmis prin intermediul 

spoturilor publicitare. 

Generalizând, am putea afirma, în urma analizei diverselor aspecte legate de influenţa 

publicităţii asupra copiilor, că există un grad foarte scăzut de implicare a părinţilor atât în a limita 

timpul petrecut la televizor al copiilor lor, cât şi timpul petrecut împreună cu aceştia, în ideea 

existenţei unei persoane adulte care să explice şi să restricţioneze fluxul de reclame nedorite. 

Probabil din simţul vinei pentru timpul limitat petrecut în compania copiilor lor, aceştia 

compensează prin achiziţia jucăriilor, dulciurilor şi chiar şi a produselor nesănătoase, atât în cazul 

copiilor mari, cât şi a celor mici.  Am atenţiona, în această ordine de idei, şi problema 

consumului excesiv de produse nesănătoase mai ales în cazul celor mici. Or, cultura de consum 

trebuie introdusă de către părinţi de la vârste mici, fapt care, analizând datele de mai sus, nu prea 

se întâmplă. Considerăm că o mare parte din vină le aparţine părinţilor, în primul rând.  

 Care ar fi totuşi, soluţia, în contextul în care părinţii, care ar trebui să se implice în procesul 

de orientare a micilor consumatori în lumea reclamelor, nu au timpul, dorinţa, sau pregătirea 

necesare? Câteva încercări s-au făcut în acest sens, prin introducerea reclamelor sociale, de 

exemplu, cele care avertizează despre riscurile consumului exagerat de zahăr, sare şi grăsimi (în 

cazul subiectului legat de alimentaţia nesănătoasă a copiilor). Considerăm, însă, că este mult prea 

puţin. Şi atunci am face un apel la instituţiile educaţionale, în sensul implicării acestora în 

formarea unui comportament selectiv de cumpărare, pentru că, după cum se vede, educatorii, 

învăţătorii şi profesorii, nu se bucură de prea mare încredere din partea copiilor. 

 O sugestie în acest sens ar fi introducerea în şcoli, încă din clasele primare a unui curs despre 

comportamentul de consum (după modelul aplicat deja în unele şcoli americane). Incongruenţele 

sau decalajele şi desincronizările dintre familie, şcoală şi alte instituţii care au rol important în 

educarea copiilor pentru publicitate şi pentru formarea în rândul publicului românesc a unei culturi 

a publicităţii ar putea fi astfel înlăturate. 
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NE INTERESEAZĂ CE NE SPUN ETICHETELE ȘI RECLAMELE ? 

Prof. Chiriac Gabriela 

Colegiul Economic Mangalia-Constanța  

 

            În ziua de astăzi este aproape imposibil să deschizi televizorul fără să vezi cel puțin zece 

reclame la un interval de 20 de minute . Despre ce sunt aceste reclame? Ce rol ar avea aceste 

reclame ? Munca celor din publicitate şi marketing își atinge scopul cu siguranță atunci când 

oamenii ajung să caute în magazine anumite mărci. Și ce poate fi mai simplu decât să îndrepți 

atenția oamenilor spre anumite produse alimentare având în vedere că, după cum știm cu toții, 

majoritatea românilor își cheltuiesc mai mult de jumătate din banii câștigați pe alimente şi băuturi?  

         Cu toții vorbim și ne informăm despre hrana sănătoasă și obiceiurile sănătoase de a ne hrăni, 

dar oare nu cădem cu toții în capcana reclamelor și ne trezim atunci când mergem la supermarket 

cu coșul încărcat cu diverse sucuri, cu snaksuri sau chipsuri? În plus se pune întrebarea: mai există 

oare hrană adevărată?  

          Vremurile s-au schimbat … Hrana noastră nu mai este nici pe departe cea de pe vremea 

părinților, bunicilor sau străbunicilor noștri. Nici obiceiurile noastre nu mai sunt aceleași:  timpul 

nu ne ajunge niciodată și drept urmare ne hrănim pe fugă, într-o scurtă pauză la serviciu sau acasă 

în fața televizorului. Aproape că nici nu mai știm ce mâncăm. Supermarketurile sunt pline de  

mărfuri variate aduse din întreaga lume, iar fermierii şi procesatorii aplică tehnologii intensive și 

industriale care aduc riscuri mari de imbolnăvire. Multe produse, periculoase pentru sănătatea 

noastră sunt acceptate pe piață. S-a ajuns până într-acolo încât și produsele aproape expirate sunt 

acceptate, fiind cumpărate pe bani mai puțini. În loc de alimente sănătoase, vii, proaspete, naturale 

din propria grădină, mâncăm zilnic produse artificiale, pline de sunbstanțe chimice care ne conduc 

puțin câte puțin spre boli acute sau cronice.  

            În cartea sa «Și noi ce mai mâncăm», autorul Gheorghe Mencinicopschi ne spune că 

«suntem  ceea ce mâncăm, dar și ceea ce nu mâncăm și că aplicarea unui bun simț elementar poate 

servi ca reper pentru descoperirea sinelui nostru și îmbunătățirea relației cu alimentul »1
 . 

Alimentația modernă este variată și ieftină, dar riscantă. S-au schimbat obiceiurile. 

Consumul de carne glucide si lipide s-a dublat.  În plus multe persoane, în special copiii și 

adolescenții se hrănesc cu  alimente ne-necesare cum sunt dulciurile și băuturile răcoritoare. Mulți 

oameni și în special copiii și adolescenții sar peste micul dejun, iar tinerii își încep ziua cu o țigară 
                                                             
1
 Gh. Mencinicopschi- Noua ordine alimentară- Și noi ce mai mâncăm?, vol I, Coreus Publishing, București, p 6 
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și o cafea. Prânzul lor constă într-un preparat de tip fast-food, fără valoare nutritivă, dar în schimb 

abundent în calorii goale, iar în loc de apă se consumă băuturi industriale pline de E-uri și calorii.  

           Omul modern este înșelat prin etichete şi reclame mincinoase. Alegem cu ochiul, apreciem 

alimentele emoțional, adeseori irațional și ne mirăm apoi de apariția unor boli grave . 

Pentru a fi convingătoare reclamele sunt creative, amuzante, nostime, astfel încât pot fi 

urmărite cu plăcere la nesfârşit. Și cum să nu cumperi un produs când idolii tăi, vedetele din 

televiziuni, cântăreții, actorii și sportivii tăi preferați îți recomandă un produs? Afli de la idolii tăi 

că anumite produse îți dau energie sau te fac să fii  «cool » la școală, la birou sau pe stradă.  Greu 

în condițiile astea să nu vrei să încerci măcar un produs recomandat de idolul tău … 

           Să luăm de exemplu chipsurile … Gustarea preferată a adolescenților și promovate de 

vedete ce reprezintă idolii lor și modelele lor totodată. Chipsurile reprezintă de fapt unul dintre cele 

mai periculoase alimente de pe piața alimentară, fiind bogate în calorii, sodiu și grăsimi, precum și 

alte substanțe toxice care creează ravagii pentru sănătatea celor care le consumă.  

             În lumea în care trăim ispitele sunt la tot pasul,  ne lovim de poze cu alimente care te îmbie 

în toate magazinele, de la cele mici de cartier până la hypermarketuri. Oriunde te uiți vezi reclame 

prin care se încearcă să ți se vândă produse. Dincolo de reclame sunt ambalajele … frumoase, 

lucioase, atrăgătoare. În plus, sunt perioadele de promoții în care suntem din nou atrași în capcană 

și cumpărăm ceea ce nu ne este necesar. Marile companii producătoare de alimente au descoperit 

un mare secret; ele exploatează slăbiciunile noastre legate de gust, de plăcerea pe care o avem 

atunci când mâncăm alimente cu conținut mare de zahăr , sare și grăsimi. Aceste produse sunt 

pline de compuși ce ne fac să devenim dependenți de ele și să le consumăm la nesfârșit, umplându-

ne de toxine și de calorii goale din punct de vedere nutritiv.  « Simțurile fundamentale –gust, 

miros, văz- au și o puternică funcție hedonică, modelatoare a comportamentului alimentar, prin 

inducerea senzațiilor de plăcere-respingere influențând decisiv opțiunile noastre alimentare, dar și 

procesele digestiei și metabolismelor intermediare celulare ».2  

Profesorul doctor Gheorghe Mencinicopschi în cartea sa « Și noi ce mai mâncăm » ne atrage 

atenția asupra faptului că orice aliment de calitate se definește prin trei caracteristici care trebuie 

îndeplinite simultan : 

- Calitate senzorială (gust, miros, textură, prospețime etc.) 

- Calitate nutrițională (alimentul trebuie să fie hrănitor) 

- Inocuitate ( alimentul nu trebuie să fie contaminat fizico-chimic și biologic ). 

                                                             
2
 Gh. Mencinicopschi- Și noi ce mai mâncăm?, vol 6, Coreus Publishing, București, p 15 
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Cei mai mulți dintre noi alegem alimentele ținând cont de calitatea senzorială, iar aroma, gustul 

și culoarea alimentelor sunt în zilele noastre exacerbate cu ajutorul E-urilor organoleptizante care 

dau un gust nefiresc de bun : glutamații (E 620, 621, 622, 623, 624, 625 ), aspartam (E951), 

zaharină ( E 954), tartrazină ( E 102), amarant(E123) etc.3
 

Să nu uităm nicio secundă că multe dintre reclame sunt  mincinoase  și promovează produse 

care pretind că aduc beneficii pentru sănătate, deși nu este deloc așa. Dintre aceste produse am 

putea enumera: margarina, sucurile acidulate și tot ce ține de fast-food sau junk-food.  

              Dar știm noi să citim etichetele? Ne interesează acest lucru? Etichetele produselor 

alimentare nu sunt decorative, ele trebuie să conțină informații corecte şi complete. Dacă 

informațiile sunt inexacte sau incorecte, consumatorii, în special cei care suferă de alergii sau de 

intoleranțe alimentare, pot fi foarte afectați. Dacă la început eticheta servea la identificarea simplă 

și rapidă a produselor, în prezent aceasta răspunde unor nevoi concrete ale comercianților de 

promovare a produsului pe piață. Eticheta trebuie să conțină toate informațiile necesare, astfel încât 

clientul care cumpără produsul respectiv să cunoască riscurile la care s-ar putea expune 

consumându-l. 

         Una dintre principalele cerințe pe care trebuie să le întrunească informațiile de pe etichetele 

produselor este ca acestea să fie înscrise în limba română, indiferent de țara producătoare, fără a se 

exclude totodată prezentarea lor și în alte limbi. Etichetele trebuie sa fie vizibile, lizibile şi 

inscripționate într-un mod care să nu permită ștergerea lor. 

          În plus, informațiile cuprinse pe eticheta produselor alimentare nu trebuie să inducă în eroare 

consumatorii, în ceea ce privește compoziția, durabilitatea, originea, proveniența și metodele de 

fabricație. Etichetele produselor alimentare trebuie să cuprindă în mod obligatoriu următoarele 

elemente: denumirea produsului, lista ce cuprinde ingredientele, respectiv substanțele (inclusiv 

aditivii) utilizate la producerea sau prepararea lui, cantitatea din anumite ingrediente sau categorii 

de ingrediente, exprimată în procente, cantitatea netă pentru alimentele preambalate, data 

durabilității minimale sau, după caz, data-limită de consum, condițiile de depozitare sau de 

folosire, denumirea şi sediul producătorului, locul de origine sau de proveniență a alimentului, 

instrucțiuni de utilizare, atunci când lipsa acestora poate determina o utilizare necorespunzătoare a 

alimentelor. 

      Să nu uităm niciodată că un consumator informat și exigent este greu de păcălit! Să ne 

propunem să fim astfel dacă ținem la viața și sănătatea noastră! Din mulțimea de produse care ne 

                                                             
3
 Idem , p 9 
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cheamă de pe rafturi prin mirosurile și culorile lor trebuie să ne amintim întotdeauna că noi suntem 

cei care alegem ce consumăm și că noi ne putem forma propriile obiceiuri alimentare. 
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   Prof. Chirteş Codruța 

   Liceul Tehnologic “Electromureș” Tg. Mureș 

 

Modul de viață și stilul de viață sunt două noțiuni apropiate în conținut și tratate de multe 

ori ca sinonime. Ele desemnează totalitatea activităților care compun viața unei persoane, a unui 

grup, a unei colectivități, organizarea vieții lor pentru satisfacerea trebuințelor lor materiale și 

spirituale. Totuși, cele două noțiuni nu sunt identice deși utilizarea lor este complementară. Astfel, 

modul de viață se referă la elementele obiective ale traiului, la condițiile materiale, economice și 

sociale ale vieții oamenilor. Principalii indicatori ai modului de viață sunt: 

- natura muncii (ocupației, profesiei) și durata ei; 

- învățământul, calificarea profesională și accesibilitatea formelor acestora; 

- rezidența și circulația (timpul afectat și mijloacele de transport disponibile și utilizate); 

- locuința (mp/ persoană) și echipamentul acesteia (gradul de confort); 

- condițiile de igienă și asistență sanitară (accesibilitatea acesteia); -mijloacele de 

comunicare, telecomunicare; -informațiile și cultura; -timpul liber (durata și folosirea acestuia). 

La aceștia se adaugă sistemul tradițiilor, obiceiurilor, morala și cultura societății. Toți acești 

factori, în mișcarea lor istorică, contribuie la formarea profilului psihologic al populației, la 

formarea personalității indivizilor și la structurarea relațiilor sociale. Orice mod de viață este 

produsul unei istorii, reflexul unei culturi și al unor tradiții specifice. Stilul de viață se referă la 

aspectul subiectiv al modului de viață. El reprezintă o strategie de viață pentru care individul 

optează și care orientează toate manifestările sale particulare. Aceasta strategie are la bază anumite 

credințe, imagini și reprezentări ale individului despre lume și viată, în virtutea cărora el alege, se 

comportă, acționează, face opțiuni care îl pot conduce la reușita sau la eșec. Din acest punct de 

vedere, stilul de viață se referă la decizii, acțiuni și condiții de viață care afectează sănătatea 

persoanelor. Este vorba de riscuri autoasumate, cum ar fi: tabagismul, abuzul de alcool, consumul 

de droguri, alimentația excesivă, dezechilibrată sau subnutriția, promiscuitatea sexuală, practicile 

sexuale riscante, stilul de conducere auto imprudent, sedentarismul, lipsa timpului liber, 

insuficiența odihnei / somnului, incapacitatea de a face față stresului cotidian și profesional într-un 

mod adecvat. Toate acestea sunt riscuri imputabile persoanei, care pune în pericol sănătatea 

proprie. Uneori aceste riscuri sunt impuse de condițiile social-economice ale persoanei, cum ar fi: 

sărăcia, șomajul, discriminarea socială, sexuală, etnică, inegalitățile și conflictele sociale. Stilul de 

viață constă din combinații ale diferitelor practici și deprinderi comportamentale și condiții de 

mediu ce reflectă modul de viață, influențate de antecedentele familiale, condițiile culturale și 
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socio-economice ale persoanei. În esență, stilul de viață este tipul de comportament repetitiv, 

habitual, condiționat de nivelul de cultură și de nivelul de trai, este modul de viață bazat pe 

interacțiunea dintre condițiile de viață în sens larg și tipurile caracteristice de comportament, 

determinate de factorii socio-culturali și de caracteristicile personale. Modificarea stilului de viață 

implică deci schimbarea concomitentă a comportamentului personal și a condițiilor de viațăDacă la 

un copil nu se poate vorbi încă de un stil de viață propriu-zis, odată cu adolescența, cu procesul de 

cristalizare a personalității, începe să se contureze și un stil de viață propriu, pe care tinerețea și 

maturitatea îl vor desăvârși. În structurarea lui, influența familiei, a școlii, a altor instituții 

educative se interferează cu influența celor apropiați, cu influența literaturii, a televiziunii, a mass-

mediei în general, care pot oferi tipologii diferite ale stilurilor de viață și care pot fi copiate, 

refuzate, prelucrate critic și valorizate de către individ. Alături de stiluri de viață defavorabile 

pentru sănătate – care cuprind factorii de risc menționați anterior – există și pot fi modelate prin 

acțiuni de educație stiluri de viață favorabile sănătății: practicarea sistematică a exercițiilor fizice și 

evitarea sedentarismului, alimentația echilibrată și variată (bogată în legume și fructe proaspete, 

săracă în grăsimi), evitarea fumatului și a consumului de droguri, consumul moderat de alcool, 

igienă personală și sexuală, prudența în alegerea partenerilor sexuali și utilizarea mijloacelor de 

protecție pentru evitarea bolilor cu transmitere sexuală, inclusiv SIDA, efectuarea de controale 

medicale periodice, folosirea strategiilor adecvate de ajustare la stresul cotidian, profesional. Stilul 

de viață are o importanță majoră în determinarea stării de sănătate a oamenilor. Astfel, ponderea 

celor patru factori determinanți ai sănătății este următoarea: 

- stilul de viață – 51% 

- factorul biologic – 20% 

- mediul ambiant – 19% 

- sistemul ingrijirilor de sănătate – 10% 

În același timp, stilul de viață este responsabil de mai mult de jumătate din ani de viață prematur 

pierduți de către oameni. 

Care sunt mâncărurile preferate în familia noastră? Avem motive să facem o schimbare? 

Este benefic să facem mişcare alături de copilul nostru, în fiecare zi? Iată 3 întrebări simple de la 

care putem începe să recalibrăm dieta şi programul zilnic al familiei noastre, pentru ca atât copilul, 

cât şi noi să avem mai multă energie, să performăm la şcoală şi la birou, să fim sănătoşi.  

 Să ne reamintim aşadar, la început de an şcolar, 10 reguli simple legate de stilul de viaţă 

sănătos în familie. Le putem afişa oriunde în casă, la vedere şi le putem urma: 
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1. Dimineaţa deschidem geamul, aerisim, facem alături de copil exerciţii simple de gimnastică de 

înviorare, ne spălăm bine pe tot corpul, dinţii îi periem minuţios, ne îmbrăcăm cu lucruri curate; 

2. Luăm cu toţii micul dejun, într-o atmosferă plăcută. Începem ziua cu dreptul; 

3. La ora 10.00, fie că suntem la şcoală sau la birou, luăm o mică gustare care poate fi pregătită de 

acasă: un fruct sau un mic sandwich asezonat cu multa salată poate fi o alegere; 

4. Ne hidratăm tot timpul zilei, bând cel puţin 1,5 - 2l de lichide – apa plată este regina; 

5. Prânzul uşor nu trebuie ratat. Legumele proaspete mereu sunt prezente în meniu; 

6. După-amiază o nouă gustare: fructele ne vor aduce vitamine; 

7. Orele alocate studiului copilului - timpul petrecut de acesta la televizor, calculator sau jocuri, vor fi 

atent monitorizate şi limitate de către noi, părinţii. Asigurăm zilnic timpul necesar de joacă cu 

prietenii, pentru activităţi fizice! Săptămânal, organizăm activităţi culturale care vor aduce un plus 

în dezvoltarea sa personală, a întregii familii. 

8. Înainte de masa de seară şi în week-end, ne plimbăm, ne jucăm cu copilul în aer liber, practicăm 

alături de el sau separat, sporturile preferate. Noi suntem modelul; 

9. Seara, până la ora 19.00, este bine să luăm masa în familie. Ne aşezăm cu toţii la masă, avem 

discuţii plăcute, ne facem planuri la care copilul va participa încântat, ca şi la prepararea mâncării 

sau la strânsul mesei. La fiecare masă, este preferabil ca felurile de mâncare să fie gătite în casă, să 

fie uşoare şi servite în cantităţi moderate; 

10. Încheiem ziua împreună, acordănd timp igienei personale. După câteva momente calde de tandreţe, 

profităm toţi de un somn bun de cel puţin 7-8 ore, în camera aerisită în prealabil. 

Ultima modă în lumea consumatorilor preocupaţi de sănătatea lor este "alimentaţia 

curată", un concept ce încurajează consumul de mâncare sănătoasă cât mai naturală şi mai 

puţin procesată. Deşi expresia este relativ nouă, principiile sunt vechi.Experta Diane Welland 

prezintă principalele principii ale noii dietei la modă, pe www.cookinglight.com. 

 Principiile se bazează pe nutriţia ştiinţifică şi sunt similare cu recomandările făcute de 

organizaţiile de sănătate publică. Curentul susţine o abordare sănătoasă a alimentaţiei şi a stilului 

de viaţă pentru maximizarea energiei şi optimizarea stării de sănătate, fiind mai mult decât o cură. 

Este un stil de viaţă, flexibil, care poate fi adaptat la orice fel de program.  

 Conceptul de "alimentaţie curată" datează de pe vremea mişcării pentru mâncarea naturală 

sănătoasă din 1960, care respingea mâncarea semipreparată din motive ce ţineau mai degrabă de 

morală şi valori sociale decât de sănătate şi nutriţie. Până la urmă, curentul a ajuns în sălile de 

fitness, câştigând teren printre culturişti şi alţi sportivi. Recent, însă, a ajuns în cultura americană şi 

inspiră generaţii de consumatori sănătoşi. 

http://www.rfi.ro/emisiunile-rfi-ro-47435-mananca-bine-simte-te-bine-e-posibil-scoala
http://www.cookinglight.com/
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Iată şapte dintre principalele principii ale acestui curent: 

1. Alege alimente întregi şi naturale şi încearcă să elimini din alimentaţie mâncarea 

semipreparată. 

Mâncare semipreparată este orice găseşti într-o cutie, pungă, recipient sau pachet, deşi există şi 

câteva excepţii de la regulă (cum ar fi o pungă de fasole proaspătă). Majoritatea alimentelor pe 

care le consumi ar trebuie să fie crude. 

2. Alege produse nerafinate în dauna celor rafinate. 

Deşi nu este posibil tot timpul, consumaţi cât mai multe cereale integrale cum ar fi orezul brun, 

mei, amarant (ştir) şi quinoa. Leguminoasele (fasole, mazăre, linte etc.) sunt de asemenea 

importante. Îndulcitori "curaţi" sunt mierea, siropul de arţar, sucul de trestie de zahăr. 

3. Include nişte proteine, carbohidraţi şi grăsimi la fiecare masă. 

Majoritatea dintre noi consumăm suficienţi carbohidraţi şi grăsimi, însă ne lipsesc   proteinele, mai 

ales în prima parte a zilei, la micul dejun şi la prânz. Proteinele sunt importante pentru  muşchi şi 

te pot ajuta să-ţi scazi pofta de mâncare. Dacă consumi proteine în timpul zilei, rămâi sătul mai 

mult timp. 

4. Fii atent la grăsimi, sare şi zahăr. 

Este mai uşor decât crezi, mai ales dacă ai reuşit să renunţi la mâncarea semipreparată, care este 

responsabilă pentru majoritatea caloriilor în exces şi a nivelului mare de grăsimi, zahăr şi sare. 

Alimentatele "curate" sunt sărate de obicei în aceste ingrediente. 

5. Ia cinci - şase mese mici pe zi. 

Adică trei mese principale şi două sau trei gustări. Astfel nu vei mai sări peste mese sau nu vei 

mânca prea mult. De asemenea, se menţine glicemia la parametri buni, pentru a nu rămâne fără 

energie. 

6. Evită băuturile care conţin calorii. 

Băuturile cum ar fi cafea şi sucurile, în medie, adaugă încă 400 - 500 de calorii pe zi. Alege apa, 

ceaiul neîndulcit, laptele degresat sau sucul natural de fructe diluat în apă minerală. 

7. Mişcă-te. 

Exerciţiile zilnice trebuie făcute din foarte multe motive. Nu te ajută numai să scapi de  depunerile 

de grăsime şi să-ţi întăreşti muşchii, ci şi să arzi mai multă energie şi să îţi menţii inima, plămânii 

şi oasele puternice. 

 

Bibliografie: 
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E - URILE ȘI SĂNĂTATEA 

 

 

Prof. Chiscop Daniela - Ecaterina  

Liceul Tehnologic “Ion Bănescu” Mangalia-Constanţa 

 

Dintotdeauna omul a urmărit să conserve hrana fără a-i diminua calităţile. Mijloacele 

naturale de conservare sunt: 

– afumare; 

– deshidratare; 

– sărare 

– zaharisire. 

Secolul al XX-lea se caracterizează prin diversificarea şi îmbunătăţirea metodelor de 

conservare, acestea cuprinzând sterilizarea, congelarea, vidarea etc.  

Conservanţii sunt substanţe specifice naturale sau sintetice adăugate la alimente şi 

medicamente pentru a le creşte termenul de valabilitate şi a ameliora calitatea acestora. Aceste 

substanţe poartă denumirea generică de E-uri.  

Aditivii conservanţi, precum şi cei folosiţi în scopul îmbunătăţirii calităţii (gust,culoare, 

aspect general), omologaţi de către Comunitatea Europeană au numere de cod cuprinse între 100 şi 

1450. Aditivii sunt listaţi în 24 de categorii – în funcţie de efectul lor: 

 – îndulcitori – E 950 – E 959 -  înlocuiesc zahărul 

 – coloranţi – E 100 – E 180 - pentru a da o culoare mai apetisantă 

 – acidifianţi şi reglatori de aciditate – E 327-E 380 - dau un gust uşor acid sau cresc sau 

diminuează aciditatea 

 – emulgatori – E 400-E 500 - asigură un amestec omogen între apă şi grăsimile alimentare 

 – antioxidanţi – E 300 – E 337 şi E 384- E 391 - limitează oxidarea alimentelor sensibile la 

contactul cu aerul 

 – conservanţi – E 200 – E 290 - întârzie sau împiedică alterarea alimentelor 
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 – corectorii de gust şi miros - schimbă/îmbunătăţesc mirosul şi gustul alimentelor 

 – gaze de ambalaj etc. 

Majoritatea E-urilor au o istorie şi o existenţă identică: când sunt lansaţi pe piaţă se afirmă 

că nu sunt nocivi şi se dă o lege în sensul acesta. După câţiva ani se dovedesc a fi nocivi şi se dă o 

altă lege prin care se interzice folosirea lor. Producătorii oferă tot mai multe produse ce conţin E-

uri. Şcolile de medicină şi agentiile de protecţie a consumatorilor au demonstrat că E-urile sunt 

nocive, cu toate că sunt permise de lege. Cei mai nocivi aditivi alimentari sunt enumeraţi în tabelul 

de mai jos. 

Lista E-urilor 

Pentru că ameninţările ce vin din partea E-urilor sunt serioase, este bine să cunoaştem 

temeinic ce conţine mâncarea pe care o consumăm, care sunt E-urile dăunătoare şi ce boli 

declanşează acestea.  

E 102 (tartrazina) şi E 110 (galben portocaliu) - sunt coloranţi alimentari articiali care, 

consumaţi des, afectează bună funcţionare a ficatului şi a rinichilor. Îi găsim în prăjituri, sosuri, 

lactate şi brânzeturi, glazuri, peşte afumat, icre, îngheţată, snack-uri, muştar, gem şi dulceaţă, 

deserturi şi supe instant etc.  

E 104 (galben de chinolină) - este tot un colorant, însă la fel de periculos ca cele de mai 

înainte. Intră în compoziţia cosmeticelor (rujuri, parfumuri) dar şi în a alimentelor precum sucurile 

de fructe, îngheţată, bomboanele şi budincă instant. Atenţie mare şi la ce cumpăraţi din farmacie, 

pentru că E 104 poate fi găsit inclusiv în medicamente! Galbenul de chinolină este asociat cu 

astmul şi cu apariţia ADHD. 

E 220 (dioxidul de sulf) - se găseşte mai ales în bere şi vin şi este responsabil de apariţia 

durerilor de cap, a ameţelilor, a deranjurilor stomacale. Citiţi etichetele băuturilor alcoolice 

întrucât, conform legislaţiei Uniunii Europene, vinurile cu o concentraţie mai mare de 10 mg/ml de 

E 220 au inscripţionată atenţionarea "conţine sulfiţi". E 220 se mai găseşte şi în fructele uscate, 

mai ales în caise, pentru că păstrează culoarea fructelor şi previne putrezirea lor. 

E 951 (aspartamul) şi E 952 (acidul ciclamic/ciclamatul de sodiu/ciclamatul de calciu) - 

sunt îndulcitori artificiali. E 951 sau aspartamul este de 200 de ori mai dulce decât zaharoza şi este 

întâlnit în produsele zaharoase, în băuturile răcoritoare şi în guma de mestecat. Aste asociat cu 

tulburările digestive, cu apariţia tumorilor cerebrale, a diabetului şi este cancerigen. E 952 se 

foloseşte de obicei în combinaţie cu zaharină. Este interzis în Statele Unite încă din 1970, după ce 

a fost asociat cu apariţia cancerului în mod indirect, potenţând efectele altor substanţe cancerigene. 

E 621 (glutamatul de sodiu) - glutamatul de sodiu este un potentiator de aromă frecvent 
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întâlnit în multe produse alimentare. Dintre toţi potentiatorii de arome, glutamatul de sodiu este cel 

mai periculos pentru sănătate şi produce greţuri, vărsături, palpitaţii, aritmii, dureri de cap. Însă cea 

mai gravă consecinţă a consumului de glutamat de sodiu este afectarea senzaţiei de saţietate. 

Consumul de alimente cu E 621 acţionează la nivelul creierului, care nu mai ştie când să transmită 

semnalul că este cazul să ne oprim din mâncat pentru că ne-am săturat. În plus, potenţează gustul 

mâncării, făcând-o irezistibil de delicioasă. 

E 122 (azorubin), E 124 (roşu cochineal A), E 128 (roşu 2G) şi E 129 (roşu allura AC) - 

sunt coloranţi alimentari întâlniţi în băuturi recoritoare, compoturi, prăjituri, bomboane, băuturi 

alcoolice. E 124, E 122 şi E 129 sunt interzise deja în anumite ţări din UE şi în SUA, iar E 128 este 

interzis din 2007 de către Comisia Europeană din cauza riscurilor pe care le prezintă alimentele ce 

îl conţin. 

E 211 (benzoat de sodiu) şi E 212 (benzoat de potasiu) - Benzoatul de sodiu şi benzoatul de 

potasiu sunt conservanţi utilizaţi în dressing-urile pentru salate, în băuturile răcoritoare, în gem şi 

dulceaţă, în murături, dar şi în produsele de îngrijire precum apa de gură. Benzoatul de sodiu şi de 

potasiu amestecat cu acidul ascorbic (vitamina C) formează benzen, o substanţă cancerigenă.  

E 320 (butilhidroxianisol) şi E 321 (butilhidroxitoluen) - sunt antioxidanţi sintetici. 

Antioxidanţii au rolul de a preveni râncezirea grăsimilor. Se regăsesc în snack-uri, supe instant, 

sosuri, condimente, chips-uri, dar şi în cosmetice. E 320 este considerat produs cancerigen şi a fost 

interzis în California. 

E 535 (ferocianura de sodiu) şi E 536 (ferocianura de potasiu) - sunt antiaglomeranti 

folosiţi pentru a preveni aderarea particulelor una la alta. Sunt adăugaţi în sare pentru a împiedica 

formarea granulelor, în zahăr, în orez, cârnaţi, în brânză, jeleuri, lapte praf, faină etc. 

E 924 (bromat de potasiu) - Bromatul de potasiu este un agent de tratare a făinii care se 

găseşte în produsele de panificaţie. A fost interzis în UE, Canada şi China pentru potenţialul său 

cancerigen asupra oamenilor. 

Bibliografie: 
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ETICHETA ȘI PĂSTRAREA SĂNĂTĂŢII 
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Prof. Ciobănel Raluca Simona 

Colegiul Economic Mangalia-Constanța 

  

Istoria activităţii de reclamă comercială este la fel de veche ca cea a schimbului de produse. 

Publicitatea reprezintă transmiterea masivă de informaţii al cărei scop final este de a 

influenţa acţiunea consumatorilor potenţiali spre cumpărare. Aprecierea rezultatelor publicităţii 

presupune măsurarea modificării ce intervine în atitudinea şi comportamentul consumatorilor 

influenţaţi de către aceasta. 

Publicitatea este definită ca „totalitatea acţiunilor care au drept scop prezentarea indirectă 

(nepersonală), orală sau vizuală a unui mesaj în legătură cu un produs, un serviciu sau o firmă, de 

către un susţinător (plătitor) identificat.” 

Eticheta reprezintă un ,,simbol grafic însoţit de un text descriptiv, aplicat pe produs, 

ambalaj, într-o broşură sau în alt document informativ care însoţeşte produsul şi care oferă 

informaţii despre acesta”. 

Scopul etichetării este de a oferi consumatorului informaţiile necesare, suficiente, 

verificabile şi uşor de comparat, astfel încât să permită acestuia să aleagă acel produs care 

corespunde exigenţelor lui din punct de vedere al nevoilor şi posibilităţilor lui financiare, precum 

şi de a cunoaşte eventualele riscuri la care ar putea fi supus. 

Oare etichetele produselor alimentare înşală consumatorul? 

Teoretic nu mint, practic, însă, nu spun tot adevărul. 

De la sucuri de fructe şi până la margarină, reclamele fac legea. Copiii cer, iar părinţii au 

impresia ca au ales corect şi sănătos. Fie că o fac cu bună ştiinţă, fie păcăliţi  de reclame şi etichete, 

românii mănâncă din ce în ce mai prost şi asta se vede din statistici. România ocupă locul 3 la 

obezitate în Europa şi mai mult de jumătate dintre copiii români au probleme cu greutatea. De aici 

şi până la boli de inimă şi diabet nu mai este decât un pas. 

Într-o lume în care tot mai mulţi oameni sunt obezi, iar alimentele sunt procesate chimic, 

este foarte important să fim atenţi la ceea ce mâncăm. 

Dar chiar dacă citim cu atenţie etichetele, oare ce scrie pe ele este adevărat? 

Alimentele ale căror etichete susţin că sunt sănătoase sunt departe de adevăr uneori, iar 

companiile au fost de multe ori trase la răspundere pentru reclama mincinoasă. 
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Ca întotdeauna, consumatorii sunt cei mai în măsură să se informeze, să calculeze 

avantajele şi dezavantajele tuturor opţiunilor disponibile şi să aleagă varianta corectă. 

Important este să fie informaţi asupra tuturor opţiunilor, cu plusurile şi minusurile fiecăreia.  

Cu atât mai atentă trebuie să fie analiza fiecărui produs. 

În ultimii ani producătorii au învățat cum să „fenteze” cumpărătorii. Pe etichete nu mai 

scrie “arome sintetice”, ci ,,arome natural identice”. Aditivii sintetici nu mai sunt menţionaţi după 

codul E, ci după numele propriu-zis: acid citric, gelifiant, conservant etc. Cumpărătorul rareori se 

gândeşte că aceste ingrediente sunt, de fapt, E-uri. 

Majoritatea aditivilor alimentari, cunoscuţi sub denumirea de E-uri, reprezintă un atentat la 

viaţa oamenilor dacă sunt consumaţi în exces. Folosirea lor îndelungată poate duce, în timp, la 

formarea unor afecţiuni grave care nu mai pot fi tratate. 

Pentru sănătatea noastră este bine să verificăm eticheta produselor şi să le evităm pe cele 

care conţin aditivi sintetici. 

Când vedem pe etichetă cuvinte-cheie care fac afirmaţii în legătură cu sănătatea, putem 

verifica, prin comparație cu ceea ce este scris despre conţinut. Nu trebuie să ne lăsăm seduşi de 

logouri colorate şi cuvinte savante, trebuie să verificăm. 

Ar trebui să fim mai atenţi la ce alimente consumăm, pentru că de aceasta depinde sănătatea 

noastră. 
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ALIMENTAŢIA CORECTĂ A UNUI COPIL CU VÂRSTA CUPRINSĂ 

ÎNTRE 6-10 ANI 

 

Prof. Cioroianu Iulian-Marian 

Liceul Tehnologic “Ion Bănescu” Mangalia-Constanța 

 

Generalități 

Copilul şcolar preadolescent şi adolescent este foarte activ, în continuă creştere şi 

dezvoltare şi în plus, este expus în măsură mai mare bolilor infecţioase care-i modifică apetitul şi 

creează unele dificultăţi în nutriţia curentă. În alimentaţia lor trebuie să se ia în consideraţie toate 

aceste aspecte şi să se adapteze programul zilnic, din punct de vedere cantitativ şi calitativ, la 

perioada de vârstă a copilului, starea fiziologică, activitate etc. Către vârsta de 8-10 ani apetitul 

creşte vizibil şi copilul nu mai creează dificultăţi în problemele de alimentaţie curentă, cu excepţia 

perioadelor când intervin unele boli infecţioase care îi scad apetitul. Modificări importante privind 

comportamentul alimentar survin la adolescenţi. Stomacul preadolescenţilor şi adolescenţilor este 

sensibil. Din acest motiv trebuie multă precauţie în folosirea alimentelor condimentate şi picante. 

Trebuie interzis consumul de alcool şi cafea în timpul perioadei de creştere, până la vârsta adultă. 

Pe măsură ce copilul creşte, glucidele deţin un rol din ce în ce mai important în raţia alimentară, 

deoarece nevoile energetice sunt sporite. Treptat raţia de lipide scade, şi cea de glucide creşte. 

Acoperirea raţiei de glucide, în afară de cea din legume şi fructe, se face prin pâine şi făinoase. 

Pentru copil este preferabilă pâinea neagră şi intermediară, care conţine mai multă celuloză şi 

combate astfel constipaţia. În plus, pâinea neagră are mai mult fier, fosfor, calciu şi magneziu 

decât pâinea albă. Această nevoie de calciu o rezolvă consumul zilnic de lapte şi brânză. Nevoile 

de vitamine pot fi acoperite prin consumarea de: carne, lapte, brânză, ouă, peşte, frişcă, unt, pâine, 

legume şi fructe. 

I. Raţia alimentară a copilului: Alimentaţia zilnică, factor important pentru creşterea şi 

dezvoltarea copilului. 

Termenul de creştere se referă la creşterea corporală datorită multiplicării celulelor din 

organism; dezvoltarea se referă la creşterea complexităţii funcţiilor organismului şi în special la 

modificările complexe privind dezvoltare psihică şi comportamentul. Creşterea cât şi dezvoltarea 

se fac în etape neuniforme. Astfel creşterea rapidă ce are loc în timpul vieţii intrauterine până la 

naştere şi în timpul copilăriei este urmată de o lungă peroadă de creştere treptată după care se 
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accelerează din nou în perioada adolescenţei. Alimentaţia corectă este fundamentală pentru 

creşterea fizică şi dezvoltarea copilului. Este cunoscut faptul că relaţiile cele mai timpurii ale 

copilului sunt asociate cu hrana şi pe toată perioada creşterii hrana continuă să fie factorul cel mai 

important în dezvoltarea acestuia. În afara datelor somatometrice şi a datelor suplimentare privind 

nutriţia copilului pe care ni le poate furniza mama, profesorul, medicul pediatru sau cel şcolar, 

autorii americani menţionează anumite caracteristici care definesc un copil bine crescut: 

 Senzaţia unei bune stări de sănătate: vioi, interesat în activităţile specifice vârstei, viguros, fericit; 

 Vitalitate: rezistenţă la efort, îşi revine rapid după oboseală, privirea liniştită, nu dormitează la 

şcoală, somn bun în timpul nopţii; 

 Greutate: normală pentru înălţime, vârstă şi constituţie; 

 Postura: dreaptă, braţele şi picioarele drepte, abdomenul retras, pieptul bine dezvoltat, proeminent; 

 Dinţii: drepţi, fără a fi împinşi unii peste alţii; 

 Gingiile: solide, de culoare roz, fără semne de sângerare; 

 Pielea: netedă, uşor umedă, cu luciu sănătos, cu mucoasele roz-roşietice; 

 Ochii: limpezi, strălucitori, fără cearcăne de oboseală în jur; 

 Părul: lucios, scalp sănătos; 

 Muşchii: solizi, bine dezvoltaţi; 

 Controlul nervos: atenţie bună pentru vârsta respectivă, comportare corectă cu cei din jur, să nu fie 

nervos sau agitat, să nu ridice tonul şi să nu se enerveze cu uşurinţă. 

Modificările privind înălţimea şi greutatea urmează un anumit ritm de-a lungul copilăriei 

dar vârsta cronologică la care au loc schimbările mai importante variază foarte mult, astfel încăt nu 

putem compara totdeauna un copil cu altul de aceeaşi vârstă. Până la sfârşitul primului an de viaţă 

ritmul de creştere scade considerabil. În al doilea an de viaţă copilul câştigă 4-5 kg şi în acest mod 

realizează o greutate de patru ori mai mare decât la naştere. După al doilea an, până în perioada de 

preadolescenţă (10-13 ani) copilul câştigă anual în greutate aprox. 2-3,5 kg. Cu 1-2 ani înainte de 

adolescenţă (13-18 ani) şi în timpul adolescenţei ritmul de creştere se accelerează. Cele mai rapide 

modificări au loc la fete între 11-14 ani, iar la băieţi între 13-16 ani. Creşterea bruscă de obicei se 

întinde  pe o perioadă de 2-3 ani. Copiii mici au un metabolism de bază crescut, datorită activităţii 

celulare intense, proporţional cu suprafaţa corporală. An de an metabolismul bazal scade, se 

accelereză întrucâtva în perioada adolescenţei, după care scade din nou către valorile ce 

caracterizeză vârsta adultă. Nevoile metabolice de bază ale băieţilor sunt ceva mai crescute decât 

ale fetelor, datorită masei musculare mai mari ca la băieţi. 
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Nevoile calorice la copii, adolescenţi şi tineri sunt următoarele: 

La copii de 1-3 ani: 1300 calorii, de 4-6 ani: 1800 calorii, de 7-10 ani: 2400 calorii 

La adolescenţi: Băieţi: 11-14 ani 2800 calorii, 15-18 ani 3000 calorii 

   Fete: 11-14 ani 2400 calorii, 15-18 ani 2100 calorii 

II. Caracteristicile şi importanţa grupelor de alimente în alimentaţia copiilor 

Grupele de alimente sunt clasificate astfel: 1. Laptele şi produsele lactate; 2. Carnea, peştele, 

ouăle; 3. Legumele şi fructele; 4. Cerealele; 5. Grăsimile şi uleiurile; 6. Zahărul şi dulciurile; 7. 

Băuturile, 8. Condimentele. 

 

1. Laptele şi produsele lactate 

Această grupă de alimente depăşeşte pe toate celelalte în ceea ce priveşte conţinutul în calciu şi 

vitamina B2. Laptele şi produsele lactate sunt depăşite numai de grupa cărnurilor în asigurarea 

nevoilor de proteine şi fosfor ale organismului. Laptele este considerat un aliment complet întrucât 

el cuprinde proteine cu valoare biologică mare, grăsimi, glucide, săruri minarele şi vitamine. 

Laptele de vacă fiind cel mai frecvent consumat de către om, compoziţia acestuia va fi prezentată 

mai pe larg. Grăsimile din lapte, în proporţie de aprox. 4g %, sunt compuse în cea mai mare parte 

din grăsimi neutre ce conţin acizi graşi saturaţi (60-75%), mononesaturaţi (24-40%) şi 

polinesaturaţi (2-10%). Laptele conţine grăsimi ce au în compoziţia lor acizi graşi cu lanţuri scurte, 

bine tolerate, fiind emulsionate în particule sferice de dimensiuni variabile (2-10 microni) uşor de 

digerat, întrucât oferă o suprafaţă foarte mare de atac pentru fermenţii digestivi. Zahărul din lapte 

este lactoza, dizaharid care în cursul digestiei se descompune într-o moleculă de glucoză şi una de 

galactoză. Proteinele din lapte au valoare biologică crescută întrucât conţin aminoacizii. Laptele 

este foarte bogat în calciu, astfel încât cu produsele de lapte consumate, poate asigura necesarul de 

calciu zilnic. În lapte se găsesc toate vitaminele: A, D, B1, B12, B6, importante cantităţi de B2 şi 

cantităţi mai mici de vitamină C şi de vitamină PP (niacină). Smântâna se obţine din cenrifugarea 

laptelui sau prin repausul acestuia, timp în care globulele de grăsime se adună la suprafaţă într-un 

strat gros. Smântâna conţine 20-30g %. Untul se fabrică din smâtâna dulce sau fermentată. El 

conţine 80% grăsime. Brânzeturile sunt produse lactate ce se obţin prin procedee diferite de 

coagulare a laptelui şi de prelucrare a coagulului obţinut. Laptele praf integral conţine 37% 

glucide, 25% proteine şi 28% grăsimi. Laptele praf este un produs purverulent obţinut prin 

evaporarea apei din lapte. Se poate obţine laptele pudră de la lapte integral sau de la lapte ecremat. 
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2. Carnea, peştele, ouăle 

Alimentele din această grupă se clasează pe primul loc în privinţa aportului de proteină, fosfor, 

magneziu, fier, vitaminele B1, PP, B6 şi B12. Datorită consumului în cantitate mare ele se clasifică 

pe locul doi în ceea ce furnizarea de energie, vitaminele A şi B2. 

Carnea - este unul dintre componentele principale ale raţiei alimentare ale omului şi absolut 

necesară în alimentaţia copilului. Dintre toate cărnurile, cea de vită este clasată pe primul loc în 

ceea priveşte rapida ei digerare, carnea de viţel fiindu-i cu mult inferioară din acest punct de 

vedere. Pe locul al doilea urmează cea de berbec, păstrând o rezervă asupra mielului care este mult 

mai greu de digerat. Carnea de porc se situează între cărnurile albe, şi cele roşii dacă nu este prea 

grasă, purcelul de lapte digerându-se foarte greu. Cărnurile care conţin cea mai redusă proporţie de 

grăsimi sunt cea de cal, iepure şi pui. Carnea de vită şi de miel conţine mulţi acizi graşi saturaţi 

decât carnea de porc, pasăre şi peşte. Carnea conţine între 15-25% proteine, în medie de 20g%.  

Peştele - deşi mulţi consideră peştele ca un aliment aparte, proteinele din carnea de peşte au o mare 

valoare biologică asemănătoare, din aproape toate punctele de vedere, cu cele din carnea 

animalelor terestre. Carnea de peşte conţine o foarte mare cantitate de fosfor (peste 200 mg la 100 

g) şi este bogată în iod. Nu conţine decât relativ puţin fier, calciu şi vitamine în cantitate redusă. 

Conţinutul în iod şi fosfor o face deosebit de indicată în alimentaţia copilului. Carnea de peşte se 

alterează foarte repede, motiv pentru care ea trebuie consumată, pe cât este posibil, proaspătă. În 

cazul folosirii peştelui congelat, care-şi păstrează toate calităţile nutritive ca şi peştele proaspăt, 

acesta trebuie manipulat cât mai puţin, decongelat, preparat şi consumat cât mai repede. Întrucât 

peştele este uşor digerabil, are o valoare nutritivă deosebită şi este foarte bogată în fosfor şi iod, el 

trebuie să intre în meniul săptămânal al copilului, cel puţin odată pe săptămână. Peştele proaspăt 

are ochii lucioşi şi transparenţi, bronhiile roşii şi carnea tare. 

Ouăle – Oul face parte din alimentele cele mai consumate şi utile în bucătărie, folosit atât de tare 

cât şi ca auxiliar, în special la sosuri şi prăjituri. Oul se poate sercii în peste 600 de feluri, fiind 

totdeauna agreabil la gust, sănătos şi fortifiant. Coaja nu este comestibilă şi este formată din 

carbonat şi fosfat de calciu. Albuşul este format din albumine, sare şi apă. Gălbenuşul conţine 

albumine, dar mai ales grăsimi fosforate şi azotate foarte necesare în alimentaţie, în general, şi în 

alimentaţia copiilor şi şcolarilor în special. El mai conţine calciu, fosfor, fier şi vitamine, în special 

vitamina B12, vitamina A şi vitamina D (în timpul verii). Condiţia cea mai importantă pentru 

consumul ouălor este ca acestea să fie proaspete. Greutatea oului este un semn de prospeţime, 

ouăle proaspete fiind mai grele decât cele vechi. La prepararea maionezelor, cremelor şi îngheţatei 

se vor folosi numai ouă foarte proaspete, întrucât acestea nu sunt supuse tratamentului termic de 
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coacere. Cum ouăle de raţă se pot infecta mult mai uşor ele nu sunt permise la prepararea cremelor, 

îngheţatei şi maionezei, nici chiar în stare foarte proaspătă. 

3. Legumele şi fructele 

Această grupă de alimente, în afară de legumele uscate, este o sursă importantă de vitamina C 

şi furnizează aproximativ jumătate din nevoile de vitamină A, 1/5 din nevoile de fier şi 1/4 din 

necesarul de magneziu şi vitamina B6. Leguminoasele uscate (fasolea, mazărea, soia) sunt surse 

importante de proteine, fier, şi vitamina PP, iar soia şi nucile au în compoziţia lor un procent 

important de grăsime. Legumele, deşi sărace ca valoare nutritivă (cu excepţia leguminoaselor 

uscate şi a cartofului), sunt folosite în alimentaţie pentru conţinutul lor în vitamine şi săruri 

minerale. În plus, prin celuloza ce o conţin, formează masa fibroasă din intestin care reglează 

peristaltica intestinală (mişcările intestinale). Leguminoasele uscate sunt cele mai hrănitoare dintre 

legume, fiind bogate în glucide (amidon) şi proteine vegetale. Valoarea biologică a proteinelor din 

leguminoasele uscate nu eschivează decât cu ¼ - 1/3 din valoarea bilogică a laptelui sau a cărnii. 

Leguminoasele uscate sunt bogate în fosfor şi fier. Rădăcinoasele au o valoare nutritivă mediocră. 

Cele mai folosite în alimentaţia curentă sunt morcovul, sfecla, ţelina, napul. Ele conţin foarte 

puţine proteine (1-2%), amidon sau zahăr în proporţie de 8-10%. Leguminoasele apoase sau 

erbacee sunt foarte sărace în principii nutritive. Ele sunt foarte bogate în apă (90%), sărace în 

proteine (0,5-1%), cu excepţia ciupercilor (care au 4,5% proteine)  şi relativ sărace în glucide (4-

5%). Conservarea legumelor se face prin sărare, uscare, fierbere şi îmbuteliere ermetică, congelare. 

  

Concluzii 

 Alimentația regulată, și bogată în vitamine, proteine, glucide și minerale este benefică vieții 

de școlar, unui școlar expus zi de zi la un consum mare de energie, la o creștere regulată și o 

dezvoltare a creierului. Insuficiențele nutritive pot avea urmări grave, de la dezvoltarea 

organismului pana la deficiente psihice. In primii ani de viață malnutriția, sau înfometarea, lasă 

urme grave pe corpurile copiilor mici. În cazul de fată singurele părti ale corpului care se dezvoltă, 

vizibil, sunt membrele si craniul. La varsta de 2 ani un copil bine hrănit cantărește de 4 ori 

greutatea la naștere, un copil malnutrit nu ajunge nici la o treime din greutatea la naștere. Apar 

deficiențe de auz, văz și deficiente ale sistemelor respiratorii si de excreție. Lipsa vitaminelor A, 

B1, și B2 duc la o oxigenare proastă a sngelui, ceea ce duce la o dezvoltare intelectuală slabă. 

Lipsurile din copilărie se pot resimți și in anii adolescenței (12-16 ani) copii hrăniți 

necorespunzător, în comparație cu ceilalți, fiind mai scunzi, scăzuți în greutate, agresivi, etc. 
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  O concluzie finală ar fi aceasta: cu un program nutritiv bine format putem crește un corp 

sănătos cu o minte sănătoasă. 
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 Direcţia de Sănătate Publică a judeţului Braşov a adaptat un index de sănătate al şcolii în 

urma unui studiu publicat de CDC Atlanda SUA, iar din cercetările realizate au rezultat 

următoarele: 

- între 40 şi 62% din elevii de gimnaziu şi liceu nu practică o activitate fizică de intensitate 

medie de cel puţin 30 de minute pe zi 

- sărind peste gustarea de dimineaţă capacităţile intelectuale ale copiilor vor fi afectate timp 

îndelungat 

- procentul elevilor care suferă de obezitate este cuprins între 1- 5 %, din rândul celor 10,5% 

supraponderali 
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- 7,4% din elevii de liceu sunt hipertensivi  

- 9,5% din elevi au hipercolesterolemie 

 În 1997, Reţeaua Europeană a Sănătăţii promovează sănătatea prin programe pilot în 37 de 

tări, iar la ultima evaluare la acest program aderaseră 162 742 de şcoli.  

 Politicile globale ale OMS privind sănătatea, sintetizate în programul “Sănătate până în anul 

2000” au fost continuate şi proiectate pentru “Regiunea Europeană până în secolul XXI“ în 

programul  Health 21, stabilind 21 de ţinte nu ca listă, ci ca o esenţă care formează un cadru de 

inspiraţie şi acţiune pentru toată regiunea. Obiectivele 3 şi 4 se referă la copii şi tineri. Obiectivul 3 

urmăreşte un debut în viaţă sănătos, prin investiţii în sănătatea copiilor antepreşolari şi şcolari, prin 

proiectul “ Investind din vreme în sănătate vom beneficia de ea mai târziu”. Greutatea este un 

semn al deprivării şi reprezintă o acumulare de factori de risc. Lipsa sprijinului emoţional în 

această perioadă poate determina o traiectorie nefavorabilă, care creşte riscul unei sănătăţi precare 

fizice şi psihice şi poate reduce semnificativ randamentul funcţiilor fizice, intelectuale şi 

emoţionale. În obiectivul 4, se urmăreşte sănătatea tinerilor. Pentru ca reducerea consecinţelor 

consumului de droguri, a fumatului, a sarcinilor nedorite, a  bolilor cu transmitere sexuală 

determină de asemenea o ameliorare a sănătăţii proprii cu consecinţe favorabile asupra vieţii de 

adult. 

 Un studiu realizat la finele anului trecut de către Centrul de Asistentă Psihopedagogică Deva 

a relevat legătura directă dintre alimentaţia necorespunzătoare (aport prea mare de carbohidraţi, 

grăsimi saturate, etc.) şi hiperactivitatea elevului, cu implicaţii asupra randamentului şcolar. 

 Un studiu britanic apărut în revista The Lanet arată că aditivii alimentari cresc nivelul de 

hiperactivitate în rândul copiilor între 3 şi 9 ani. Teste făcute pe 3000 de copii arată diferenţe 

semnificative de comportament între cei care consumă alimente cu aditivi şi cei care mănâncă 

natural. Cercetătorii de la Universitatea Southampton din Mare Britanie au studiat comportamentul 

a două grupe diferite de copii. Primii au consumat un suc cu aditivi alimentari de tipul celor care 

sunt întâlniţi frecvent în alimentaţie. Sucul fusese “îmbunătăţit” cu mai multe tipuri de E-uri:  

E 211, E 110, E 122, E 102, E 124, E 104, şi E 129.  A doua grupă a primit doar suc natural de 

fructe. S-a observat că cei din prima categorie aveau probleme de hiperactivitate, adică se încadrau 

în rândul celor care suferă de sindromul ADHD (Deficit de atenţie/tulburare hiperkinetică). ”Am 

identificat un efect nefavorabil al aditivilor alimentari asupra comportamentului hiperactiv al 

copiilor între 3 şi 8-9 ani”, afirma Jim Stevenson, unul dintre cercetători. 
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Numărul copiilor bolnavi de ADHD s-a triplat în ultimii 25 de ani în SUA, iar în Franţa 

unui copil din 400 i se administrează medicamente pentru că este hiperactiv. În România 

sindromul ADHD afectează 3-7% din copiii de vârstă şcolară, potrivit unei statistici de anul trecut. 

 Cu puţin timp înainte de începerea anului şcolar 2007-2008, publicaţia Obesity aducea în 

faţa părinţilor problema obezităţii la copii. Potrivit unui studiu recent, copiii obezi lipsesc mai mult 

de la şcoală decât cei cu greutate normală. Obezitatea reprezintă o cauză importantă a 

absenteismului şcolar. Copiii obezi ajung să lipsească de la şcoală peste 12 zile pe an, semnalează 

Gary Foster, directorul Centrului Obezităţii din cadrul Templeton University (Philadephia). Acesta 

este coordonatorul primului studiu privind legătura dintre obezitate şi absenteismul şcolar, se 

precizează într-un articol apărut în ediţia din august a publicaţiei Obesity.  

 Gary Foster şi echipa sa au monitorizat 1069 de elevi din clasele primare. La începutul 

anului şcolar, elevii au fost cântăriţi şi împărţiţi în funcţie de greutatea corporală în patru categorii: 

subponderali, normoponderali, supraponderali şi obezi. La sfârşitul anului şcolar, autorii studiului 

au constatat că elevii supraponderali şi obezi au absentat până la 12 zile de şcoală, cu două-patru 

zile mai mult decât cei cu greutate normală. Cercetătorul susţine că elevii obezi absentează de la 

şcoală atât din motive psihologice, cât şi medicale. Pe de o parte, obezitatea favorizează apariţia 

unor probleme de sănătate în rândul copiilor, precum astmul sau diabetul de tip 2, iar pe de altă 

parte, copiii obezi nu au încredere în ei, se simt complexaţi şi respinşi de ceilalţi colegi din cauza 

înfăţişării lor. Or, elevii marginalizaţi lipsesc de la şcoală tocmai pentru că nu se simt bine în 

mediul respectiv. 

 “Acest studiu sugerează că programele pentru prevenirea obezităţii în rândul elevilor au rolul 

de a proteja sănătatea copiilor şi în plus, de a îmbunătăţi rezultatele şcolare ale acestora” se mai 

arată în articol. Autorii studiului încurajează părinţii să adopte în familie un regim de viaţă 

echilibrat: alimentaţie sănătoasă, activitate fizică, limitarea timpului petrecut în faţa televizorului 

sau a calculatorului. 

 Un număr important de studii în domeniu au arătat că apetitul poate fi stimulat  de 

sentimente cum ar fi îngrijorarea, frustrarea, furia, ostilitatea, vina sau respectul de sine scăzut. 

Mâncatul poate fi pentru unele persoane un refugiu şi o modalitate de a trece peste toate aceste 

emoţii negative. 

 De aceea, este foarte importantă educația alimentară și oferirea unor informații despre 

drepturile consumatorilor, astfel încât tinerii să fie preveniți și învățați care sunt alternativele 

corecte. 
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Propunem în continuare un model chestionar pe care l-am folosit ca modalitate de analiză a 

nevoilor pentru derularea unor activități de promovare a sănătății: 

  

 

CHESTIONAR 

 

Numele: 

Vârsta: 

Clasa:  

Înălţimea: 

Greutatea: 

 

1. Ai luat micul dejun azi?             DA   NU  

2. Ce ai mâncat la micul dejun?  

 a. Cereale          b. Fructe ________________  c. Clătite     d. Ouă     e. Alt răspuns: 

____ 

3. Crezi că este important să mănânci în fiecare dimineaţă?          DA   NU  

4. Urmezi un regim alimentar indicat de medic?                            DA   NU  

5. În general iei micul dejun acasă?                       DA   NU 

6. Preferi pentru gustarea de la şcoală:  

 a. sandvich preparat în casă            b. produse fast food           c.dulciuri  

7. Cât de des consumi fructe?  

            a. Zilnic                            b. La 2-3 zile                          c. O dată pe săptămână    

 

8. Indică ordinea în care preferi carnea (prin cifre de la 1 – 4, în care 1 înseamnă “Cel mai 

mult” şi  4  “cel mai puţin”): 

          a. peşte                  b. vită                     c. porc                      d. pui      

9. Cât de des mănânci cartofi  prăjiţi? 

         a. zilnic                                 b. la 2-3 zile                     c. o dată pe săptămână  

         d. rar                                     e. niciodată   

10. În afara orelor de educaţie fizică,  practici: 

  a.un sport la club                                   b. jocuri sportive cu prietenii    

 c. mersul pe jos                                    d. nu practic activitate fizică     
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11.   Cât de des mănânci dulciuri? 

          a. zilnic         b. de 2-3 ori pe săptămână      c. o dată pe săptămână          d. niciodată 

12. Ce fel de pâine mănânci mai des?  

 a. pâine albă    b. pâine neagră    c. pâine de secară   d. alt răspuns:  

 ___________________________________________________________ 

13. De câte ori pe zi bei lapte?  

 0          1          2          3          4          de mai multe ori    alt răspuns: _____________ 

14. Care sunt legumele tale preferate?  

  morcovii    roşiile  mazărea  varza  altele ________________________________ 

15. Ce legume nu mănânci? ___________________________________________ 

16. Mănânci legume crude?     DA   NU 

17. Îţi plac fructele?                  DA   NU 

18. Care sunt fructele tale preferate? __________________________________________ 

19. Mănânci fructe la micul dejun?             DA   NU 

20. De câte ori pe zi mănânci fructe proaspete?   

 0          1          2          3          4          de mai multe ori 

21. Ce sucuri de fructe bei? _________________________________________________ 

22. Câte ore dormi pe noapte?_______________________________________________ 

23. Numeşte o mâncare bună din cele pe care le mănânci: 

 ____________________________________________________________________ 

24. Ce gustări mănânci cel  mai des?  

  brânză    nuci    fructe     dulciuri (bomboane)    legume    produse de patiserie 

25. Ce bei cel mai des? 

  sifon    suc de fructe    lapte    apă    ceai  altele: _______________________ 

26. Îţi place sarea pe mâncare?   DA   NU 

27. Crezi că multă sare îţi poate face rău?   DA   NU 

28. Consideri că mâncărurile sau băuturile pe care le consumi îţi fac bine?  DA   NU 

29. Consideri că greutatea ta este:   bună      prea mare    prea mică 

30. Există alimente care sunt “la modă”?_______________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

31. Consideri că mănânci sănătos?    DA   NU 

32. De câte ori mănânci pe zi? ______________________________________________ 

33. La ce oră iei prânzul?___________________________________________________ 
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34. La ce oră iei ultima masă? _________________ 

35. Consideri că este important să mănânci sănătos?  DA   NU 

 Argumentează răspunsul: ___________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________

__________ __________________________________________________________ 

Îţi mulţumesc! 

  

 

Bibliografie: 

1. http://dspjbv.rdsbv.ro/sectii/scolara/mediuscolar/indexdesanatateascolii.pdf 

2. http://www.herbalplus.ro/noutate-obezitatea-si-scoala-40.html 

3. http://adolescence.3x.ro/In%20line%20frame/Chestionar.htm 

 

 

 

ALIMENTE DE POST 

 

Prof. Cobzaru Daniela 

Şcoala Gimnazială Specială Sanatoriu Mangalia 

 

Să începem cu fructele şi legumele, pentru că şi ele au etichete. Fructele şi legumele de la 

supermarket au un cod de 4 sau 5 cifre care îţi spune dacă produsul este convenţional, bio sau 

modificat genetic. De exemplu, un măr care are un cod format din 4 cifre este crescut în mod 

convenţional şi posibil contaminat cu pesticide sau substanţe fertilizante. Dacă mărul are un cod 

format din 5 cifre şi prima cifra este 9, atunci el  este bio, iar daca prima cifră este 8, atenţie, este 

modificat genetic. 

Când vedem pe etichetă cuvinte cheie care fac afirmaţii în legatură cu sănătatea , putem 

verifica comparând cu ceea ce ne este spus despre conţinut. Nu trebuie să ne lăsăm păcăliţi de 

logo-uri colorate şi cuvinte savante, trebuie să verificăm. Astfel: 

-fără grăsime înseamnă  0,5 sau mai puţine grame de grăsimi  pe porţie 

-light/ semidegresat/ sărac în grăsimi nu trebuie să depăşească 1,5 % grăsime 

http://dspjbv.rdsbv.ro/sectii/scolara/mediuscolar/indexdesanatateascolii.pdf
http://www.herbalplus.ro/noutate-obezitatea-si-scoala-40.html
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-menţiunea de „fără colesterol” admite  maxim 2 mg  colesterol şi 2 g sau mai puţin de grăsimi 

saturate de porţie. 

Pentru a preveni: 

- bolile cardiace – alimentul trebuie să fie sărac în grăsimi, grăsimi saturate şi colesterol 

- hipertensiunea  arterială- alimentul  trebuie să aibă un conţinut scăzut de sodiu (în general, în 

aceste cazuri, specialiştii recomandă  multe  fructe şi legume, produse cu conţinut scăzut de 

grăsimi saturate şi nesaturate, colesterol şi care conţin cel puţin 0,6 g fibre /porţie. 

Persoanele care ţin post trebuie să citească foarte atent etichetele alimentelor. Deseori, 

produsele vegetale ascund ingrediente „de dulce”. Dacă alegem şnitele, pateu ori salam din soia, 

pot conţine cazeină, praf şi derivat de ou, albumină şi zer care, în mod sigur, nu sunt de post. 

Colorantul roşu carmin sau acidul carminic, numit adesea E 120, este de origine animală. 

Astfel, cumpărătorul este păcălit ca în locul unui produs de post să cumpere un produs de origine 

animală. Şi cozonacul  a ajuns să fie „de post”, cu toate că se face cu ouă. 

În concluzie, în zilele de post să consumăm legume şi fructe, nuci, ciuperci, seminţe, să 

verificăm etichetele şi să nu uităm că postul alimentar, care  este doar  o latură a postului religios, 

asigură detoxifierea organismului. Urzicile, salata verde, ştevia, sunt foarte gustoase şi sunt  bine 

venite  pe mesele noastre oricând, mai ales acum când ieşim din anotimpul rece şi avem nevoie de 

vitamine. 

 

Bibliografie: 

1. www.csid.ro   

2.  www.farmaciata.ro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.csid.ro/
http://www.farmaciata.ro/
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ȘTII CE MĂNÂNCI? CITEȘTE ETICHETELE! 

 

Prof. Ing. Colțea Cristina 

Liceul Tehnologic “Duiliu Zamfirescu” Dragalina-Călărași 

 

 

Produsele alimentare trebuie să respecte normele de etichetare, de prezentare şi de 

publicitate făcute în privinţa lor. Aceste norme sunt armonizate în cadrul Uniunii Europene pentru 

a permite consumatorilor europeni să aleagă în cunoştinţă de cauză precum şi pentru a elimina 

obstacolele care pot împiedica libera circulaţie a produselor alimentare şi condiţiile de concurenţă 

inegale. 

Etichetarea produselor alimentare trebuie să conţină anumite menţiuni obligatorii. Aceste 

menţiuni trebuie să fie uşor de înţeles şi uşor vizibile, lizibile şi să nu poată fi şterse. Anumite 

menţiuni trebuie să figureze în acelaşi câmp vizual.  

Menţiunile obligatorii acoperă: 

1) denumirea de comercializare; 

2) lista ingredientelor care sunt enumerate în ordinea descrescătoare a ponderii lor şi sunt desemnate 

prin denumirea lor specifică.  

În anumite situaţii, menţionarea ingredientelor nu este solicitată în cazul: 

 fructelor şi legumelor proaspete; 

 apelor gazoase; 

 oţeturilor de fermentaţie; 

 brânzeturilor, untului, laptelui şi smântânii fermentate; 

 produselor care conţin numai un singur ingredient, cu condiţia ca denumirea de comercializare să 

fie identică cu numele ingredientului sau să permită stabilirea naturii ingredientului fără riscul de a 

fi confundat. 

Anumiţi aditivi şi anumite enzime nu sunt considerate ingrediente; este vorba de componenţii 

care sunt utilizaţi ca auxiliari tehnologici sau care sunt conţinuţi într-un ingredient fără a mai 

îndeplini nicio funcţie tehnologică în produsul finit; 

3) cantitatea ingredientelor sau a categoriilor de ingrediente exprimată în procente.  

4) cantitatea netă exprimată în unităţi de volum pentru produsele lichide şi în unităţi de masă pentru 

celelalte produse.  
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5) data de valabilitate minimă. Această dată este compusă din indicarea zilei, lunii şi anului, cu 

excepţia produselor alimentare a căror valabilitate este mai mică de 3 luni (indicarea zilei şi a lunii 

este suficientă), produsele alimentare a căror valabilitate este mai mare de 3 luni, dar nu depăşeşte 

18 luni (indicarea lunii şi a anului este suficientă) sau a căror valabilitate este mai mare de 18 luni 

(indicarea anului este suficientă).Data de valabilitate este precedată de menţiunea „A se consuma 

de preferinţă înainte de …”, atunci când data conţine indicarea zilei sau „A se consuma înainte de 

sfârşitul …”, în celelalte cazuri. 

Menţionarea datei de valabilitate nu este cerută în cazul produselor următoare: 

 fructele şi legumele proaspete care nu au făcut obiectul vreunor tratamente; 

 vinurile şi băuturile care conţin 10 % sau mai mult alcool în volum; 

 băuturile răcoritoare nealcoolice; 

 sucurile din fructe şi băuturile alcoolice în recipiente individuale de mai mult de cinci litri, 

destinate a fi livrate colectivităţilor; 

 produsele de panificaţie şi de patiserie care, prin natura lor, sunt consumate în mod normal într-un 

răstimp de douăzeci şi patru de ore după fabricare; 

 oţetul; 

 sarea de bucătărie; 

 zaharurile în stare solidă; 

 produsele de cofetărie care constau aproape exclusiv din zaharuri aromatizate şi/sau colorate; 

 gumele de mestecat; 

 dozele individuale de glazuri alimentare. 

În cazul produselor alimentare foarte perisabile, data de valabilitate minimă se înlocuieşte cu 

data limită de consum; 

• condiţiile speciale de conservare şi de utilizare; 

• denumirea sau firma şi adresa fabricantului sau a celui care ambalează produsul sau a unui 

vânzător stabilit în interiorul Comunităţii.  

• locul de origine sau de provenienţă, în cazurile în care omiterea acestei menţiuni ar putea 

induce consumatorul în eroare; 

• modul de folosire trebuie indicat, în cazul în care omiterea sa nu ar permite o folosire 

potrivită a produsului alimentar; 

• menţiunea titlului alcoolmetric pe unitatea de volum pentru băuturile care conţin mai mult de 

1,2 % alcool în volum. 
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Citirea etichetei ne ajută în alegerea unor alimente care alcătuiesc o dietă sănătoasă. 

Adoptarea unei diete sanatoase ne poate ajuta in contracararea factorilor de risc care ne predispun 

la anumite boli. De exemplu prea multe grasimi saturate si colesterol pot duce la cresterea 

colesterolului (un factor de risc in bolile cardiovasculare). Prea mult sodiu poate provoca 

hipertensiune arterială (factor de risc în atacul de cord şi accidentul vascular cerebral). 

Putem să ne bazăm pe etichetă? 

Pentru a putea evalua calitatea unui aliment şi raportul calitate/preţ, înainte de a îl cumpăra 

este absolut necesar să citim eticheta aplicată în mod obligatoriu pe ambalaj. Trebuie să ştim că 

atributele calitative senzoriale şi nutriţionale depind de calitatea ingredientelor, aditivilor, aromelor 

utilizate în fabricarea alimentului, precum şi de tehnologia de fabricaţie a acestuia (alimente supuse 

procesului de prăjire, cu adaos de sare şi grăsimi, în special grăsimi animale sau artificiale – 

margarină, alimente bogate în zaharuri, îndulcitori artificiali, conservanţi, coloranţi). 

Pentru o cât mai bună alegere a produselor şi evitarea alimentelor cu potenţial alergen, 

evită aditivii cu denumiri greoaie. Unii producători evită să treacă denumirea alfanumerică de tip E 

tocmai pentru a nu speria consumatorul, trecând doar denumirea chimică. O menţiune este faptul 

că nu toţi aditivii sunt nocivi. Coloranţii  naturali de tipul celor obtinuţi din sfeclă roşie sau 

edulcoranţi obţinuţi din ştevie  sunt inofensivi din punctul de vedere al acţiunii asupra 

organismului. 

Există şi ingrediente menţionate în lista de ingrediente care însă pot avea un impact negativ 

asupra stării de sănătate: 

 caragenanul: este cunoscut sub denumirea de E 407 şi conţine factori co-cangerigeni. Acesta 

descompus în colon duce la factori cu acţiune procancerigenă. 

 dextroza: este o substanţă cu zaharuri cu absorbţie rapidă. Este bine să evitaţi consumul 

produselor care conţin dextroză pentru că pot contribui la apariţia diabetului.  

 siropul de porumb: este cunoscut şi sub denumirea de „high fructose corn syrup“. Reprezintă o 

formă de zahăr greu absorbabilă şi care favorizează depunerea de grăsimi, ducând în timp la 

creşterea nivelului de colesterol. 

 gelatina: colagenul este o gelatină din zgârci fără nici o proprietate nutritivă. Persoanele cu nivel 

plasmatic crescut al acidului uric ar trebui să nu folosească produsele care conţin gelatină pentru a 

evita apariţia unui atac de gută. 

 nitriţii: pot determina afecţiuni tiroidiene, dar cel mai redutabil efect negativ este cel 

procarcinogenetic. 
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 îndulcitorii artificiali: cei mai cunoscuţi sunt aspartamul (E 951), acesulfam K (E 950), zaharina, 

ciclamaţii (E 952) şi sucraloza (E 955). Principalul efect advers al acestor îndulcitori este chiar 

apariţia obezităţii prin activarea senzorului de glucoză şi creşterea capacităţii intestinului de a 

absorbi mai mult zahăr. Practic, prin administrarea unui îndulcitor păcăleşti creierul că îi oferi o 

porţie de zahăr şi creierul pentru a primi zahărul promis va creşte pofta de dulce. 

 uleiul vegetal parţial hidrogenat: este un ulei obţinut în urma unui proces de hidrogenare 

parţială, chiar dacă pe ambalaj poate apărea uneori scris „0% grăsimi trans” 

Menţionarea alergenilor 

Dacă alimentul conţine ingrediente sau substanţe alergene (ex.: soia, arahide, lapte, ouă, muştar 

etc.) sau contraindicate celor cu intoleranţe alimentare (lactoză, gluten, fenilalanină etc.), acestea 

trebuie menţionate într-o etichetă distinctă.  

Eticheta nutriţională 

În cazul menţiunilor de sănătate, existente pe ambalajul unui aliment, eticheta nutriţională 

devine obligatorie (conform Regulamentului UE 1924-2006). Aceasta trebuie să prezinte 

conţinutul în nutrienţi raportat la 100 g de produs şi la o porţie. 

Eticheta nutriţională precizează valorile energetice şi cantităţile de grăsimi, glucide, 

proteine, vitamine, fibre alimentare şi săruri minerale exprimate procentual raportat la doza zilnică 

recomandată şi valoarea calorică. 

Cunoscând aceste date ne putem feri de câteva alimente care ne pot înşela, crezând că vom 

cumpăra un produs sănătos potrivit pentru dietă: 

 cerealele rafinate: sunt produse intens prelucrate și bogate în zaharuri. Chiar dacă sunt îmbogăţite 

cu îndulcitori artificiali, în timp determină şi ele apariţia obezităţii. Aceste cereale sunt sărace în 

fibre şi minerale, putând avea efecte nocive asupra digestiei. Pentru o alimentaţie echilibrată sunt 

de preferat cerealele integrale de tip müsli. 

 sucurile din fructe „fără zahăr adăugat“: un suc natural conţine mai multe calorii faţă de unul 

sintetic (exceptând variantele light), dar chiar şi fructele au propriul lor conţinut de zahăr. De 

exemplu, un pahar de fresh de portocale are peste 100 kcal şi este sărăcit de fibre faţă de fructul în 

sine, determinând absorbţia zaharurilor mai rapid. O categorie de sucuri şi mai dăunătoare siluetei 

o reprezintă sucurile obţinute „din fructe naturale”. Aceste sucuri pot să nu conţină decât cantităţi 

infime din fructul respectiv, insignifiante drept aport nutriţional. Companiile producătoare sunt 

obligate să treacă fiecare ingredient, însă nu şi procentul în care se regăseşte fiecare ingredient. 
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 dulciurile „diet“: aceste dulciuri nu sunt recomandate pentru persoanele care doresc să slăbească, 

ci pentru persoanele diabetice care nu pot metaboliza zahărul. Dacă  citim eticheta vom descoperi 

că pot conţine o cantitate mai mare de calorii faţă de versiunea cu zahăr. 

 produsele cu multe ingrediente: dacă lista de ingrediente a unui produs este interminabilă şi nu 

ştii ce reprezintă majoritatea acestor ingrediente, mai bine abandonezi produsul la raft şi te 

orientezi spre altceva. 

 produse fără gluten: glutenul este o proteină care se găseşte în cereale precum grâu şi secară şi 

poate dăuna persoanelor care suferă de boală celiacă sau intoleranţă la gluten. Aceste produse sunt 

recomandate persoanelor care au nevoie de ele, nu sunt produse create pentru curele de slăbire. 

Varianta de cereale fără gluten conţine o cantitate mai mică de fibre, dăunând astfel procesului de 

slăbire. În acest caz sunt indicate cerealele integrale pentru un aport echilibrat de fibre şi nutrienţi. 

 produse fără colesterol: dacă pe eticheta unui produs scrie că aportul de colesterol este zero nu 

înseamnă că nu are deloc colesterol. Produsele considerate ca fiind fără colesterol trebuie să aibă < 

2 mg per porţie, în timp ce produsele pe care se specifică un conţinut caloric redus au în realitate < 

25 mg per porţie. Colesterolul se găseşte doar în produsele de origine animală, fiind produs de 

ficat. Dacă observi astfel pe eticheta unui ulei vegetal „fără colesterol“, acest lucru nu are nici o 

importanţă de fapt. 

 produse organice: dacă la început aceste produse erau naturale, între timp acest lucru s-a 

modificat. Dacă un aliment este menţionat ca organic înseamnă că 95% din ingrediente nu au fost 

tratate cu pesticide. Dacă pe etichetă se specifică din ingrediente organice, atunci proporţia 

ingredientelor se reduce la 70%. 

De multe ori nu dăm o importanţă adecvată citirii etichetelor, chiar dacă acestea conţin 

toate datele prevăzute de lege. Acest lucru se întâmplă datorită dificultăţilor în decriptarea și 

diferenţierea informaţiilor înscrise, practic în diferenţierea publicităţii de realitatea produsului.  

În condiţiile globalizării schimburilor de alimente şi în virtutea drepturilor consumatorului, 

hrana şi calitatea acesteia sunt priorităţi actuale şi stringente. Este foarte importantă o lectură a 

calităţii alimentului şi o informare adecvată asupra fiecărui produs înainte de a-l consuma. 

   Citirea etichetei ne ajuta in alegerea unor alimente care alcatuiesc o dieta sanatoasa. 

Adoptarea unei diete sanatoase ne poate ajuta in contracararea factorilor de risc care ne predispun 

la anumite boli. 
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FIERUL - MINERAL IMPORTANT PENTRU ORGANISM 

 

Prof. Cozma Iuliana 

Şcoala Gimnazială Nr. 3 Mangalia-Constanţa 

 

 Fierul reprezintă un microelement ce se găseşte în toate celulele corpului. Importanţa lui 

pentru organism derivă din faptul că peste 65% din total intră în structura hemoglobinei din 

hematii (proteină cu rol esenţial în transportul oxigenului către celule şi ţesuturi). 

 Organismul uman are nevoie de un aport consecvent şi crescut de fier pentru a-şi putea 

îndeplini funcţiile. Fierul trebuie să existe în permanenţă şi la un nivel cât mai ridicat deoarece 

funcţiile sale sunt multiple: transportă oxigenul către ţesuturi, transportă diverse substanţe chimice 

implicate în metabolismul energetic, are acţiune antioxidantă şi este implicat în promovarea 

creşterii şi dezvoltării armonioase, în menţinerea imunităţii la niveluri optime şi asigurarea funcţiei 

reproductive. Fierul se găseşte în organism în structura hemoglobinei şi mioglobinei (proteina din 

muschi) şi a diverselor enzime hepatice. 

 Surse naturale de fier 

 Fierul din alimente nu se absoarbe în întregime, ceea ce însemnă că doar o parte din el 

ajunge în sânge, restul eliminându-se prin fecale. Gradul de absorbţie al fierului este diferit în 

funcţie de individ, dar şi de starea de sănătate a fiecăruia.  În general sursele vegetale au un grad de 

absorbţie de 7-30%, iar cele de origine animală de 15-45%. Dacă organismul funcţionează bine şi 

dacă nu se înregistrează carenţe în fier, cu ajutorul unei alimentaţii echilibrate , se poate asigura 

necesarul zilnic, fiind suficient dacă din intestin se absoarbe 2 mg de fier. 

http://www.sfatulmedicului.ro/analize/electroforeza-hemoglobinei_399
http://www.sfatulmedicului.ro/Suplimente-nutritive/antioxidantii_1439
http://www.sfatulmedicului.ro/Suplimente-nutritive/enzimele-si-organismul-uman_1225
http://www.bioterapi.ro/alimentatie/index_alimentatie.html
http://www.bioterapi.ro/aprofundat/index_aprofundat_aparate_si_sisteme_si_boli_sistemul_circulator.html#sangele
http://www.bioterapi.ro/aprofundat/index_aprofundat_index_enciclopedic_terapeuticAbsorbtie.html
http://www.bioterapi.ro/vegetale/index_vegetale.html
http://www.bioterapi.ro/alimentatie/index_alimentatie.html
http://www.bioterapi.ro/aprofundat/index_aprofundat_index_enciclopedic_terapeuticAdsorbant.html
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 Este bine să se ştie că absorbţia fierului creşte în prezenţa vitaminei C, şi că alimentele 

preparate în vase de fier, îşi îmbogăţesc compoziţia în acest element. 

 Prezentăm mai jos cele mai bogate surse de fier, în ordinea descrescătoare a conţinutului lor 

în acest metal. 

 ÎN FIER 

SURSE ALIMENTARE 

NATURALE BOGATE 

CONŢINUT 

(mg/100g) 

CANTITATE POTENŢIAL 

ABSORBABILĂ (mg/100g) 

  Ficat   12   2,5 - 5 

  Caviar   11   2 - 5 

  Mac (semiţe)     9   2 - 4 

  Coacăze negre     8,5   1,5 - 2,5 

  Soia, 

 linte 
    7,5   1 - 2 

  Gălbenuş de ou     7   1,5 - 3 

  Urzică, 

  Pătrunjel-rădacină, 

  Fasole boabe 

    6,5   1 - 2 

  Spanac, măcriş, alune     5,5   0,75 - 1,75 

  Mazăre galbenă, 

  Dovleac-seminţe 
    5   0,5 - 1,5 

  Ciuperci     4,7   0,5 - 1,5 

  Caise uscate, 

  migdale, 

  cereale germinate 

    4,5   0,5 - 1,25 

  Smochine uscate, 

  stafide, 

  cereale integrale, 

  fulgi de cereale 

    3,5   0,25 - 1 

  Ou     3,3   0,7 - 1,5 

  Carne     3   0,5 - 1,25 

  Arahide, 

  nuci 
    2,5   0,25 - 0,75 

 

http://www.bioterapi.ro/alimentatie/index_alimentatie_clasificarea_alimentelor_alimente_cu_proteine_complete_carnea_icrele.html
http://www.bioterapi.ro/aprofundat/index_aprofundat_index_enciclopedic_botanicMacul_de_gradina.html
http://www.bioterapi.ro/vegetale/index_vegetale_seminte_oleaginoase_semintele_de_mac.html
http://www.bioterapi.ro/vegetale/index_vegetale_leguminoase_lintea.html
http://www.bioterapi.ro/alimentatie/index_alimentatie_clasificarea_alimentelor_alimente_cu_proteine_complete_oul_de_gaina.html#galbenus_de_ou
http://www.bioterapi.ro/vegetale/index_vegetale_ciuperci_comestibile.html
http://www.bioterapi.ro/alimentatie/index_alimentatie_clasificarea_alimentelor_alimente_cu_proteine_complete_oul_de_gaina.html
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 Deficitul de fier 

 Fierul se găseşte în organism sub două forme: circulantă şi de depozit (când este încorporat 

în proteinele feritină şi hemosiderină). Prin realizarea depozitelor, organismul previne eventualele 

dezechilibre ce pot să apară acut. Dacă, însă, deficitul de fier este pe termen lung şi organismul 

este privat în mod constant de aportul acestui element, depozitele se vor epuiza şi se instalează 

carenţa de fier. 

 Deficitul de fier are ca principală expresie apariţia anemiei feriprive (un tip particular de 

anemie datorat lipsei de fier, în care hematiile sunt de dimensiuni reduse, slab încărcate cu 

hemoglobină şi oxigen). Clinic anemia se traduce prin astenie fizică marcată, dispnee, cefalee, 

iritabilitate, ameţeli sau pierdere ponderală, precum şi prin scăderea rezistenţei la diverse agresiuni. 

Persoanele cu risc crescut de a dezvolta carenţe de fier sunt: femeile în perioada menstruală, 

femeile însărcinate sau aflate în perioada de alăptat la sân. De asemenea, sunt expuşi dezvoltării 

deficitului, pacienţii cu hemoragii intestinale şi digestive (ulcer, eroziuni sângerande, boli 

inflamatorii intestinale), donatorii de sânge, pacienţii cu patologie digestivă, care scade capacitatea 

de absorbţie (rezecţie gastrică, tratament antiacid), cu enteropatie glutenică, vegetarienii şi atleţii 

de performanţă. 

Sugarii şi copiii mici au risc de a se confrunta cu stări anemice atunci când regimurile 

alimentare sunt deficitare în produse fortificate cu fier (mai ales sugarii care încep să aibă o 

alimentaţie diversificată). 

 Până la vârsta de 6-8 luni se consideră că rezervele de fier ale bebelusului sunt suficiente 

pentru a-l proteja faţă de anemii, însă după această vârstă, părinţii sunt sfătuiţi să îi introducă în 

meniu suplimente de fier. În cazul sugarilor alimentaţi la sân această suplimentare nu este 

întotdeauna necesară, deaorece laptele matern este bogat în fier.  

 Spre deosebire de el, laptele de vacă are un conţinut foarte scăzut în fier. În cazul sugarilor 

hrăniţi cu formule de lapte, se recomandă utilizarea doar a celor fortificate cu fier.. 

 Excesul de fier - hipersideremia de cauză alimentară (prin consum în exces de produse 

bogate în fier), datorită uimitoarei capacităţi a organismului de a-şi adapta preluarea digestivă 

(absorbţia) în funcţie de necesar, este foarte rară. Totuşi, această situaţie poate să apară mai ales în 

cazul copiilor dacă se abuzează de suplimente nutritive sau de medicamente ce conţin mult fier.  

Aparitia hipersideremiei este mai frecvent întâlnită în cazul pacienţilor cu hemocromatoză (boală 

genetică în care organismul nu este capabil să regleze absorbţia fierului).  

http://www.sfatulmedicului.ro/Anemiile/anemia-feripriva-prin-carenta-de-fier_913
http://www.sfatulmedicului.ro/Cefaleea-si-migrena/cefaleea_309
http://www.sfatulmedicului.ro/Lauzia/alaptarea_997
http://www.sfatulmedicului.ro/Boli-intestinale/bolile-inflamatorii-intestinale-si-sexul_714
http://www.sfatulmedicului.ro/Boli-intestinale/bolile-inflamatorii-intestinale-si-sexul_714
http://www.sfatulmedicului.ro/Boli-intestinale/bolile-inflamatorii-intestinale-si-sexul_714
http://www.sfatulmedicului.ro/dictionar-medical/hipersideremie_6910
http://www.sfatulmedicului.ro/Boli-genetice/hemocromatoza-diabet-bronzat_915
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Această boală ereditară determină acumularea de fier în ţesuturi, depunerea fiind atât de 

consistentă, încât duce, în unele situaţii la leziuni viscerale, mai ales în ficat şi pancreas (cu 

manifestări de insuficienţă hepatică şi diabet zaharat). Tratamentul unei astfel de boli este 

reprezentat de flebotomie (pacientului i se scoate efectiv sânge, cantitatea fiind comparabilă cu cea 

din cazul donărilor de sânge). Această procedură este indicată în momentul în care nivelul feritinei 

este mai mare de 300mg/litru şi se realizează săptămânal până când această valoare ajunge mai 

mică de 20 mg. 

Simptomatologia pacienţilor cu exces de fier include: oboseală (astenie), pierderea apetitului 

(anorexie), ameţeală, greaţă, vărsături, hiperpigmentare tegumentară (pielea capătă o nuanţă de 

gri). Primele acuze ale excesului de fier sunt epigastralgiile, ca expresie directă a afectării 

stomacului prin erodarea mucoasei gastrice. 

Dacă fierul atinge anumite valori critice, se poate ajunge chiar în stare de şoc. În aceste 

situaţii rare, dar periculoase, este indicată administrarea unui chelator de fier, cum este 

deferoxamina (aceasta îndepărtează fierul în exces, favorizând eliminarea lui urinară). 

 Recomandarile specialistilor 

Tinand cont de faptul ca absorbţia digestivă a fierului este limitată la 10% din disponibilul 

alimentar, înseamnă că aportul trebuie să fie de 10 ori mai mare decât necesarul organismului.  

Raţiile de fier recomandate de către specialişti sunt: 

Sugari şi copii:  

sub 7 luni - 0,27mg/zi 

7-11 luni - 11mg/zi 

1-3 ani - 7mg/zi 

4-8 ani - 10mg/zi 

 

Bărbaţi:  

9-13 ani - 8mg/zi 

14-18 ani - 11mg/zi 

peste 19 ani - 8mg/zi 

 

Femei:  

9-13 ani - 9 mg/zi 

14-18ani - 15 mg/zi 

http://www.sfatulmedicului.ro/dictionar-medical/epigastralgie_3327
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19-50 de ani - 18 mg/zi 

peste 51 de ani - 8 mg/zi. 

 

 

Bibliografie:  

1.  www.sfatulmedicului.ro  

2. www.bioterapi.ro  

       

„ETICHETA – CARTEA DE VIZITĂ A ALIMENTELOR” 

Lecție abordată pe cicluri de dezvoltare psihosomatică a elevilor 

 

Prof. dr. Cozoș Cerasela Liliana 

Liceul Tehnologic “Ion Bănescu” Mangalia-Constanța 

 

 

Sănătatea constituie unul dintre obiectivele cele mai vizate de politicile şi strategiile 

guvernamentale din întreaga lume, dreptul la sănătate fiind unul din drepturile fundamentale ale 

omului. La nivel național a fost inițiat în anul 2001 Programul Naţional "Educaţia pentru sănătate 

în şcoala românească". 

În anul 2004 a fost elaborată programa școlară pentru disciplina opțională “Educație pentru 

sănătate” [1], ca parte integrantă a Programului Naţional "Educaţia pentru sănătate în şcoala 

românească", un instrument util în realizarea la clasă a activităţilor de educaţie pentru sănătate care 

are ca obiectiv genaral promovarea cunoştinţelor corecte privind diverse aspecte ale sănătăţii şi 

formarea de atitudini şi deprinderi indispensabile unui comportament responsabil şi sănătos. 

Programa se adresează cadrelor didactice care doresc să îşi asume roluri de formatori şi facilitatori 

ai dezvoltării armonioase a copilului şi adolescentului, a stării lui de bine şi a unei calităţi 

superioare a vieţii. Cadrul didactic poate utiliza şi armoniza informaţia pe cicluri de dezvoltare, în 

funcţie de nivelul clasei, de dezvoltarea psihosomatică a elevilor şi de particularităţile locale.  

Curriculumul de Educaţie pentru sănătate a fost elaborat în variantă modulară astfel încât 

să ofere utilizatorului o bază flexibilă pentru aplicarea programului naţional Educaţia pentru 

sănătate în şcoala românească, în cadrul orelor de Curriculum la Decizia Scolii (CDȘ) și cuprinde 

module pentru învăţământul obligatoriu şi cel liceal elaborate în coerenţă verticală precum şi 
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orizontală astfel: pentru clasele I/a II-a, clasele a III-a/a IV-a, clasele a V-a/a VI-a, clasele a VII-a/a 

VIII-a, clasele a IX-a/a X-a și pentru clasele a XI-a/ a XII-a. 

 Domeniul Sănătatea alimentației se regăsește în toate aceste module și poate fi privit ca o 

unitate de învățare care poate fi abordată prin conținuturi care armonizează informațiile pe cicluri 

de dezvoltare, în funcţie de nivelul clasei, de dezvoltarea psihosomatică a elevilor şi de 

particularităţile locale. În cadrul acestei unități de învățare, o lecție deosebit de importantă este cea 

despre etichetarea alimentelor și conținutul etichetelor produselor alimentare. 

 Lecția “Eticheta – cartea de vizită a alimentelor” se regăsește în cadrul curriculumului 

prezentat anterior la modulul pentru clasele a V-a/a VI-a. Consider că această lecție ar trebui 

reluată în modulele pentru liceu. Motivația principală constă în faptul că atunci elevii au cunoștințe 

despre organisme modificate genetic, modificări organoleptice, despre metode de transport și 

condiții de depozitare. Un alt motiv, deloc de neglijat, este preocuparea adolescentelor pentru 

diete. Experții de la mai multe instituții universitare și de cercetare au descoperit o asociere între 

inspectarea informațiilor inscripționate pe pachetele produselor și prevenirea obezității. În urma 

demersului, ei au observat că femeile care obișnuiesc să citească etichetele au un indice de masă 

corporal cu 1,49 de puncte mai mic decât cel al femeilor care nu acordă atenție informațiilor. Acest 

lucru se traduce printr-o greutate corporală mai mică cu 4 kilograme. 

 În continuare voi prezenta o posibilă abordare, pe verticală, a lecției despre etichetele 

produselor alimentare. 

 

Clase/Vârste Unitatea Titlul activității didactice Timp 

a V-a/aVI-a 

11-12 ani 
Sănătatea alimentației Eticheta – cartea de vizită a 

alimentelor 
50 min. 

Competențe specifice Obiective operaționale 

1.Identificarea în limbajul cotidian a unor 
noţiunispecifice  educației pentru sănătate 
 

2.Identificarea surselor de informaţie corectă 
în probleme de sănătate 
 

3.Luarea unor decizii responsabile / corecte în 

situaţii de ameninţare a stării de sănătate 
 

4.Valorificarea oportunităţilor de învăţare şi 
aplicarea practică a rezultatelor învăţării 

-să identifice elementele unei etichete; 

-să enumere elementele de identificare și de 
informare marcate pe etichetă; 
 

-să localizeze cele mai importante substanțe 
nutritive pe etichetă; 
 

-să compare etichetele pentru a determina 
dacă un aliment este mai bogat sau mai sărac 
în nutrienți specifici; 
 

-să facă diferența între un gram și un 

miligram. 

IX-XII   

http://www.alphagalileo.org/ViewItem.aspx?ItemId=123998&CultureCode=en
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15-18 ani 

5.Aprecierea efectelor pe termen scurt şi lung 
ale factorilor de risc pentru sănătate 
 

6.Analiza critică a implicaţiilor opţiunilor 
acţiunii umane 
 

7.Realizarea unor conexiuni între cunoştinţele 
dobândite şi aplicarea acestora în 
viațapersonală 
 

-să identifice elementele pe care trebuie să le 
cuprindă eticheta în mod obligatoriu; 
 

-să interpreteze elementele de marcare și 
etichetare a mărfurilor; 
 

-să enumere elementele de identificare și de 

informare marcate pe etichetă; 
 

-să-şi dezvolte capacitatea de a rezolva o 
situaţie-problemă. 

Resurse 

Computere/tablete, videoproiector/tablă interactivă, film didactic care să prezinte modalitatea 
de căutare și identificare a elementelor de pe eticheta unui produs (realizat cu ajutorul soft-ului 

Camtasia Studio), fișe de muncă independentă, fișe de lucru în echipă, mostre de ambalaje, 
planșe. 

Termeni cheie 

Eticheta, ingrediente, valoare nutritivă, masa netă, valabilitate, standarde 

 

 La clasele de liceu activitatea didactică se poate desfășura după următorul scenariu [2]. 

1) Profesorul prezintă elementele de informare și identificare imprimate pe eticheta produselor: 

denumirea produsului, compoziţia, valoarea nutritivă/energetică, producătorul, marca de calitate, 

numărul standardului, data fabricaţiei sau termenul de valabilitate, cantitatea ambalată/masa netă, 

instrucţiuni de utilizare, condiţii de păstrare, simboluri ecologice. 

2) Prezentarea unei planșe cu etichetele unor produse alimentare pe care elevii trebuie să le observe și 

să noteze informațiile de pe ambalaj într-o fișă de lucru individual. 

3) Gruparea informațiilor de pe etichetă în două categorii: informații despre firma producătoare și 

informații despre produs. În această activitate profesorul va folosi preponderent metoda observației 

dirijate și metoda demonstrației cu ajutorul filmului didactic. 

4) În grupe de 4-5 elevi, pe baza unei fișe de lucru în echipă, elevii vor identifica elementele de pe 

eticheta unui produs. Fișa de lucru va cuprinde următoarele sarcini pentru elevi: 

- găsiți pe Internet imaginea unui ambalaj pentru produsul X; 

- identificați produsul pe baza înscrisurilor de pe ambalaj; 

- grupați informațiile înscrise pe ambalajul produsului în două categorii: elemente de identificare și 

elemente de informare. 

5) Prezentarea rezultatelor într-o formă cât mai atractivă, utilizând diferite mijloace, în funcție de 

creativitatea fiecărei grupe. 

6) Autoevaluarea. 
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7) Completarea unui Jurnal cu reflecții în care elevii să scrie considerații personale privind 

desfășurarea activității didactice. 
 

Evaluarea se poate face pe baza următorilor descriptori de performanță [2]: 

1.Aprecierea activității individuale 

 CALIFICATIV 

 20 

Foarte bine 

15 

Bine 

10 

Suficient 

Identificarea 

elementelor 

de pe 

eticheta unui 

produs 

alimentar 

Identifică toate 
elementele conținute 
de eticheta 

produselor și le 
grupează în mod 
corect.  

Identifică majoritatea 

elementelor conținute 
de eticheta 

produselor și le 
grupează în mod 
corect. 

Identifică câteva 
elemente conținute de 
eticheta produselor și 
le grupează în mod 
ambiguu.  

Organizarea 

informaţiei - 
atractivitate  

Informația este bine 
structurată și 
captează atenţia prin 
atractivitate.  

Informaţia este 
structurată, iar 
prezentarea nu 

cuprinde elemente de 

atractivitate.  

Informaţiile oferite 
sunt ambigue.  

 

  

 

2.Aprecierea muncii în echipă 

 

  CALIFICATIV 

  20 

Foarte bine 

10 

Bine 

5 

Suficient 

Lucrul în 
echipă 

Participare 

Întrajutorare 

Participare 

echilibrată din 
partea tuturor 

membrilor 

grupului. Legături 
interactive în 
cadrul grupului  

Membrii 

grupului au avut 

o participare 

echilibrată, cu 
mici probleme 

de comunicare. 

Numai unul din 

grup a lucrat, nu 

a existat 

cooperare. 

 

  

 

 3.Autoaprecierea – punctaj posibil 20. 

 

 Fiecare elev va avea un scor combinat din aprecierea activității individuale + aprecierea 

activității în grup + autoaprecierea. Convertirea scorului în punctaj se face astfel 

5 – între 41-50 puncte 

6 – între 51-60 puncte 

7 – între 61-70 puncte 

8 – între 71-80 puncte 
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9 – între 81-90 puncte 

10 – între 91-100 puncte. 

 

 Bibliografie: 

1. Programe școlare revizuite pentru disciplina opțională Educație pentru sănătate, aprobată cu 

Ordin al Ministrului nr. 4496 / 11.08.2004. 

2. A Future Way For In-Service Teacher Training Across Europe, Project 118766-CP-1-2004-1-

RO-COMENIUS-C21. 

 

 

UN CONSUMATOR INFORMAT  ESTE UN CONSUMATOR 

PROTEJAT 
 

 

Prof. Cuseac Silvia 

Liceul Teoretic “Callatis” Mangalia-Constanţa  

 

În condiţiile globalizării schimburilor de alimente şi în virtutea drepturilor consumatorului, 

hrana şi calitatea acesteia sunt priorităţi actuale şi stringente. Consumatorul secolului al XXI-lea 

este foarte atent la nevoile sale. Confruntat cu o avalanşă de informaţii, înconjurat de branduri care 

îl hărţuiesc cu mesajele lor, consumatorul devine precaut, verifică mai riguros informaţiile primite, 

reacţionează mai puţin intens la stimulenţii promoţionali, şi, în consecinţă, îşi  modifică viziunea 

asupra consumului în general.   

Fără a minimaliza rolul hotărâtor pe care şi-l păstrează calitatea mărfii în procesul 

decizional de cumpărare, atât de bine oglindit într-una din legile tradiţionale ale comerţului -

“marfa bună se vinde singură”- trebuie menţionată şi o altă lege care îşi menţine rolul în condiţiile 

producţiei şi consumului de masă şi care definşte reclama şi publicitatea drept “sufletul 

comerţului”.  

În cadrul pieței, informarea consumatorilor se asigură prin intermediul publicității și al 

sistemului de etichetare. Publicitatea are rolul de a asigura cunoașterea existenței diferitelor 

produse și a sortimentelor acestora, axându-se îndeosebi pe comunicarea noutăților, a diferitelor 

sisteme de ambalare, dozare și condiționare, precum și a sistemului de prețuri. Etichetarea este 

destinata să permită cunoașterea mărcii, a naturii produselor, greutății, prețului, datei limită a 

consumului și a modalităților de folosire, etc. Ținând seama de modul în care se desfășoară 
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acțiunea de informare a consumatorilor, în majoritatea țărilor cu economie de piață sunt formulate 

serioase rezerve, în special în legătură cu informarea efectivă a consumatorului prin publicitate și 

etichetaj. Fenomenul este generat de faptul că scopul publicității, indiferent de forma sub care se 

prezintă, îl constituie asigurarea vânzării produsului sau serviciului, ceea ce apare, din păcate, 

incompatibil cu informarea obiectivă a publicului. Foarte adesea publicitatea și etichetarea au drept 

unic scop sporirea puternică a vânzărilor și, drept urmare, nu fac altceva decât să caute să-i 

inoculeze consumatorului, în mod agresiv, preferințele pentru produsul ce interesează firma 

ofertantă. Cea mai cunoscura forma a publicitatii este reclama, ce vizează atât percepţia  cât şi 

emoţia.    

Noţiunea de reclamă exprimă acţiunea menită să atragă atenţia cumpărătorului potenţial 

asupra unui produs cu scopul de a determina cumpărarea acestuia. Reclama comercială - care 

popularizeză sortimente, modele şi tipuri de mărfuri - reuşeşte să atragă atenţia celor cărora li se 

adresează, făcându-i să reţină mesajul publicitar şi, în cunoştinţă de cauză, să acţioneze, să aleagă 

şi să cumpere. Reclama este o complexă combinaţie dintre economie şi matematică, dintre 

psihologie, estetică şi lingvistică şi a devenit cu timpul un element cheie în succesul unei afaceri.  

În faţa multitudinii de oferte, consumatorul actual îşi validează informaţiile pe care le 

obţine, formându-şi opinia pe baza mai multor surse informative: pe baza experienţei personale 

anterioare, a afirmaţiilor făcute de prieteni şi a afirmaţiilor venite din partea firmelor. Fiecare client 

doreşte ca la cumpărarea unui produs să facă achiziţia cea mai bună şi la un preţ cât mai mic să 

cumpere un produs cât mai bun. Reclamele, ca şi ambalajele, au rolul de a te atrage, de a-ţi face 

cunoscut produsul şi doar rareori de a-ţi oferi informaţii precise. Nu trebuie să ne lăsăm 

întotdeauna influenţaţi de reclamă şi ambalaj, deoarece reclama poate fi adevarată dar şi falsă, iar 

ambalajul mai atrăgător nu conţine întotdeauna un produs mai bun. Astăzi publicitatea din 

România a luat-o într-o direcţie ECO. Privind reclamele, înţelegem că alimentele sunt produse 

dupa reţete tradiţionale şi că băuturile sunt de la munte. Cuvintele şi expresiile din reclame, cum ar 

fi  „tradiţie”, „sănătate”, „natural”  “munte” sau „reţetă originală”, sunt special alese pentru a ne 

face să grăbim pasul spre magazine şi să cumpărăm apa minerală, lactate sau pateuri. La o primă 

vedere, dacă ar fi să dăm crezare ambalajului, toate produsele ar trebui să fie sănătoase, hrănitoare, 

delicioase, absolut necesare şi care ne aduc doar beneficii pentru sănătate.   Toate sunt de la munte, 

din zone ECO unde poluarea n-a ajuns încă. Chiar dacă aerul e mai tare, apa e mai curată şi iarba 

mai verde, produsele nu sunt chiar ECO şi nici nu respectă reţeta sau tradiţia. Indiferent de faptul 

ca am aflat despre un produs dintr-o reclamă sau  de la o prietenă,  comportamentul nostru trebuie 

să fie acelaşi: atenţie şi prudenţă, în momentul în care luam produsul de pe raft. Prin urmare, 
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atenţie la etichete, trebuie să citim  informaţiile despre substanţele conţinute de aceste produse şi 

termenul de valabilitate. 

Suntem ceea ce consumăm? Este o întrebare, pe care mulţi dintre noi şi-o adresează. Da, 

suntem în cazul în care produsele pe care le consumăm transmit informaţii proporţionale cu 

nevoile şi dorinţele noastre. Nu, dacă informarea nu este una corectă, completă şi precisă. Pentru a 

fi ceea ce consumăm trebuie să ne informăm foarte mult deoarece găsirea unui produs potrivit 

nevoilor poate fi uneori o sarcină dificilă.  

Alege produsul numai după ce ai consultat ,,Cartea de vizită‟‟ a alimentului respectiv, adică 

Eticheta. Eticheta reprezintă un punct de atenţionare pentru fiecare produs în parte, recomandându-

l, subliniindu-l, constituind un element informaţional de mare randament estetic şi comercial. 

Eticheta reprezintă orice material scris, imprimat, litografiat, gravat sau ilustrat, care conţine 

elemente de identificare a produsului şi care însoţeşte produsul sau este aderent la ambalajul 

acestuia. Aceasta ajută consumatorul să se informeze rapid în legătură cu un produs. Pe etichetă 

apar, de obicei, caracteristicile alimentului şi în special informaţii asupra naturii, identităţii, 

proprietăţilor, compoziţiei, cantităţii, durabilităţii, originii sau provenienţei produsului, precum şi a 

metodelor de fabricaţie sau de producţie.   

       Nu întotdeauna consumatorul este  informat corect, complet sau precis. Scopul unui 

producător este acela de a obţine profit din ceea ce produce, însă trebuie luată în calcul şi altă 

caracteristică, cea  de  informarea a consumatorului. Aceasta ar trebui să fie principalul obiectiv, 

deoarece, din moment ce clientul are toate informaţiile necesare în legătură cu produsul dorit, 

şansele ca acesta să fie achiziţionat cresc sau scad. Producătorii au luat măsuri şi au găsit noi căi de 

a-şi vinde produsele care nu întrunesc normele sănătăţii, luând ochii cumpărătorilor cu etichete 

care te păcălesc să crezi că faci alegerea potrivită. Consumatorul nu trebuie să îşi asume riscuri în 

momentul achiziţionarii unui produs. Consumatorul trebuie protejat împotriva riscului de a 

achiziţiona un produs sau de a i se presta un serviciu care ar putea să îi prejudicieze viaţa, sănătatea 

sau securitatea ori să îi afecteze drepturile şi interesele legitime.  

         Există comercianţi care îşi practică meseria într-un mod nu tocmai de încredere, încearcand 

să  ofere informaţii false despre produsele lor având ca scop profitul. Acţiunea pe care 

comerciantul o practică este înşelătoare dacă aceasta conţine informaţii false sau dacă induce în 

eroare consumatorul, astfel încât îl determină  să ia o decizie de tranzacţionare pe care altfel nu ar 

fi luat-o. Pentru a evita acest lucru consumatorul trebuie sa aibă în vedere toate informaţiile 

posibile despre produs şi când are o incertitudine să aibă curajul să se adreseze protecţiei 



 

 

„Stil de viață sănătos” – Revistă electronică pentru toate ariile curriculare                              

107 

 

consumatorului, lucru care va ajuta la stoparea acţiunii înşelătoare pe care comerciantul o 

prestează.  

Românii care vor să mănânce fructe şi legume autohtone sunt de multe ori înşelaţi de 

intermediarii din pieţe, cu zâmbetul pe buze. Comercianţii pun etichete pe care scrie produs în 

România, când de fapt mărfurile vin de peste graniţe. S-a ajuns ca produsele de import să fie 

prezentate ca fiind româneşti deoarece intermediarii ştiu că aşa le vând mai repede şi oricum 

nimeni nu îi sancţionează. Avem pământuri curate şi fertile, dar în piaţă găsim mere fără gust, 

asezonate cu diferite substanţe ca să reziste călătoriei din America de Sud şi până aici; iar merele 

noastre, sănătoase şi bune se strică în curtea producătorului.  Ştiaţi că fructele și legumele de la 

supermarket  … au şi ele etichete, un cod de 4 sau 5 cifre pe care  trebuie să învățăm să îl citim.  

Nu este vorba despre codul de identificare a prețului, ci de un cod care îți spune dacă produsul 

respectiv este convențional, bio sau modificat genetic. De exemplu, un măr care are un cod format 

din 4 cifre este crescut în mod convențional și posibil contaminat cu pesticide sau substanțe 

fertilizante. Dacă mărul are un cod din 5 cifre, iar prima cifră este 9, atunci fructul este bio. Atenție 

la fructele sau legumele al căror cod începe cu cifra 8 – au fost modificate genetic. 

 În concluzie, fiind avertizat de presiunile ce se exercită permanent asupra lui, cunoscându-

le substratul şi finalitatea, fiecare consumator îşi va putea găsi propria lui calitate de a judeca şi 

evalua singur, de a se regăsi pe sine însuşi în orice împrejurare, de a nu deveni un simplu figurant 

pe scena economică a societăţii. Totul depinde de timpul şi importanţa pe care o acordăm 

informării, pentru că din moment ce ştim toate lucrurile necesare despre un produs sau despre un 

serviciu nu vom fi nevoiţi să suportăm tu consecinţele. Alimentaţia sănătoasă nu e o chestiune de 

bani, ci mai ales una de informaţie şi de alegere corectă.  Pentru ca lucrurile să decurgă bine, 

trebuie să fim precauţi! 
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TOXICITATEA AMBALAJELOR ALIMENTARE 

 

Profesor David Tatiana 

Liceul Tehnologic ”Henri Coandă” Buzău 

 

Mass media atrage zilnic atenția populației asupra riscurilor la care ne expunem consumând 

alimente industriale, și ne prezintă pe larg substanțele toxice conținute de acestea, precum și 

efectul lor asupra organismului. Cu toții știm că E-urile sunt toxice și că provoacă boli grave, de 

aceea suntem îndemnați în mod constant să verificăm etichetele pentru a ne asigura că alimentele 

noastre nu conțin aceste bombe alimentare. 

Potrivit medicilor și nutriționiștilor, eticheta trebuie să cuprindă informaţii cu privire la 

diverse categorii de indicatori – termen de valabilitate, eticheta compoziţională (lista 

ingredientelor, aditivilor şi aromelor, inclusiv apa trebuie să figureze pe etichetă), etichetă 

nutriţională (conţinutul de nutrienţi raportat la 100 g de produs şi la o porţie), menţiunile privind 

alergenii (soia, arahide, lapte, ouă, muştar, kiwi, linte), indicaţii de păstrare şi preparare sau 

consum, coordonatele precise şi reale ale fabricantului.  Şi asta pentru că, de la carne şi lactate la 

ouă şi derivate din ouă, de la miere de albine şi cereale până la sucuri, alcool şi pâine, alimentele 

pe care le mâncăm zilnic sunt contrafăcute. 

Preocupați de sănătatea noastră și a celor dragi, studiem cu atenție etichetele produselor 

alimentare și încercăm să cumpărăm produse sigure, care să e țină departe de alergii, infecții sau 

alte boli grave, cum ar fi diabetul, cancerul. Însă puțini știu ca există un dușman aprig în 

ambalajele folosite la împachetarea alimentelor. Ambalajele alimentare sunt produse din substanțe 

chimice ce sunt foarte nocive, iar specialiștii ne avertizează că numărul lor este foarte mare: peste 

4000 de substanțe chimice intră în componența ambalajelor alimentare. Prin urmare, pe lângă 

consultarea listei de ingrediente ce intră în compoziția alimentelor, cumpărătorii ar trebui să fie 

atenți și la ambalajul în care sunt împachetate produsele pe care le achiziționează. Substanțele 

chimice conținute pot contamina alimentele, punând astfel în pericol sănătatea noastră.  

 Conform ”Journal of Epidemiology and Community Health”, cercetătorii atrag atenția asupra 

faptului că „oamenii care consumă alimente procesate sau ambalate sunt expuși în mod cronic unui 

nivel scăzut de chimicale sintetice de-a lungul vieții, inclusiv în cele mai sensibile perioade de 

dezvoltare". Printre cele 4000 de substanțe care ar putea periclita sănătatea consumatorilor se 

numără formaldehidele, regăsite în sticlele de plastic în care sunt ambalate apa și băuturile 
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răcoritoare. Această substanță chimică poate fi un factor de risc pentru dezvoltarea cancerului. 

Acestora li se adaugă anumite tipuri de ftalați, bisphenol-A (BPA), despre care un studiu recent a 

arătat că poate fi periculos pentru sănătate, tributil, triclosan sau nonilfenol, substanțe care ar putea 

provoca tulburări endocrine datorită dezechilibrelor hormonale pe care le produc în organism.  

 Îngrijorătoare sunt și rezultatele unui studiu efectuat în Statele Unite ale Americii, unde unul 

din șase copii sau adolescenți este obez. Copiii expuşi la două substanţe chimice foarte des folosite 

în ambalajele alimentare sunt mai predispuşi să fie obezi şi să prezinte simptome de precursori de 

diabet decât copiii mai puţin expuşi la aceste două substanţe, arată această nouă cercetare. 

Cercetătorii au descoperit că nivelul din urină al unui tip de ftalat - cunoscut sub numele de Di-2-

ethylhexylphthalate (DEHP) - ce este folosit pentru a înmuia materialele plastice prezenta o 

legătură cu un risc sporit de rezistenţă la insulină în rândul adolescenţilor. Această substanţă este 

folosită în plasticul pe care este tipărit numărul 3 în interiorul simbolului de reciclare. De 

asemenea, datele obţinute au arătat existenţa unei legături între bisfenolul A (BPA) – substanţă ce 

este folosită pentru a acoperi pereţii de aluminiu ale dozelor de băutură – şi obezitate şi o talie mai 

mare în rândul tinerilor. Prin urmare, medicii americani recomandă evitarea ambalajelor care 

conțin aceste substanțe chimice dăunătoare sănătății. 

 Este bine cunoscut faptul că, odată apa sau sucul terminate, majoritatea persoanelor nu 

aruncă ambalajele, ci le păstrează în gospodărie. Cercetătorii ne sfătuiesc să nu spălăm aceste 

ambalaje de plastic în spălătorul de vase, iar atunci când plasticul este ambalat sau deteriorat 

trebuie aruncat. În ceea ce privește BPA, acesta imită estrogenul în corp, iar copiii cu un nivel mai 

mare de BPA tind să aibă un raport mai mare între talie și înălțime, fiind astfel mai predispuși la 

obezitate. Pe lângă recomandările de evitare ale containerelor ce conțin BPA, medicii ne 

avertizează să nu încălzim la cuptorul cu microunde mâncarea în recipiente de plastic, deoarece 

acest lucru poate duce la scurgerea substanțelor chimice nocive în alimente. 

Aproape toate cutiile de conserve sunt făcute din aluminiu. Ele sunt protejate la interior cu 

un lac care împiedică trecerea ionilor de aluminiu în produs. Insă acest lac cu timpul se poate 

degrada, din cauza acidităţii produsului sau dacă aceste cutii sunt lovite sau zgâriate. Ionii de 

aluminiu duc la modificarea metabolismului, scad cantitatea de calciu şi demineralizează 

oasele. De aici nu e decât un pas până la osteoporoză. Specialiştii leagă de asemenea prezența 

aluminiului în organism şi de alte afecţiuni grave, precum Alzheimer. 

Normele europene obligă producătorii să inscripționeze pe etichetele produselor conținutul, 

valoarea calorică, precum și alte date tehnice. Am învățat să căutăm substanțele periculoase și să le 

http://www.semneletimpului.ro/stirescurta/O-substanta-chimica-din-plastic-ar-putea-creste-riscul-de-avort-spontan-12245.html
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evităm, însă conținutul chimic al ambalajelor nu se regăsește pe etichete. De aceea, trebuie să ne 

documentăm în această privință pentru a ne asigura că rămânem sănătoși. 
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HRANA CRUDĂ ȘI SISTEMUL IMUNITAR. MÂNCAREA CONTEAZĂ! 

 

Prof. Drăgoi Diana 

Școala Gimnazială Nr. 1 Mangalia-Constanța 

MOTTO: ,,SĂ LĂSĂM MÂNCAREA SĂ FIE MEDICAMENT ȘI MEDICAMENTUL 

SĂ FIE MÂNCARE” 

 În Grecia acum circa 400 ani I. Hr., Hipocrate a pus bazele medicinei moderne. El credea 

despre corpul uman că  are capacitate înnăscută de autovindecare. "Mai întâi nu face rău", "Lasă 

mâncarea să îţi fie medicament". 

 Când gătești mâncarea, sistemul tău imunitar reacționează la eaca la o toxină, aceasta își 

schimbă structura când mâncarea e gătită, sângele trece printr-un proces de leucocitoză, unde se 

generează activitate a celulelor albe împotriva mâncării pe care ai consumat-o, deoarece gătind 

mâncarea într-un mod în care corpul nu o mai recunoaşte, o tratează ca pe o toxină, ceea ce nu e 

un lucru bun, mâncarea pe care o consumi trebuie să te hrănească.  

Un doctor elvețian, pe nume Paul Kutschoff, a fost primul care a arătat în 1930 că dacă 

consumi mai mult de 51% din dieta ta mâncare gătită, corpul va reacţiona la ea ca și cum ar fi 

invadat de un corp străin, dr. K a fost primul care a demonstrat că dacă cel puțin 51% din 

mesele tale ar fi crude, nu ai avea leucocitoză, nu ai avea reacţia cu celule albe, aşa că sistemul 

tău imunitar nu ar fi activat cu o alarmă falsă.  
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Deoarece azi ne confruntăm cu atâtea probleme ale sistemului imunitar, trebuie să ne 

asigurăm că măcar 51% din fiecare masă e crudă, pentru a nu mai împovăra sistemul imunitar 

deja împovărat. 

Fitochimicale din hrana vie – alimentație sănătoasă, lupta cu bolile 

Fitochimicalele reprezintă, în ultima vreme, termenul de referintă atunci când se 

vorbește despre nutriție. 

Fitochimicalele sunt chimicale non-nutritive din plante, care au proprietăți de protecție și 

prevenire împotriva bolilor. Acestea sunt nutrienți neesențiali, ceea ce însemnă că nu sunt 

necesare de către corpul uman pentru susținerea vieții. 

 Fitochimicalele sunt componente ale alimentelor naturale, vii și se găsesc din abundență 

în fructe, legume, nuci, semințe sau germeni. 

 O astfel de substanță este sulforafanul, pe care cercetătorii de la Universitatea de 

Medicină John Hopkins au extras-o din broccoli ,substanță care se găsește de asemenea și în 

kale, varza de Brussels sau conopidă. Cercetarea spune că substanța crește performanța 

enzimelor care protejează corpul de agenții cauzatori de cancer. 

De fapt, fitochimicalele lucrează în mai mulți paşi către apărarea organismului împotriva 

cancerului și intervin de fiecare dată când este necesar. 

Iată o listă de câteva astfel de substanțe și sursele lor naturale: 

Broccoli: conține de asemenea fenetilizotiocianat, care previne cancerigenii în a se lega 

de ADN, și indole-3-carbinol care determină estrogenul să se dividă într-o formă nepericuloasă 

de metabolit decât cel legat de cancerul mamar. 

 Varza: pe lângă o cantitate apreciabilă de indole-3-carbinol, varza conține şi oltipraz, 

substanţă care crește activitatea enzimelor care protejează împotriva unei serii de cancere, 

precum și brasinina, despre care s-a demonstrat că apără împotriva tumorilor mamare și de 

piele. 

 Usturoiul și ceapa: conțin sulfide alilice, care “trezesc” enzimele ce detoxifică chimicalele 

cauzatoare de cancer din interiorul celulelor. 

 Ardei iute chilli  (chilli pepper): conțin ecapsaicina care previne moleculele toxice (în 

special cele din fumul de țigară) să se atașaze de ADN, locul unde scânteile se aprind și se 

declanșează cancerul pulmonar sau de alt ordin. 

Citricele şi fructele de pădure: sunt adevărate magazii de flavonoide, care împiedică 

hormonii cauzatori de cancer de a se lipi de celule. 
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Soia: conține gensteină, care se pare că previne tumorile minuscule să se lipească de 

capilarele care transportă oxigen şi nutrienți. Acest lucru poate explica de ce japonezii care se 

mută în vest și se adaptează la o dietă scăzută în soia, ajung să aibă o creștere semnificativă în 

rata cancerului de prostată. 

Roșile: sunt bogate în acid coumaric și acid clorogenic, care blochează formarea de 

nitrozamine cancerigene la nivelul stomacului, ficatului și a vezicii. Căpșunile, ananasul și 

ardeii sunt de asemenea surse bune ale acestor acizi. 

 Cercetările în ce privește fitochimicalele sunt în continuă derulare. O concluzie unanimă 

este în acest moment aceea că alimentele în starea lor pură, hrana vie, conțin factori esențiali nu 

numai în a preveni, dar cât și a vindeca cele mai grave boli, cancerul. 
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,, ALIMENTAŢI-VĂ CU SĂNĂTATE! ” 

 

Prof. Dulău Florina Cristina 

G.P.P Nr. 1-Structură G.P.N Nr. 2 Tinca-Bihor 

 

Motto: ,, Hrana corespunzătoare este adevăratul tău medicament”.   Hipocrate 

 

             Un stil de viaţă sănătos este un mod natural şi armonios de a trăi. Aceasta presupune să 

eviţi toate acele comportamente care pot dăuna în orice fel stării tale de sănătate: consumul de 

substanţe nocive, alimentaţia nesănătoasă, lipsa exerciţiului fizic, stresul, abuzul şi violenţa de 

orice fel. 

http://www.sunt/
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            Un stil de viaţă sănătos este un mod de-a trăi care e în folosul întregii familii. Cei care aleg 

un asemenea stil de viaţă sunt un model pozitiv pentru tot restul familiei, mai ales pentru copii – 

care au totodată ocazia să se dezvolte într-un mediu sănătos. Exemplul dat va contribui la sănătatea 

celor din jur şi îi va ajuta să guste din plin viaţa, acum şi în viitor. 

            În întreaga Europă există dovezi că adoptarea unui mod de trai sănătos îmbunătăţeşte 

calitatea vieţii şi măreşte longevitatea. 

            În multe cazuri, părinţii şi în special mamele asociază noţiunea de copil sănătos cu cea de 

copil gras şi frumos. Pentru a-şi vedea copilul gras, unele mame sunt în stare să se abată în fel şi 

chip de la alimentaţia cumpătată pe care ar trebui s-o primească copilul în funcţie de vârstă, sex, 

efortul fizic şi intelectual solicitat, precum şi de sezon.  

 Pentru menţinerea sănătăţii copilului şi pentru creşterea capacităţii sale de muncă fizică sau 

intelectuală este important ca alimentaţia zilnică, denumită mai corect raţie alimentară, să conţină 

toate cele 3 principii alimentare de bază – proteine, glucide, grăsimi – dar şi vitamine, săruri 

minerale, fibre celulozice şi apă, în cantităţi suficiente şi într-un anume raport între ele.  

 Igiena alimentaţiei poate fi definită ca ramura igienei care se ocupă de prevenirea 

îmbolnăvirilor determinate de o alimentaţie necorespunzătoare şi de promovarea  sănătăţii pe baza 

unei alimentaţii raţionale în funcţie de necesităţile fiecărui organism. Organismul uman prin 

procesul de alimentaţie preia din mediul înconjurător substanţele nutritive de care are nevoie şi pe 

care le transformă pentru o desfăşurare normală a activităţii metabolice. 

 Omul modern, datorită multiplelor activităţi desfăşurate zilnic, acordă o importanţă redusă 

alimentaţiei, mulţumindu-se cu mese nesănătoase, constituite din semipreparate şi servite în cea 

mai mare grabă. Uită astfel că nevoia organismului de substanţe nutritive este continuă şi că lipsa 

acestora provoacă apariţia unor grave probleme de sănătate şi de luare în greutate. 

            Odată cu evoluţia societăţii, gama produselor alimentare s-a extins şi este extrem de 

complexă în ceea ce priveşte compoziţia chimică, de la produsele ce reprezintă regnul vegetal la 

cele din regnul animal.  

 Cu toată  diversitatea pe care o prezintă, produsele alimentare se caracterizează prin trăsături 

comune, în limita fiecărei grupe, privind compoziţia chimică. 

 Unii dintre factorii care pot afecta inocuitatea alimentelor sunt aditivii alimentari (E-urile). 

Comparativ cu restul substanţelor, e-urile nu cresc valoarea energetică sau nutritivă a alimentelor 

în care sunt folosite. Ele au rolul de a prelungi perioada de păstrare şi de îmbunătăţire a calităţii 

unui aliment, în special aroma şi gustul. 
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              Consumul repetat de produse alimentare în compoziţia cărora intră aditivi sintetici poate 

duce la o slăbire a sistemului imunitar, la agravarea unor afecţiuni mai vechi şi la apariţia altora 

noi. O alimentaţie necorespunzătoare poate să ducă la o serie de îmbolnăviri cu caracter de masă: 

avitaminoze, rahitism, ateroscleroză sau să scadă rezistenţa organismului la infecţii, substanţe 

toxice. Cauzele care pot face ca alimentaţia să fie vătămătoare depind de: cantitatea, calitatea, 

digestia şi metabolismul alimentar, conţinutul în substanţe toxice, conţinutul în microorganisme 

patogene şi conţinutul în paraziţi.  

             Dreptul la sănătate, la dezvoltare fizică şi psihică armonioasă constituie unul din 

drepturile fundamentale înscrise în Convenţia cu privire la Drepturile Copilului, adoptată de 

Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite la data de 29 noiembrie 1989. 

                 În momentul actual, asigurarea stării de sănătate a copiilor şi tinerilor reprezintă una 

dintre direcţiile prioritare ale strategiei educaţionale a Ministerului Educaţiei şi Cercetării.  

,,Educaţia pentru sănătate în grădiniţă‟‟,  este un demers oportun, actual şi posibil de realizat. 

Astăzi, la începutul mileniului trei, când viaţa individului a devenit mai complicată, când ştiinţa şi 

întreaga societate au evoluat, educaţia pentru sănătate se impune ca o necesitate şi devine o 

condiţie esenţială a educaţiei unei naţiuni civilizate. Copiii şi tinerii care vor beneficia de această 

educaţie vor reprezenta, cu certitudine, prima generaţie cu adevărat europeană. 

                Educaţia pentru sănătate îşi extinde sfera de activitate asupra întregii populaţii, având 

obiectivele, conţinutul şi metodele sale proprii, diferenţiate în raport cu particularităţile grupelor de 

populaţie şi ale problemelor de sănătate abordate.  

             La  grupa  mică (3-4 ani), grupa la care lucrez eu în prezent,  influenţele educaţionale se 

vor  axa pe problemele  elementare  de  igienă  personală – corporală, vestimentară şi alimentară. 

În  acest sens este necesar să se insiste asupra formării unor deprinderi şi obişnuinţe de igienă 

personală:  

o deprinderea spălatului pe mâini şi pe faţă în curs de perfectare şi automatizare a mişcărilor  

o deprinderea de a mânca singur 

o deprinderea de a apuca corect periuţa de dinţi şi de a efectua primele încercări de spălare a dinţilor, 

chiar şi incomplete; 

o deprinderea de a-şi schimba îmbrăcămintea şi încălţămintea ajutat de personalul îngrijitor; 

o deprinderea de a executa corect exerciţiile fizice, jocurile de mişcare şi dansurile specifice vârstei. 

o deprinderea de a mânca sănătos 
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            Această ultimă deprindere, se poate însuşi în cadrul mai multor activităţi, cum ar fi: 

observări, lectura educatoarei, memorizări, activităţi plastice, activităţi practic gospodăreşti, 

activităţi muzicale, jocuri didactice , etc. 

           De-a lungul carierei mele am desfăşurat foarte multe activităţi menite să deschidă ochii 

copiilor, să-i înveţe să selecteze alimentele, să le compare şi să le mănânce doar pe cele mai 

sănătoase. Mai departe voi prezenta câteva dintre activităţile desfăşurate de către mine, alături de 

copii: ,,Hai să facem un tort, cu ingrediente sănătoase”- activitate practic gospodărească 

(Fotografia 1  şi Fotografia 2),  ,,Fructele, măi frate, ne dau multă sănătate!”- observare 

(Fotografia 3 şi Fotografia 4). 

Fotografia 1                                               Fotografia 2 

 

            

Fotografia 3                                              Fotografia 4 

     

           ,,Piramida alimentelor sănătoase”- activitate practică (Fotografia 5 şi                                    

Fotografia 6) , ,,Salată de legume” -activitate practic gospodărească (Fotografia 7  şi Fotografia 8), 

,,Punem compot şi murături”- activitate practic gospodărească  (Fotografia 9  şi Fotografia 10), 

,,Gustă şi spune ce este!” – joc senzorial cu fructe, ,,Plimbare prin livada”- vizită în livadă, 
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Fotografia 5                                              Fotografia 6 

      

Fotografia 7                                              Fotografia 8 

      

Fotografia 9                                              Fotografia 10 

    

        ,,Picnic cu alimente sănătoase” (Fotografia 11 şi Fotografia 12), ,,Prăjituri sănătoase”- 

vizită într-un laborator de prăjituri (Fotografia 13 şi Fotografia 14). 

Fotografia 11                                              Fotografia 12 
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Fotografia 13                                            Fotografia 14 
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PUBLICITATE SAU CAMPANIE SOCIALĂ 

 

Prof. Dumitru Alina 

Liceul Tehnologic “Ion Bănescu”/Colegiul Economic Mangalia-Constanţa 

 

Publicitatea reprezintă o modalitate de prezentarea cât mai convingătoare a unui produs sau 

serviciu. Pentru mulţi dintre cei implicaţi ca beneficiari de reclamă, agenţii de publicitate sau 

consumatorii, publicitatea reprezintă elementul de comunicare principal în marketing.  

Consumatorii au posibilitatea să cunoască mai bine, din mai multe puncte de vedere 

produsele existente pe piaţă şi astfel să aleagă cel mai avantajos produs. 

Efectele pe care publicitatea le are asupra societăţii contemporane sunt multiple. 

Există campanii careinformează, dar şi campanii care au rol de educare, încearcând să 

schimbe atitudini şi mentalităţi. 
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Lumea idilică a publicității cu familii ideale, siluete perfecte și pajiști mirifice nu e singura 

care ne poluează vizualul. Pentru a ieși din anonimat, reclamele încearcă să provoace publicul, să-l 

facă să vorbească despre ele. Iar provocarea vizează emoțiile. Aici publicitatea comercială se 

intersectează cu cea socială, apelând tot mai mult la instrumentele acesteia din urmă prin abordarea 

publicitară a unor tematici sensibile cum ar fi moartea, violența, rasismulsau problemele sociale 

legate de copii care implică riscuri, chiar şi atunci când este vorba de campanii sociale. 

Firma Benetton a avut, încă de la început o puternică implicare socialăcare acoperă teme ca 

politica, rasismul, drepturile omului, ecologie, politica sexuală şi politica militară. 

Mesajul pe care Benetton a vrut să îl transmită a fost ca produsele pe care le comercializează 

se adresează celor care împărtăşesc valorile Benetton. Benetton vinde în primul rând valori şi apoi 

haine.Prima campanie prin care grupul Benetton a iniţiat propria lupta împotriva SIDA şi a 

promovat sexul protejat .În paralel, a fost strânsă din donaţii suma de 50.000 de dolari care a 

revenit şcolilor publice din New York pentru a iniţia programe educaţionale de prevenire împotriva 

SIDA. 

Firma Benetton a devenit cunoscută în toată lumea şi pentru curajoasele campanii de 

publicitate al căror artizan a fost, între 1992 şi 2000, fotograful Oliviero Toscani. 

A intrat în istorie campania în care acesta a folosit într-un afiş Benetton o fotografie în care era 

înfăţişat un bolnav de SIDA în agonie. 

 

 

Campaniile Benetton au mizat mai puţin pe text şi mai mult pe imagine, conştientizând rolul pe 

care imaginea îl are în viaţa cotidiană şi nu numai. 

Prin intermediul acestor imagini, s-a încercat evidenţierea nu numai a principalelor căi prin care 

se poate transmite SIDA, ci şi a pericolului stigmatizării anumitor grupuri sociale şi a stilurilor de 

viaţă ale acestora. 
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Campania împotriva rasismului 

Renunţând la imaginile femeilor frumoase şi sofisticate devenite deja clişee, noile reclame 

Benetton prezentau grupuri de tineri de diferite rase şi culori care se jucau şi se distrau împreună. 

Cei doi tineri înfăţişaţi în reclamă au o atitudine extrem de hotărâtă, care exprimă ideea de 

doborâre a clişeelor, accentuată mai ales prin seriozitatea care li se citeşte pe chipuri. 

 

 

 

 

 

 

Campanii împotriva războiului 

Tratatul de pace dintre arabi şi israeliti, simbolizat de strângerea de mâini dintre Yasser Arafat 

şi Ytsak Rabin, a fost 'exploatat' de Benetton. Rezultatul s-a materializat în republicarea unei 

fotografii, care prezenta un tanar arab şi unul israelit îmbrăţisându-se. 

Benetton a lansat o campanie dedicată păcii- simbolul acestei campanii a fost un tricou şi o 

pereche de pantaloni pătaţi de sânge, care aparţinuseră soldatului Marinko Gagro, ucis în războiul 

din fosta Iugoslavie. 

Această imagine şocantă era însoţită de următorul mesaj: 'Eu, Gojko Gagro, tatăl decedatului 

Marinko, doresc ca ceea ce a mai rămas din fiul meu să fie folosit pentru pace şi împotriva 

războiului. 
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Campanii despre realitate 

Campaniile despre realitate pornesc de la ideea promovării umanităţii pentru a crea un 

sentiment de putere al acelor care se identifică cu mesajul de siguranţă şi egalitate transmis. Prin 

imaginile folosite în campaniile despre realitate, compania Benetton a încercat să se impună ca 

instrument care poate genera schimbare socială. 

 

Fotografia-simbol a acestei campanii a ilustrat un cimitir francez din timpul Primul Război 

Mondial: lungi rânduri de cruci albe, aliniate simetric aminteau parcă faptul că în război nu există 

învingători, ci doar moarte. Imaginea a fost publicată în Italia cu câteva zile înainte ca Războiul din 

Golf să izbucnească. Reclama a fost interzisă la scurt timp. După dezbateri aprinse iniţiate de 

cotidianele importante din lume, s-a decis interzicerea fotografiei şi în Franta, Marea Britanie şi 

Germania. 

Imaginea unei păsări ale cărei pene erau îmbibate cu petrol a marcat poziţia grupului Benetton 

în ceea ce priveşte catastrofa ecologică rezultată în urma Războiului din Golf. Aceeaşi fotografie a 

simbolizat, de asemenea, victimele nevinovate ale conflictului, precum şi pericolul pe care îl 

reprezintă ignoranţa. 
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Privitorul imaginilor despre realitate propuse de grupul Benetton este liber să judece ceea ce 

vede, indiferent dacă sunt sau nu sugerate anumite elemente care să focalizeze atenţia spre un 

anumit aspect al problemei dezbătute. Cel ce priveşte se află în poziţia privilegiată a celui care 

poate interpreta imaginile cu detaşare şi în acelşi timp cu un sentiment de dominare asupra celor 

înfăţişate. Acest lucru este susţinut de faptul că toate imaginile publicitare ale grupului Benetton 

sunt fotografii, ceea ce înseamnă că ele sunt mai mult decât simple imagini.  

Ele prezintă oameni şi lucruri reale datorită valorii de document pe care au o în general 

fotografiile.  

O campanie trebuie întotdeauna să lumineze publicul ei, spunându-le oamenilor ceva ce nu ştiau 

sau oferindu-le o perspectivă diferită ori un mod diferit de a privi ceva ce ştiau. Acesta este 

aspectul educaţional al unei campanii. 
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IMPACTUL RECLAMELOR ȘI AL ETICHETELOR ȊN 

COMPORTAMENTUL ȘI DECIZIILE CONSUMATORILOR 

 

Prof. Dumitru Andreia-Ioana 

Şcoala Gimnazială „Gheorghe Diboș” Mănești-Prahova 

 

Amuzante sau chiar enervante, care informează, creează stări emoționale sau influenţează, 

reclamele au cu siguranţă o calitate: nu ne lasă indiferenţi. Publicitatea are un mare impact asupra 

noastră. Acesta este un lucru cert și foarte vizibil. Consumatorii români spun că, deşi nu 

conștientizează pe moment, sunt influenţaţi de mesajul transmis de reclame. Mulți consideră că 

sunt prea multe în spaţiul virtual și mass-media și tot atât de mulți le consideră sâcâitoare. Cu toate 

acestea, trebuie să recunoaștem că ne plac reclamele, iar o parte din noi chiar au încredere în 

mesajele promovate prin intermediul lor. Cosmetizate sau directe, cu povesti frumoase sau 

http://www.rasfoiesc.com/Business/Management/Studiu-De-Caz-Comunicare%20Manag21.Php
http://www.rasfoiesc.com/Business/Management/Studiu-De-Caz-Comunicare%20Manag21.Php
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originale, cu melodii memorabile și mesaje ușor de reținut, advertiserii încearcă diverse combinații 

ȋn reclamele pe care le livrează la TV, ȋn ȋncercarea de a pătrunde ȋn mintea consumatorilor. 

Permanent agențiile de publicitate și departamentele de marketing caută „formula magică” a 

reclamei perfecte care să surprindă prin creativitate și să ducă la achiziția produsului, ȋncercând să 

descopere ce anume apreciază consumatorii la o reclamă, ce elementele determină cumpărarea și 

cât de importantă este frecvența difuzării ȋn mass-media sau Internet. 

Pe de altă parte un impact foarte mare ȋn alegerile consumatorilor îl au etichetele care 

adesea fac la rândul lor reclamă produsului sau cel puțin transmit prin forme și culoare un mesaj 

subliminal extrem de persuasiv. Dar nu toate informațiile de pe etichete sunt reale sau adevărate; 

unele te induc în eroare, altele se “laudă” prea mult.  

Astfel, unele produse te asigură că te vor vindeca de anumite boli sau te vor menține 

sănătos și ȋn formă (mă gândesc aici la o reclamă la margarină de exemplu). De fapt, alimentele te 

hrănesc, adăugand calorii și, eventual, vitamine, minerale, proteine sau carbohidrați.  

Unele produse de firmă susțin că doar ele au anumite ingrediente, extrem de utile - 

obținute, de exemplu, din plante care mai de care mai exotice. Pentru că produsul a beneficiat și de 

o reclamă susținută, ȋl cumpărăm, fără să ne gândim la alte produse la fel, care au aceleași 

ingrediente și poate sunt mult mai ieftine. 

Alte produse pot indica pe etichetă mesajul “fără grăsimi”. Doar fructele și legumele nu au 

grăsimi. De fapt, sunt produse cu un conținut scăzut de materie grasă. Tot așa, multe produse 

animale au pe etichetă trecută informația “fără colesterol” care creează doar o iluzie, pentru a te 

ține departe de lista E-urilor din acele produse. 

Multe produse care sunt etichetate ca surse de fibre, de fapt au adaos de substanțe chimice 

și nu conțin fibre reale. Doar fructele si legumele îţi pot conferi necesarul zilnic de fibre. 

Am observat adesea că nectarul de fructe nu este de fapt un suc natural, gros, concentrat, ci 

un suc diluat la care s-au adăugat apă, mult zahar, piure concentrat și arome artificiale „identic 

naturale” (această noțiune nu am ȋnțeles exact ce vrea să ȋnsemne). “Sucurile naturale” și ceaiurile 

gata preparate din fructe conțin o cantitate mică de fructe și mult zahăr sau ȋndulcitor (uneori chiar 

mai mult decât atât de blamata băutură de cola).  

Influența reclamelor și a mesajelor de pe etichetele produselor asupra consumatorilor este 

extrem de importantă și, evident, verificată adesea prin studii de specialitate. GfK Romania a 

realizat un studiu pentru IQads pe 500 de respondenti și un studiu Omnibus pe 1000 de persoane, 

ajungând la următoarele concluzii: 78% dintre locuitorii din mediul urban declară că au preluat 

comportamente din reclame, 73% folosind cuvinte, expresii și glume din. 36% dintre respondenți 
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consumă un produs așa cum este recomandat sau arătat ȋn reclamă sau se comportă ȋn același fel 

cum o făceau și personajele din reclamă. Persoanele cu educație superioară sunt mai deschise la 

mesajele comportamentale din reclame și afirmă ȋn mai mare măsură că au consumat un produs așa 

cum era consumat ȋn reclame. Originalitatea și povestea reclamei sunt punctele forte ȋn opinia 

consumatorilor, 60% din consumatorii romani îndrăgind o reclamă ȋn principal datorită 

originalității acesteia, 43% datorită poveștii reclamei, ȋn timp ce muzica și mesajul transmis sunt 

următoarele elemente apreciate, de 40%, respectiv de 39% din respondenți. În urma studiului a 

reieșit faptul că reclama pe care respondenții au plăcut-o cel mai mult a mers dincolo de ȋntipărirea 

ȋn memorie, reușind chiar să influențeze comportamentul cotidian al acestora. 

Reclamele devin periculoase atunci când petrecem prea mult timp ȋn fața televizorului unde 

acestea sunt furnizate. În medie, vizionăm şase reclame la alimente pe oră, dar acest lucru nu 

înseamnă că trebuie să mâncăm tot ce vedem. A devenit ȋngrijorătoare rata obezității ȋn lume. Pe 

de altă parte, globalizarea comerţului cât şi diversele probleme ecologice ca: încălzirea globală, 

deteriorarea stratului de ozon, poluarea apelor, pierderea biodiversităţii, deşeurile, determină 

cetăţenii să devină mai exigenţi ca şi consumatori atunci când este vorba de calitatea mediului şi de 

produsele pe care le achiziţionează. La nivel global au crescut procupările cu privire la protecţia 

mediului din partea guvernelor, mediului de afaceri şi publicului. Acest fenomen a determinat, de 

exemplu, apariţia etichetei ecologice. Concepută pentru a informa consumatorii atât privaţi cât şi 

publici, asupra performanţelor unui produs de mediu în comparaţie cu alte produse din aceeaşi 

categorie, eticheta ecologică este un instrument excelent pentru punerea în aplicare a noii 

paradigme de dezvoltare. Pericolul apare ȋnsă atunci când eticheta furnizează informații false ori 

produsele  așa-zise „bio” sunt promovate ȋn supermarketuri pe rafturile special amenajate doar de 

dragul profitului pentru că au un preț mai mare. Astfel, eticheta ecologică apare ca un instrument al 

cărui scop este de a folosi piaţa pentru a atinge obiectivele de mediu, dar și o modalitate de a 

obține profit prin ȋnșelarea consumatorilor. Fără o ghidare standardizată şi investigaţii realizate de 

către o terţă parte, consumatorii pot să nu fie siguri de declaraţiile companiilor, care garantează că 

fiecare etichetă a produsului sau serviciului este o alternativă preferabilă pentru mediu. Această 

preocupare privind credibilitatea şi imparţialitatea au condus la formarea unor organizaţii de 

ecoetichetare atât publice cât şi private. În cele din urmă etichetele ecologice acordate produselor 

sunt aprobate de catre un program de ecoetichetare ce operează la nivel naţional şi regional.  

În concluzie, brandurile produselor folosite ca stimuli emoţionali pot influenţa 

comportamentul de cumpărare, media are un rol deosebit ȋn promovarea reclamelor și 

consumatorii care ȋși petrec suficient timp ȋn fața televizorului se lasă convinși de mesajul 
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reclamelor. Eticheta este și ea o reclamă ȋn sine a produsului și, din păcate, poate să dezinformeze 

consumatorul. Dar, ȋn orice caz, publicitatea nu va putea să vândă niciodată ceva ce oamenii nu 

recunosc, măcar emoţional, că le este util sau necesar. 
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          În ziua de astăzi, avem foarte multe opţiuni în alegerea alimentelor pe care le putem 

consuma, însă, multe dintre ele sunt manufacturate, pornind de la substanţe chimice, în totalitate. 

În epoca modernă, calitatea nutriţională a alimentelor pe care omenirea le-a cunoscut de-a lungul 

timpului are mult de  suferit. 

          Răspunderea pentru această stare nu o poartă doar industria alimentară sau supermarketurile, 

ci şi consumatorul. Starea de sănătate şi forma siluetei noastre depind de opţiunile alimentare şi de 

obiceiurile pe care le adoptăm şi dezvoltăm, în funcţie de gradul nostru de informare ; aici, am 

putea da spre exemplu specialiştii americani care s-au "jucat" în laborator cu câteva fructe şi 

http://www.askgfk.ro/
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legume şi, coincidenţă sau nu, au descoperit că cele care seamănă cu un anumit organ au şi 

proprietatea de a-l vindeca.                           

         Un astfel de exemplu este şi avocado, un fruct exotic a cărui formă de bulb aduce cu uterul 

femeii. O sursă importantă de acid folic, vitamina-minune a femeilor însărcinate, avocado reduce 

riscul dezvoltării celulelor canceroase din acea zonă.                                                                                                 

        Un alt aliment puţin consumat de noi, românii, dar care are drept "corespondent" pancreasul 

este cartoful dulce, leguma- hibrid cu gust plăcut, folosită atât la prepararea deserturilor, cât şi a 

mâncărurilor sărate. 

        Potrivit oamenilor de ştiinţă, marele "merit" al cartofului dulce este conţinutul crescut de beta-

caroten, sursa culorii tuturor legumelor portocalii şi care poate reduce riscul de cancer pancreatic.                        

Personajul principal al proiectului a fost însă vinul obţinut din strugurii negri. Cercetătorii n-au 

putut decât să întărească toate beneficiile puse pe seama licorii lui Bachus, punând accentul pe 

influenţa acestuia asupra sângelui. 

       Vinul, spun ei, abundă în resveratrol, considerat cel mai puternic antioxidant, capabil să 

regenereze întreg sistemul sangvin. Desigur, şirul exemplelor ar putea continua ; am putea face 

„publicitate„la multe legume şi fructe benefice organismului uman.                                                            

       Publicitatea foloseşte întotdeauna metode de manipulare psihologică mai mult sau mai puţin 

subtile; ea poate fi definită ca fiind orice formă plătită de prezentare și promovare impersonală a 

ideilor, bunurilor sau serviciilor prin mijloace de informare în masă (ziare, reviste, programme de 

radio, de televiziune şi Internet ) de către un sponsor bine precizat.  

        Multe organizații folosesc publicitatea pentru a transmite unui anumit public mesaje 

referitoare la ele însele, la produsele și serviciile lor sau la modul lor de comportament, cu scopul 

de a determina un răspuns din partea acestuia. Răspunsul poate fi de natură perceptuală: de 

exemplu, consumatorul își formează anumite păreri în legătură cu un produs sau o marcă, ori 

acestea pot fi schimbate de către reclamă, sau poate fi de natura comportamentală: consumatorul 

cumpără produsul sau sporește cantitatea cumparată. Nu doar firmele apelează la publicitate, ci și 

organizații cu scop nelucrativ şi instituții sociale, cum ar fi instituțiile filantropice, muzeele precum 

şi organizațiile religioase care își promovează cauza în rândul unui public divers.                                      

       Publicitatea, reprezintă o metodă bună de a informa și a convinge, cu scopul de a crea 

preferințe pentru un anumit produs sau de a-i motiva pe consumatori să consume un anumit 

produs; ea este un mijloc promoţional puternic.                                                                                                         

       Aceasta, poate îmbrăca diverse forme (naţională, regională, instituţională, industrială, de 

consum, de produs, de marcă, pentru comerţul cu amănuntul etc.), fiind destinată să asigure 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Ziar
http://ro.wikipedia.org/wiki/Muzee


 

 

„Stil de viață sănătos” – Revistă electronică pentru toate ariile curriculare                              

126 

 

atingerea unor obiective foarte variate (realizarea de vânzări imediate, obţinerea recunoaşterii 

mărcii, consolidarea preferinţei pentru o anumită marcă).                                                                                          

       Scopul publicităţii este acela de a-i informa pe consumatori în legătură cu avantajele acestora. 

Pentru aceasta, este necesar ca firmele să utilizeze în mod corespunzător instrumentele de 

promovare în masă ale publicității, promovării vânzărilor și relațiilor publice. Dreptul de a 

fi informat înainte de a cumpăra este esenţial pentru fiecare din noi şi ne ajută să ne dăm seama ce 

anume conţine acel produs şi cât de nociv poate să fie asupra organismului prin acea bucăţică de 

hartie care conţine  informaţiile necesare descrierii produsului şi anume-“eticheta”. 

       Eticheta reprezintă totalitatea informaţiilor care însoţesc produsul alimentar respectiv şi care 

oferă consumatorului detaliile privind caracteristicile produsului cum ar fi : data ambalării, data de 

expirare, lista ingredientelor, numele şi adresa producătorului etc. 

       Este foarte important să i se ofere consumatorului aceste informaţii, deoarece, numai în urma 

cunoaşterii caracteristicilor alimentului respectiv, consumatorul poate lua o hotărâre: să cumpere 

sau să nu cumpere acel aliment, şi să aleagă produsul care corespunde cu exigenţele sau pofta 

lui de moment. La urma urmei, fiecare dintre noi avem dreptul să cheltuim banii după propriul 

plac.   

        Eticheta reprezintă orice material scris, imprimat, litografiat, gravat sau ilustrat care conţine 

elemente de identificare a produsului şi care însoţeşte produsul sau este aderent la acesta. 

        Prin atitudinea noastră, a consumatorilor conştienţi de influenţa alimentelor asupra sănătăţii, 

putem să obligăm producătorii să înlocuiască aditivii periculoşi cu alţii inofensivi. Nu cred că este 

imposibil!   

        Sigur există alternative. Să-şi bată ei capul şi să facă cercetări în laborator, că doar e pe banii 

noştri. Printr-un simplu lucru făcut timp de o lună de către noi, acasă, înainte de a merge la market 

ne putem ocroti şi mai mult sănătatea fiind mai atenţi la ce cumpărăm pentu a mânca.                                            

       Haideţi să încercăm măcar timp de o lună, un soi de “experiment‟‟, să vedem ce se poate 

întâmpla; haideţi să citim etichetele tuturor produselor pe care vrem să le cumpărăm şi să renunţăm 

la cele care conţin ingredientele de mai jos, chiar dacă reclama ne întăreşte sau ne dezvoltă 

curiozitatea în a încerca, a testa sau a satisfice pofta.                                                                                                 

       Haideţi să ne notăm cu majuscule pe o o bucăţică de hârtie mai groasă, următoarele 

ingrediente : - stabilizatori = DIFOSFAŢI & TRIFOSFAŢI (E 450 şi E 451- suspecte)                                           

- conservant = NITRIT DE SODIU (E 250 – suspect)                                                                                       

- potenţiator de aromă = GLUTAMAT  MONOSODIC (E 621 – interzis  în U.E. - există pe un 

million de ambalaje) 

http://apcromania.3x.ro/alimente/campanie.htm


 

 

„Stil de viață sănătos” – Revistă electronică pentru toate ariile curriculare                              

127 

 

- agent de îngroşare = CARAGENAN (E 407 - periculos)                                                                                     

- antioxidant = ACID CITRIC (E 330 –interzis în U.E.)                                                                          

        După aceea, hârtia împăturită o vom pune în portofel, lângă banii şi cardurile cu care mergem 

la cumpărături. 

        De fiecare dată când ne oprim să citim etichetele produselor (ceea ce este obligatoriu, dacă ne 

pasă de noi), scoatem această hârtiuţă scrisă şi verificăm E-urile. Numai NOI putem  decide ceea 

ce punem în coşul de cumpărături şi ce punem înapoi pe raft.                                                                                   

        Partea rea este că, dacă ţinem cont de periculozitatea acestor E-uri pentru sănătatea noastră, 

nu vom mai rămâne cu mare lucru în coşul de cumpărături. Partea bună este aceea că decizia ne 

aparţine  şi nimeni nu ne obligă să mâncăm produse care nu ne sunt benefice. Partea cea mai 

bună este că gustul se poate educa. Ca şi în cazul zahărului, al sării sau  băuturilor carbogazoase, 

odată ce ai renunţat la ele definitiv pentru 3-4 luni, după aceea nu-ţi mai plac şi-ţi dai seama că au 

un gust suspect, nenatural, iar stomacul tău se supară pe tine.                                                             

        Personal, consider că merită încercat acest „‟experiment„‟,ca să vedem urmările: citim 

etichetele tuturor produselor pe care vrem să le cumpărăm şi renunţăm la cele care conţin 

ingredientele de mai sus, chiar dacă acestora li se face o reclamă care trezeşte foarte mult 

curiozitatea consumatorului.                                               

        Şi dacă tot am adus vorba de reclamă, ea este unul dintre pionii principali ai publicităţii; 

acesteia i se poate atribui definiţia conform căreia reprezintă un mod de a promova bunuri, servicii 

sau idei.  

       Scopul acestora este de a face cunoscut produsul şi de a stimula potenţialii clienţi pentru a-l 

cumpăra. Încă din cele mai vechi timpuri mâncarea a reprezentat un prilej de bucurie. Să luăm 

masa în famile sau cu prietenii nu este pentru nimeni un lucru neobişnuit.  

         Ţăranii se opreau din treaba lor, îşi ştergeau faţa transpirată de muncă şi se aşezau cu toţii 

într-un colţişor de umbră să servească mâncarea caldă ce le-a fost adusă de acasă de către neveste 

sau de către copii. Era acel moment în care se puteau odihni puţin, îşi reîncărcau „bateriile” pentru 

a-şi putea relua cu forţe noi munca lor cea de fiecare zi. Şi astfel prânzul se transforma într-un 

moment de bucurie petrecut alături de prieteni, un prilej de a oferi recunoştinţă celor care au 

pregătit mâncarea, precum şi cea mai fericită parte a zilei.  

        Acestui moment unic i se mai adăuga cina în familie, când obosiţi de muncă se întorceau 

seara acasă, iar în curte îi aşteptau copiii cu vocile lor vesele şi pe masă era mămăliguţa caldă şi 

laptele proaspăt muls.                                                                          
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        Astăzi, majoritatea populaţiei trăieşte în oraşe aglomerate, lucrează de dimineaţa până seara, 

iar mămăliguţa caldă şi laptele proaspăt au rămas pentru mulţi dintre noi doar o amintire a bunicii 

care gătea atât de bine şi punea atât de multă dragoste în tot ceea ce făcea. Şi totuşi chiar şi pentru 

noi, oameni ai lumii moderne şi „civilizate”, contează când, unde, cum, ce şi cu cine luăm masa. Şi 

poate că din acest motiv, dintr-un dor „ancestral” de ceea ce însemna cândva masa în familie, ne 

mai adunăm astăzi cu prietenii la restaurant sau la cofetărie, mai organizăm mese festive de Paşti 

sau de Crăciun, ieşim primăvara la picnic sau chiar gătim acasă pentru noi şi pentru ai noştri.                                

        Pentru că a mânca este vital pentru noi, din acest motiv este foarte important şi ce mâncăm şi 

cum mâncăm. Este de preferat ca atunci când ne aşezăm la masă pentru a mânca aceasta să ne fie 

singura activitate. Să ne gândim că tot ceea ce mâncăm reprezintă viitoarea energie care ne va ajuta 

să ne continuăm activităţiile. Să ne gândim că odată cu hrana brută introducem în corpul nostru şi 

„viaţa”, „esenţa” care există în acea mâncare, precum şi toate gândurile noastre.  

        De aceea, este bine ca noi să fim într-o dispoziţie bună atunci când mâncăm, să avem gânduri 

frumoase, să nu mâncăm pe fugă cu o mână pe telefon, cu un picior băgat într-un pantof, cu un 

„croissant” în colţul gurii şi cu cealaltă mână să ne căutăm celălalt pantof pe sub pat sau să 

scotocim de zor geanta, iar după ce înghiţim croissantul mai sorbim şi o gură de cafea şi apoi o 

„întindem” la serviciu, căci iar suntem în întârziere. 

        Să nu mai acordăm atenţie felului în care mâncăm se explică oarecum prin agitaţia marilor 

oraşe în care timpul parcă zboară şi acum e dimineaţă, iar în secunda următoare e seară şi stau şi 

mă întreb unde s-a dus toată ziua, ce am făcut altceva în afara faptului că am muncit. Şi pentru a 

mai „ciupi” puţin timp pentru noi, „ciupim” desigur tot de la noi. Şi astfel combinăm micul dejun 

cu ştirile de dimineaţă, prânzul se trasformă într-un covrig sau un hamburger, iar cina, dacă nu 

suntem deja „cu ochii picaţi de somn”, este cea mai îmbelşugată masă din zi şi o servim în faţa 

televizorului, urmărind un film sau ce se mai petrece în ţara asta. Şi nimic nu poate fi mai rău.  

      Pentru că prin modul acesta vicios de a ne alimenta ne distrugem şi ne îndreptăm în mare 

viteză către boli şi suferinţă. Tocmai pentru că fiecare dintre noi îşi doreşte să fie sănătos şi, de 

asemenea, îi vrea pe toţi cei dragi sănătoşi este momentul, dacă nu am făcut-o încă, să acordăm 

mai mare atenţie la ceea ce mâncăm când, cum şi unde.                                                                                            

      Expresia "Eşti ceea ce mănânci" ar putea deveni mai mult decât unul dintre clişeele des 

utilizate în reclamele la produse alimentare. 
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”Publicitatea este abilitatea de a simți, interpreta…de a pune întreaga inimă a afacerii în 

litera de tipar, hârtie și cerneală”(Leo Burnett). 

Comunicarea de marketing are rolul de a asigura relația dintre produs și consumator, 

folosindu-se totalitatea elementelor de identificare a produsului de către aceștia. Prin intermediul 

ambalajului produsul își creează notorietate și recunoaștere. În acest scop se folosesc în mesaje 

aceleași culori, semne distinctive, același format. Fiind puşi să aleagă dintr-o gamă largă de 

produse de tot felul consumatorii se orientează spre acele oferte care corespund cel mai bine 

aşteptărilor şi nevoilor lor. Decizia  de cumpărare bazându-se pe capacitatea de percepţie a valorii. 

Ei vor alege aceea ofertă le va satisface cel mai mult si mai bine nevoile. Aşteptările sau credinţele 

consumatorilor despre ceea ce aşteaptă să primească de la produsele achiziţionate; aceste aşteptări 

iau naştere pe baza experienţei anterioare, a afirmaţiilor făcute de prieteni şi a afirmaţiilor venite 

http://www.culinar.ro/
http://www.sfatulmedicului.ro/
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din partea firmelor. Pentru formarea unei reputaţii bune în rândul clienţilor, trebuie ca în mod 

constant să oferiţi produse de o calitate cerută de clienţi.       

Ambalajul, marca şi eticheta produsului sunt elemente ale mixului de marketing care 

realizează vânzarea produsului şi ajută la o cunoaştere rapidă a produsului căutat faţă de celelalte 

produse de acelaşi fel. 

Comerţul din zilele noastre este bazat pe diversitate şi concurenţă între produse şi 

producătorii de pe piaţă. Vânzarea produselor şi promovarea acestora către grupul țintă – 

consumatorul - se realizează mai bine şi mai uşor cu ajutorul a trei lucruri foarte importante marcă,  

ambalaj, etichetă. Cu cât ambalajul unui produs este mai bine realizat având un design ce îl 

evidențiază faţă de produsele similare, păstrând calitatea produsului în condiţii bune şi punându-le 

în valoare foarte bine, cu atât va avea o mai mare atracţie la public făcându-l pe acesta să  

achiziţioneze acest produs mult mai uşor decât altele asemănătoare. Ambalarea mărfurilor a 

cunoscut o dezvoltare spectaculoasă în timp, ca urmare a tehnologiilor avansate folosite atât în 

producţia de mărfuri, cât şi în obţinerea de noi materiale pentru ambalaje, de noi tipuri de ambalaje 

şi de metode de ambalare din ce in ce mai perfecţionate, care să menţină calitatea produselor şi a 

mediului înconjurător la un nivel ridicat. 

De asemenea, exigenţele consumatorilor faţă de ambalaj şi de ambalarea mărfii au crescut 

odată cu evoluţiile înregistrate în modul de viaţă şi de consum. Producătorii de mărfuri şi de 

ambalaje s-au aliniat acestor exigenţe şi chiar au venit în întâmpinarea cerinţelor consumatorilor. 

Rolul şi importanţa ambalajului se reflectă în cele trei funcţii ale acestuia: 

• conservarea şi protecţia produselor şi a calităţii acestora; 

• manipularea, transportul, depozitarea; 

• promovarea vânzării mărfurilor şi informarea consumatorului. 

 Marca este un element important în strategia comercială a unei firme, deoarece permite 

identificarea ofertei agentului economic respectiv şi diferenţierea acesteia în raport cu concurenţa. 

Pe de altă parte, marca oferă consumatorilor posibilitatea de a se orienta spre produsele de calitate 

superioară, puse la dispoziţie de către producătorii care şi-au câştigat deja un renume pe piaţă. 

Considerată deseori ca fiind bunul cel mai de preţ al unei întreprinderi, marca serveşte atâta 

producătorului cât şi consumatorului. Marca se definește ca fiind un semn distinctiv care permite 

unei persoane fizice sau juridice să distingă produsele sau serviciile sale, de cele ale concurenţilor, 

oferind garanţia unei calităţi superioare constante.  

Rolul mărcii se exprimă prin următoarele funcţii:  
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1.Funcţia de identificare – marca oferă cumpărătorului posibilitatea să se orienteze rapid 

spre produse care corespund nevoilor sale şi care şi-au câştigat o bună reputaţie. 

2.Funcţia de garantare a unui nivel calitativ constant – mărcile de prestigiu asigură 

garanţia unei calităţi superioare pentru produsul sau serviciul respectiv. 

3.Funcţia de concurenţă – marca permite producătorului să-şi diferenţieze produsele sale 

de cele ale concurenţilor. 

4. Funcţia de comunicaţie – marca transmite consumatorilor o idee despre produs, 

informaţii despre calitatea acestuia. 

5.Funcţia de reclamă – este determinată de dinamismul mărcilor şi de publicitate. 

6.Funcţia de personalizare – oferă consumatorilor posibilitatea să-şi afirme personalitatea 

prin alegerea anumitor mărci de produse.  

Pentru reducerea efectelor negative pe care produsele şi ambalajele le pot avea asupra 

mediului ambiant, într-o serie de ţări au fost introduse sisteme de marcare ecologică. 

Marca ecologică are rolul de a certifica în faţa consumatorilor calitatea ecologică a unui 

produs şi ambalajului acestuia. Utilizarea mărcilor este o altă componentă a structurii activităţii 

promoţionale  care polarizează atenţia  echipelor manageriale din companiile producătoare şi 

distribuitoare. Mărcile sunt folosite în strânsă relaţie cu percepția acestora de către consumatorii 

finali. Îndeplinind funcţii multiple, în marketingul modern sunt create mărci de producţie sau de 

comerţ. Mărcile de producţie sunt aduse in atenţia consumatorului în mod diferenţiat pentru fiecare 

serviciu sau produs în parte, în schimb mărcile de comerţ care se bucură de o mare extindere prin 

crearea lanţurilor de distribuţie  reunesc sub aceeaşi marcă  o mare varietate de produse sau servicii 

care sunt vândute de acelaşi comerciant. În cazul mărcilor de comerţ comerciantul  sau vânzătorul 

îşi asumă  sarcina deloc uşoară de a garanta clientului un anumit nivel  calitativ, indiferent de 

identitatea producătorului. 

Potrivit specialiştilor  mărcilor trebuie să li se confere  multiple atribuţii care să sporească 

forţa promoţională, perceptibilitate ridicată, omogenitate,distincţie,putere de evocare, personalitate, 

capacitate de memorizare, notorietate şi asociativitate. Problema utilizări mărcilor este deosebit de 

importantă nu numai prin prismă activităţii de promovare, ci şi pe un plan mai larg, respectiv 

privind însăşi aspectele fundamentale ale existenţei unei mărci sau companii pe o anumită piaţă. În 

acest context se urmăreşte conturarea şi cunoaşterea, valorilor mărcii. 

Eticheta reprezintă un mijloc de identificare a produselor, de informare simplă şi rapidă a 

consumatorilor, de educare a acestora, de înlesnire a operaţiilor comerciale, dar şi de promovare a 

produselor pe piaţă. Alături de celelalte elemente obligatorii ce trebuie să fie înscrise pe etichetă, 
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codul cu bare simbolizează caracterele numerice sau alfanumerice prin alternarea unor bare de 

culoare închisă cu spaţii albe. 

Informaţiile cuprinse în coduri se referă la: 

- elementele de identificare ale produsului: denumirea produsului, denumirea fabricii 

producătoare sau marca de fabrică, cantitatea ambalată; 

- preţ; 

- caracteristici de calitate ale produsului. 

Datele codificate în sistemul „cod cu bare” sunt citite prin metoda lecturii optice cu ajutorul 

unui echipament informatic numit „scanner”. Acesta presupune existenţa unor case de marcat 

electronice, prevăzute cu dispozitive de citire optică, conectate la calculator. Interpretarea 

informaţiilor codificate este imposibilă pentru consumatori. De aceea informaţiile referitoare la 

termenul de valabilitate, foarte importante pentru consumatori, sunt reprezentate clar pe etichete 

sau imprimate pe ambalaj. De asemenea, şi alte elemente de identificare a produsului şi de 

informare a consumatorului sunt prezentate clar pe etichete sau în documentele care însoţesc 

produsele. 
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IMPORTANŢA RECLAMELOR ÎN DECIZIA CONSUMATORILOR 

 

Prof. Enescu Veronica 

Liceul Tehnologic “Ion Bănescu” Mangalia-Constanţa                                

  

“Cea mai bună reclamă este un produs bun.”  Alan H. Meyer 

            Marketingul este mai mult decât simpla distribuţie a bunurilor către consumatorul final. 

Acesta cuprinde toate etapele dintre creaţia produsului şi serviciile post-vânzare. Una din aceste 

etape este publicitatea.   Etapele sunt precum verigile unui lanţ , iar lipsa oricăreia dintre ele duce 

la ruperea lui. Publicitatea este, deci, la fel de importantă ca orice altă etapă în acest proces, 

depinzând de celelalte în atingerea succesului produsului.  Produsul sau serviciul, împreună cu 

numele său, ambalajul, eticheta, preţul şi distribuţia se reflectă în publicitate.  

          Având în vedere poziţia dominantă pe care o deţine în sistemul de comunicare cu 

exteriorul  întreprinderii contemporane, publicitatea se evidenţiază ca un mijloc şi, totodată ca un 

proces de informare nepersonală, de masă, incitativ şi rentabil, prin intermediul unor mesaje 

promoţionale standard, ce ajung  la auditoriul ţintă cu ajutorul mijloacelor de comunicaţie de largă 

circulaţie. Publicitatea este un fenomen vizibil al lumii în care trăim, nimeni nu o poate evita şi 

fiecare dintre noi suntem influenţaţi în deciziile pe care le luăm, de acest fenomen. 

         Studierea comportamentului consumatorului a devenit o preocupare a specialiştilor în 

marketing, întrucât ei pot afla cum îşi aleg cumpărătorii bunurile şi serviciile necesare satisfacerii 

multiplelor nevoi, care sunt stimulii şi factorii care le influenţează alegerea. 

        Creşterea complexităţii vieţii economice a condus la necesitatea cunoaşterii mecanismului 

comportamentului economic uman, care devine tot mai amplu şi mai complicat, ceea ce impune 

studierea separată a celor două componente intrinseci: comportamentul omului în calitate de 

producător de bunuri şi servicii şi comportamentul lui de consumator. 

        În condiţiile diversificării considerabile a ofertei, consumatorilor li se deschid largi posibilităţi 

de alegere. Pe de altă parte, creşterea puterii de cumpărare, concomitent cu ridicarea nivelului de 

educaţie şi cultură,  îi dă posibilitatea cumpărătorului să-şi satisfacă mai multe nevoi de nivel 

calitativ mai ridicat, aspecte de care este absolut obligatoriu să ţină seama producătorul, pentru a 

putea veni în întâmpinarea dorinţelor consumatorului. 
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       Una din principalele modalităţi de a convinge consumatorii de a face o alegere de consum, din 

multitudinea de variante posibile este reclama, o componentă cheie a mixului de marketing. 

       Reclama este o complexă îmbinare dintre anumite stiinţe, precum economie, matematică,  

psihologie, estetică şi lingvistică. Toate aceste domenii formează acest magnific fenomen ce a 

devenit cu timpul un element cheie în succesul unei afaceri. 

       Reclama devine astfel o activitate prin care se urmărește câștigarea interesului public asupra 

anumitor mărfuri, a unor cărți, a unui spectacol, a folosirii unor servicii. 

       Reclama este o modalitate de a face ca informaţiile să ajungă la potenţialul cumpărător. Acesta 

află ceva despre un produs, află mai întâi că există, află ce face acel produs, la ce foloseşte, ce 

calităţi are, prin informare. Şi apoi, prin reclamă, află cine îl fabrică şi îl vinde, de unde poate fi 

cumpărat şi la ce preţ. Astfel, rolul reclamei este de a-i ajuta pe consumatori să se orienteze mai 

uşor şi mai repede în multitudinea ofertelor de produse şi servicii lansate pe piaţă.  

      Reclama transmite informaţii şi convinge clientul să achiziţioneze produse sau servicii distrage 

atenţia cumpărătorilor de la preţ, sensibilizează publicul la preţuri şi stimulează competitivitatea, 

facilitează diseminarea rapidă a inovaţiilor tehnice şi a ideilor noi, de care beneficiază în egalã 

măsură agenţii economici şi consumatorii, cultivă sensibilitatea şi gustul publicului consumator. 

       Reclamele sunt cele care fac apel direct la emoţiile noastre legate de necesitatea satisfacerii 

nevoilor. Rareori se face apel la raţiune sau la logică, pentru că oamenii sunt extrem de 

influenţabili la nivel emoţional şi deciziile lor ţin cont într-o măsură covârşitoare de senzaţiile şi 

emoţiile lor. Când unui cumpărător i se prezintă o reclamă, în mintea lui se declanşează un proces 

de cunoaştere, prin care el evaluează informaţia despre obiectul sau serviciul oferit şi ajunge la 

opinii sau convingeri. Dacă opiniile sau convingerile induse de reclamă au şi o tentă afectivă 

semnificativă pentru decizia de cumpărare, atunci se poate spune că mesajul persuasiv a creat 

atitudine faţă de obiectul reclamei. 

      Reclamele joacă un rol foarte important, deoarece în mod conştient sau inconştient, ele ne 

influenţează gândirea şi comportamentul într-o anumită măsură, mai mică sau mai mare. 

      În perioada actuală o bună parte din consumatori sunt  influenţaţi  de reclame în procesul de 

alegere şi cumpărare al unui produs.  

      Pentru ca potenţialul consumator să devină cumpărător şi să opteze pentru produsul sau marca 

promovate prin intermediul mesajelor publicitare, fie că sunt conţinute de reclame tipărite, clipuri 

TV, panouri stradale  este necesar ca acestea să fie percepute de receptori. Mai întâi este nevoie ca 

să se atragă atenţia asupra acestora şi să trezească interesul potenţialilor consumatori. Paşii 

următori care trebuie parcurşi, aşa cum o ilustrează strategiile publicitare, clasice sau moderne, 
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sunt provocarea dorinţei de achiziţionare, formarea unor opinii şi atitudini favorabile faţă de 

produs pentru ca, în cele din urmă, să aibă loc comportamentul de achiziţionare. 

      Analiza influenţei reclamelor în comportamentul consumatorilor a dat naştere unor păreri pro şi 

contra referitoare la acestea. Cel mai adesea reclamele sunt îndreptate  spre copii şi adolescenţi. Nu 

doar că mecanismele specifice funcţionează mai uşor la aceste grupuri, dar perceptia investiţiei 

financiare pe care o încurajează reclamele este mult diminuată la adolescenţi şi aproape inexistentă 

la copii.  

     Cele mai multe reclame prezintă o imagine distorsionată şi restrictivă a standardelor de 

frumuseţe. Repetarea obsesivă a aceluiaşi tipar în mai multe medii creează senzaţia că standardul 

propus este singurul posibil.  Nimeni nu este însă obligat să se uite la reclame sau să creadă în 

mesajul lor fără ca mai întâi să verifice. La fel ca filmele, cărţile sau muzica, reclamele se 

adresează indivizilor cu discernământ, capabili să ia decizii în urma unei analize personale. În 

cazul copiilor care urmăresc reclame, educaţia şi monitorizarea din partea părinţilor sunt 

elementele care trebuie să conteze în influenţarea lor.  

    Reclamele nu fac altceva decât să prezinte informaţii cu o bază reală într-o manieră atractivă. 

Ele urmăresc să ofere consumatorului criterii de alegere şi cumpărare, iar în lipsa lor mecanismul 

comerţului s-ar desfăsura mult mai anevoios.  
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RECLAMA ÎNTRE INFORMARE ŞI DEZINFORMARE 

 

Prof. Fialcofschi Aurelia 

Liceul Tehnologic “Ion Bănescu” Mangalia-Constanţa 

 

 Publicitatea este o realitate absolută a zilelor noastre. Concepută ca metodă de informare, 

publicitatea a evoluat tot mai mult spre domeniul economic, iar astăzi o regăsim pretutindeni: în 

cultură, în politică, în viaţa sportivă, în activităţile obişnuite etc. Aşadar, publicitatea a ajuns să 

facă parte din existenţa noastră cotidiană. Reclamele reprezintă un mod de discurs publicitar. 

Pentru ca o reclamă să aibă succes este necesară cunoaşterea publicului ţintă şi a nevoilor lui. 

Reclamele beneficiază de structuri publicitare subtile, rafinate, ce vizează percepţia şi emoţia 

audienţei.   

 Reclamele mizează pe mesaje subtile care fac trimitere la anumite valori ale consumatorului, 

adică la un stil de viaţă rafinat, apartenenţa la un grup select. Accentul este pus pe individualitate, 

în sensul că asocierea cu o anumită marcă îţi imprimă valorile acelei mărci şi te face mai puternic 

ca personalitate. 

 Reclama defineşte la superlativ legătura dintre Emiţător şi Receptor. Publicitarul (emiţătorul) 

ştie ce-şi doreşte prietenul său, cumpărătorul (receptorul), iar acesta la rândul lui, este mulţumit că 

i-au fost citite gândurile. Atunci când se realizează o reclamă se urmăreşte foarte atent ca oferta să 

fie bine înţeleasă de către public. Este oferit produsul propriu-zis (nivelul de suprafaţă), şi mai ales, 

este oferită o atitudine (nivelul de adâncime). De multe ori produsul promovat ajută la socializare, 

la integrarea în grup, meţine viu spiritul „de gaşcă”  şi întreţine viu acest spirit; se oferă mai mult 

decât poate face produsul însuşi, se oferă o imagine de sine superioară. 

 Trăsătura principală a reclamei este persuasiunea. Creatorul textului de reclamă trebuie să 

anticipeze corect reacţia destinatarului, şi să formuleze oferta sa astfel încât ea să vină în 

întâmpinarea necesităţilor, dorinţelor receptorului. 

 Foarte convingători sunt acei autori de publicitate care apelează la unele personalităţi (artişti, 

sportivi, oameni politici) sau folosesc personaje istorice, oferindu-le ca model, fie doar pentru 

marea simpatie de care se bucură în rândul maselor, fie pentru a explica succesul acestora prin 

folosirea produsului promovat. Preluarea referinţei poate asigura un loc comun pentru o masă cât 

mai mare de receptori. 
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 Dintre toate tipurile de publicitate, spotul publicitar TV pare a fi cel mai eficace datorită 

complexităţii sale – îmbinarea text, sunet, imagine, mişcare. Deşi beneficiază de acest avantaj 

enorm, apare totuşi o problemă şi anume credibilitatea. Prin analogie, spectatorii receptează spotul 

publicitar ca pe ceva regizat, nereal. Spotul trebuie să conţină câteva componente-cheie: elemente 

care atrag atenţia spectatorilor, un mesaj clar şi precis, argumente credibile, capacitatea de a genera 

asociaţii stimulative în mintea receptorului şi de a produce o experienţă emoţională pozitivă.. 

 Atât reclamele audio, cât şi cele video au marele avantaj de a sugera calităţile deosebite ale 

produsului prin efecte sonore (exclamaţii), mimică, compensând astfel imposibilitatea de a da mai 

multe amănunte. Fundalul sonor al unei reclame este foarte important. După cum reiese, toate 

„componentele  unei reclame trebuie să ţină cont de produsul promovat şi de personalitatea 

receptorului de a reacţiona într-un mod (pozitiv din perspectiva sponsorului) la respectiva formă de 

prezentare a mesajului publicitar. Publicitatea costă bani. Banii trebuie să fie cheltuiţi 

corespunzător, ceea ce înseamnă că trebuie cheltuiţi cu acurateţe. O greşeală în eficienţă este o 

pierdere în buget. Iar eficienţa înseamnă găsirea mesajului în forma corectă pentru publicul 

corespunzător. Publicitatea este echivalentă cu comunicarea. Alegerea ţintei stă la baza procesului 

comunicării. Uneori acest lucru este simplu, alteori ţinta este dificil de determinat - şi uneori chiar 

imposibil de determinat. Aceasta face din publicitate o artă şi o ştiinţă. Producătorul reclamelor are 

ca scop prioritar să atragă atenţia, să iasă în faţă, să aibă ceva relevant de spus. Reclamele trebuie 

să acţioneze rapid şi simplu.  

 Cum recunoşti reclamele mincinoase?  

 Multe dintre reclamele pe care le vedem în fiecare zi sunt rodul imaginaţiei unor firme 

specializate, nu informaţii reale.  

 Legea nr.148/2000 are drept scop protecţia consumatorilor de produse şi servicii, protecţia 

persoanelor care desfăşoară o activitate de producţie, de comerţ, prestează un serviciu sau practică 

o meserie ori o profesie, precum şi protecţia interesului public general împotriva publicităţii 

înşelătoare, a consecinţelor negative ale publicităţii şi stabileşte condiţiile în care este permisă 

publicitatea comparativă. 

 Iată unele dintre cele mai frecvente practici prin care cumpărătorii sunt păcăliţi să cumpere 

anumite bunuri şi servicii:  

1) Afirmaţia neîntemeiată privind deţinerea de mărci de încredere  

- Comerciantul afişează o marcă de încredere, fără a avea autorizaţia necesară în acest sens. 
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- Comerciantul afirmă că un anume produs a fost agreat, aprobat sau autorizat de un organism 

public său privat, fără un temei real sau fără a îndeplini condiţiile necesare pentru agrearea, 

aprobarea sau autorizarea obţinută. 

 Exemplu: "Toate fructele şi legumele noastre sunt certificate, 100% fără OMG!", eticheta pe 

care comerciantul o afişează pentru a garanta că produsele sale sunt naturale, deşi nu a efectuat 

nicio analiză la un laborator de specialitate.  

2) Publicitatea capcană  

- Atunci când eşti invitat să cumperi produse la un preţ declarat minim, dar comerciantul nu 

precizează că va putea furniza produsele respective în cantităţi rezonabile, cu siguranţă te afli în 

faţa unei reclame capcană. 

 Exemplu: "Zboară la Barcelona cu numai 1 Euro! Promoţie specială Fly-by-Night Airlines 

pentru toate zborurile către Barcelona". Operatorul aerian respectiv şi-a făcut astfel publicitate, 

timp de o lună, în mai multe reviste şi pe Internet, dar  în realitate, doar un număr redus de locuri a 

fost alocat la preţul redus.  

3) Invitaţia de a cumpăra un produs cu intenţia de a promova un altul  

- Invitaţia de a cumpăra produse la un preţ declarat, urmată de refuzul comerciantului, sub un 

pretext sau altul, de a arăta consumatorilor articolul care a făcut obiectul publicităţii sau 

prezentarea unui eşantion defect cu intenţia de a promova un alt produs. 

 Exemplu: un anunţ de genul "Cel mai bun preţ pentru ...", dar comerciantul declară că nu-l 

mai are pe stoc, iar apoi încearcă să vă vândă un alt produs, la un alt preţ, indiferent dacă acesta 

este mai nou sau mai vechi decât cel promovat sau la un preţ mai mic sau mai mare. Atunci sunteţi 

victima aşa numitei tactici "capcană şi deturnare".  

4) Prezentarea drepturilor garantate drept beneficii speciale  

 Exemplu de mesaj publicitar: "Ştim cu ce disconfort vă confruntaţi atunci când nouă maşină 

de spălat se strică. Fiind clientul nostru preţios, dorim să vă oferim o garanţie specială de doi ani. 

Dacă produsul dumneavoastră se strică în următorii doi ani, noi ne vom ocupa de reparaţie sau vă 

vom înlocui produsul cu unul nou" 

 Promovarea sub această formă a unui produs este interzisă, deoarece o garanţie de doi ani 

pentru produse defectuoase nu este o caracteristică distinctivă, aceasta fiind obligatorie potrivit 

legislaţiei europene. 

5) Lichidare de stocuri false  

- Comerciantul practică preţuri speciale afirmând că este pe cale să îşi înceteze activitatea sau să îşi 

mute sediul, fără a intenţiona sau realiza acest lucru.  
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6) Utilizarea fricii consumatorilor faţă de riscurile privind siguranţă  

Exemplu de mesaj: "Ştiaţi că 55% din gospodării sunt cel puţin o dată victimele unei spargeri? 

Asta înseamnă că există 50% şanse ca dumneavoastră sau familia dumneavoastră să fiţi rănit de un 

delincvent sau că bunurile dumneavoastră să fie furate. Din fericire, există o modalitate simplă de a 

garanta siguranţa bunurilor şi a familiei dumneavoastră. Cumpăraţi sistemul de alarmă ..."! 

Acesta este un alt exemplu de reclamă nepermisă, asta pentru că utilizează nejustificat frica faţă de 

riscurile privind siguranţa.  

7)  Miracole cu ajutorul tehnicilor computerizate  

 Deschizi televizorul şi  vezi o femeie frumoasă care îţi dezvăluie secretul tenului ei 

spectaculos. O cremă antirid. O reclamă care parcă ţi-a oferit elixirul frumuseţii, însă realitatea e 

alta! 

 O reclamă pentru astfel de cremă antirid a apărut la firma Estee Lauder. Aceasta promitea 

reducerea ridurilor şi liniilor fine în mod dramatic şi a fost total scoasă de pe piaţă. "După patru 

săptămâni de folosire, 83% din persoanele care au testat-o au observat îmbunătăţiri în aspectul 

ridurilor", mai spunea reclama. Dar după ce o femeie a făcut plângere, Autoritatea de Advertising 

din Marea Britanie a găsit reclama ca fiind una ce promovează numeroase informaţii false. 

 "Produsul de 30 de ml, care costă în jur de 20 de lire, este creat din polimeri, umple ridurile, 

creând un look mai tânăr", susţineau cei de la Estee Lauder. Însă acest produs a fost testat pe 

tenurile unor femei de maximum 25 de ani. Oricum, cei de la Autoritatea de Advertising au 

observat că de fapt aceste "miracole" se pot crea numai cu ajutorul unor tehnici computerizate şi nu 

doar printr-o aplicare a cremei pe ten. 

 "Am observat faptul că reclama începe cu o declaraţie ce duce la dezinformare totală, aceea 

că ridurile se vor ‟şterge‟ instantaneu, ceea ce duce la confuzie", a concluzionat un reprezentant al 

Autorităţii de Advertising. 

  În special în țările Comunității Europene, există în momentul actual o dezbatere foarte activă 

asupra protejării copiilor împotriva efectelor nefaste ale campaniilor publicitare. Argumentele 

aduse: 

 Publicitatea subminează autoritatea părinților 

 Publicitatea induce tinerii - care nu au abilitatea intelectuală să se protejeze de manipulări 

psihologice - în acţiuni dăunatoare:  

o Băutul alcoolului 

o Fumatul tutunului 

o Consumul mâncărilor nesănătoase, precum "fast food" stil american 
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o Relații sexuale la o vârstă fragedă 

 Publicitatea duce la o filozofie materialistică 

 De asemenea, au apărut mișcări împotriva efectelor publicității asupra calității vieții, precum: 

 Poluarea spațiului public cu reclame stradale  

o În multe localități aceste reclame sunt strict controlate, pentru a evita haosul estetic. 

 Accessul abuziv la spațiul mental individual  

o În anumite state din SUA se discută taxarea publicității, pentru ca în acest fel publicul să fie 

oarecum compensat pentru aceasta invaziune mentală. 

 Faptul că interese comerciale ajung să controleze conținutul programelor de radio și televiziune 

prin folosirea puterii lor de cumpărare  

o Acest efect este vizibil, de exemplu, prin cenzura efectivă a programelor de știri televizate în SUA 

(subventionate de mari companii cu interese economice de protejat) care au avut ca efect, printre 

altele, influențarea alegerilor prezidențiale din anii 2000 și în special 2004. În momentul de față 

nici o soluție nu a fost prezentată pentru rezolvarea acestui grav conflict de interese. 

 Manipularea publicului prin metode de „spălare a creierului” care induce acest public să 

întreprindă acțiuni împotriva propriului său interes este unul dintre cele mai grave efecte ale 

reclamelor, fenomen care devine unul dintre cele mai periculoase forme de agresiune asupra 

sănătăţii şi intereselor generale ale oamenilor. 
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CUVÂNTUL „VIAȚĂ” NU CONȚINE VOCALA „E” 

 

Prof. Finiș Anca, prof. Finiș Sorin 

Liceul Tehnologic „Nicanor Moroșan” Pîrteștii de Jos-Suceava 

 

 Acest referat se bazează pe un studiu realizat în cadrul școlii noastre la începutul lunii 

februarie 2014 pentru elevi cu vârste cuprinse între 8 și 14 ani. Am aplicat un chestionar (vezi 

Anexa) cât se poate de simplu, pe înțelesul elevilor, pentru ca noi înșine, profesorii, să observăm ce 

obiceiuri alimentare au copiii în cadrul școlii și de aici să îi ajutăm să fie mai sănătoși, să aibă 

rezultate mai bune la școală și, de ce nu, să se bucure mai mult de copilărie. 

 Interpretarea chestionarelor nu ne-a surprins foarte mult, cunoscându-i pe elevi și, de aceea, 

în continuare vom nota doar ideile cele mai importante. Majoritatea au susținut că: 

 le place mai mult mâncarea gătită; 

 în pauze, combină mâncarea gătită de mama din pachețel, cu laptele și cornul, dar și 

cu ce cumpără de la magazin; 

 le place mai mult ceea ce cumpără, dar și-ar lua și ei pachețel mereu dacă și-ar lua 

colegii;  

 citesc câteodată eticheta produselor, dar nu caută niciodată termenul de valabilitate; 

 aleg ce să își cumpere de la magazin după cum arată produsul; 

 se spală pe mâini înainte de masă și spală fructele, legumele înainte de a le consuma. 

Dincolo de aceste concluzii extrase strict din ceea ce au bifat elevii, ni s-au părut mult mai 

interesante observațiile din spatele foii pe care le-am acumulat, privindu-i atent când au completat 

chestionarul sau când am urmărit algoritmul răspunsurilor pe fiecare foaie în parte. Cu alte cuvinte, 

elevii noștri scriu că le place mâncarea din pachețel însă de multe ori  înțeleg prin acesta ceva 

cumpărat cu o zi înainte tot de la magazin. Știu foarte bine ce este sănătos, nu aplică, pentru că ar 

pune pe primul loc fructele și legumele, dar preferă snacksurile, mezelurile, dulciurile rafinate etc. 

Mărturisesc că își iau pachețel mereu de acasă, însă li se pare mai gustos ceea ce cumpără. Nu în 

ultimul rând, cred cu putere că mănâncă sănătos, dar nu țin cont deloc de orele de masă. 

Pe de altă parte, cel mai sensibil lucru observat a fost că elevii transformă micuțul festin 

delicios de la școală într-un motiv de socializare. E ca și cum ar fi intrat brusc într-o animație și s-

au transformat în ceea ce cumpără: unul este snacks, altul acadea, iar altul un măr. În această 
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rEvoluție alimentară socializează cine poate și mărul supraviețuiește doar dacă are gust de ... 

brânză. 

De prea multe ori uităm că ceea ce mâncăm înafara căminului nostru, la școală, este la fel 

de important ca și ceea ce încercăm să respectăm acasă, iar „gonirea” fast-foodului din incinta 

școlii nu înseamnă că ne va face copii mai sănătoși dacă există la magazinul de peste gard.  

Asistăm la o adevărată rEvoluție nutrițională în cadrul căreia nu doar elevii noștri par să fie 

din ce în ce mai trădați de propriile gusturi. Sănătatea de mâine nu ne-o putem oferi cu adevărat 

decât dacă schimbăm ceva în „sacoșa”, „pachețelul” de astăzi. 

 Observăm din ce în ce mai des faptul că vârsta la care ne pândește obezitatea scade, copiii nu 

se mai pot concentra, au o mobilitate fizică redusă și dau dovadă de o energie parcă nefirească, 

prea nestatornică, chiar și pentru o astfel de vârstă. Pornind de aici, nici nu îndrăznim să ne 

imaginăm scenariul zilei de mâine care va fi conturat în baza consecințelor a ceea ce se consumă 

de pe acum.  

 Totul ține de un exercițiu vital, de obiceiurile alimentare, adică de o educare a gustului. 

Pentru adulții motivați și conștienți, acest lucru este simplu, posibil, însă cum să rezolvăm aceea 

problemă cu cei mici într-o societate care de multe ori îi dorește bolnavi pentru a-i manipula chiar 

din stomac? Pentru un adult bine determinat, care știe ce boli groaznice și ce suferințe aduce o 

alimentație complet dezordonată, este simplu să spună un „Nu!” cât se poate de hotărât dulciurilor 

nesănătoase, produselor pline de vocale sau replicilor celor nu foarte bine intenționați. Bineînțeles 

că un adult are bine dezvoltată capacitatea de A ALEGE.  

 Curios este faptul că încercăm să ne mințim singuri, spunând că alimentele sănătoase sunt 

prea scumpe pentru a ni le permite, însă uităm de fiecare dată că sănătatea este cea mai de preț 

comoară a unui om, că tratamentele sunt costisitoare și că medicii nu ne pot repara întotdeauna. 

Adevărul este că nu putem fi formatați, corpul nostru nu o ia de la capăt, ci, dimpotrivă, celule 

mor, se degradează cu trecerea fiecărei clipe, iar alimentele ne pot grăbi sau încetini îmbătrânirea 

interioară. Ar fi corect pentru corpul nostru să ținem minte că orice aliment lasă o urmă.  

Acest aspect este real, cu atât mai mult cu cât trupul nostru nu este pregătit pentru rEvoluția 

aceasta și nici nu putem să ne permitem să îi transformăm în cobai pe propriii noștri copii pentru a 

vedea cât de nocive pot fi infinitele limite ale alimentelor care nu ne lasă să ne mai controlăm 

simțurile.  

Ne gândim cu teamă la ceea ce vor mai inventa producătorii în perioada următoare din 

moment ce elevii deja împânzesc clasele cu mâncare neatractivă din punct de vedere olfactiv sau 

vizual, dar senzațional „narcotică”. Poate că vor încerca să ne convingă că ceea ce are o culoare 
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vie, fantezistă, un miros straniu, nemaiîntâlnit este cât se poate de sănătos și că organismul nostru 

poate tolera orice. Nu avem dovezile viitorului, însă prezentul ne este martor și nu ne permitem să 

trecem cu vederea faptul că o dietă mediteraneană le permite bătrânilor să trăiască mult, să își vadă 

nepoții mari, să se joace cu ei, să fie înșiși la o vârstă înaintată. Cu alte cuvinte, o alimentație 

echilibrată înseamnă VIAȚĂ fără E. 

Cum putem totuși să educăm gustul elevilor noștri? Prin eforturi susținute date de activități 

extracurriculare legate de alimentație, prin modelul personal sau, pur și simplu, oferindu-le 

alternative. Putem fi creativi dacă ne dorim într-adevăr să îi ajutăm. Fie că este vorba despre zile 

speciale („Azi Snacks-uri primesc absențe!”, „Un fruct pentru o zi!”, „Un pachețel cu un profesor” 

etc.), fie că le prezentăm anumite cazuri de copii cu obiceiuri alimentare nepotrivite pe care ei să îi 

salveze, cel mai important este să încercăm să îi înțelegem, să îi sprijinim, să nu îi restricționăm 

din perspectiva rece a adultului. 

La final, zboară subit două idei: poate că și profesorii ar trebui să fie mai atenți la ce 

alimente îi însoțesc în pauzele mult prea scurte pentru a vorbi cu părinții, a completa documente 

etc. și a alege ceva sănătos, iar dacă ne dorim elevi buni, ei trebuie să fie în primul rând sănătoși, 

fiindcă o minte ageră, un suflet sclipitor nu pot zace decât într-un trup în care bătălia este deja 

câștigată de VIAȚĂ. 
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SIGURANȚA ALIMENTARĂ ÎN VIAȚA COTIDIANĂ 

 

Prof. Florică Lavinia 

Școala Gimnazială Nr.1 Limanu-Constanța 

 

,,Va fi totdeauna preferabil să ne hrănim cu produse nepoluate în toate sensurile” (Jean Valnet) 

 

Siguranța produselor alimentare pe care le consumăm este esențială pentru sănătatea 

noastră. Constă în respectarea normelor igienico-sanitare în procesul de producție și are în vedere 

,,garantarea sănătății populației prin consumul de alimente sigure din punct de vedere sanitar, sub 

raportul salubrității, prospețimii și al valorii nutritive a alimentației‟‟.  

Elementele definitorii pentru siguranța alimentară sunt reprezentate de: 

- calitatea materiilor prime care intră în procesul de fabricație; 

- porocesul de producție al alimentelor; 

- depozitarea și transportul alimentelor; 

- modul și condițiile de comercializare a alimenteor. 

Conform reglementărilor legale în vigoare, producătorii de alimente au obligația de a 

inscripționa vizibil pe eticheta fiecărui ambaaj de desfacere (sticlă, borcan, cutie, pachet etc.) 

aditivii alimentari (substanțe cu sau fără valoare nutritivă, care se folosesc la prepararea unor 

alimente în scopul îmbunătățirii calității acestora sau pentru a permite aplicarea unor tehnologii 

avansate de prelucrare) existenți în produsele alimentare. De aceea e bine să citim cu atenție 

eticheta produsului înainte de a-l achiziționa. 

Eticheta este un mijloc prin care consumatorul este informat despre ingredientele produselor 

alimentare iar scopul etichetării este acela de a pune la dispoziția consumatorilor informațiile 

necesare, suficiente , verificabile și ușor de comparat, care să permită acestora să aleagă acel 

produs care corespunde exigențelor ți posibilităților lor financiare, precum și să cunoască 

eventualele riscurila care ar putea fi expuși.   

Obligativitatea etichetării produselor alimentare este prevăzută atât de legislația românească, 

cât și de cea a Uniunii Europene. 

Eticheta alimentelor trebuie să cuprindă în mod obligatoriu: 

- Denumirea sub care este vândut alimentul; 
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- Lista care conține toate ingredientele din alimente, în ordinea descrescătoare a cantității 

determinate în momentul introducerii în fabricație, vitaminele, mineralele și aditivii cu denumirea 

categoriei, urmată de numele specific; 

- Cantitatea din anumite ingrediente sau categorii de ingrediente; 

- Cantitatea netă pentru alimentele preambalate; 

- Data durabilității minimale; 

- Condițiile de depozitare și de folosire, atunci când acestea necesită indicații speciale; 

- Denumirea comercială și sediul producătorului sau ale ambalatorului sau ale distribuitorului; în 

cazul produselor din import se înscriu numele și sediul importatorului înregistrat în România; 

- Locul de origine sau proveniență a alimentului, dacă omiterea acestuia ar fi de natură să creeze 

confuzii în gândirea consumatorilor; 

- Instrucțiuni de utilizare, atunci când lipsa acestora poate determina o utilizare necorespunzătoare a 

alimentelor; 

- Concentrația alcoolică, pentru băuturile la care aceasta este mai mare de 1,2% în volume. 

- Omențiune privin lotul. Indicarea lotului este precedată de litera ,,L‟‟; indicarea lotului nu este 

obligatory atunci când data limită de consum este indicată prin menționarea clară și necodificată 

cel puțin a zilei și a lunii. 

Toate mențiunile de pe etichete trebuie să fie în limba română, chiar dacă sunt prezentate în 

alte limbi, să fie clare, ușor de citit și să nu se șteargă repede. 

Pentru ca un produs să fie inclus în categoria produselor ecologice, el trebuie să îndeplinească 

anumite condiții specifice. De exemplu, untul ecologic este acela care este produs din laptele unor 

vaci care au păscut numai iarbă netratată cu îngrășăminte chimice și care a fost, în general, hrănite 

numai cu furaje naturale. Toate aceste elemente trebuie cunoscute atunci când un produs este 

clasificat drept ecologic (de pe eticheta produsului). 

Sfaturi importante pentru sănătatea consumatorilor: 

- Cumpărați produse alimentare de la magazine sau puncte de vânzare organizate, nu de la vânzători  

stradali neautorizați! 

- Cumpărați numai produse alimentare ambalate și controlați integritatea ambalajului produsului! 

- Citiți cu atenție eticheta produsului și lista ingredientelor! 

- Verificați data durabilității minimale, respectiv data limită de consum (termenul de valabilitate) 

inscripționată pe etichetă! 

- Asigurați-vă că producătorul și adresa acestuia sunt menționate, pentru posibilitatea de a-l 

contacta! 
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- Urmați întocmai indicațiile de pe ambalaj, privitoare la condițiile de păstrare a produsului! 

Nu cumpărați și nu utilizați alimente care prezintă una din situațiile de mai jos: 

- Semne organoleptice de alterare – modificări ale aspectului, culorii, consistenței, gustului, 

mirosului; 

- Semne de infestare cu paraziți (ouă, larve, forme adulte, vii sau moarte), ori resturi sau semne ale 

activității acestora; 

- Urme lăsate de rozătoare; 

- Miros și gust străine de natura produsului; 

- Miros, gust sau pete de mucegai, cu excepția mucegaiurilor selecționate, admise în procesul 

tehnologic; 

- Sunt falsificate. 

Din realitățile triste…ale alimentelor noastre de fiecare zi 

- M.D.M.-ul mai periculos decât E-urile? 

Problema mezelurilor nu vine de la folosirea aditivilor alimentari, ci de la utilizarea unor substanțe 

ieftine folosite în industria alimentară, cum ar fi: colagenul, făina de soia și carnea de pasăre 

dezosată mecanic (M.D.M.). 

M.D.M.-urile sunt mult mai susceptibile de infestare cu salmonela în comparație cu carnea de pui. 

M.D.M.-ul este recunoscut ca materie primă în industria alimentară, dar producătorii ar trebui să 

declare cantitatea folosită pentru produsele fabricate. 

- Pâinea din coloranți 

Există mulți consumatori care preferă să mănânce pâine neagră în locul celei albe. Această 

preferință vine din faptul că pâinea  neagră sau cea intermediară  are anumite calități foarte 

appreciate. 

Unii dintre fabricanții de pâine au găsit rapid modalitatea de a exploata ieftin și eficient cererea 

pieței de păine neagră. Astfel că, în loc să fabrice pâine neagră din tărâțe sau alte ingredente 

aferente acestui aliment de bază, ei l-au înlocuit cu coloranți ți arome, producând pâine neagră 

contrafăcută. 

- Gemurile și dulcețurile ,,naturale’’ 

Nici aici nu trebuie  să ne lăsăm înșelați de pretenția unora dintre producători care aplică eticheta: 

,,produs natural‟‟. 

Minciuna e dovedită chiar de eticheta unde, la ingrediente, apare menționat ,,acid citric‟‟, nelipsit 

din nici un borcan de gem sau dulceață. De asemenea, este bine să evităm toate dulciurile care 

conțin coloranți. 
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- Mezelurile ,,de casă’’! 

Nu mai este nici un secret pentru nimeni că în compoziția mezelurilor, circa 40% este reprezentată 

de produși obținuți artificial. Grăsimile cu care sunt  ,,îmbogățite” mezelurile sunt obțínute sintetic. 

Toate aceste produse se conservă cu glutamat de sodium și conțin multe substanțe suspecte: nitrați 

și nitriți. 

Mezelurile nu se mai prepară  după rețetele tradiționale, de casă pentru că se urmărește câștigul, 

prin mărirea cantității cu tot soiul de chimicale. 

- Băuturile răcoritoare – sucuri naturale de fructe? 

Chiar dacă producătorii se laudă cu produsul lor natural, în realitate, în băuturile răcoritoare se 

găsesc aditivi nocivi, cel mai folosit fiind acidul citric (E330)  sau sarea de lămăie. Coloranții 

folosiți sunt în cantități mari și pot deveni periculoși. 

- Margarina – produs cu o structură moleculară asemănătoare cu cea a plasticului. 

Iată algoritmul prin care margarina poate să ne destabilizeze organismul: grăsimile sintetice pe 

care le conține nu pot fi ,,arse” de organism; ele acoperă membrana celulelor sistemului imunitar, 

paralizându-l prin depozitarea în țesuturi. Acestea iau locul substanțelor naturale care au rolul de a 

curăța pereții vaselor de sânge, conducând la sclerozarea lor, evident cu rezultate dezastruoase 

pentru inimă, sistem circular etc. 

- Guma de mestecat 

Este aproape de neînțeles cum fabricanții acestui produs destinat în special copiilor, găsesc necesar 

să introducă în ingrediente nu mai puțin de opt tipuri de substanțe chimice, multe fiind pe lista 

celor suspecte sau nocive. 

Se știe  câtă influență au reclamele asupra noastră, a tuturor, dar dacă noi mai suntem în 

stare să decidem dacă e ok sau nu un  produs, copiii noștri nu știu  și de aici o întreagă nebunie și 

un întreg conflict între părinți și copii. 

Iată câteva fragmente din cartea dr. Mencinicopschi:  

“Adevărul despre alimentația românilor” referitoare la reclamele televizate: 

“Televiziunea posedă capacitatea de a trimite mesajele direct în subconștient. Din cauza acestui 

mod de percepție, telespectatorul nu reușește să controleze și să conștientizeze cu adevărat 

semnificația logică a mesajelor, reacționînd mai târziu, dar fără să știe de fapt la ce și de ce 

reacționează! 

Reacția este una emotivă, confuză, generată de emisfera dreaptă artistică, cea care rămâne 

activă atunci când privim la televizor. Astfel, reacția la spoturile cu reclame alimentare este una 

irațională, asociind tinerii frumoși sau locurile paradisiace prezentate, cu alimentele expuse în acest 
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context. Confundăm frumusețea, aspectul sănătos, perfect al actorilor din reclame și idealurile 

noastre sugerate de peisaj cu o calitate nutrițională (adeseori inexistentă) a alimentelor prezentate. 

Acesta este secretul! 

Iată de ce televiziunea este puternică: are capacitatea incredibilă de modelare a 

subconștientului uman! Da, televizorul poate influența gândirea și stilul de viață al oamenilor, fără 

ca aceștia să conștientizeze măcar acest lucru. De aceea, ca reacție, ne trezim că din senin dorim să 

consumăm un aliment sau altul, căruia i s-a făcut reclamă la televizor. 

Copiii sunt și mai expuși la influența publicității ademenitoare, mincinoase care se face 

alimentelor, modificându-le și cristalizându-le obiceiuri alimentare nesănătoase și un stil de viață 

generator de maladii ale civilizației moderne. 

De aceea este bine nu numai ca voi să vă protejați de aceste reclame televizate, dar mai ales 

să conștientizați necesitatea de a-i proteja pe copiii voștri, dacă țineţi la sănătatea lor”. 

Concluzionând, “nu tot ce zboară se mănâncă”, iar în cazul nostru, nu tot ceea ce este 

prezentat la televizor este și bun pentru sănătatea noastră. 

 

 

 

Bibliografie: 

1. Traian Cosma – Ora de dirigenție în gimnaziu, Ed. Didactică și Pedagogică, R.A, București, 

2005; 

2. Mariana Chirilă – Viitorul începe azi, Ed. Taida, Iași, 2007; 

3. Zoe Partin – Educație pentru sănătate, clasele VII-VIII, Ed. Corint, București, 2006; 

4. Silvia Marinescu, Rodica Dinescu – Invitație la educație, Ed. Carmins, Pitești, 2003. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

„Stil de viață sănătos” – Revistă electronică pentru toate ariile curriculare                              

150 

 

MODUL SĂNĂTOS DE VIAŢĂ 

 

Prof.  Grasu Antoaneta 

Liceul Teoretic Negru-Vodă-Constanța 

 

Întotdeauna mulţi dintre noi (oamenii) nu atrag atenţia asupra multor lucruri atât de mici, 

elementare, dar cu un rol foarte important în viaţa cotidiană, drept exemplu, am putea lua modul de 

a ne organiza timpul, de a ne alimenta, de a ne informa. Există unele stări care ne pot direcţiona 

foarte uşor spre o stare de boală cum ar fi: alimentaţia dezechilibrată, stresul psihic cu întregul 

cortegiu de boli pe care acestea le direcţionează: obezitate, boli cardiovasculare, cancer, etc. Pentru 

combaterea acestor boli trebuie să adoptăm un mod sănătos de viaţă. Acest mod de viaţă sănătos 

include: alimentaţie sănătoasă, exerciţiu fizic, respectarea ritmului de somn-veghe, comportamente 

preventive, vizite medicale regulate, utilizarea centurii de siguranţă, comportament sexual protejat, 

etc.). Sănătatea omului se formează sub influenta factorilor interdependenţi naturali şi social-

economici. Aceştia sunt apa, aerul, solul, factorii climaterici, precum şi condiţiile de muncă, 

alimentare, de trai. Influenţa factorilor naturali şi sociali este interconexată, adică dezvoltarea 

industriei, transportului, oraşelor exercită influenta asupra componentelor naturale ale apei, aerului, 

solului, iar factorii naturali se răsfrâng asupra caracterului alimentării şi condiţiilor de viaţă a 

populaţiei, asupra dezvoltării industriei, alegerea locului de trai, etc. 

Factorul esenţial ce determină sănătatea omului constituie modul lui de viață. În această 

noţiune intră regimul corect de muncă, odihna, alimentarea raţională, menţinerea la nivel cuvenit a 

activităţii fizice, călirea, respectarea regulilor de igienă individuală, renunţarea la deprinderile 

cotidiene dăunătoare, priceperea de a menţine echilibrul neuro-emoţional în situaţii conflictuale. 

Sănătatea este starea deplinei bunăstări fizice, spirituale şi sociale, dar nu numai lipsa bolilor. 

Formarea modului sănătos de viaţă nu se limitează doar la propaganda sau la anumite forme 

de activitate medico-sociali. Modul sănătos de viață este determinat de toate aspectele și 

manifestările societății. Pentru consolidarea modului sănătos de viață este necesară concentrarea 

eforturilor asupra depăşirii factorilor de risc ale diferitor boli, luptei cu alcoolismul, fumatul, 

hipodinamia, alimentarea neraţională, relaţiile conflictuale.  

Modul sănătos de viață este temelia profilaxiei bolilor. Trebuie să subliniem că el realizează 

cel mai preţios mod de profilaxie – profilaxia iniţială a bolilor ce preîntâmpină apariția lor, extinde 

diapazonul posibilităților de adaptare a omului. Copilul sănătos poate fi educat mai ușor. Este un 

http://www.curaj.net/?p=40511
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fapt general cunoscut. Lui i se formează mai repede toate priceperile și deprinderile necesare, el se 

adaptează mai ușor la schimbul condițiilor și petrece toate cerințelele care îi sunt înaintate. 

Sănătatea este cea mai importantă premisă a formării corecte a caracterului, initiațivei, a voinței 

puternice, capacităților și aptitudinilor naturale. 

Igiena este foarte importantă în viața fiecărei persoane. Igiena este stiința care se ocupă cu 

promovarea și menținerea sănătății individului și comunității și reprezintă, de fapt, o serie de 

condiții și practici care au că scop să mențină sănătatea și viața sănătoasă. Igiena are multe aspecte 

care încep cu igiena personală (deprinderi de viață sănătoasă, curățenia corpului și a hainelor, 

alimentație sănătoasă, un regim echilibrat de odihnă și mișcare), continuă cu igiena gospodăiei 

(pregătirea în condiții igienice a alimentelor, curățenia, iluminarea și aerisirea casei ), terminând cu 

igiena muncii (măsuri care au că scop eliminarea riscurilor apariției bolilor profesionale și a 

accidentelor), sănătatea publică (supravegherea alimentării cu apă și alimente, prevenirea 

răspândirii bolilor infecțioase, eliminarea gunoaielor menajere și a apelor reziduale, controlul 

poluării aerului și a apei) și igiena mentală – recunoașterea factorilor psihologici și emoționali care 

contribuie la o viață sănătoasă. 

Principii ale unei alimentații sănătoase 

Alimentația reprezintă un obicei necesar supraviețuirii, dar, în acelaşi timp, atât de 

periculos dacă este realizată în mod necorespunzător. În acest sens, să ne amintim un proverb 

egiptean care spune: ”Jumătate din ceea ce mănânci te ajută să traiești; cealaltă jumătate, îl ajută pe 

doctorul tău să trăiască”. Trebuie, astfel, să înțelegem că în farfuria din fața noastră se ascunde atât 

secretul tinereții și sănătății, cât și demonul îmbătrânirii și îmbolnăvirilor. 

În ceea ce priveste alimentația, sunt importante câteva întrebări: Ce? Cât? și Când mâncăm? 

La primele două întrebări trebuie să răspundem astfel încât să asigurăm un aport cantitățiv (necesar 

caloric) și calitativ (principii nutritive) adecvat fiecarei persoane. Trebuie întotdeauna asigurat un 

echilibru între glucide, lipide, proteine (vitamine, săruri minerale). Sursele de glucide sunt 

reprezentate de: cereale și produse din cereale (făina, pâinea, mălaiul, pastele făinoase, grișul, 

orezul, etc.), legumele, fructele, zahărul și produsele zaharoase. Lipidele vegetale sunt uleiurile de 

floarea-soarelui, de măsline, soia, iar cele animale sunt untul, smântîna, frișca, untura, galbenușul 

de ou, cașcavalul. Alimentația trebuie să fie combinată în părți egale cu proteine vegetale din 

cereale (orez, pâine, paste făinoase, legume) și proteine animale (carne, lapte, brânză, ouă). 

Când mâncăm și, mai corect, de câte ori mâncăm? Este recomandat să ne asigurăm 3 mese 

principale și 2 gustări, iar repartiția necesarului caloric pe mese trebuie să fie: dimineața – 15-20%, 

la amiază – 40-45%, seara – 15-20% și câte 10% la gustări. Se recomandă respectarea orelor fixe 
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de masă și evitarea “ciugulelilor” interprandale pentru a respecta fiziologia digestivă; ultima masă 

se va lua cu 2-3 ore înainte de culcare, pentru a asigura digestia și odihna noaptea. 

Vom enumera, mai jos, cantitățile necesare pentru a fi consumate zilnic din fiecare grupă 

alimentară. Să nu uităm că necesarul variază de la individ la individ în functie de vârstă, înălțime, 

stare de nutriție (normoponderal, supraponderal, obezitate), diverse boli, sex, condiții fiziologice, 

sarcină, lactație), dar și la acelasi individ în functie de activitatea fizică efectuată. 

 Pâine, cereale, orez, paste făinoase: 6-11 porții/zi, 1 porție=1 felie de pâine, ½ cană cereale, orez, 

paste fierte; 

 Legume 3-5 porții/zi. Se recomandă proaspete: 1 porție= ½ cană vegetale proaspete sau fierte, 1 

cartof mijlociu; 

 Fructe 2-4 porții/zi. Se recomandă să fie consumate proaspete: 1 porție-1 fruct mediu; 

 Carne pui, curcan, fără piele, pește, ouă: 2-3 porții. 1 porție= 100g carne sau 1 ou; 

 Lapte , iaurt, brânză; 2-3 porții/zi. 1 porție = 1 cană de lapte sau iaurt. 

 

Deosebit de importante sunt și produsele alimentare de protecție: peștele oceanic, cerealele 

germinate, produsele fermentate lactic, în special, iaurtul (asigură protecția în afecțiuni 

cardiovasculare, neoplasm). De asemenea, se recomandă, un aport zilnic de 25-35g fibre 

alimentare. Surse pentru acestea sunt ovăs, legume, orez, grâu, mere, citrice, căpșuni, fructe. 

Importanța acestora rezidă tocmai din faptul că o dietă cu conținut adecvat de fibre se asociază cu 

o incidență scăzută a bolilor cardiovasculare, a diabetului zaharat (prin reducerea absorbției 

glucidelor) și a cancerului de colon (se reduce expunerea colonului la produșii nocivi care-l 

traversează prin reducerea concentrației acrestora și a duratei tranzitului). Cantitatea de sare 

(clorura de sodium) recomandabilă într-o alimentație rațională este de 4-6g/zi, deși frecvent se fac 

abuzuri. O alimentație rațională cu toate principiile nutritive va aduce și un aport adecvat de 

vitamine, suplimentele de vitamine nefiind necesare în condițiile unei alimentații raționale. 

Consumul zilnic de lichide se recomandă să fie în jur de 1500 ml și sub formă de apă, ceaiuri, 

sucuri, lapte, supe, la care se adaugă, cel puțin, 600-700 ml apă din alimente. Prelucrarea termică a 

alimentelor are un rol important. Astfel, se recomandă prepararea alimentelor prin fierbere, 

înăbușire, coacere și nu prin prăjirea la grăsimi. Fructele și legumele se recomandă a fi consumate 

preponderent proaspete. Trebuie să evităm produsele care, în exces luate, pot dăuna grav sănătății: 

grăsimile, dulciurile, alimentele fast-food și băuturile răcoritoare. Totodată, trebuie evitat 

consumul de alcool, deoarece, dacă în cantități mici, poate avea efecte favorabile în anumite 
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circumstanțe, în cantități mari poate avea consecințe devastatoare asupra sănătății fizice și psihice a 

fiecăruia. 

Importanța exercițiului fizic 

Exercițiul fizic are o serie de efecte benefice: determină scăderea ponderală cu menținerea 

musculaturii; reduce obezitatea abdominală, reduce riscul de apariție a diabetului zaharat tip 2 și a 

bolilor cardio-vasculare; menținerea controlului glicerinei și a lipidelor serice; reduce valorile 

tensiunii arteriale în hipertensiunea arterială cu valori moderat crescute: crește tonusul și forța 

musculară, mobilitatea articulară, previne articulațiile osteo-articulare, dă sens și calitate vieții, 

combate stresul. 

Pentru a fi eficient, este bine că exercițiul fizic să se efectueze regulat (de 4-5 

ori/săptămână), se recomandă să dureze 30-50 minute și să fie de intensitate moderată (mers pe jos 

rapid, dans, îngrijirea propriei grădini, etc). Exercițiile fizice aerobice, dinamice, cu implicarea 

multor grupe musculare (înot, tenis, gimnastică, jogging) efectuate regulat, duc, de asemenea, la 

reducerea masei adipoase. O atenție mai deosebită, în sensul monitorizării stricte a activității fizice, 

se impune la cei cu afecțiuni ale membrelor inferioare, afecțiuni cardio-vasculare și respiratorii. 

Stresul este folosit pentru a descrie o reacție de discomfort a organismului (nervozitate, neliniște, 

tensiune), determinată de un eveniment negativ. Multe persoane ajung să aibă excese alimentare ca 

modalitate de a face față situațiilor de stres. Consumul de alimente este folosit ca mijloc de abatere 

a atenției de la anumite probleme, de relaxare și destindere. 

Pentru a face față în mod eficient situațiilor de stres și suprasolicitare, trebuie dezvoltate 

abilități specifice de reducere a stresului de tipul: exprimare emotională, practicarea exercițiilor de 

relaxare, practicarea exercițiilor fizice, căutarea sprijinului la cei din jur, identificarea activităților 

plăcute, relaxante și practicarea lor periodică, identificarea micilor succese zilnice și autoacordarea 

de recompense, psihoterapie. 

Importanța unui somn odihnitor 

Somnul normal are rol în reflectarea metabolică (durata somnului este direct proporțională cu rata 

metabolismului), în conservarea energiei și în consolidarea amnezică. Pentru desfășurarea unei 

activități fizice și psihice normale, sunt necesare 8 ore de somn pe zi, cu respectarea ritmului 

somn-veghe. Iată câteva practici de igiena personală, mare parte „d-ale casei”: 

1. Spălarea frecventă a corpului; a mâinilor, în special, iar după folosirea toaletei – obligatoriu, 

întotdeauna. 

2. Spălarea dinților (igiena orală) macar de de 2 ori/zi, dacă nu după fiecare dată când mănânci. 

3. Spălarea părului ori de câte ori consideri că e necesar. 
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4. Spălarea frecventă a mâinilor și picioarelor. 

5. Spălarea urechilor atât la exterior, cât și în interior, în canalul audit iv. 

6. Folosirea lenjeriei curate și schimbarea ei frecventă. 

7. Păstrarea curățeniei hainelor. 

8. Evitarea contactului cu fluide ale corpului (fecale, urina, voma). 

9. Evitarea mâncatului cu mâinile murdare. 

10. Acoperirea gurii cu o batistă în momentul tusei sau strănutului (nu cu mâna… gândește-te cum 

ar fi să strănute cineva în mână și apoi să ți-o întindă pentru a-ți strânge mâna în semn de salut). 

11. Evitarea băgatului degetelor în nas. 

12. Evitarea atingerii feței cu mâinile murdare. 

13. Evitarea ronțăirii unghiilor. 

14. Evitarea lingerii degetelor pentru numărarea banilor sau răsfoire. 

15. Păstrarea curățeniei zonei de locuit. 

 

Concluzii 

Toate componentele modului de viață sunt importante pentru menținerea stării de sănătate, de 

aceea trebuie acordată o atenție deosebită implementării și respectării la nivelul întregii populații a 

măsurilor de optimizare a modului de viață. Ca motivație interioară pentru a menține un mod de 

viață sănătos, trebuie să ne amintim că: “Sănătatea nu este totul, dar fără sănătate, totul este 

nimic!” 
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RECLAMA – DIMENSIUNE A COMPORTAMENTULUI DE CONSUM 

 

Prof. Halbac Violeta, Şcoala Gimnazială „Gheorghe Diboş” Măneşti-Prahova 

Prof. Neamţu Carmena, Şcoala Gimnazială Măneciu Pământeni-Prahova 

 

 

 

Calitatea vieţii, dată şi de calitatea produselor alimentare i-a preocupat pe oameni din cele 

mai vechi timpuri. Calitatea este considerată o mărime care poate fi măsurata exact. Diferenţele de 

ordin calitativ ale produselor se reflectă  în diferenţele existente  între caracteristicile acestora. 

Fiecare individ are anumite preferinţe, care pot fi satisfăcute prin parametri calitativi distincţi ai 

produselor. Totuşi, cumpărătorul este cel care stabileşte,  în cele din urmă, ce este calitatea  în 

corespondenţă cu propriile cerinţe: necesitate/dorinţă, siguranţă alimentara, sănătate, 

compatibilitate cu mediul, asigurarea satisfacţiei, preţ. Dacă preţul este prea ridicat, vor fi puţini 

cumpărători dispuşi să îl plătească, iar dacă este prea scăzut, produsul este susceptibil de a fi fost 

„viciat” pe traseul comercial: producţie, distribuţie, depozitare, vânzare, consumator. 

Cu toţii avem un anumit comportament de consum determinat de diferiţi factori 

prezentaţi  în schema de mai jos.   

 imbolduri 

 nevoi 

 dorinţe 

 

 

  

  

 reclamă 

 ambalaj 

 oferte 

 

Societatea actuală cunoaşte şi o evoluţie a preferinţelor, gusturilor, o diversificare a 

nevoilor oamenilor, dar şi o exigenţă sporită faţă de calitatea produselor. Consumatorii au ca scop 

motivele de cumpărare sau necumpărare 

Comportament 

de consum 

preferințele 

deprinderile de cumpărare  

obiceiurile 

imaginea produselor şi serviciilor 

"Alimentele să fie medicamentele voastre, iar medicamentele 

voastre să fie alimentele voastre"- Hipocrate, acum 2500 ani 
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consumul produselor de calitate achiziţionate la preţul cel mai bun. Vânzătorii sunt preocupaţi,  în 

schimb, de asigurarea relaţiei cost produs – preţ de vânzare. 

Realizarea unor produse de calitate este determinata de capital (maşini, unelte, care 

participa la procesul de obţinere a produsului), materiale (materii prime, consum de energie, apă), 

resurse umane (calificarea profesională a lucrătorilor). Procesul tehnologic, respectarea reţetei şi a 

regulilor de igienă, influenţează hotărâtor calitatea produselor. 

Criteriile de alegere care determină comportamentul de consum sunt: 

 trebuinţele (alimentele fac parte din nevoile de bază) 

 venitul  

 cantitatea şi calitatea produselor oferite pe piaţă 

Astfel, cumpărătorii,  înainte de a face alegerea, trebuie să  întocmească liste cu produsele 

alimentare necesare şi cu magazinele de profil pentru a compara calitatea, caracteristicile (exemplu 

marca) şi preturile (raportul preţ-calitate ce conduce la satisfacţia dobândită). 

Produsele alimentare se găsesc pe piaţă fie ambalate, fie neambalate (vrac). 

La selectarea produselor alimentare se au  în vedere: 

 caracteristicile organoleptice ale alimentelor care se referă la: aspect exterior sau  în secţiune, 

formă şi integritate, culoare, consistenţă, miros, gust şi aroma, sunet produs la rupere. Asigură 

determinarea gradului de prospeţime şi diminuarea riscului de îmbolnăvire prin consumarea 

alimentelor falsificate sau expirate. 

 valoarea nutritivă şi energetică dată de tipul şi cantitatea substanţelor nutritive conţinute: proteine, 

lipide, glucide, vitamine, substanţe minerale. Determină respectarea în consum a proporţiilor 

conform piramidei alimentaţiei echilibrate. Produsele alimentare au şi valoare estetică dată de 

aspect, grad de prospeţime, mod de ambalare. 

 informaţiile de pe etichete, ambalaje. Datele privind ţara de origine, producătorul, denumirea 

produsului se regăsesc sub forma codului de bare. Pe etichete sau direct pe ambalaj sunt  înscrise 

două categorii de elemente 

 Informaţiile de pe ambalaje 

 

 

 

 

 

    pentru informare: 

compoziția, ingrediente,  

data fabricației sau data expirării, 

ții de utilizare, de păstrare

    pentru identificare a produsului: 

denumirea produsului,  

denumirea producătorului,  

ă
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În comerţ, modul de ambalare şi marcare, transportul şi depozitarea influenţează  în mod 

decisiv calitate produselor alimentare. La produse cu raportul calitate preţ apropiate, cumpărătorul 

preferă produsul evidenţiat prin ambalaj atractiv.  

Deşi orice ambalaj  îndeplineşte rolul de a proteja, de a asigura integritatea şi de a 

menţine calitatea produsului, preferate rămân ambalajele confecţionate din materiale antipoluante 

(presupun   consum minim de material şi posibilitatea reutilizării sau distrugerii nenocive după 

utilizare). 

Deoarece contribuie foarte mult la promovarea produselor pe piaţă, ambalajul trebuie să 

atragă atenţia prin design (ilustraţii, culoare, formă) şi prin eficienţă  în utilizare. Ambalajul 

ecologic asigură în plus protecţia mediului şi a consumatorului conform simbolurilor înscrise pe 

acesta – Recuperabil, Reciclabil, Reutilizabil. 

În scopul protejării sănătăţii şi vieţii consumatorilor, Autoritatea Naţională pentru 

Protecţia Consumatorilor coordonează activitatea  în domeniul Protecţiei consumatorilor prin 

Oficiile pentru Protecţia Consumatorilor şi Centrul Naţional pentru Încercarea Produselor 

„LAREX”. Produsele agroalimentare şi alte categorii de produse care au aplicata marca „LAREX” 

oferă încredere privind calitatea lor. 

 

 

 

 

 

Marca prin care se disting produsele asemănătoare, dar de calităţi diferite au anumite 

culori (mov pentru Milka), forme (triunghi pentru Toblerone), denumiri (Poiana). 

Pentru a nu cumpăra, din întâmplare, trebuie să 

fim bine informaţi. Putem obţine informaţii de pe 

etichete, ambalaje, prospecte şi prin intermediul 

publicităţii. 

Promovarea şi comercializarea produselor culinare se bazează pe modul cum sunt 

prezentate  în vederea evidenţierii calităţii şi a creării unei imagini favorabile firmei producătoare. 

Mijloacele care prezintă mesaje publicitare sunt: internet, televiziune, radio, presă, afişe, 

pliante, reviste şi cărţi de specialitate. 

Publicitatea influenţează considerabil decizia de a achiziţionare a produselor. 

        Sănătatea noastră depinde de 
multe ori de respectarea unor reguli 

atunci când facem cumpărături 

 

        La alegerea unui produs alimentar, 

se iau  în considerare  
- calitatea produsului 

- eticheta care conține informații precise 

 

eticheta care conține informații precise
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 A atrage atenţia 

 I stârneşte interesul 

 D trezeşte dorinţa de a avea produsul 

 A determină achiziţia 

Având în vedere că  adolescenţii sunt influenţaţi uşor de tot ce există în jurul lor se 

impune, în cadrul demersului didactic, punerea accentului pe formarea comportamentelor de viaţă 

sănătoasă. Aceştia trec printr-o perioadă de transformări fizice şi psihice în care încep să-şi asume 

responsabilitatea şi să înveţe despre ei şi semenii lor. Ei au ca elemente centrale ale deciziilor 

avalanşa de reclame publicitare ce prezintă o diversitate interesantă de logo-uri însoţite de texte 

neconvenţionale şi presiunea grupului (şcoală, familie, comunitate, prieteni, lumea virtuală). Se 

constată în multe cazuri că grupul de prieteni constituie un factor puternic de influenţă în luarea 

unor decizii ce pot afecta întreaga viaţă - locurile frecventate, modul de petrecere a timpului liber, 

exersarea şi perpetuarea unor obiceiuri nesănătoase (întâlniri cu prietenii în restaurante tip fast 

food, consumul de băuturi acidulate, alcool, tutun).  

Şcoala devine partenerul social care poate urmării deciziile de poziţionare ale elevului 

între valorile promovate de familie, şcoală şi cele promovate de grupul de prieteni. Subiectul 

educaţiei se află în stare conflictuală, deoarece i se cer, de o parte sau de alta, comportamente care 

contravin principiilor sale. Acesta poate ceda din dorinţa de a fi „cool” şi de a se conforma stilului 

impus de reclame sau de dragul de a face plăcere uneia din parţi sau de teama că punctul lui de 

vedere nu va fi luat în considerare. Nu este suficient ca şcoala doar să monitorizeze elevul ci 

trebuie să aducă un aport considerabil în promovarea valorilor autentice şi în acordarea sprijinului 

real la formarea deprinderilor de viaţă sănătoasă. 

Aşadar, şcoala trebuie să facă posibilă 

conştientizarea elevilor privind importanţa abordării 

stilului de viaţă sănătos, să faciliteze crearea unor 

conexiuni ce vizează practici corecte în cadrul diverselor discipline şcolare. Un pas important 

poate fi precizarea clară, în contexte diferite de invitare, a relaţiei dintre alimentaţia corectă şi 

factorii care o determină: condiţiile climaterice şi geografice starea de sănătate, vârsta, activitatea 

desfăşurată. Se evidenţiază contribuţia alimentaţiei la creşterea randamentului şcolar, la menţinerea 

stării de sănătate. 

 

 

        Alimentaţia sănătoasă – factor 

important de prelungire a duratei 

medii de viaţă a oamenilor 

 

        Produsele alimentare se 

cumpără numai de la magazine şi 
pieţe autorizate 

 

  "Un organism sănătos este camera de oaspeţi a 

sufletului, un organism bolnav o închisoare" – Francis Bacon 
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RECLAMELE ȘI ETICHETELE DE PE ALIMENTE, BĂTEA-LE-AR VINA! 

 

Prof. Ilie Mihaela 

Liceul Tehnologic “Ion Bănescu”  Mangalia-Constanța 

 

De la margarină, până la sucuri sau cereale, reclamele fac legea. Copiii cer, iar părinții 

cumpără și cred că au ales tot ce este mai bun și mai sănătos.  

Prea puțini oameni se obosesc să citească etichetele de pe produsele alimentare. Este un 

fapt cunoscut. De cele mai multe ori alegerile se fac după pofte, inspirație de moment, 

atractivitatea ambalajului, vreo reclamă văzută la tv sau preț. Este ciudat să nu te intereseze ce 

cumperi, mai ales când vine vorba despre ceva ce vei mânca. 

E o știință complicată – cea a eficienței reclamelor, însă cred că rezultatele sunt întotdeauna 

pe măsura eforturilor. Reclamele sunt necesare și nu vor dispărea niciodată. Pot doar să-și schimbe 

forma, mediul în care apar și felul în care-l implică pe consumator. Teoretic nu mint, practic, însă, 

nu spun tot adevărul. 

Fie ca o fac cu bună știință, fie păcăliți de etichete, românii mănâncă prost și asta se vede. 

Suntem pe locul trei în Europa la obezitate. Mai îngrijorător e că aproape jumătate dintre copiii 

români au probleme cu greutatea. Iar de aici până la diabet sau boli de inimă mai e un singur 

pas. Cred că românii cumpără în special mărcile cărora li se face reclamă. Bănuiesc că ei consideră 

un semn de bunăstare pentru un brand care are bani și timp să-si facă reclamă. De asemenea, cred 

că sunt mărci care-și fac reclamă doar pentru a-și consolida imaginea, pentru a fi mai des în fața 

ochilor consumatorilor. 
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O etichetă cuprinde o mulțime de informații care te ajută să optezi pentru un anumit 

aliment, în funcție de nevoile tale specifice, de dieta pe care o urmezi, de starea de sănătate, de 

gusturi sau de preț. Datele inscripționate acolo te ajută să compari produsele similar, ca să faci 

alegerea cea mai bună. O etichetă îți poate spune multe: începând cu ingredientele care intră în 

compoziția alimentului - aici intrăși faimoasele "E"-uri! și terminând cu valoarea nutritivă a 

produsului. Este esențial să știi să interpretezi cifrele care figurează acolo, dacă vrei să mănânci 

sănătos. Și mai poți verifica dacă ceea ce este înăuntrul unui ambalaj corespunde cu reclama care i 

se face produsului.  

Nadia Comăneci face reclamă la margarină, iar Mihaela Rădulescu la mezeluri. 

Produsele promovate de ele nu sunt sănătoase și, cu siguranță,  nu-și hrănesc copiii cu așa ceva. 

Probabil că publicul larg va considera că face o alegere deșteaptă cumpărând margarină și mezeluri 

pentru sandwichul copiilor, însă mămicile-cititoare-de-etichete nu se vor lăsa păcălite și vor 

înţelege că doamnele vedete nu fac decât să-și vândă imaginea și să câștige un ban în plus. 

Pe vremuri, cel mai folosit agent de îngroșare era amidonul. Dar era ușor de descoperit, cu 

tinctura de iod.  Pus în lapte cu amidon, iodul se albăstrește. Azi se folosesc substanțe mai 

sofisticate, imposibil de detectat în bucătărie. Minciuna prin omisiune merge însă mult mai 

departe. 

Putem concluziona că în România mâncarea e mult mai sigură decât în alte țări? De asta se 

ocupă și controalele de frontieră și inspectorii sanitar-veterinari, și cei de la Protecția 

Consumatorului. Românii s-au speriat când au aflat că au mâncat grapefruit, pere și ardei cu 

depăşiri mari de pesticide. Dar în magazine, dacă te uiţi atent pe lădițe, constați că și bunătățile de 

proveniență europeană au fost tratate cu aceleași substanțe - doar că nu sunt controlate: imazalil, 

orthofenilfenol, thiabendazol. Pentru cumpărătorul român - nici o atenționare. 

În timp ce neamțul își avertizează populația că aceste fructe au coaja necomestibilă, 

românul rade în prăjituri, pentru aromă sau își pune felii în ceai, să se însănătoşească. 

ANPC avertizează că dacă nu scrie nimic pe lădițe nu înseamnă că legumele și fructele n-

au fost tratate. Iar ANSVSA ne asigură că se fac teste pentru depistarea depășirilor de pesticide. 

"Mulți mănancă mărul cu coajă cu tot, celor care mănancă cu coajă cu tot, le recomandăm să-l 

spele foarte bine, pentru a evita urmele de pesticide", recomandă specialiștii români. Merele 

spălate au urme de pesticide în proporție de 67%. 

"Pentru a cultiva un măr care ajunge în supermarket și are o anumită măsură,  cred că e 

nevoie de 30 de tratamente. Tratamentele încep de la floarea arborelui și până la fruct, tratat la 
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suprafață, dar și în interiorul fructului. Deci soluția nu e spălatul, ci educația. Să îi învățăm pe 

oameni să mănânce mai puțin și să mănânce alimente de o calitate superioară", spune Rueff. 

Pesticidele care apar în coaja citricelor sunt din familia celebrului DDT, Diclor-Difenil-

Tricloretanul, interzis încă din anii 70, după ce s-a constatat că se acumulează în lapte și în 

organismul uman. Iar orthofenilfenolul se numea,  până nu demult, E 231, dar cum studiile privind 

potențialul său de a produce cancer și dereglări hormonale antiandrogene sunt în plină desfășurare, 

autoritățile europene l-au scos de pe lista E-urilor și nu mai apare pe etichete. Fiindcă a devenit 

pesticid. 

  În tot acest timp, autoritățile române se spetesc să țină pasul cu evoluția industrială, să 

detecteze ce ne îmbolnăvește. 

Cum și medicina se bazează pe "jurământul lui Hipocrate": să nu faci rău, la fel, 

industriașul alimentar nu e bănuit că pune profitul mai presus de sănătatea noastră. 

Minciunile din mâncare sunt catalogate drept "accidente", iar autorii lor nu sunt demascați 

public, ca să nu-și piardă cota de piață.  Și vedem cât rău ne-am făcut doar cu sarea în exces pe 

care o servesc procesatorii. Trei milioane de români sunt azi bolnavi, iar Organizația Mondialăa 

Sănătății impune standarde noi. Dar cum rămâne cu gustul? 

Doar in pâine se pot pune peste 30 de aditivi. Îi controlează însuși producătorul de bună 

credință. 

Încă din ianuarie 2012, în UE este obligatoriu ca alimentele care conțin colorantul 

"tartrazină" să aibă pe etichetă o avertizare pentru copii! Nu există așa ceva în magazine.  

Cercetătorii avertizează că omul nu se poate adapta și nu poate dezvolta imunitate la toate 

chimicalele pe care le mănâncă. 

"Problema e toxicologia cumulată. Dacă adăugăm o substanță alteia și tot așa, iar timpul 

de expunere la ele e scurt, nu vom putea demonstra științific că o anumită substanță produce 

mutații sau e cancerigenă. Dar să ne gândim la faptul că putem fi expuși ani de zile la diverse 

combinații de substanțe. Din punct de vedere știintific n-avem habar de ce poate provoca. Nu doar 

pentru noi, dar și pentru copiii și nepoții noștri. Toți parametrii alimentari s-au schimbat, dar 

corpul nostru, nu. Așa că starea noastră generală s-a degradat. Nu înseamnă că vom muri 

imediat, dar vom avea o calitate scăzută a vieții. Iar asta e mai rău, pentru că e vorba de o moarte 

lentă.", precizează Rueff. 

Foarte mulţi oameni au în continuare credinţa conform căreia margarina este superioară din 

punct de vedere nutritiv, untului. În America, de exemplu, există foarte multe concepţii greşite cu 

privire la alimentaţie şi la produsele pe care aceştia le consumă zilnic. Din păcate şi noi am ajuns 
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în aceeaşi situaţie, cu excepţia faptului că în trecut am fost feriţi de păcatele consumerismului, pur 

şi simplu din cauză că nu prea aveam ce cumpăra şi în prezent, datorită situaţiei economice sunt 

destul de puţini cei care au „norocul” de a mânca numai din fast-food-uri. Din păcate, şi chiar o 

spunem cu tot regretul, viaţa „curată” de la ţară începe şi ea să ajungă „trecut”, deoarece 

gospodinele mai bine pun o linguriţă de vegeta în ciorba de legume, decât să pună din legumele 

plantate în grădină, pentru că… iese mai bună aşa. 

În ultima vreme margarina a început să fie promovată din ce în ce mai agresiv, pe toate 

posturile de televiziune, pentru că este bună, sănătoasă şi chiar reprezintă cea mai bună variantă 

pentru alimentaţia copiilor  Să ne gândim puţin, chiar toate studiile şi informaţiile pe care le susţin 

specialiştii în nutriţie, sunt rău intenţionate şi neadevărate? Din câte observăm, există o 

contradicţie din ce în ce mai profundă între ceea ce ne transmit reclamele şi rezultatele unui simplu 

search după cuvântul „margarina” pe google…cu cât informaţiile apărute sunt mai pertinente şi de 

luat în seamă, cu atât mai mult margarina câştigă partizani în reclame, persoane publice în care 

lumea are încredere şi de la care se aşteaptă verticalitate… 

Potrivit unor studii, s-a demonstrat că organismul unui copil are o capacitate de a absorbi 

substanţele din alimente de trei ori mai mare decât cea a unui adult. Înţelegem de ce, normal, un 

copil trebuie să se dezvolte, aşadar a fost înzestrat de la natură cu un organism care să îl ajute în 

dezvoltare, însă tocmai această capacitate s-ar putea să îi dăuneze atunci când vorbim de alimente 

ale căror substanţe fac mai mult rău decât bine. Este clar că margarina nu poate fi singura 

responsabilă pentru toate problemele de alimentaţie. Margarina era deseori promovată ca fiind 

derivată din uleiuri polinesaturate. Producătorii neglijau să menţioneze că uleiul era transformat în 

margarină prin hidrogenare – prin saturarea cu hidrogen. În prezent, s-a renunţat la uleiurile 

hidrogenate, prin procedeul de inter –esterificare (deşi nu s-a renunţat total la uleiurile hidrogenate 

în compoziţia altor produse, puteţi afla doar citind etichetele câtorva produse – de exemplu, 

îngheţata, că tot vine sezonul), prin adăugarea unor acizi graşi Omega 3 şi Omega 6, cu beneficii 

trâmbiţate pe toate canalele. Margarina este exemplul perfect al unui aliment fabricat, cel mai 

timpuriu substitut al unui produs non lactat. Producătorii investesc mari sume de bani în tehnici de 

cercetare pentru ca margarina să fie mai „cremoasă” pentru a creşte astfel acceptul publicului.  

Organismul uman ştie ce să facă, de exemplu, cu grăsimea de porc chiar dacă nesănătoasă, 

în anumite cazuri, sau nerecomandată, însă, organismul uman este complet debusolat când trebuie 

să le găsească o întrebuinţare substanţelor sintetice, procesate, obţinute în urma unor procedee etc.  
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Untul şi ouăle sunt victimele inocente ale unei fervori aproape misionare ale unităţilor 

„anticolesterol” care încearcă să înlocuiască nişte alimente pe care le cunoaştem şi le-am consumat 

de-a lungul timpului cu unele insuficient testate. 

Sucuri care asigură "doza zilnică de energie" sau cereale pentru o "nutriție echilibrată". 

Care părinte nu le-ar lua imediat din raft? Mesajele de pe etichetele alimentelor ne promit sănătate 

curată.  

Soluții, într-o industrie globalizată, sunt puține și costisitoare. Cea mai la îndemână e scurtarea 

drumului de la producător la cumpărător: să cumperi producție locală - pe cât se poate. 

În România există deja rețele slow-food, oameni care cumpără mâncare de la oameni pe 

care îi cunosc personal. Apoi, rețeta de bază pe care o prescriu medicii pentru o imunitate mai 

ridicată e mâncarea variată. 

Iar reclamațiile la autorități rămân principala armă de a ne apăra interesul - acela de a nu ne 

îmbolnăvi cu mâncare. Cu cât ne vom dezvolta simțul civic, cu atât vom fi mai capabili să obligăm 

autoritățile să înăsprească legea și să ne apere cu adevărat de pericolul din mâncare. 

Agricultura ecologică şi produsele certificate obţinute în sistem ecologic pot oferi totuşi 

garanţia că nu fac rău, că nu conţin substanţe care ne dezechilibrează buna dezvoltare a 

organismului, că nu sunt create/crescute pe seama suferinţei animalelor şi a oamenilor.  

Promovarea intensă a stilului de viaţă bio (alimentar, ambiental, practic) este una dintre 

soluțiile unei alimentaţii cât mai sănătoase.. 

De reţinut, trebuie să citim întotdeauna eticheta, să avem grijă ca ingredientele produselor 

alese să fie în număr cât mai mic şi dacă nu avem posibilitatea de a alege întotdeauna alimente de 

provenienţă ecologică, chiar şi în piaţă, să ne interesem de provenienţa legumelor/fructelor 

cumpărate şi să le alegem pe cele mai mici, care nu arată ca şi cum ar fi fost măsurate cu rigla, 

concepute toate după acelaşi tipar. 
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EDUCAŢIE PENTRU SĂNĂTATE- EDUCAŢIE PENTRU VIAŢĂ 

 

Prof. înv. primar Ilie Nina 

Şcoala Gimnazială Lilieşti or. Băicoi-Prahova 

 

Dreptul la sănătate este unul din drepturile fundamentale ale omului. Conform Organizaţiei 

Mondiale a Sănătăţii, sănătatea individului este definită drept ,,o stare de bine fizică, mentală şi 

socială şi nu doar absenţa bolii sau a infirmităţii". Din perspectivă publică, sănătatea constituie, 

datorită imenselor sale implicaţii individuale, sociale şi demografice, unul dintre obiectivele cele 

mai vizate de politicile şi strategiile guvernamentale din întreaga lume. În acest sens, în 1977, 

statele membre ale Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (inclusiv România), au decis în mod unanim 

ca "ţelul social principal al guvernelor şi OMS în decadele viitoare, să fie realizarea unei stări de 

sănătate a întregii populaţii a Globului, care să permită tuturor oamenilor să ducă o viaţă 

productivă din punct de vedere economic şi social. 

Armonizarea activităţilor zilnice în scopul menţinerii sănătăţii şi al asigurării unei vieţi 

echilibrate se învaţă din primii ani de viaţă, sub atenta supraveghere a părinţilor. Însă, odată cu 

înaintarea în vârstă, extinderea ariei sociale şi accentuarea influenţelor grupului, comportamentul 

alimentar al copilului şi regimul său de viaţă pot suferi modificări, nu întotdeauna benefice. De 

aceea informarea timpurie şi permanentă pot constitui primii paşi în scopul educării abilităţii de a 

decide corect şi rapid, în raport cu propriile nevoi. În contextul actual, al abundenţei de alimente 

ne-naturale, promovate agresiv prin foarte multe mijloace, acest demers devine imperativ, pentru a 

preveni apariţia dezechilibrelor de creştere. 

Şcoala, prin autoritatea morală pe care o are, poate aduce o contribuţie substanţială în 

transmiterea unor cunoştinţe de educaţie pentru sănătate a elevilor şi are abilitatea şi capacitatea de 

a cuprinde şi de a se adresa, în timp, unui procent ridicat de populaţie. Astfel, la clasa a III-a, am 

iniţiat şi desfăşurat un proiect educaţional ,, Alegem să mâncăm sănătos!”, prin care am urmărit: 

 Promovarea unui stil de viaţă sănătos şi a stării de bine a elevului; 

 Respectarea unor reguli elementare şi obligatorii de igienă şi de comportare civilizată; 

 Consolidarea cunoştinţelor referitoare la aspectul, gustul şi rolul fructelor şi al legumelor în 

creşterea şi dezvoltarea organismului uman. 

De asemenea, am urmărit promovarea cunoştinţelor corecte privind diverse aspecte ale 

sănătăţii şi formarea de atitudini şi deprinderi indispensabile unui comportament responsabil şi 
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sănătos. Proiectul a pornit de la dreptul tuturor de a se hrăni sănătos şi de la discuţiile purtate cu 

elevii şi părinţii, privind consumul excesiv de dulciuri, dar şi de la faptul că majoritatea elevilor 

aveau la pacheţel sucuri şi dulciuri din comerţ. Am desfăşurat teme, din domenii diverse ca: 

,,Igiena personală”, ,,Activitatea şi odihna”, ,,Sănătatea alimentaţiei”, ,,Consumul şi abuzul de 

substanţe toxice” etc.  

Teme ca ,,Stil de viaţă sănătos” au consolidat şi aprofundat cunoştinţele asimilate la orele 

de educaţie pentru sănătate; ,,Nutrienţi speciali” a prezentat valoarea nutritivă şi energetică a 

substanţelor conţinute de alimente; ,,Piramida alimentară” a promovat grupele de alimente. 

,,Etichetele alimentelor” a prezentat datele cuprinse de etichetele produselor alimentare şi a 

explicat modul de citire şi interpretare a acestora. 

  Elevii participanţi la desfăşurarea activităţilor din proiect şi-au dezvoltat atât capacitatea de 

informare şi lucru în echipă, cât şi responsabilitatea pentru menţinerea sănătăţii proprii şi a 

celorlalţi. Sub forma unor mesaje educative şi-au elaborat materialele de promovare (afişe, 

fluturaşi, insigne). Au fost elaborate mesaje privind promovarea consumului de alimente sănătoase, 

comunicarea efectelor pe care le au consumul de dulciuri, prin formularea de mesaje fundamentate 

ştiintific şi popularizarea beneficiilor comportamentului sănătos pentru întreaga comunitate. 

 După derularea proiectului elevii s-au convins că este important să ne hrănim cu alimente cu 

conţinut redus de zahăr şi dulciuri rafinate, iar alimentaţia zilnică să fie bogată în cereale, fructe şi 

legume. Proteinele au rolul lor în metabolismul zilnic, dar nu trebuie să depăşească o treime din 

totalul caloriilor zilnice consumate. Un aport prea mare de proteine suprasolicită funcţionarea 

rinichilor şi induc o pierdere accentuată de calciu în organism. Surse de proteine pot fi: 

leguminoasele uscate (fasolea, lintea, bobul, mazărea, năutul), nucile, pâinea integrală, cerealele 

consumate ca fulgi, laptele, ouăle. 

 Fiecare activitate desfăşurată a avut o finalitate- afişe, iar încheierea proiectului s-a 

concretizat prin realizarea unui portofoliu, cu informaţii ,,culese” din diferite surse, cu materiale 

confecţionate de ei, cu lucrări de creaţie literară şi plastică. 

Acest proiect poate contribui la buna creştere şi dezvoltare a copiilor şi de aceea s-a 

desfăşurat şi cu prezenţa unui număr destul de mare de părinţi, care sunt foarte tineri şi unii 

manifestă lacune în educaţia sanitară şi în cea referitoare la modul în care trebuie să ne hrănim. De 

un real folos a fost intervenţia celor doi părinţi, care lucrează în sistemul sanitar şi care au 

prezentat diverse întâmplări din experienţa profesională. A fost un schimb de idei şi reţete 

naturiste, ceaiuri din fructe, legume şi plante, care să aibă un aspect plăcut, să-i atragă pe elevi şi 
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să-i convingă să le consume cu plăcere, mai mult decât reclamele dulciurilor de la posturile de 

televiziune sau din diferite surse de informaţii. 

 

 

Bibliografie: 

 

1. Buletinul informativ Educaţie pentru sănătate, editat sub egida MEdC; 

2. Ghid pentru proiecte tematice, Editura Humanitas Educaţional,  Bucureşti, 2005 

3. http://sfatulparintilor.ro/   

 

 

FACTORII DE NUTRIŢIE DE PE ETICHETA ALIMENTELOR ŞI ROLUL 

ACESTORA ÎN ORGANISM 

 

Prof. Ionescu Mariana  

Liceul Teoretic Bechet-Dolj 

         

 Funcţia nutritivă este cea mai importantă funcţie a produsului alimentar. Ea este dată de 

substanţele din compoziţia alimentului care asigură intărirea organismului. Aceste substanţe sunt: 

glucidele, lipidele, proteinele, sărurile minerale, vitaminele, acizii organici. 

         Glucidele deţin ponderea cea mai importantă în nutriţie. 50-60% din valoare energetică a 

raţiei alimentare trebuie să se obţină pe seama glucidelor. Sursele de glucide sunt aproape exclusiv 

de origine vegetală. 

Rolul glucidelor în organism: 

-energetic-un gram de glucide oxidate produce 4,1 Kcal; 

-plastic-intră în stuctura celulelor şi ţesuturilor organismului; 

-fiziologic-măresc rezistenţa organismului faţă de substanţele toxice; ,,fibrele alimentare” asigură o 

acţiune detoxifiantă la nivelul intestinului şi asigură o bună funcţionare şi tonifiere a ficatului.  

Glucidele importante în alimentaţie sunt: 

-glucoza, se găseşte în fructe, miere, flori; 

-fructoza, se găseşte în fructe, miere, flori; 
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-zaharoza, se extrage din sfecla şi trestia de zahăr; 

-maltoza, se găseşte în orzul încolţit (malţ); 

-lactoza, se găseşte în lapte ; 

-amidonul, se găseşte în cartofi, grâu, orez, porumb, secară, orz; 

-celuloza, este componentul principal al pereţilor celulari; se găseşte în fructe ,legume, cereale şi 

este componenta ,,fibrelor alimentare”. În acest sens prezintă importanţă, deoarece stimulează 

peristaltismul intestinal şi ajută la eliminarea substanţelor toxice din organism; de aceea se 

recomandă consumul zilnic de celuloză din fructe şi legume proaspete. 

-glicogenul este singurul glucid din regnul animal, cu rol de substanţă de rezervă. Se găseşte 

depozitat în ficat şi muşchi. 

          Lipidele se găsesc în majoritatea alimentelor. Cele mai importante surse de lipide sunt: 

laptele integral, ouăle, carnea, untul, uleiurile, seminţele. 

Rolul lipidelor în organism: 

-energetic-principala sursă energetică a organismului: un gram de lipide asigură prin ardere în 

organism 9,3Kcal ; 

-plastic-sunt constituienţi stucturali ai celulelor. 

În structura lipidelor intră acizi graşi, dintre aceştia există unii pe care organismul nu-i poate 

sintetiza (acizi graşi esenţiali). Se găsesc în special in lipidele vegetale.  

 Proteinele sunt cele mai importante componente structurale şi funcţionale ale materiei vii.  

Se găsesc în: 

-alimente de origine animală: carne , ouă, lapte; 

-alimente de origine vegetală: fasole, mazăre, salată, spanac. 

Rolul proteinelor in organism: 

-plastic-participă la formarea, dezvoltarea şi reînnoirea permanentă a ţesuturilor din organism; 

-fiziologic-apără organismul de boli infecţioase, contribuind la formarea anticorpilor; 

-energetic-un gram proteine asigură 4,1Kcal; 

-catalitic-sunt biocatalizatori; în structura proteinelor intră animoacizii, dintre aceştia 10 nu pot fi 

sintetizaţi de organismul uman, de aceea sunt consideraţi esenţiali , prezenţa lor este oblogatorie în 

hrana omului. 

 Sărurile minerale sunt absolut indispensabile vieţii. Ele nu pot fi sintetizate de organismul 

uman, de aceea trebuie procurate din alimente. 

-Calciul, participă la formarea şi întreţinerea scheletului; se găseşte în lapte, produse lactate, ouă, 

legume, cereale; deficienţa de calciu determină tetania, rahitismul la copii, osteoporoza la adulţi.  



 

 

„Stil de viață sănătos” – Revistă electronică pentru toate ariile curriculare                              

168 

 

-Fosforul-participă la formarea şi întreţinerea scheletului, se găseşte în produsele de origine 

naturală : carne, peşte, gălbenuş de ou, lapte.  

-Magneziul-participă la formarea scheletului, măreşte rezistenţa la oboseală, se găseşte în 

frunzoase, leguminoase uscate, cereale.  

-Fierul-face parte din hemoglobina prezentă în celulele roşii, fiind cel mai important transportator 

de oxigen din organism; deficitul de fier determină anemia.  

-Iodul-este un element indispensabil glandei tiroide; se găseşte în peşte, moluşte, nuci verzi.  

-Fluorul-intră în structura smalţului dinţilor; lipsa lui duce la apariţia cariilor dentare; se găseşte în 

peşte. 

 Vitaminele sunt substanţe organice indispensabile proceselor vitale.  

Rolul vitaminelor în organism:  

-rol catalitic favorizează reacţiile bio-chimice de la nivelul celulei.  

Organismul uman nu poate sintetiza vitaminele. El le primeşte din alimente.  

 Clasificarea vitaminelor după solubilitate:  

-vitamine liposolubile (solubile în grăsimi): A, D, E, K, F.  

-vitamine hidrosolubile (solubile în apă): complexul de vitamine B (B1, B2, B6, B12), vitaminele 

C, P, PP etc.  

Vitamina A: are rol determinant în procesul vederii; măreşte rezistenţa organismului la infecţii; 

insuficienţa ei în organism se manifestă prin tulburări de vedere, pierderea apetitului, iar 

avitaminoza (lipsa totală a vitaminei în organism) duce la orbire; se găseşte în uleiul de ficat de 

peşte marin, gălbenuşul de ou, ficat, lapte, produse din lapte.  

Vitamina D: are rol fiziologic în absorţia intestinală a calciului si fosforului, în procesul de 

osificare; lipsa vitaminei afectează starea generală a organismului, duce la rahitism şi osteoporoză; 

se găseşte în peşte, icre, gălbenuş de ou, unt lapte smântână.  

Complexul B : are rol deosebit în metabolismul glucidelor, lipidelor, proteinelor; are rol important 

în funcţionarea sistemului nervos; carenţa acestor vitamine duce la tulburări nervoase, depresii, 

dermatite, căderea părului etc.; se găseşte în cereale,pâine neagră, carne, ficat, ouă, organe etc.  

Vitamina C : măreşte rezistenţa organismului la bolile infecţioase, reduce conţinutul colesterolului 

în sânge, uşurează absorţia fierului; se găseşte în măceşe, coacăze, ardei, pătrunjel, citrice, mere, 

tomate.  

 Acizii organici : majoritatea produselor alimentare conţin acizi. Se găsesc în special în 

produsele vegetale.  

Exemple de acizi:  
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-acid malic (în fructe verzi);  

-acid tartric (în struguri);  

-acid citric (în citrice);  

-acid oxalic (în legume);  

-acid lactic (în carne, produse lactate acide).  

 Păstrarea produselor alimentare în condiţii improprii poate duce la creşterea acidităţii peste 

valorile adimise de standarde ,ceea ce indică degradarea produselor alimentare. De aceea 

,,aciditatea” este o caracteristică de calitate care exprimă prospeţimea produselor alimentare.  

 

Bibliografie:  

Ştefania Mihai şi colab., Alimentaţie publică şi turism,  Editura Niculescu ABC, Bucureşti 2004. 

 

 

 

CE NE SPUN RECLAMELE ȘI ETICHETELE 

 

Prof. Lazăr Nicoleta 

Colegiul Economic Mangalia-Constanţa 

 

,,Pentru sănătatea dumneavoastră evitaţi excesul de sare, zahăr şi grăsimi”. Aşa sună 

recomandarea pe care o vedem şi o auzim pe toate canalele audio-vizuale. Dar ce înseamnă 

„excesul” de sare, zahăr şi grăsimi?  

 

Toate alimentele pe care le mâncăm zilnic, de la pâine până la fructe, au în componenţa lor 

atât sare cât şi zahăr. Atunci când noi mai adăugăm sare şi zahăr acestor alimente, trecem de cele 
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mai multe ori limita „normalului” şi cădem în exces. Zahărul şi sarea sunt pe de-o parte conţinute 

în structura internă a alimentelor, a fructelor, a legumelor, zarzavaturilor, leguminoaselor şi cărnii, 

iar pe de altă parte multe alimente primesc un surplus de zahăr şi de sare prin procesare. De 

exemplu în pâine se adaugă zahăr şi sare, dar grâul şi făina de grâu conţin de la natură aceste două 

ingrediente. Foarte multe studii medicale arată clar că o serie de boli cum ar fi hipertensiunea 

arterială, bolile de inimă, cancerul şi diabetul au legătură directă cu consumul în exces de sare şi 

zahăr. 

 Ce înseamnă „grăsimi”? Trebuie să ştim, deşi reclama de la tv şi radio nu ne spune, că 

toate produsele de origine animală (carne, lapte, ouă, brânză) au un conţinut mare de grăsimi. Dacă 

noi mâncăm de exemplu la micul dejun: ouă cu şuncă şi cu caşcaval, iar la desert mai bem un 

pahar cu lapte, putem să considerăm că deja am făcut exces de „grăsimi”. Dacă mai adăugăm la 

prânz o friptură, iar la cină o prăjitură cu brânză preparată cu ouă şi lapte, putem spune că în aceea 

zi am făcut cu vârf şi îndesat exces de grăsimi. Hrana de origine vegetală  nu conţine grăsimi. PH-

ul corpului nostrum este bazic, iar toată hrana de origine animal este acidă pe când hrana de origine 

vegetală este bazică. 

„Micul dejun” ar trebui să se numească „marele dejun”. „Micul dejun” este cea mai 

important masă a zilei. În primele ore ale dimineţii, metabolismul natural al corpului este cel mai 

pregătit pentru a digera mâncarea şi pentru a asimila substanţele nutritive. Prânzul este recomandat 

să fie mai puţin bogat decât „micul” dejun, iar cina ar trebui să fie „simbolică”. Cele trei mese ale 

zilei ar trebui să fie adaptate după celebra zicală orientală: „Masa de dimineaţă mănâncă-o singur, 

masa de amiază împarte-o cu prietenul, iar masa de seară dăruieşte-o duşmanului”. Trebuie să ne 

ghidăm după principiul: „Prefer mâncarea sănătoasă, nu mâncarea bună” şi să nu uităm că „suntem 

ceea ce mâncăm”. 

Dar ştii ce mănânci? Citește etichetele! 

Eticheta reprezintă orice material scris, imprimat, litografiat, gravat sau ilustrat care conţine 

elementele de identificare a produsului şi care însoţeşte produsul sau este aderent la acesta. 

Scopul etichetării este de a furniza consumatorilor toate informaţiile necesare, verificabile şi uşor 

de comparat, pentru ca aceştia să facă o alegere corectă, să aleagă acel produs care corespunde cel 

mai bine cu nevoia lor, cu exigenţa lor, cu posibilitatea lor financiară, sau cu interesul lor de 

moment. Pe etichetele alimentelor trebuie să existe:  

1. Denumirea produsului-se referă la natura, genul, sortul şi starea alimentului 

2. Numele şi adresa producătorului, a importatorului înregistrat în România 
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3. Data de expirare care cuprinde doi termeni: termenul de valabilitate–pentru alimentele foarte 

perisabile cum ar fi produsele lactate şi cele din carne şi care reprezintă data de consum. După 

această dată, producătorul nu mai garantează sănătatea consumatorului, chiar dacă produsul a fost 

păstrat în condiţii corespunzătoare; durata durabilităţii minimale, pentru produsele mai puţin 

perisabile, cum ar fi produsele de panificaţie, conservele, produsele din ciocolată, băuturile 

răcoritoare etc. şi care reprezintă   data limită de comercializare. Produsele mai pot fi consumate o 

vreme, neafectând sănătatea, dar nu mai pot fi comercializate, întrucât producătorul nu mai 

garantează calităţile fizico-chimice şi pe cele gustative. Termenul de valabilitate se compune din 

formularea clară a zilei, lunii şi anului şi într-o formă necodificată. Data este precedată de 

menţiunea clară ,,Expiră la data de…”. Durata durabilităţii minimale se marchează în aceeaşi 

formulă. Data este precedată de  menţiunea clară ,,A se consuma de preferinţă înainte de/până la 

sfârşitul…” 

Alimentele scutite de indicarea datei durabilităţii minimale sunt: 

 Fructele şi legumele proaspete neprocesate 

 Băuturile conţinând 10% sau mai mult în volume de alcool 

 Pâinea şi produsele de panificaţie, patiserie şi cofetărie 

 Oţetul de fermentaţie 

 Sarea de bucătărie, cu excepţia celei iodate 

 Zahărul şi mierea de albine 

 Produsele zaharoase alcătuite aproape în totalitate din zahăr aromatizat sau colorat 

 Guma de mestecat 

 Porţiile individuale de îngheţată nepreambalată 

 Vinuri, vinuri spumante, licoroase, aromatizate şi produse similare obţinute din fructe, altele decât 

strugurii 

 Băuturi nealcoolice mai mari de 5 litri, destinate consumului colectiv. 

4. Condiţiile de depozitare şi de folosire (dacă este cazul) 

5.Lotul de origine (dacă este cazul) 

6.Concentraţia alcoolică pentru băuturile la care aceasta este mai mare de 1,2% 

7.Lista ingredientelor folosite 

Iată care sunt cele mai înşelătoare aspecte de marketing de pe piaţă, 

care îmbracă alimentele procesate într-o “haină de sărbătoare”, 

făcându-le să pară mult mai sănătoase decât sunt cu adevărat. 
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Fără BPA 

Înşelăciunea: “Fără BPA” apare pe un număr tot mai mare de recipiente alimentare din plastic, 

articole utilizate în bucătărie şi conserve de ambalare (aproape toate conservele conţin o căptuşeală 

de plastic realizată din BPA), sperând să atragă cumpărătorii şi să-i convingă că ambalajul 

produselor nu conţine o substanţă chimică toxică (legată de probleme de reproducere, de boli 

cardiace şi de unele tipuri de cancer). 

Pentru a achiziţiona produsul bun: Cumpăraţi produsele ambalate în sticlă sau carton aseptic şi 

folosiţi recipiente de sticlă, inox, ceramică atunci când gătiţi sau ambalaţi mâncarea. 

Fără gluten 

Înşelăciunea: Produsele fără gluten devin una din categoriile care 

ocupă cel mai repede rafturile magazinelor. Însă achiziţionarea unor 

alimente bazându-vă doar pe o etichetă care spune “fără gluten” nu 

înseamnă neapărat că evitaţi astfel glutenul, spre disperarea persoanelor 

care suferă de boala celiacă sau de cei cu sensibilitate la gluten. 

Agenţiile de reglementare nu au creat niciodată o definiţie clară a 

acestui aspect, în ciuda faptului că grupurile de lobby îi împing să facă acest lucru de zeci de ani. 

Deşi unele produse ar putea fi fără gluten, specialiştii spun că nu toate alimentele sunt fără gluten 

provenit din secară sau orz, ceea ce poate reprezenta o problemă. Aceştia spun că  “de fapt nu 

există fără gluten din cauza contaminării încrucişate”, referindu-se la unităţile de procesare a 

alimentelor care fac şi produse pe bază de grâu şi produse pe care le numesc “fără gluten”. 

Pentru a achiziţiona produsul bun: Momentan există două organizaţii care certifică alimentele 

“fără gluten din grâu, secară şi orz”. Glutenul se poate ascunde în spatele etichetelor vagi care spun 

“arome artificiale”, aşa că achiziţionaţi produse certificate dacă într-adevăr vreţi să evitaţi glutenul. 

Natural 

Înşelăciunea: Impactul acestei etichete asupra cumpărătorilor este, de regulă, foarte bun, fiind 

imediat convinşi că produsul respectiv este alegerea cea mai bună pentru o 

alimentaţie sănătoasă. Din păcate, nu există nicio definiţie oficială pentru 

“natural”, decât pentru produsele de carne. Agenţiile de reglementare au 

definit ca fiind “natural” orice produs “care nu conţine niciun ingredient 

artificial sau colorant adăugat şi este procesat minim (un proces care nu 

alterează fundamental produsul brut)”. Totuşi, definiţia lor nu face nicio 

referire la modul în care animalele au fost crescute sau dacă acestea au fost hrănite cu hormoni sau 

antibiotice. 
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FDA, care reglementează în SUA fructele, legumele şi majoritatea produselor procesate, nu 

are nicio definiţie oficială pentru acest termen. În mod normal, un produs poate fi cât de 

“natural” vrea producătorul şi poate conţine organisme modificate genetic şi îndulcitori artificiali, 

precum siropul de porumb cu un conţinut ridicat de fructoză. 

Pentru a achiziţiona produsul bun: Din nou, produsele organice reprezintă cea mai bună 

protecţie. Ca variantă alternativă, pur şi simplu se pot achiziţiona mai multe fructe, cereale şi nuci 

în stare brută, neprocesată. Cu cât sunt mai multe ingrediente implicate, cu atât sunt mai mari 

şansele de a face o alegere proastă. 

 

Bibliografie: 

1. http://looktv.ro/look/articole/sfaturi-pentru-o-alimentatie-inteligenta 

2. http://gandeste.org/adevaruri/10-minciuni-privind-etichetarea-alimentelor  

3. Ghid pentru cadre didactice  (suport informativ)-Programul Naţional ,,Educaţie pentru sănătate 

în şcoala românească) 

 

 

ALIMENTAŢIA PE GRUPE DE SÂNGE 

 

Profesor: Lipcea Gabriela 

Liceul Tehnologic “Ion Bănescu’’ Mangalia-Constanţa 

 

Există o strânsă legatură între grupa de sânge, alimentație şi sănătatea oamenilor. Puţini se 

gândesc la implicaţiile grupei sanguine, deşi aceasta reprezintă o forţă genetică puternică. Grupele 

sanguine sunt fundamentale în logica supremă a naturii, urmând un traseu neîntrerupt de la cel mai 

timpuriu moment al creaţiei umane până în prezent. Grupele sanguine pot fi folosite ca amprentă 

celulară şi ne dezvăluie multe mistere ce marchează starea noastră de sănătate sau de boala. Din 

acest punct de vedere este valabilă zicala: “mâncarea unui om este otrava altuia. Ştiinţa grupelor 

sanguine permite alegerea unei alimentaţii adecvate pentru prevenirea unor boli, încetinirea 

îmbătrânirii, tratarea obezităţii. 

http://looktv.ro/look/articole/sfaturi-pentru-o-alimentatie-inteligenta
http://gandeste.org/adevaruri/10-minciuni-privind-etichetarea-alimentelor
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Fiecare om este unic, avem nevoi nutriţionale diferite; de aceea, singura modalitate de a 

menţine sănătatea sau de a vindeca boala este adaptarea hranei la nevoile specifice fiecărui individ. 

Grupa sanguină este cheia care descuie uşa spre misterele sănătăţii, bolii, longevităţii, vitalităţii, 

echilibrului emoţional, ea determină rezistenţa faţă de boli, eficientă cu care ardem caloriile, 

răspunsul la stres şi însăşi personalitatea noastră. Analiza grupelor sanguine a furnizat explicaţii 

privind faptul că unii oameni sunt capabili să piardă în greutate urmând anumite diete, în timp ce 

alţii nu, unii oameni îşi menţin vitalitatea la vârste înaintate, în timp ce alţii se deteriorează fizic şi 

mental. Fiecare grupă sanguină conţine mesajul genetic al alimentaţiei şi comportamentului 

strămoşilor noştri. Istoria umanității este istoria supraviețuirii. Viața în timpurile străvechi era 

scurtă, brutală şi grea. Diferența dintre grupele sanguine reflectă în ultima instanța capacitatea de 

adaptare a omului la diferite solicitări din partea mediului exterior. 

 

GRUPA 0  (VÂNĂTORUL) 

 Grupa 0 semnifică “vechimea”. Primii oameni erau vânători iscusiţi, deci carnea (proteinele) 

reprezintă principala sursa de energie. Acesta a fost momentul în care atributele digestive ale 

grupei 0 s-au definitivat. Omul cu grupa 0 hrănit cu proteine are un sistem imunitar puternic, este 

viguros şi rezistent. Între sânge şi alimentele consumate se produce o reacție chimică care face 

parte din moştenirea genetică, din acest motiv sistemul digestiv şi imunitar este influenţat şi acum, 

de alimentele pe care le consumau strămoşii cu aceeaşi grupă sanguină. După ce vânatul s-a 

împuţinat oamenii au plecat în căutarea hranei în alte zone ale globului. De aceea grupa 0 este 

predominantă  şi  este “donator universal”. 

CARACTERISTICILE GRUPEI 0 

- Consumator de carne; 

- Tract digestiv viguros, dar cu aciditate crescută; 

- Sistem imunitar hiperactiv; 

- Intoleranţă faţă de adaptările la dietă şi al mediului înconjurător; 

- Răspunde optim la stres printr-o activitate fizică intensă; 

- Necesită un metabolism eficient pentru a se menţine suplu şi energic prin suplimentarea 

alimentaţiei cu iod şi calciu; 

- În ceea ce priveşte personalitatea, grupa 0 poartă o memorie genetică de putere, rezistența, 

îndrăzneala, încredere în forţele proprii, putere de concentrare, acţiune şi un dezvoltat simț de 

autoconservare. 
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Recomandări pentru controlul greutăţii 

 Există  mai  mulţi factori care influenţează creşterea în greutate pentru grupa 0: 

Reglarea tiroidiană. Oamenii cu grupa 0 au tendinţa spre hipotiroidism (nivelul scăzut al 

hormonilor tiroidieni, lipsa iodului). Efectele hipotiroidismului sunt: creşterea în greutate, retenția 

de lichide, scăderea masei musculare şi oboseala. 

Factorul principal al creşterii în greutate este glutenul care se găseşte în toate produsele pe 

bază de grâu. Urmând dieta grupei 0 prin reducerea consumului de cereale, pâine şi paste făinoase 

se constată scăderea în greutate. 

Alimentele care favorizează creşterea în greutate pentru grupa 0: grâul, porumbul, fasolea 

uscată, lintea, varza, conopida, muştarul. 

Alimente benefice care favorizează scăderea în greutate pentru grupa 0: sarea iodată, peştele, 

ficatul, carnea roşie (vită), spanacul şi toate legumele verzi. 

Recomandări generale pentru dieta grupei 0 

 Sintagma “suntem ceea ce mâncăm” trebuie să vă atragă atenţia asupra alimentelor din 

comert şi în ce măsură sunt apropiate de ceea ce oferă natura. Se recomandă o alimentaţie bazată 

pe proteine: carne slabă de peşte, pui, vită, cât mai proaspătă fără adaos de conservanţi şi alţi 

aditivi. Se vor evita mezelurile preparate industrial. Foarte benefice sunt alimentele marine (surse 

de iod, reglează funcţia tiroidiană) care trebuie să reprezinte o componentă majoră a dietei grupei 

0. Persoanele cu grupa 0 trebuie să reducă produsele lactate în special laptele dulce (intoleranță 

la lactoza). Deoarece calciul este foarte necesar, se recomandă suplimenţi alimentari de calciu (mai 

ales pentru femei). Alternative excelente sunt: brânza de soia, laptele de soia. Dintre uleiuri şi 

grăsimi se recomandă uleiul de măsline. O sursă benefică de proteine şi grăsimi vegetale sunt: 

nucile şi seminţele crude de dovleac. Legume deosebit de benefice: toate legumele verzi, hrean, 

ceapa, usturoi, gulii. Fasolea uscată trebuie evitată sau consumată cu moderaţie sub formă de 

garnitură. 

GRUPA A (CULTIVATORUL) 

 Grupa sanguină A (Cultivatorul) a apărut ca urmare a dezvoltării activităţilor agricole. 

Alimentaţia vegetariană este cea mai benefică pentru grupa A. Din punct de vedere al 

metabolismului, grupa A este exact opusul grupei 0. Acest tip secretă cantităţi mai mici de acid 

gastric şi este în principal asociat cu proteinele vegetale. În rândurile celor cu grupa de sânge A 

sunt cei mai mulţi bolnavi de inimă, diabet şi anumite tipuri de cancer. Sunt recomandate sporturi 

relaxante, precum yoga şi golf. 
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CARACTERISTICILE GRUPEI   A 

- Primul vegetarian; 

- Culege ceea ce sădeşte; 

- Tract digestiv sensibil; 

- Sistem imunitar tolerant; 

- Predispoziţie pentru boli cardiace, diabet; 

- Răspunde cel mai bine la stres prin acţiuni de calmare; 

- Se adaptează bine la mediul înconjurător şi la dietă; 

- Necesită o dietă vegetariană pentru a rămâne suplu şi activ. 

Recomandări generale pentru dieta grupei A 

 Persoanele cu grupa A au un sistem imunitar foarte sensibil şi trebuie să elimine alimentele 

semipreparate şi rafinate specifice epocii moderne şi să consume alimente cât mai naturale 

(proaspete, ecologice). Urmând dieta grupei A, creşte imunitatea şi pot fi evitați factorii de risc 

care generează anumite boli specifice acestei grupe: bolile cardiace şi diabetul. Alimentaţia 

vegetariană este cea mai benefică pentru grupa A. Se recomandă proteinele vegetale. Sistemul 

digestiv al celor care au grupa A prelucrează mai greu carnea roşie şi grăsimile animale. Prezenţa 

în cantitate redusă a acidului gastric îi face mai adaptabili la alimentele agrariene. Alimentele de 

origine animală nu sunt benefice şi au un efect diferit faţă de grupa O făcându-i pe cei cu grupa 

A moleşiţi şi lipsiţi de energie. Pentru a obține cele mai mari beneficii ar trebui redusă carnea din 

alimentație. Dacă totuşi nu puteţi renunţa la carne, alegeţi peştele şi carnea de pasăre. Carnea 

trebuie preparată mai ales la grătar (Teflon). Produsele lactate sunt greu digerabile pentru 

persoanele cu grupa A. Fiind bogate în grăsimi saturate, ele sunt contraindicate, deoarece acest tip 

de grăsimi afectează inima şi predispun la obezitate şi dietă. Se recomandă evitarea laptelui 

integral. Este preferabil să consume iaurt, kefir, sana, lapte de soia, brânza de soia. Uleiul de 

măsline virgin este foarte benefic pentru sistemul cardio-vascular, contribuind la scăderea 

colesterolului. Arahidele şi seminţele de dovleac contribuie la aportul de proteine vegetale care 

sunt mult mai benefice pentru grupa A decât cele animale. Produsele pe bază de soia se 

recomandă în mod special pentru grupa A, fiind o altă sursă importantă de proteine vegetale. 

Produsele pe bază de grâu vor fi consumate cu moderație. Legumele sunt vitale pentru grupa A. 

Este preferabil să le consumați în stare cât mai naturală (crude sau puţin înăbuşite) pentru a păstra 

conţinutul lor nutritiv: vitamine, minerale, enzime, antioxidanţi. Evitaţi roşiile, cartofii şi varza. 

Fructele ar trebui consumate de 3-4 ori pe zi. Majoritatea fructelor sunt permise. Evitați totuși 

portocalele, bananele, mango şi nuca de cocos. 
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GRUPA B (NOMADUL) 

 Grupa sanguină B (Nomadul) a apărut acum 10-15.000 de ani şi este asociată cultivatorilor 

care consumau cantităţi mari de produse lactate fermentate, fiind grupa cu cele mai puţine 

restricţii. Persoanele cu grupa de sânge B prezintă un sistem imunitar activ, sunt adaptabile la 

activităţi fizice şi sportive moderate, au un sistem digestiv eficient care le permite să urmeze o 

dietă variată și echilibrată bazată pe proteine din pește şi lapte, fructe şi legume, cereale, carne. Se 

întâlneşte o mare incidență de afecţiuni ale rinichilor şi ale vezicii urinare. Personalitatea celor cu 

grupa B se caracterizează prin echilibru şi armonie. Ei nu  sunt înclinaţi spre provocări şi 

confruntări. Sunt capabili să înţeleagă punctul de vedere al altora. Pentru grupa B accentul se pune 

pe echilibrarea stărilor fiziologice şi emoţionale. Sunt recomandate activităţile sportive ca tenisul, 

drumeţiile şi înotul. 

CARACTERISTICILE GRUPEI B 

- Echilibrat; 

- Sistem imunitar puternic; 

- Tract digestiv tolerant; 

- Consumator de produse lactate; 

- Opţiunile cele mai flexibile privind dieta; 

- Răspunde cel mai bine la stres prin creativitate; 

- Necesită un echilibru între activitatea fizică şi mentală pentru a se menţine suplu şi activ. 

Recomandări generale pentru dieta grupei B 

 Grupa sanguină  B se aseamănă în multe privinţe cu grupa sanguină. Oamenii care au grupa 

B sunt în general rezistenţi şi ageri, capabili să reziste la multe dintre cele mai severe boli-

caracteristice  epocii moderne cum ar fi cardiopatiile şi cancerul. Chiar şi atunci când contactează 

aceste boli ei le vor supravieţui aproape sigur. Persoanele cu grupa B sunt predispuse mai degrabă  

la tulburări rare cum ar fi: scleroza multiplă, sindromul de oboseală cronică. B vine de la balanţă. 

Dieta grupei B este echilibrată şi complexă incluzând o mare varietate de alimente. Reprezintă 

cea mai bună combinație dintre regnul animal și cel vegetal. O alimentaţie sănătoasă pentru 

grupa B trebuie să includă: carne roșie, pește, lactate, legume şi fructe. Pentru grupa B se 

recomandă în special evitarea cărnii de pui. Este preferabil să se consume carne roșie, mai ales 

miel şi iepure. Carnea de vită sau de curcan poate fi consumată în cantități moderate. 

 Alimentele marine sunt foarte  benefice, în special peştii oceanici de apă adâncă ( codul şi 

somonul), precum și peştii cu carne albă. Alimentele marine reprezintă surse excelente de proteine 

de calitate şi uleiuri nutritive. Evitați toate crustaceele: crabi, homari, creveţi. Grupa B este 
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singura grupă sanguină pentru care produsele lactate sunt foarte benefice. Uleiul de măsline 

se recomandă pentru digestie şi eliminarea deşeurilor din organism. Cerealele care trebuie evitate 

sunt grâul, porumbul şi secara, deoarece încetinesc metabolismul şi favorizează retenţia apei, 

depozitarea grăsimilor şi oboseala. O alternativă benefică o reprezintă orezul. Legumele (în 

special cele cu frunze verzi) sunt foarte nutritive şi benefice, din acest motiv se recomandă cât 

mai des (3-5 porţii pe zi). Eliminaţi complet roșiile din dieta dumneavoastră ! Grupa B tolerează 

aproape toate fructele, în special ananasul, strugurii, bananele şi prunele. Este bine să consumaţi 

în fiecare dimineaţă un suc întăritor (fructe sau legume) benefic pentru sistemul imunitar şi 

digestiv. Plantele benefice pentru grupa B sunt: ginseng, ginkgo biloba, mentă, ghimbir şi 

măceşe. Băuturile benefice sunt: ceai verde, ceaiuri de plante, apă şi sucuri naturale. 

GRUPA AB (ENIGMATICUL) 

 Grupa sanguină AB ( Enigmaticul) este o grupă nouă care combină tipurile A şi B, şi deci 

poate tolera o gamă mai largă de produse alimentare. Se recomandă în principal o dietă vegetariană 

şi, rareori, consumarea produselor lactate sau a preparatelor marine. Este predispusă la boli de 

inimă, cancer şi anemie, şi trebuie să evite carnea roşie, porumbul şi unele tipuri de fasole, seminţe 

sau grâu. Personalitatea celor cu grupa AB reprezintă un amestec între sensibilitatea grupei A şi 

echilibrul grupei B. Sunt oameni captivanţi, spirituali, atrăgători, diplomaţi şi prietenoşi. Cei care 

au grupa AB reacţionează la stres la nivelul intelectual şi se simt epuizaţi după perioade lungi de 

tensiuni şi suprasolicitări. Contracararea stresului se face prin tehnici spirituale şi exerciţii fizice 

uşoare cum ar fi: yoga, plimbări, înot, ciclism, dans, golf, aerobic. 

CARACTERISTICILE GRUPEI AB 

- fuziunea modernă între grupele A şi B; 

- răspuns de tip cameleonic la condiţii schimbătoare de mediu şi de dietă; 

- tract digestiv sensibil; 

- sistem imunitar excesiv de tolerant; 

- răspunde optim la stres în plan spiritual, fizic şi la nivel de energie creatoare; 

- un mister evoluţionist. 

Recomandări generale pentru dieta grupei AB 

 Grupa sanguină AB are mai puţin de 1000 de ani vechime, este foarte rară (2-5% din 

populaţie) şi complexă din punct de vedere biologic, reprezentând o fuziune a caracteristicilor 

grupelor A şi B. Organismul celor cu grupa AB nu produce suficient acid gastric pentru a digera 

cantităţi mari de proteine animale. Soluţia rezidă în dimensionarea şi frecvenţa rațiilor. Se 

recomandă reducerea cantităţii de carne de pui şi a cărnii de vită. Este preferabil să consumaţi 
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carne de miel, curcan, oaie, iepure. Este bine să evitaţi produsele din carne afumată sau 

conservată. Alimentele marine se pot consuma cât mai des reprezentând o sursă excelentă de 

proteine. Foarte benefice sunt: cod, macrou, ştiucă, sturion, sardine, păstrăv, scrumbie, melci. 

Produsele lactate sunt foarte bine tolerate, în special: iaurt, kefir, smântână degresată. Cei care 

au grupa AB ar trebui sa utilizeze uleiul de măsline în locul grăsimilor animale şi a uleiurilor 

rafinate. 

Nucile şi seminţele vor fi consumate în cantităţi mici, cu precauţie. Arahidele consumate în 

cantităţi moderate oferă un suport pentru sistemul imunitar. Pentru grupa AB produsele pe bază 

de soia sunt deosebit de benefice. Cerealele sunt bine tolerate în special: orezul şi secara. Se 

recomandă totuşi  limitarea consumului de produse pe bază de grâu şi porumb, mai ales dacă 

aveţi probleme cu greutatea. Legumele trebuie consumate zilnic, deoarece sunt o sursă 

importantă de substanțe nutritive, având un rol esențial în prevenirea cancerului, a afecţiunilor  

cardiace şi îmbunătățirea sistemului imunitar. Evitaţi totuși: măslinele, ardeii, porumbul, 

avocado şi anghinarea. Pentru grupa AB există o mare varietate de fructe deosebit de 

benefice: struguri, prune, cireşe, ananas, caise, kiwi, lămâi, smochine, grepfruit. Ar trebui evitate: 

portocalele, mango şi bananele. Cei cu grupa AB ar trebui să înceapă fiecare zi cu un pahar de 

apă caldă amestecată cu sucul proaspăt de la o jumătate de lămâie pentru a elimina toxinele 

acumulate în timpul nopţii. Este foarte bun şi sucul de grepfruit. 

 

Bibliografie: 

1. www.info-ghid.com/groupa-sanguina-va-spune-ce-dieta-sa-alegeti 

2. www.medicas.ro/.../alimentatie-groupe-sanguine-a 

3. www.sanatateata.com/.../alimentatia-pe-grupe-sanguine 
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ALIMENTAȚIE SĂNĂTOASĂ PENTRU UN CORP SĂNĂTOS 

                                                     

Prof. înv. primar Lungeanu Ioana Mihaela 

Școala Gimnazială ”Dimitrie Gusti” Fundu Moldovei-Suceava 

Prof.  Lungeanu Cătălin 

Școala Gimnazială Sadova-Suceava 

 

      Datorită faptului că alimentația copiilor din ziua de astăzi lasă de dorit în sensul că, aceștia 

consumă multe alimente nesănătoase, m-am gândit să realizez împreună cu elevii din clasa a VII-a 

o piramidă a alimentelor în stare naturală, să realizez împreună cu elevii niște afișe din care să 

reiasă ce este bun și ce este dăunător în alimentația copiilor și a adulților în general. La finalul 

dezbaterii pe teme de alimentație am organizat mai multe concursuri constând în: câțiva elevi, 

după ce au văzut cum arată piramida, au fost puși să descopere greșelile din piramidă după ce, 

ulterior au fost amestecate câteva alimente din diferite etaje ale piramidei și ei trebuiau să găsească 

greșeala; am cerut unor elevi să aleagă din piramidă produse care să compună un mic-dejun 

sănătos, să argumenteze alegerile făcute și apoi, împreună cu elevii a fost ales cel mai sănătos mic-

dejun.La final am dat tuturor elevilor participanți la dezbatere un mic chestionar din care să reiasă 

cât de des consumă anumite alimente. 

Am stabilit niște reguli de alimentație corectă: 

* Mâncați la ore fixe, fără gustări între mese. 

*Nu efectuați o altă activitate când mâncați (nu vă uitați la televizor, nu citiți ș.a.m.d.) Mâncați fără 

grabă și mestecați bine alimentele. 

* Este preferabil să mâncați de 4 ori pe zi o cantitate mai mică de hrană, decât de două ori sau doar 

o dată, dar mult!  

* Masa de seară trebuie servită cu cel puțin 2 ore înainte de culcare.  

* Beți cel puțin 2 l de lichide necarbogazoase, neîndulcite pe zi (apă plată, ceaiuri cu antioxidanţi 

naturali).  

* Renunțați la zahăr. 

*Renunțați la grăsimi animale sau vegetale și la prăjeli. Excludeți din alimentație produsele din 

uleiuri hidrogenate (margarina, brânza de tip feta din sau cu adaos de uleiuri vegetale hidrogenate).  

* Renunțați la produsele din carne provenite de la animale modificate genetic. (Căutați furnizori de 

produse BIO) . 
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* Renunțați la excesul de sare, înlocuiți sarea cu mirodenii şi verdeţuri.  

* Faceți mișcare zilnic. Cel puțin o plimbare de 30 minute zilnic. Ideal seara, înainte de culcare. 

Reguli pentru o alimentație sănătoasă: 

    75% dintre bolile de astăzi sunt consecința alimentației nesănătoase și a stilului de viață 

dezordonat. Modul în care te hrănești, originea produselor, obiceiurile alimentare în general au o 

importanță mare în echilibrul organismului. 

    Mâncărurile cu amidon ca pâinea, cereale, orez, paste și cartofi sunt o componentă importantă a 

unei mese sănătoase și ar trebui să reprezinte o treime din mâncarea consumată. Sunt o sursă de 

energie și sursa principală de nutrienți în dieta noastră. Pe lângă amidon, aceste mâncăruri mai 

conțin și fibre, calciu, fier și vitamina B. Majoritatea oamenilor ar trebui să consume mâncăruri cu 

amidon sau ar trebui să includă cel puțin o masă care conține mâncăruri cu amidon. Ați putea să 

începeți ziua cu un mic dejun cu cereale integrale, un sandwich pentru prânz și cartofi, paste sau 

orez pentru masa de seară. Unii oameni cred că mâncărurile care conțin amidon îngrașă, dar gram 

cu gram ele conțin mai puțin de jumătate de calorie. Tot ce trebuie să faci este să ai grijă la ce mai 

adaugi când gătești aceste mâncăruri, deoarece aceste adăugiri ajută la creșterea caloriilor. 

      Mâncarea integrală conține mai mulți nutrienți decât mâncărurile cu amidon, de asemenea 

digestia mâncării integrale se face mai încet și asta ajută să te simți sătul mai mult timp. 

      Mâncărurile integrale se compun din: făină integrală, pâine integrală, paste integrale și orez, 

cereale integrale. 

    Mulți oameni știu că ar trebui să mănânce multe fructe și legume, dar majoritatea ignoră acest 

lucru. Încercați să mâncați măcar 5 feluri de fructe și legume în fiecare zi. Puteți, dacă vreți, să 

măriți numărul de fructe și legume zilnice. E mai ușor decât credeți. De exemplu, poți consuma: un 

pahar cu suc și bucăți de banană cu cereale integrale, o salată la prânz, o pară ca o gustare de 

prânz, o porție de mazăre sau alte legume ca mâncare de seară. 

    Mulți dintre noi ar trebui să mănânce pește, incluzând o porție de "pește uleios" pe săptămână. 

Este o excelentă sursă de proteine și conține multe minerale și vitamine. Consumați cel puțin două 

porții de pește pe săptămână și nu uitați să includeți o porție de "pește uleios". Puteţi să alegeți ori 

proaspăt, ori înghețat, ori conservat - dar țineți minte, peștele conservat sau afumat poate fi sărat. 

Unii pești sunt numiți uleioși, deoarece sunt bogați în anumite tipuri de grăsimi care ne ajută să ne 

menținem inima sănătoasă. Ar trebuie să consumăm cât mai mult "pește uleios". Copiii ar trebui să 

consume măcar o porție pe săptămână (o porție înseamnă cam 150 grame). Exemple de pește 

uleios: sardine, hering, ton, sardea, macrou, crap și somon. 
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Pentru a te menține sănătos, este nevoie și de grăsimi în dieta noastră. Important este și genul de 

grăsimi pe care le mâncăm. Sunt două tipuri de grăsimi:  

- grăsimi saturate - dacă mănânci prea multe grăsimi saturate riști să crești colesterolul din sânge, 

care sporește șansa de avea o boală de inimă. 

- grăsimi nesaturate - dacă mănânci grăsimi nesaturate în loc de grăsimi saturate poți să scazi 

colesterolul din sânge. 

      Încercați să reduceți mâncărurile bogate în grăsimi saturate și să le înlocuiți cu mâncăruri cu 

grasimi nesaturate, de exemplu uleiuri vegetale (ulei de floarea soarelui, ulei de măsline, ulei de 

rapiță), pește uleios, nuci, semințe și avocado. 

      În România multă lume consumă zahăr. Ar trebui să încercăm să consumăm mai puține 

alimente care conțin zahăr, de exemplu dulciuri, prăjituri, biscuiți și să bem răcoritoare fără zahăr. 

Dacă noi consumăm aceste produse prea des, putem avea efecte secundare ca de exemplu: stricarea 

și căderea dinților, dacă aceste produse sunt mâncate în exces. Multe din alimente care au zahărul 

în conținut pot avea multe calorii, așa că dacă renunți la zahăr, ai putea avea un mic ajutor asupra 

controlului greutății tale.  

    Lista de pe etichetă începe cu cel mai mare ingredient. Dar aveți grijă pentru celalalte cuvinte 

care descriu surplusul de zahăr cum ar fi zaharoza, glucoza, maltoza, fructoza, siropul de porumb 

și miere. Cu cât aceste cuvinte sunt în fruntea listei de ingrediente de pe etichetă, cu atât mai mare 

este gramajul adăugat.  

Nivelul mare de zahăr este 15 grame pentru 100 de grame și nivelul mic este 5 grame pentru 

100 de grame. 

Multă lume crede că nu consumă prea multă sare, în special dacă nu o adaugă în mâncare. 

Nu fiți chiar așa de siguri!  

În fiecare zi oamenii consumă sare multă. Adulții și copiii de peste 11 ani nu ar trebui să 

consume mai mult de 6 grame pe zi. Copiii mai mici ar trebui să consume mult mai puțin.  

75% din sarea care o consumăm este deja în mâncarea pe care o cumpărăm, de exemplu: 

cereale, supă, carne preparată și sosuri. În concluzie, tu mănânci deja mai multă sare decât trebuie. 

Consumul excesiv de sare poate avea ca și consecință scăderea tensiunii arteriale. Persoanele cu 

tensiunea mare pot avea probleme cu inima sau pot face un infarct. 

Ar trebui să bem 1 - 2 litri de apă sau alte lichide în fiecare zi, pentru a nu ne deshidrata. Când 

vremea este caldă sau când suntem activi, corpul are nevoie de mai multă apă, dar evitați să 

consumați băuturi cu un conținut mare de zahăr. 
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Micul dejun ne poate ajuta să căpătăm energia suficientă pentru a face față la ziua care 

urmează, de asemenea, poate fi un surplus de vitamine și minerale. Unele persoane sar peste micul 

dejun, crezând că-i ajută să scape de greutate. Dar ei se înșeală, aceste decizii pot avea consecințe 

grave asupra noastră, deoarece putem să ratăm nutrienți importanți. 

Cercetătorii au descoperit că micul dejun poate ajuta la diete. Dacă sărim peste micul dejun, 

probabil o să ni se facă foame înainte de prânz și o să luăm o mică gustare. Gustarea aceasta fiind o 

gogoașă, produse de patiserie sau biscuiți, lucruri pline de zahăr și grăsimi.  

Atunci de ce nu alegem un bol plin cu cereale integrale, cu bucăți de banane și un pahar cu suc de 

portocale pentru un mic dejun sănătos? 

â  
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CHESTIONAR LEGAT DE HRANA SĂNĂTOASĂ 

 

  Calculaţi în gând, pe o coală separată sau printr-o altă metodă câte un punct pentru fiecare 

răspuns afirmativ. 

Sunt 20 de întrebări la care trebuie să răspund dacă vreau să aflu dacă “Am o dietă 

sănătoasă” şi apoi cum să atenuez eventualele probleme de nutriţie: 

Atunci când vreau să aflu ce se întâmplă cu sănătatea şi vreau să imi controlez alimentaţia, 

întâi trebuie să conştientizez dacă: 

1. Adaug zilnic zahăr în mâncare sau băutură? 

2. Mănânc zilnic alimente cu conţinut de zahăr? 

3. Folosesc sare în mâncare? 

4. Beau suc cumpărat de la magazin într-o zi? 

5. Beau suc energizant în fiecare zi zi? 

6. Mănânc cipsuri în fiecare zi? 

7. Mestec gumă zilnic? 

8. Beau cel puțin o cafea pe săptămână? 

9. Mănânc carne friptă  mai mult de două ori pe săptămână? 

10. Consum hrană de tip fast - food mai mult de două ori pe săptămână? 

11. Consum carne roşie mai mult de două ori pe săptămână? 

12. Consum ciocolată sau dulciuri mai mult de două ori pe săptămână? 

13. Consum des alimente care conţin aditivi şi conservanţi alimentari? 

14. Dieta zilnică este alcatuită din mai puţin de o treime legume şi fructe proaspete? 

15. Beau mai puţin de 300 ml apă plată pe zi? 

16. Consum în mod obişnuit orez alb, pâine albă şi produse pe bază de făină albă în loc de cereale 

integrale? 

17. Beau mai mult de 1.7 litri de lapte pe săptămână? 

18. Consum mai mult de 3 felii de pâine în medie pe zi? 

19. Sunt dependent de vreun aliment? 

20. Consum peşte gras mai puţin de două ori  pe săptămână şi/sau seminţe in fiecare zi? 

 

Răspuns chestionar: 0-4 puncte:  

Vă preocupă sănătatea dvs. şi micile scăpări nu par să vă afecteze starea de sănătate. Adăugând 

dietei dvs. vitaminele şi mineralele corespunzătoare vă puteţi aştepta la o viaţă lungă şi sănătoasă. 
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Răspuns chestionar: 5-9 puncte:  

Sunteţi pe drumul cel bun, dar trebuie să fiţi mai sever cu dumneavoastră înşivă. Pentru a renunţa 

oarecum la obiceiurile rele încercaţi să faceţi niste experimente uşoare. De exemplu, renunţaţi timp 

de o lună la alimentele sau băuturile despre care ştiţi că nu sunt bune pentru dumneavoastră. Vedeţi 

cum vă simţiţi. Pe unele s-ar putea să le folosiţi din când în când, în timp ce la altele ar trebui să 

renunţaţi. Abţineţi-vă timp de o lună – dorinţa va dispărea în scurt timp. Propuneţi-vă să ajungeţi în 

timp de trei luni la un scor sub 5. 

Răspuns chestionar: 10-14 puncte:  

Dieta dumneavoastră nu este sănătoasă şi aveţi nevoie de nişte schimbări pentru a ajunge la o 

sănătate optimă. Dar luaţi-o uşor. Ar trebui să ajungeţi la valoarea 5 în timp de şase luni. Începeţi 

prin respectarea principiilor generale de dietă sănătoasă. Veţi vedea că obiceiurile alimentare 

proaste se vor transforma în bine pe măsură ce veţi descoperi alte alternative mai gustoase. 

Obiceiurile rele rămase vor dispărea cu timpul. Nu uitaţi că zahărul, sarea, cafeaua şi ciocolata sunt 

alimente care provoacă dependenţă. Pofta pentru ele va scadea impresionant după o lună de 

abţinere. 

Răspuns chestionar: 15-20 puncte:  

Dacă veţi continua aşa vă veţi îmbolnăvi. Consumaţi de departe prea multă grăsime, alimente 

rafinate şi stimulente. Urmaţi cu grijă sfaturile de nutriţie sănătoasă şi schimbaţi-vă încetul cu 

încetul stilul de viaţă. De exemplu, luaţi în consideratie două întrebări la care aţi răspuns afirmativ 

şi faceţi schimbări aşa încât o lună mai târziu să puteţi să răspundeţi negativ. Un exemplu ar fi 

oprirea consumului de zahăr sau de cafea în prima lună. Continuaţi tot aşa până atingeţi valoarea 5 

sau chiar mai puţin. S-ar putea să vă simţiţi rău în primele două săptămâni, dar după o lună de zile 

veţi începe să simţiţi efectele pozitive ale hrănirii în mod sănătos. 

Sfaturi generale (suplimentare) pentru o dietă sănătoasă: 

Mâncaţi cât mai multe fructe şi legume în starea lor naturală, crude. Consumaţi zilnic fasole, linte, 

seminţe. Consumaţi cereale integrale precum orez, mei, secară, poroumb. Beţi zilnic cel puţin şase 

pahare cu apă, sucuri diluate sau ceaiuri de plante medicinale sau fructe. Evitaţi mâncarea prăjită, 

friptă sau arsă. Evitaţi consumul de zahăr sub orice formă şi hrana rafinată şi procesată care 

conţine aditivi. Micşorati consumul de alcool şi cafea.    

 

  (Sursa: http://prodieta.ro/) 
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,,SĂNĂTATEA” DIN ETICHETE 

 

Prof. Marcu Miliana 

Prof. Popa Mihaela 

Grădinița ,,Castelul Fermecat” Craiova-Dolj 

 

          ,,Spune-mi ce mănânci, ca să-ți spun cine ești”, spunea gastronomul francez Anthelme 

Brillat-Savarin în lucrarea sa ,,Psihologia gustului”. 

Este bine știut ca un regim alimentar bine echilibrat trebuie să cuprindă o serie de substanțe 

alimentare. Principalele substanțe care intră în compoziția corpului nostru, sunt pe de o parte 

substanțe anorganice și pe de altă parte substanțe organice ca: proteine sau substanțe proteice, 

glucide sau hidrați de carbon si grăsimi sau lipoide. Aceste substanțe se găsesc în alimentele 

consumate de noi și sunt transformate în timpul diferitelor procese chimice complexe ce au loc în 

corpul omului, iar în locul lor se creează substanțe noi cu aceeași compoziție, asimilabile de corp și 

care întrețin viața. De asemenea, apa și sărurile minerale sunt substanțe principale pentru procesele 

vitale. Hrana omului constă, în afară de aceste subsanțe de bază, și din alte substanțe ce se găsesc 

în mici cantități: vitamine. 

Toate aceste substanțe alimentare se găsesc în diferite alimente pe care le putem consuma 

în stare proaspătă, dar și pe etichetele produselor alimentare din  magazine sub forma ,,mențiunilor 

alimentare”. 

Etichetele alimentelor pot fi foarte înșelătoare și confuze pentru a le înțelege. Adesea, nu 

avem suficient timp să petrecem pentru a vedea ce înseamnă sau cum să folosim anumite produse. 

Din nefericire ne lăsăm ușor convinși de campaniile publicitare ale anumitor produse, fără să citim 
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însă etichetele. Cunoscând ce informații nutriționale căutăm, cumpăratul unor produse sănătoase 

poate să fie mai ușor și mai rapid. O etichetă cuprinde o mulțime de informații care ne ajută să 

optăm pentru un anumit aliment, în funcție de nevoile specifice, de dieta pe care o urmăm, de 

starea de sănătate, de gusturi sau de preț. Datele inscripționate acolo ne ajută să comparăm 

produsele similare ca să facem alegerea cea mai bună. 

 În decembrie 2006, Regulamentul privind mențiunile nutriționale și de sănătate înscrise pe 

produsele alimentare a fost adoptat de către Consiliul și Parlamentul European. Pentru prima dată, 

prezentul regulament stabilește norme armonizate în întreaga Uniune Europeană pentru utilizarea de 

mențiuni nutriționale, cum ar fi "conținut redus de grăsimi", "bogat de fibre" sau mențiunile de 

sănătate, cum ar fi "reducerea colesterolului din sânge". 

 Prezentul regulament prevede măsuri pentru a se asigura că orice plângere privind 

etichetarea produselor alimentare, de prezentare sau de introducere pe piață în Uniunea Europeană 

este clară, corectă și bazată pe dovezi acceptate de comunitatea științifică tot de punere în aplicare. 

Prin urmare, produsele alimentare care poartă mențiuni, care ar putea induce în eroare 

consumatorii vor fi eliminate de pe piață. În plus, în scopul de a purta cererile, alimente va trebui 

să aibă profiluri nutritive adecvate, care vor fi stabilite. Acest lucru va spori capacitatea 

consumatorilor de a face alegeri în cunoștință de cauză și semnificative. 

 Mai mult, prezentul regulament respectă concurența loială și protejează inovația în domeniul 

produselor alimentare. De asemenea, facilitează libera circulație a produselor alimentare care 

poartă mențiuni că orice companie de produse alimentare va fi capabilă de a utiliza aceleași 

pretenții cu privire la produsele sale peste tot în Europa. 

Ce sunt „E“-urile? 

 Conform normelor oficiale, prin aditivi alimentari se înțelege orice substanță care în mod 

normal nu este consumată ca aliment în sine și care nu este utilizată ca ingredient alimentar 

caracteristic, având sau nu o valoare nutritivă, prin a cărei adăugare intenționată la produsele 

alimentare în scopuri tehnologice pe parcursul procesului de fabricare, prelucrare, preparare, 

tratament, ambalare a unor asemenea produse alimentare, devine o componentă a acestor produse 

alimentare. E-urile sunt acei aditivi adăugați în alimente cu rol de îndulcitori, coloranți, emulgatori, 

conservanți. Mulți dintre aceștia erau folositi și înainte de 1989. Alinierea la normele Uniunii 

Europene a presupus folosirea codurilor de tip „E“ pentru aditivii alimentari. 

 Aditivii alimentari sunt folosiți pentru că: mențin calitatea produselor o perioadă mai mare 

de timp; mențin sau îmbunătățesc gustul produselor; asigură controlul acidității și al alcalinității 

produselor; mențin consistența produselor; îmbunătățesc aroma sau culoarea produselor. 



 

 

„Stil de viață sănătos” – Revistă electronică pentru toate ariile curriculare                              

188 

 

           Există însă și E-uri care sunt periculoase pentru sănătate. Iată o listă cu E-urile periculoase 

și interzise în multe țări europene: 

- sunt considerate cancerigene: E 131, E 142, E 210, E 211 (benzoate de sodium), E 212 (benzoat 

de potasiu), E 213, E 214 (p-hidroxibenzoat de etil, etil paraben),  E 215 (derivat sodic al esterului 

etilic al acidului p-hidroxibenzoic), E 217 (derivat sodic al esterului propilic al acidului p-

hidroxibenzoic), E 239, E 330; 

- substanțe periculoase sunt: E 102 (tartrazină), E 110 (galben apus de soare FCF, galben 

portocaliu S), E 120 (cochineal, acid carminic,carmin), E 123, E 124 (ponceau 4R, roșu cochineal 

A), E 127 (eritrozină); 

- substanțe interzise sunt: E 103, E 111, E 121, E 125, E 126, E 130, E 152, E 181; 

- substanțe care provoacă o creștere a presiunii arteriale: E 250 (nitrit de sodium), E 251 (nitrat de 

sodium), E 252 (nitrat de potasiu); 

- substanțe care provoacă reacții ale pielii sunt: E 230, E 232, E 233 şi eczeme: E 311, E 312. 

Dar înainte de a cumpăra un produs alimentar  trebuie să știm ce informații trebuie să găsim pe 

eticheta acestuia. 

             Etichetele produselor alimentare trebuie să conțină informații exacte, suficiente, 

verificabile și ușor de comparat, astfel încât să îți permită să alegi acel produs care corespunde 

nevoilor tale, precum și să afli riscurile la care ai putea fi supus. În primul rând  etichetele trebuie 

să prezinte, în limba română, pentru a putea înțelege. 

- Ingredientele pe care le conține alimentul respectiv, inclusiv apa și aditivii alimentari; 

- Data expirării, producătorul și originea alimentului, modul de depozitare și de preparare; 

- Eventuale ingrediente sau substanțe care ar putea determina anumite efecte adverse; 

- Detaliile clare despre adresa de contact a producătorului, astfel încât să poți face o plângere sau 

să poți obține mai multe informații despre produs; 

- Denumirea alimentului, data durabilității minimale sau data limită de consum, cantitatea; 

- Etichetele cu informații despre conținutul nutritiv prezintă, de exemplu, cantitatea de energie, de 

proteine, de carbohidrați, de grăsimi, de fibre, de sodiu, de vitamine și de minerale din alimente; 

informațiile se prezintă grupat, în același loc, sub formă de tabele, cu numerele aliniate, cu 

caractere lizibile și într-o formă ce nu permite ștergerea. 

-Trebuie acordată atenție  informațiilor ce fac referire la valabilitate: “A se consuma, de preferință, 

înainte de…” sau “Expiră la data de…”, pentru a nu ne îmbolnăvi. 

 Dar cu toate acestea ne lăsăm furați de reclame care vrem, nu vrem, comerțul nu ar merge 

fără ele, pentru a arăta și simți bine. 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Ponceau_4R
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,,Lasă hrana să-ți fie medicament și medicamentul hrană”(Hippocrate) 
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IMPORTANŢA ETICHETĂRII PRODUSELOR ALIMENTARE 

 

 

Prof. Marinescu Simona-Paula 

Colegiul Economic Mangalia-Constanţa  

 

Interesele firmelor producătoare şi comerciale în satisfacerea diverselor nevoi ale 

consumatorilor se materializează prin eforturile acestora de a-şi mobiliza toate resursele de care 

dispun (tehnice, economice, umane) pentru adaptarea permanentă a ofertei la piaţă. 

Consumatorul, confruntat cu mutaţiile universului socio-economic actual, a devenit prudent 

şi neiertător din cauza resurselor limitate de care dispune. Obiceiurile de consum depind de 

numeroşi factori şi sunt legate, conştient sau nu, de problema alocării acestor resurse (financiare, 

de timp etc.). 

În acest context, nivelul informaţional - estetic al produselor (în cadrul căruia etichetarea are 

un rol primordial), are sarcina de a câştiga încrederea consumatorilor în firmele producătoare, 

respectiv în produsele acestora . 

Informarea corectă şi completă constituie cea mai eficientă cale de protecţie a 

consumatorului împotriva unor practici abuzive. În acest sens, Ordonanţa Guvernului 21/1992 

privind protecţia consumatorilor, menţionează: 

 consumatorii au dreptul de a fi informaţi, în mod complet, corect şi precis, asupra 

caracteristicilor esenţiale ale produselor şi serviciilor oferite, astfel încât să aibă posibilitatea de a 

face o alegere raţională, în conformitate cu interesele lor, şi să fie în măsură să le utilizeze potrivit 

destinaţiei acestora, în deplină securitate; 
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 informarea consumatorilor despre produsele oferite se realizează în mod obligatoriu, 

prin elemente de identificare şi caracterizare ale acestora care se înscriu la vedere, după caz, pe 

produs, etichetă, ambalaj de vânzare etc.; 

 informaţiile trebuie să fie înscrise în limba română, indiferent de ţara de origine a 

produsului; trebuie să fie complete, corecte, precise şi explicite  

 să cuprindă denumirea produsului, numele şi adresa producătorului, a importatorului 

sau a distribuitorului înregistrat în România, data de expirare, condiţiile de depozitare şi de folosire 

(dacă este cazul), locul de origine (dacă este cazul), concentraţia alcoolică pentru băuturile la care 

aceasta este mai mare de 1,2%, lista ingredientelor folosite, cantitatea ingredientelor evidenţiate pe 

etichete prin desen sau cuvinte (dacă este cazul – există şi excepţii), preţul, valoarea nutritivă, 

instrucţiunile de utilizare şi menţiunile suplimentare pe grupe de produse. 

Un volum de informaţii cuprinzător şi semnificativ în legătură cu produsele aflate pe piaţă va 

contribui la înţelegerea corectă şi deplină a valorii de întrebuinţare a acestora, implicit la alegerea 

soluţiei care corespunde cel mai bine scopurilor şi nevoilor sale. 

Conform conceptelor educaţiei moderne, competenţa se formează pe baza cunoştinţelor 

referitoare la produsul pe care individul doreşte să-l cumpere, deprinderile şi atitudinea faţă de 

produsul ales.  

COMPETENŢĂ = CUNOŞTINŢE + DEPRINDERI + ATITUDINE 

La rândul său, procesul cunoaşterii este determinat de procesul de informare. 

INFORMARE = CUNOAŞTERE 

Pentru a fi eficientă însă, informaţia trebuie să poată fi recepţionată şi valorificată corect şi 

complet. Analiza acestor echivalenţe şi interdependenţe evidenţiază faptul că nivelul şi calitatea 

informării influenţează puternic nivelul vânzării produselor. 

Ca mijloc de comunicare între producători, comercianţi şi consumatori, componenta 

informaţional - estetică a produselor poate contribui la creşterea competitivităţii acestora şi implicit 

a capacităţii concurenţiale a firmelor, cu rezultate pozitive în plan financiar. 

Cerinţele pieţei referitoare la asigurarea unei varietăţi sortimentale a produselor, precum şi 

promovarea noilor produse a dus la creşterea firească a nevoii de informare, impunând-seo 

cunoaştere rapidă a produselor, astfel încât se manifestă tendinţa de specializare a etichetei, aspect 

care apare din ce în ce mai evident în cazul produselor alimentare. 

Aspecte privind etichetarea modernă a produselor alimentare 

Proiectarea şi realizarea produselor alimentare trebuie să se bazeze pe exigenţele prioritare 

ale metabolismului corpului omenesc în condiţiile unei legături cât mai convenabile, de ordin 
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subiectiv şi obiectiv între om şi aliment, respectând totodată legile şi mecanismele economiei de 

piaţă. 

În acest context, utilitatea unui produs alimentar necesită o particularizare care să ţină seama 

de dubla şi simultana lui realizare pe „piaţa metabolică” şi pe piaţa economică. Această 

particularizare a condus la apariţia conceptului lărgit de valoare nutritivă care include patru laturi 

inseparabile: valoarea psiho-senzorială, valoarea 191ontextua, valoarea 191ontextu şi valoarea 

igienică. 

Segmentarea tot mai accentuată a consumului alimentar, ca urmare a orientării populaţiei 

spre o alimentaţie 191ontext, impune, ca o condiţie de bază pentru aprecierea nivelului calitativ al 

produselor alimentare şi cunoaşterea valorii lor nutritive. 

Pe plan internaţional există preocupări axate pe etichetarea 191 ontex a produselor 

alimentare care presupune folosirea unui mesaj mai bogat şi mai variat de informaţii utile 

comerţului şi consumatorilor. Informaţiile de ordin nutriţional, 191 ontextual de etichetarea 

nutriţională tratată ca factor managerial şi de marketing, pare să câştige din ce în ce mai mult 

teren. 

Consumatorul acordă, din ce în ce mai multă atenţie, valorii nutritive a mărfurilor alimentare, 

iar producătorii trebuie să se adapteze acestor cerinţe. Astfel aceste preocupări s-au concretizat prin 

elaborarea de 191ontextu (cum sunt cele recomandate de Comisia Codex-Alimentarius), norme şi 

reglementări 191ontext în ceea ce priveşte declararea valorii nutritive a produselor alimentare, 

apropiate ca exigenţă de cele pentru produsele farmaceutice. 

De menţionat şi faptul că, informaţiile prezentate nu trebuie să se rezume doar la potenţialul 

191ontextua al alimentului, 191ontextual la conţinutul său în nutrimente, ci este recomandat să 

facă referiri şi la contribuţia sa în 191ontextual regimului zilnic, 191ontextual la partea din 

necesarul zilnic al organismului pe care o poate acoperi. 

În evoluţia etichetei nutriţionale, conţinutul informaţional a fost permanent îmbogăţit, acest 

lucru fiind determinat de diverşi factori educaţionali, sociali şi economici. Astfel, la sfârşitul anului 

1989, etichetele nutriţionale a căror utilizare era reglementată în câteva ţări, prezentau informaţii 

cu privire la conţinutul alimentului în cele trei elemente 191ontextua (191ontext, glucide şi lipide) 

şi la valoarea 191 ontextua conferită de acestea (cunoscute sub denumirea de cei “4 mari 

CODEX”). 

În unele ţări, ingredientele din produsul alimentar trebuie să apară înscrise în ordine 

cantitativă descrescândă din conţinutul total. Aceste informaţii sunt obligatorii în unele ţări (ex: 

SUA) şi facultative în altele. Informaţiile care trebuie prezentate, despre nutrimente, sunt, de 
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regulă, lăsate la latitudinea organismelor naţionale şi 192ontex de evaluarea ştiinţifică a fiecărei 

ţări referitoare la importanţa anumitor nutrimente pentru 192ontextual192. 

La solicitarea Comisiei Codex Alimentarius, Consiliul Uniunii Europene a adoptat în anul 

1990 Directiva 90/496 prin care se recunoaşte dreptul consumatorilor de a şti nu numai 

ingredientele conţinute de alimentele cumpărate, ci şi profilul lor 192ontextua. 

Sistemul introdus de această directivă 192ontextu ca nutriţionale informaţiile ce privesc în 

primul rând valoarea 192ontextua, precum şi următoarele 192ontextua: 192ontext, glucide, lipide, 

fibre alimentare, 192ontex, vitamine şi săruri minerale. În plus, având în vedere faptul că astăzi, 

anumite informaţii nutriţionale atrag o atenţie deosebită consumatorului, etichetarea nutriţională 

poate raporta şi valorile diferitelor 192ontextua glucidice (zaharuri, amidon etc.) sau lipidice 

(acizi graşi mononesaturaţi, polinesaturaţi, 192 ontextual 192  etc.). De aceea, Consiliul UE, 

consimte la utilizarea câtorva modele de etichetare nutriţională care să răspundă cerinţelor 

consumatorilor şi care să stopeze totodată tendinţa înscrierii pe etichetă a unor elemente 

nepotrivite. 

Valorile cantităţilor în care se găsesc nutrimente trebuie să se refere la cele prezente în 

aliment în momentul cumpărării. Pentru produsele care urmează a fi supuse de către 

192ontextual192 unor etape de prelucrare ulterioară, aceste valori se pot referi şi la produsul gata 

de consum, însă cu condiţia furnizării unor informaţii suficiente referitoare la modul de preparare. 

Statele 192 ontex ale Uniunii Europene au luat măsuri pentru respectarea prescripţiilor 

comunitare menţionate, care începând cu 1 octombrie 1994, prevăd ca 192ontextual indicarea în 

cadrul etichetei nutriţionale şi a zaharurilor, acizilor graşi nesaturaţi, a fibrelor alimentare şi 

sodiului. 

Pentru a 192 ontextu atenţia cumpărătorilor asupra celor mai importanţi factori din 

192ontextu de vedere al sănătăţii publice, numărul nutrimentelor acceptaţi pe etichetă este limitat. 

Alături de cantitatea absolută a nutrimentului, se înscrie şi valoarea procentuală care indică 

contribuţia acestuia în 192ontextual regimului zilnic. 

Reglementările referitoare la conţinutul etichetei nutriţionale vizează şi aspectul 192ontext, 

care trebuie să 192ontex identificarea facilă a informaţiilor nutriţionale în cadrul ambalajului, să 

aibă o formă simplă şi să 192ontex compararea calităţii nutriţionale a diverselor alimente. 

De un deosebit interes, datorită ineditului lor, se bucură recomandările medicale; sunt 

192ontext recomandări alimentare pentru reducerea riscului la osteoporoză, hipertensiune, cancer 

şi boli ale inimii. 
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Fiecare ţară poate şi trebuie să-şi stabilească, în funcţie de propriile priorităţi, necesarul de 

informaţii nutriţionale redat prin intermediul etichetei produselor alimentare. Aceste priorităţi ar 

trebui să includă, ca interes major, educarea consumatorilor pentru înţelegerea şi folosirea etichetei 

alimentelor, în scopul realizării celor mai mari beneficii pentru sănătate. 

Necesitatea reglementării etichetării nutriţionale este o 193ontext de interes public, vizând 

protecţia consumatorilor din punct de vedere biologic, economic şi social. De asemenea, ea 

constituie o barieră în calea comercializării produselor alimentare necorespunzătoare calitativ, a 

produselor 193ontex şi a celor falsificate, cu efecte benefice nu numai în sfera consumului, ci şi în 

cea a producţiei. De aceea, recomandări şi soluţii pentru etichetarea produselor alimentare se 

regăsesc în “Principiile directoare pentru protecţia consumatorilor” (document al ONU), în 

“Codul de deontologie al comerţului internaţional cu bunuri alimentare” (document al Comisiei 

Codex Alimentarius), precum şi în alte reglementări conexe, naţionale şi internaţionale. 

Dincolo de dispoziţiile legale ale organismelor internaţionale (Comisia Codex Alimentarius, 

OMS, UE), etichetarea nutriţională este acceptată ca o 193ontextual193 193ontex şi totodată ca 

un instrument promoţional valoros. Ea oferă întreprinderii oportunitatea de a vinde şi totodată de a 

garanta consumatorilor un comportament alimentar 193ontext. 

 

 

CUM CITIM O ETICHETĂ? 
 

Prof. Mazăre Valentina 

Şcoala Gimnazială Nr. 1 Mangalia-Constanţa 

 

 Ni s-a intamplat, cu siguranţă, fiecăruia, să petrecem minute în şir în faţa unui ambalaj 

apetisant, încercând să descifrăm ceea ce este scris pe eticheta sa. 

         O etichetă ne  poate spune multe: începând cu ingredientele care intră în compoziţia 

alimentului – aici ne referim şi la  faimoasele “E”-uri! -, trecând prin menţiunile de sănătate care 

ne  ghidează dacă ţinem o anumită dietă şi terminând cu valoarea nutritivă a produsului. 

 O etichetă cuprinde o mulţime de informaţii care ne  ajută să optăm pentru un anumit 

aliment, în funcţie de nevoile noastre 193ontextu, de 193ontextu care o urmăm, de starea de 

sănătate, de gusturi sau de preţ. Datele inscripţionate pe ea ne ajută să comparăm produsele similar 

pentru a putea face alegerea cea mai bună. 
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 Totodată, putem verifica dacă ceea ce este înăuntrul unui ambalaj corespunde cu reclama 

care i se face produsului. Este esenţial să ştim să interpretăm cifrele care figurează acolo, dacă 

vrem să mâncăm sănătos. Indiferent de ţara în care este produs 194ontextua, tabelul se citeşte în 

acelaşi mod. Iată un ghid simplu, în 5 etape. 

Porţia 

Este locul din care începem citirea. Porţiile, exprimate în grame, sunt în general standardizate, ca 

să putem face mai uşor comparaţie cu alimente 194ontext; de multe ori, se 194ontex raportarea 

valorii nutritive  la 100 grame produs. 

Valoarea 194ontextua 

Cifra arată câtă energie conţine o porţie de produs. Însă, un produs poate conţine una sau mai 

multe porţii, lucru care este mentionat în 194onte. Prin urmare, dacă mâncăm tot conţinutul 

ambalajului şi vrem să ştim câte calorii am acumulat, înmulţim cifra caloriilor cu numărul de 

porţii. Energia se măsoară în kcal (194ontextual194) sau în kJ (kilojouli). O kcal este egală cu 

4,184 kJ. Prin urmare, dacă în table este cifra exprimată în kJ, e sufficient să împărţim la  4 ca să 

aflăm rapid echivalentul în kcal. 

Nutrienţii 194onte trebuie limitaţi 

Este vorba de grăsimi (saturate şi nesaturate sau trans), cholesterol şi 194ontex. Nutrienţii, care 

figurează primii în 194onte – respective grăsimile – sunt cei care, în general, sunt consumaţi în 

cantitatea cea mai mare.Trebuie încercat să mâncăm mai puţin de 300 mg cholesterol şi sub 2.400 

mg de sodium pezi, şi asta deoarece consumul lor exagerat creşte riscul apariţiei bolilor 

cardiovasculare şi hipertensiunii arteriale. 

Nutrienţii 194onte trebuie consumaţi 

În această categorie fastă intră fibrele, vitaminele A şi C, calciul, fierul. Consumul lor menţine o 

stare bună a sănătăţii şi scade riscul apariţiei anumitor afecţiuni. Dacă o persoană are diabet, 

trebuie să fie atentă  la conţinutul de carbohidraţi, care influenţează cantitatea de zahăr din sânge. 

Procentul din doza zilnică 

Procentul din doza zilnică arată cât la sută din cantitatea recomandată zilnic dintr-un anumit 

nutrient se găseşte într-o porţie din 194ontextua care ne interesează (în cazul fiecărui nutrient, 

cantitatea recomandată este calculată pentru o dietă zilnică de referinţă de 2.000 kcal). 

Procentul din doza zilnică variază pe o scară de la 0 la 100 % şi ne arată dacă o porţie din alimental 

dorit conţine “mai mult” sau “mai puţin” dintr-un anumit nutrient. “Mai mult” înseamnă 20 % sau 

peste, “mai puţin” fiind 5% sau sub acest procent. Exemplu: pentru o persoană care consumă zilnic 
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2.000 kcal, cantitatea recomandată de 195ontex – calculată de nutriţionişti – este de 2.400 mg, ceea 

ce corespunde unui procent din doza zilnică de 100 %. 

Ce şi cât ar trebui să mâncăm? 

Pentru a facilita înţelegerea de către cumpărători a informaţiilor privind o nutriţie corectă, mai 

mulţi producători din Occident au emis un ghid al cantităţilor zilnice (Guideline Daily 

Amounts/GDA). Este vorba despre ce şi cât (cantitatea minimă sau maximă) ar trebui să mâncăm 

în fiecare zi pentru a ne asigura numărul necesar de calorii. Până acum, acest tip de informaţii a 

fost elaborate numai pentru alimentele destinate adulţilor, nu şi pentru cele de copii. 

Femei 

- Energie (195ontextual195): 2.000 

- Total grăsimi (g): 70 

- Grăsimi saturate (g): 20 

- Zahăr (g): 50 

- Sodiu (g): 2 

- Sare (g): 5 

- Fibre (g): 16 

Bărbaţi 

- Energie (195ontextual195): 2.500 

- Total grăsimi (g): 95 

- Grăsimi saturate (g): 30 

- Zahăr (g): 70 

- Sodiu (g): 2,5 

- Sare (g): 6,25 

- Fibre (g): 20 

Ingrediente-aici este marea provocare 

Trebuie listate în ordinea descrescătoare a cantităţii. Mai trebuie incluşi aditivii, sub denumirea 

categoriei lor (coloranţi, conservanţi, stabilizatori, îndulcitori), denumirea chimică ori codul 

numeric (de pildă, acid citric sau E 330), vitaminele şi mineralele. 

Dacă este specificată numai categoria de aditivi, nu ar trebui să cumpărăm! Iată câţiva dintre 

aditivii care trebuie înscrişi pe etichete: agenţi de afânare, îngroşare, glazurare, umezire, întărire, 

de încărcare, acidifianţi, amelioratori de făină, amidon modificat, antiaglomeranţi, antispumanţi, 

coloranţi, conservanţi, corectori de aciditate, emulsificatori, gelifianţi, îndulcitori, stabilizatori. 
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Este, de asemenea, 196 ontextual şi listarea îndulcitorilor artificiali ( 196 ontextua, zaharină, 

196ontextua); precizarea “nu conţine zahăr” fiind insuficientă.  

 

Bibliografie:  

Petru Molodeţ, Revista Familia Ortodoxă 

 

RECLAMA ȘI SĂNĂTATEA 

 

Prof. Mihailov Claudia 

 Liceul Tehnologic “Ion Bănescu” Mangalia-Constanța 

 

         Scopul reclamelor, ca și al etichetelor, este, în mare, 196ontextual196.  

         Pe de o parte însă, reclamele au și un substrat emoțional. Ele se adresează consumatorului, cu 

scopul de a-l atrage. Astfel, ele îi induc acestuia, în mod 196 ontextual 196  și original, 

196ontextual196 că ar avea nevoie de produsele pe care le vizează.  

        Problema se pune însă, în a afla cât de necesare ne sunt acele produse sau cât de mult bine ne 

196ontextual.  

        Iar dacă avem în vedere produsele alimentare, pentru care sunt create cele mai multe reclame, 

trebuie avut în vedere impactul lor asupra sănătății noastre.  

        În acest sens, o reclamă la ciocolata “Milka”, de exemplu, poate fi în așa fel creată, încât să 

aibă impact asupra unui public 196ontext de 196ontextu, prin elementele sale 196ontextua. Astfel, 

se observă că ea conține două asemenea puncte de atracție pentru spectatorii-cumpărători: unul 

este referirea la sărbătoarea îndrăgostiților – Valentyne`s Day – iar celălalt – posibilitatea 

participării, prin cumpărarea produsului, la un concurs, în urma căruia s-ar câștiga o excursie într-o 

zonă exotică, alături de persoana iubită. 

        Reclama menționată aici sună cam așa: “Am obținut încă o dovadă clară a intențiilor 

suspectului. Dacă 196ontext un comportament asemănător la persoana iubită, prezintă-te imediat 

cu toate dovezile la secția <<Dovezi de dragoste.ro>>. Vei primi ca recompense un week-end 

izolat în doi și veți fi luați pe sus cu un elicopter și duși în inima munților.‟ 

       Bineînțeles că prima propoziție (“Am obținut încă o dovadă clară a intențiilor suspectului”) nu 

poate fi înțeleasă decât în context, adică în timp ce vizionăm imagini cu un bărbat care îi 196ontex 
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iubitei sale cadou o inimă roșie uriașă. Relația subtilă între imagine și text, pe de o parte, și 

disponibilitatea emoțională a clienților, pe de altă parte – este creată.  

       Imediat după ce impactul a avut loc (un fel de sentiment-ancoră), are loc adresarea 197ontex, 

perlocuționară (care ține de arta convingerii): “Dacă 197ontext un comportament asemănător la 

persoana iubită, prezintă-te imediat…Vei primi ca recompensă…”. Odată condiționarea realizată 

(“dacă 197ontext…”) și 197ontextual promisă, succesul reclamei este atins. 

         Este foarte important, de asemenea, de 197ontextua, dublul nivel 197ontextual sub care stă 

reclama: 197ontex și auditiv. Acestea sunt două simțuri 197ontext de importante ale omului, 

producând impact aproape imediat asupra comportamentului acestuia. Cu alte cuvinte, dacă există 

un context favorabil, în concordanță cu mesajul reclamei, cu siguranță că spectatorul va 197ontex 

un client (cumpărător). 

         Pe de altă parte, etichetele sunt mult mai bogate în informații privind conținutul produsului 

197ontextual, cantitatea de zahăr, numărul de calorii etc. Iar din acest punct de vedere, intervine un 

alt aspect, și anume conștientizarea cumpărătorului în legătură cu beneficitatea produsului asupra 

sănătății sale.  

        Trebuie specificat însă că ponderarea în consumarea oricărui aliment nu poate produce niciun 

rău. Cu alte cuvinte, două-trei bucățele de ciocolată pe zi n-au îmbolnăvit pe nimeni. 

        Prin urmare, este adevărat că reclama este necesară într-o societate de consum și, mai mult, că 

nu poate dăuna, atâta timp cât oamenii sunt conștienți, cumpătați. Astfel, ei vor avea un echilibru 

în a consuma orice aliment, 197ontextual197 că au decis să-l cumpere din 197ontextual197 sau 

prin inducerea unor sentimente (prin reclamă). 

       În caz contrar, acela al consumului în exces, există pericolul îmbolnăvirii de diabet zaharat. Și 

este cunoscut faptul că această afecțiune este una dintre cele mai des întâlnite în secolul XXI, 

alături de obezitate și de accidente vasculare. 

       Iar tendința, în medicina 197ontex, este spre prevenire, nu spre vindecare. În acest sens, se 

dorește o avizare a consumatorilor, la nivel 197ontextual197, în scop 197ontextual. Pentru că, nu-i 

așa, este mult mai ușor să previi, decât să vindeci. 

      Astfel, fiecare om poate 197ontex propriul său medic. Cunoscându-și foarte bine corpul, el va 

ști care îi sunt necesitățile și limitele. În această direcție, oamenii tind să țină o anumită dietă, 

pentru a-și menține sănătatea. Aceasta implică nu numai o alimentație cât de cât corectă, ci și 

exerciții fizice și evitarea stresului. 

      Din punct de vedere al alimentației, descoperirile științifice aduc în atenția noastră un nou 

concept – cel de “produși finali de glicare avansată (A.G.E.)”. Aceștia sunt compuși nocivi din 
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organism, formați din reacția proteinelor și a zahărului în exces. “A.G.E.”-le nu doar contribuie la 

îmbătrânire, dar sunt și cauza mai multor 198ontext de sănătate. 

“A.G.E.”-le sunt parte a vieții. Corpul 198ontext elimină acești compuși nocivi și se separă de ei pe 

căi 198ontext. 

         Probleme apar când ne supraîncărcăm organismul cu mai mult decât acesta poate suporta. E 

ca și o cadă de baie. Dacă porniți apa, iar conductele sunt înfundate, cada se va umple și va da pe 

afară. Dacă ingerăm “A.G.E.”-uri mai repede decât corpul 198ontext le poate elimina, acestea 

împânzesc organismul, ducând la daune serioase, atât în interior, cât și în exterior. 

         “A.G.E.”-le 198ontextu dintre cauzele îmbătrânirii noastre. Acești compuși periculoși pot 

afecta arterele, făcându-le înguste și rigide, provoacă riduri sau pot conduce la 198ontext și mai 

grave. 

         S-a dovedit că “A.G.E.”-le joacă un rol important în dezvoltarea mai multor boli 198ontext, 

cum ar fi: boli 198ontex, diabet zaharat, boli de inimă, Alzheimer și 198ontext renale. Multe dintre 

acestea nu sunt influențate doar de “A.G.E.”-uri, ci ele chiar cauzează creșterea nivelului A.G.E. 

         “A.G.E.”-le se formează în două moduri diferite: intern și extern.  

         La nivel intern, ele se formează din cauza zahărului în exces din corp. Cu cât consumăm 

alimente mai procesate, prăjite sau dulciuri, corpul 198ontext creează mai mulți produși finali de 

glicare avansată. 

        La nivel extern, “A.G.E.”-le se pot forma în mâncare, în preparatele gătite la 198ontextual198 

ridicate, în special când mâncarea se caramelizează sau se rumenește. 

        Alimentele crude conțin mai puține “A.G.E.”-uri, decât cele gătite. Deci, consumând fructe și 

legume, limităm “A.G.E.”-le pe care le consumăm.  

        Renunțarea la băuturile ce conțin zahăr și la fumat ajută, de asemenea, la eliminarea 

“A.G.E.”-lor din corp. 

        Prin urmare, în 198ontextual unei bombardări cu tentații alimentare mai mult sau mai puțin 

sănătoase (prin miile de reclame pe care le vedem zilnic și prin înmulțirea supermarketurilor), 

singura soluție care se impune, în menținerea sănătății, este sporirea nivelului de conștientizare.  

 

Bibliografie: 

1. www.reclame-tv.ro 
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BUNELE MANIERE LA MASĂ 

 

Prof. Mihalache Corina 

Licul Tehnologic „Ion Bănescu” Mangalia-Constanţa 

 

Bunele maniere sunt obiceiuri supuse probei timpului şi generate de anumite fapte care însă 

nu mai au nicio legătură cu eticheta, ci au devenit norme de conduită care trebuie respectate de toţi 

oamenii pentru ca traiul în colectivitate să devină cât mai suportabil: „Cine se mai gândeşte astăzi, 

scoţându-şi pălăria, că reiterează gestul de ridicare a coifului prin care cavalerii, la sfârşitul unui 

turnir, îşi descopereau chipul spre a fi cunoscuţi de public?” (Aurelia Marinescu, Codul bunelor 

maniere astăzi). 

Există o serie de reguli de comportare civilizată în diferite împrejurări, începând de la ţinuta 

pe stradă şi în casă, modul de a saluta, formulele de adresare, întreţinerea unei conversaţii, 

comportamentul în viaţa profesională şi în viaţa de zi cu zi până la respectarea unor reguli la masă, 

ceea ce poate determina şi un stil de viaţă sănătos. 

În contextul unui ritm de viaţă accelerat impus de secolul vitezei, oamenii au tendinţa de a 

renunţa la tot ceea ce devine cronofag, inclusiv la pregătirea unor mese opulente servite din farfurii 

de calitate şi la servirea băuturilor din pahare de cristal, orientându-se mai degrabă spre simplitate 

şi comoditate. Dacă în mod obişnuit, la mesele zilnice contează mai puţin din ce farfurii mâncăm şi 

din ce pahare bem, atunci când avem invitaţi sau cu diverse ocazii, „respectarea unor reguli este 

obligatorie, începând cu pregătirea casei pentru primirea invitaţilor şi terminând cu felul în care 

mâncăm fructele” (Aurelia Marinescu). 

Nepropunându-ne o analiză exhaustivă a bunelor maniere la masă, ne vom referi numai la 

felul în care ne purtăm atunci când ne aşezăm la masă, la modul corect de a mânca, acest lucru 

stând la baza educaţiei şi putând fi învăţat indiferent de mediu, vârstă sau nivel de cultură. 

Poziţia corpului trebuie să fie una dreaptă, dar nu înţepenită; mâinile şi coatele nu vor sta pe 

masă; picioarele nu stau sub scaun, dar nici nu se vor întinde prea mult în faţă pentru a nu-i 

incomoda pe vecini; farfuria din care mâncăm nu se ţine cu mâinile; în timpul servirii mesei 

coatele se păstrează cât mai aproape de corp. 

Pentru o viaţă sănătoasă nu trebuie să mâncăm grăbit sau nervos, ci calm, viaţa noastră 

fiind şi aşa destul de trepidantă. O regulă de bună cuviinţă este să nu vorbim şi să nu bem cu gura 

plină; în timpul mestecării mâncării gura trebuie să rămână închisă. Totodată, în timpul mesei 



 

 

„Stil de viață sănătos” – Revistă electronică pentru toate ariile curriculare                              

200 

 

animalele de casă pe care, desigur, le iubim, este bine să nu fie prezente, mai ales dacă avem 

musafiri.  

Dacă suntem musafiri, refuzul unui fel de mâncare este o impoliteţe. În „Povestea vieţii 

mele” Regina României, Maria, îşi aduce aminte cum mama sa o sfătuia să mănânce din toate 

mâncărurile servite de gazdă, chiar dacă nu-i plac, căci ar fi o mare jignire faţă de stăpâna casei: 

 „- Dar dacă te fac să-ţi fie rău? 

-Atunci lasă să-ţi fie rău, draga mea, dar aşteaptă până ajungi acasă! Ar fi o mare ofensă să-

ţi fie rău chiar acolo!” 

Ce putem servi la masă când avem musafiri? 

Băuturile  aperitive se servesc înainte de masă, având rolul de a deschide apetitul: whisky, 

vodcă, gin, ţuică. 

Antreurile pot fi reci sau calde: brânză telemea, mezeluri, diferite salate, ficăţei de pui, 

plăcinte, pizza, sufleuri, pateuri. Nu trebuie încărcată masa cu antreuri greu de digerat. Băuturile 

care pot fi servite la antreuri sunt ţuica, vinurile albe demiseci şi rose. Antreurile pot fi înlocuite de 

o ciorbă. 

Felul principal este, de obicei,  o friptură sau un preparat din carne. Aceasta se porţionează 

în bucătărie şi se aşază pe un platou, deasupra unor foi de salată verde şi presărată cu câteva fire de 

pătrunjel. Garniturile şi salatele se vor servi în castroane separate. Vinul se alege în funcţie de tipul 

de carne: pentru carnea albă – vinuri roşii uşoare, pentru carnea roşie – vinuri mai tari, mai 

puternice,  pentru vânat – vinuri roşii seci, vechi, de calitate. 

La deserturile din ciocolată şi la fructe nu se servesc vinuri. De altfel, este bine ca fructele 

să fie servite cu cel puţin o jumătate de oră înainte de masa propriu-zisă pentru a asigura digestia. 

La sfârşitul mesei se pot aduce pe un platou din lemn brânzeturi, caşcavaluri fine, dar nu telemea, 

asezonate cu vinuri roşii seci. De asemenea, se poate servi cafea sau alte băuturi care ajută la 

digestie. 

Cum mâncăm elegant? 

Pâinea se rupe cu mâna în bucăţi mici, dar sandviciurile se taie cu cuţitul şi se mănâncă 

precum friptura, folosind furculiţa. Dacă sunt mici, se pot lua cu mâna. Mezelurile tăiate, aşezate 

pe platou, se curăţă de coajă în farfuria proprie cu furculiţa şi cuţitul. 

Cartofii nu vor fi zdrobiţi cu furculiţa în farfurie şi nu se vor tăia cu cuţitul, cu excepţia 

cartofilor copţi în coajă. 
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Nu se suflă în supele sau ciorbele prea fierbinţi, se aşteaptă până ajung la o temperatură 

acceptabilă. Nu aplecăm farfuria pentru ultima înghiţitură şi nu înmuiem pâinea în supă, ciorbă sau 

sos. 

Bucăţile prea mari de salată verde şi andive se taie cu cuţitul, la fel şi murăturile, din care 

nu se muşcă. Pentru conopidă, broccoli, chiftele, sarmale, rulade se foloseşte numai furculiţa, nu şi 

cuţitul. 

Peştele nu se taie ca friptura. Se folosesc un cuţit şi o furculiţă speciale pentru desfacerea 

peştelui şi îndepărtarea şirei spinării, apoi cuţitul se dă deoparte şi se foloseşte numai furculiţa. 

Cu excepţia copănelelor de pui care se pot lua cu mâna, carnea de pui se serveşte ca orice 

friptură, aducându-se la masă gata tranşată. 

Spaghetele se înfăşoară bine pe furculiţă, în cantităţi mici, ajutându-ne eventual de lingura 

ţinută în mâna stângă. 

Dulciurile cu cremă sau frişcă se iau cu linguriţa sau furculiţa de desert, iar clătitele se taie 

în bucăţele mici, ca la friptură. Dulciurile uscate se pot lua cu mâna. 

Fructele se mănâncă unele cu mâna (struguri, vişine, căpşune, banane), altele se taie în 

farfurie şi se mănâncă cu furculiţa (merele, perele, piersicile, pepenii), cu mâna (portocalele, 

mandarinele, clementinele). Prunele şi caisele se desfac în două cu mâna, se scoate sâmburele şi se 

mănâncă tot cu mâna, în timp ce kiwi şi grepfruit se taie în două şi se mănâncă miezul cu linguriţa.  

La terminarea mesei tacâmurile se aşază paralel, furculiţa cu dinţii în jos. Încrucişarea 

tacâmurilor în farfurie este un semn că mai doreşti din felul de mâncare respectiv.  

Bunele maniere nu sunt doar o problemă de bun simţ şi, deşi oamenii au în general tendinţa 

de a trece cu uşurinţă peste regulile impuse de politeţe, reguli care par a fi de prisos, par restrictive, 

îngrădind libertatea individului, totuşi, nu trebuie să uităm că ele contribuie la formarea noastră ca 

oameni, ne aduc respectul faţă de noi înşine în primul rând, iar atunci când vorbim despre bunele 

maniere la masă, ar fi bine să nu uităm că de multe ori ele au o conotaţie medicală, determinând un 

stil de viaţă sănătos. 
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VITAMINELE IN ORGANISM 

      

Prof. Miron Lăcrămioara 

Şcoala Gimnazială Nr. 1 Mangalia-Constanţa 

 

Vitaminele sunt substanţe non-calorice de care corpul are nevoie în cantităţi mici, de 

ordinul miligramelor (mg) sau foarte mici, de ordinul microgramelor (µg). Un microgram este a 

mia parte dintr-un miligram. Pentru ca o substanţă să intre în categoria vitaminelor, aceasta trebuie 

să aibă un rol esenţial într-o reacţie sau un proces necesar care are loc în corpul uman.  Unele 

vitamine pot fi sintetizate de către organism, însă majoritatea trebuie obţinute din alimente. 

Vitaminele se împart în două categorii: vitamine solubile în apă, respectiv vitamine solubile în 

grăsimi. Cele solubile în apă sunt eliminate din organism în cazul în care sunt în exces, pe când 

cele solubile în grăsimi nu vor fi eliminate din organism şi vor fi stocate. Astfel, nevoia de 

vitamine solubile în apă apare mult mai des. 

Vitaminele solubile în apă: B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12, C. 

Vitaminele solubile în grăsimi: A, D, E, K. 

ROLUL VITAMINELOR 

Multe dintre vitamine servesc ca şi coenzime în multe reacţii la nivel celular. O coenzimă este o 

substanţă care interacţionează direct cu o enzimă; împreună, acestea permit unei reacţii chimice să 

ia loc. Enzima nu va funcţiona în mod optim fără prezenţa unei coenzime. 

Vitamina B1  se implică în reacţiile de descompunere a proteinei în aminoacizi, a carbohidraţilor în 

glucoză, respectiv a grăsimilor în acizi graşi, pentru a produce energie. 

Vitamina B2  ajută la conversia mâncării şi a energiei stocate în adenozintrifosfat (ATP). Acest 

ATP este folosit în procesele de contracţie musculară. 

Vitamina B3 (sau Vitamina PP) este tot o coenzimă şi ajută la producţia de colesterol şi grăsimi. 

Vitamina B5 are impact în producerea de melatonină, hemoglobină şi acetilcolină 

(neurotransmiţător). 

Vitamina B6 este critică în echilibrarea nivelelor de sodiu şi potasiu, procesarea aminoacizilor şi 

producerea hemoglobinei. Are, de asemenea, un rol important în imunitate. 

Vitamina B7 este necesară pentru creşterea celulelor, producerea acizilor graşi şi metabolizarea 

grăsimilor sau aminoacizilor. 
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Vitamina B9 este responsabilă de producerea moleculelor de ADN sau calitatea spermei. 

Vitamina B12 are un rol important în funcţionarea sistemului nervos şi este, de asemenea, necesară 

pentru descompunerea unor aminoacizi şi a unor acizi graşi. 

Vitamina C participă la multe procese metabolice. Probabil cel mai important rol al său este de a 

interveni în producerea colagenului. Coleagenul este un ţesut proteic găsit în dinţi, oase, tendoane, 

ligamente şi artere. Vitamina C este implicată în modificarea aminoacizilor din colagen şi îi 

afectează structura acestuia. De asemenea, funcţionează şi ca un antioxidant: serveşte ca protecţie 

împotriva radicalilor liberi care produc diverse boli, de la cancer la boli de inimă. Nu numai că 

funcţionează ca un antioxidant, dar ajută şi la formarea altor antioxidanţi, Vitamina E. 

Vitamina A poate fi sintetizată de către corpul uman şi are rol în creştere, sănătatea ochilor şi 

producţia de mucus (substanţa protectoare cu rol lubrifiant). 

Vitamina D este implicată în fixarea calciului în oase (cca 99% din această vitamină găsindu-se în 

oase). Măreşte absorbţia calciului în oase şi totodată reduce pierderea acestuia. 

Vitamina E funcţionează ca un antioxidant: protejează celulele de radicalii liberi. 

Vitamina K are rol de coagulare. 

UNDE LE GĂSIM 

Vitamina A – ficăţei, morcovi, broccoli 

Vitamina B1 – susan, seminţe, castane 

Vitamina B2 – ouă, broccoli, migdale 

Vitamina B3 – piept de pui, peşte, vită 

Vitamina B5 – de regulă în carne şi peşte, dar şi în cereale 

Vitamina B6 – fructe şi legume 

Vitamina B7 – legume cu frunze verzi, alune, ciuperci 

Vitamina B9 – spanac, ridiche, fasole, mazăre 

Vitamina B12 – ficăţei de vită (în special), ouă, lapte 

Vitamina C – kiwi, citrice, struguri, prune 

Vitamina D – ton, somon, ciuperci 

Vitamina E – alune şi uleiuri, avocado, dovlecei 

Vitamina K – pătrunjel, spanac, varză, conopidă, ceai verde. 
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CUM SĂ TRĂIȚI BINE ! 

 

Prof. Morogan Mihaela Ramona 

Liceul Tehnologic “Ion Bănescu” Mangalia-Constanța 

 

« Dumnezeu a creat mâncarea, iar Satana a creat bucătarul » (filozof japonez) 

 

Potrivit  medicinei chineze antice, organismul uman este un sistem energetic complex cu 

celule şi organe interconectate prin energia ce circulă de-a lungul a douăsprezece canale. Fiecare 

dintre noi posedă câteva tipuri de energie, care suferă în mod constant  schimbări şi transformări 

dintr-un tip în altul.  

Într-o societate consumeristă, suntem din ce în ce mai ademeniţi şi asaltaţi de o varietate de 

produse frumos ambalate, viu colorate, având un aer ce frizează artificialul. Căsuţa din turtă şi 

acadele, din Hansel şi Gretel nu mai aparţine de tărâmul basmului, astăzi suntem prinşi în mrejele 

acestor « delicioase » la tot pasul. Tot ca în poveste suntem atraşi de acestea cu bună intenţie fără 

să ştim că de fapt suntem păcăliţi şi că vom cădea în capcană, că doar drumul spre iad e pavat cu 

bune intenţii. Da! Capcana produselor rafinate, veşnic proaspete şi incredibil de arătoase ce încep 

prin a te mânca din interior. Nu mai este un secret faptul că «Eul » este  exacerbat, atinge culmi 

paroxistice, iar conservanţii şi afânătorii pufăie în pâini şi dulciuri bine primenite. 

După Mikhail Tombak, există cinci factori principali care dăunează sănătăţii noastre: 

neglijarea coloanei vertebrale, respiraţia incorectă, dietă incorectă, lipsa igienei corporale interne, 

incapacitatea de a trăi o viaţă fericită. Mulţi oameni au o respiraţie incorectă, nefolosind 

diafragama în timpul respiraţiei, doar o mică parte din oxigenul inspirat pătrunde în plămâni. 

Putem întârzia îmbătrânirea de la treizeci la patruzeci de ani dacă folosim mai bine diafragma. Cât 

despre mâncarea pe care o ingerăm, tendinţele actuale sunt acelea  de a mânca alimente preparate 

cât mai comod şi care să asigure un aport necesar de calorii printr-o cantitate mai mică (şi aceasta 

tot din cauza comodităţii), de a rafina şi îmbunătăţi alimente. Scopul pentru care se rafinează 

mâncarea este pentru a o face mai atractivă din punct de vedere comercial. Prin acest procedeu îşi 

pierd informaţiile biologice obţinute de la soare, pământ şi apă şi astfel dăunează sănătăţii. De 

exemplu, zahărul obţinut prin acest procedeu, are o substanţă otrăvitoare, clorură de calciu, care se 

foloseşte pentru a-l albi, fiind o zaharoză ce nu poate fi asimilată.  Din cauza consumului de zahăr, 
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numărul de cazuri de diabet, anemie şi cancer de sânge a crescut accentuat în ultimii douăzeci de 

ani în toate ţările dezvoltate.  

Folosirea laptelui de vacă de la o vârstă fragedă este o greşeală în alimentaţie, deoarece 

conţine multe enzime ce nu pot fi digerate, cum ar fi cazeina, şi cauzează dezechilibre ale 

microflorei intestinului. 

Consumul excesiv de carne duce la  procese de putrezire, constipaţie şi otrăvirea 

organismului cu acid lactic, oxalic şi uric, cauze principale în bolile de încheieturi, dureri de spate, 

osteoporoză şi alte dereglări de mobilitate. 

Făina rafinată, de asemenea, este nocivă. Prin rafinare îşi pierde o serie de calităţi printre 

care enzimele şi mineralele. Pâinea nedospită, produsă numai din făină de grâu şi apă, fără drojdie 

este cea mai sănătoasă. Chiar şi în Biblie există un pasaj referitor la acest aspect: «Tot ce e dospit 

să nu mâncaţi, ci în toate aşezările voastre să mâncaţi azimă» (Ieşirea, 12). 

 Unii psihologi americani consideră că prin reducerea cantităţilor de zahăr, carne şi cafea 

din dietă putem reduce cu până la 50% comportamentul agresiv. Strămoşii noştri au realizat 

importanţa acestui fapt cu mult timp înainte. O mare parte din energia organismului nostru, care ar 

putea fi folosită pentru procesele necesare vieţii şi lupta împotriva bolilor, se risipeşte în timpul 

digestiei şi eliminării resturilor de pe urmă unei cine ce conţine categorii de produse alimentare 

combinate incorect. 

Sănătatea noastră fizică este periclitată de obiceiuri proaste bine împământenite. Obiceiul 

de a mânca repede fără a mesteca bine mâncarea este cauza unei digestii slabe şi a formării 

straturilor de grăsime în corp. Băutul lichidelor în timpul mesei, consumul de alimente dulci coapte 

în cuptor duce la blocarea cu amidon a pereţilor absorbanţi ai tractului digestiv şi contribuie la 

producerea de mucus în exces. Obiceiul de a mânca ceva frecvent sau mestecatul continuu pune 

prea mult stres asupra unor sisteme din organism şi le reţine de la alte activităţi importante. 

Leucocitele care au rol de apărare îşi întrerup sarcina de fiecare dată când ingerăm ceva adunându-

se rapid în jurul stomacului; combinarea incorectă a alimentelor, culcatul după masă, stilul de viaţă 

sedentar, obiceiul de a mânca în timp ce te uiţi la televizor, mâncatul în stare de nervozitate, 

mâncatul înainte de culcare sau în timpul nopţii este dăunător, deoarece în timpul somnului toate 

procesele din organism sunt îndreptate către reconstrucţia celulelor şi întinerirea întregului 

organism, obiceiul de a mânca cu precădere produse alimentare rafinate şi gătite duce la deficienţă 

în vitamine şi microelemente naturale. 

Cât despre consumul de lichide cel mai bine este să bem un pahar de apă când ne trezim, 

dar întâi trebuie să ne clătim gura. Cea mai bună apă este cea topită din gheaţă, numită apă 
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structurată. Obiceiul de a bea în timpul mesei cauzează gaze, umflare, constipaţie şi ulceraţii ale 

tractului digestiv. Toate fluidele trebuie consumate cu 15-20 minute înainte de mese şi la cel puţin 

o oră după masă. Cantitatea potrivită diferă în funcţie de fiecare.  Se spune că doza medie ar trebui 

să fie de 2-2,5 litri de fluide în total. Cât depsre cafea şi ceai ambele sunt benefice, atâta timp cât le 

folosim moderat. Ceaiul verde îmbunătăţeşte sănătatea, deoarece conţine aproximativ 80 de 

elemente diferite necesare corpului. Consumul ceaiului fiert de câteva ore produce substanţe 

dăunătoare sănătăţii noastre. 

Un alt factor decisiv în reglarea armonioasă a funcţionării organismlui este sănătatea 

psihicului. Felul nostru de a gândi are puterea de a influența ceea ce se întâmplă cu noi şi ne 

determină aspectele bune sau rele ale vieţii. Se pare că felul nostru de  a gândi nu determină doar 

succesele şi ratările, dar ne influenţează în mod vital sănătatea. De exemplu, mulţi oameni suferă 

de dureri de cap, de gât şi de spate. Gâtul poate fi asociat mental cu flexibilitatea. În gândurile şi 

acţiunile noastre, flexibilitatea înseamnă capacitatea  de a aborda o problemă din puncte de vedere 

diferite şi de a găsi o soluţie în mod creativ. Oamenii încăpăţânaţi, incapabili de compromis, care 

nu pot vedea problema din punctul de vedere al celuilalt vor suferi de dureri de cap, de gât şi de 

spate până când vor învăţa să trateze opinia celorlalţi cu mai multă compasiune şi înţelegere. Dacă 

obişnuim să criticăm totul, vom suferi dureri articulare şi musculare. Atunci când furia şi ura ne 

domină gândurile, organismul se mistuie şi este supus infecţiilor. Dacă persistăm aupra unei 

nedreptăți de care am suferit cu mult timp în urmă, aceasta ne consumă organismul şi duce într-un 

final la apariţia celulelor canceroase şi apoi a cancerului. Ar trebui să eliminăm gândurile negative 

şi stereotipurile cât mai repede pentru a câştiga nu numai sănătatea psihică, dar şi pe cea fizică. 
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MĂNÂNCĂ SĂNĂTOS! 

 

Prof. înv. primar Munteanu Adina Laura 

Prof. înv. primar Simionov Georgiana Mirela 

Școala Gimnazială “Gala Galaction” Mangalia-Constanța 

 

,,Sănătatea nu este totul, dar fără sănătate totul este nimic.”( Schopenhauer ) 

               

 Deși nu aveau la dispoziție varietatea de hrană pe care o avem noi în prezent, bunicii noștri 

erau mai sănătoși decât suntem noi astăzi. Mergeau frecvent pe jos, consumau alimente naturale, 

își preparau hrana acasă, nu foloseau aditivi alimentari, grăsimi artificiale, îndulcitori artificiali, 

zaharuri rafinate. Foloseau uleiuri nerafinate, presate la rece. Nu trăiau într-o continuă ,,sărbătoare” 

alimentară. Consumau foarte puține preparate industriale din carne, mezeluri, cârnați. Nu 

consumau băuturi răcoritoare, energizante, ci apă de izvor. Pe vremea lor nu existau lanțuri de 

restaurante de tip fast-food.  

              Hrana este combustibilul care menține, repară și asigură funcționarea celei mai delicate și 

fascinante mașinării: corpul nostru.  

              Varietatea regimului alimentar este foarte importantă, pentru a-i asigura organismului toți 

factorii nutritivi de care are nevoie pentru o dezvoltare armonioasă, atât din punct de vedere al 

proceselor interioare, cât și din punct de vedere al aspectului fizic, exterior. Avem nevoie de o 

dietă care să respecte legile fiziologiei organismului, legi după care a fost creat să funcționeze. 

              O alimentație sănătoasă trebuie să includă: hidrați de carbon (glucide), grăsimi (lipide), 

proteine, vitamine, minerale, apă și fibre vegetale. 

              Hidrații de carbon sunt principala sursă de energie pentru toate funcțiile corpului și oferă 

calorii într-o formă rapidă (care poatet fi folosită cu ușurință). Glucidele se găsesc în fructe, 

zarzavaturi, cereale, cartofi și legume. Baza alimentației trebuie să o constituie produsele cerealiere 

integrale (pâine integrală, paste făinoase integrale, fulgi de cereale, porumb, ovăz, grâu, secară 

etc.).  

              Zaharurile simple rafinate sunt absorbite rapid în sânge și duc la creșterea concentrației de 

zahăr la acest nivel, favorizând, în timp, apariția diabetului și a altor dezechilibre.  

              Fibra vegetală (celuloza) este un tip special de hidrați de carbon, care deși se absoarbe în 

sânge, controlează multe procese care se desfășoară în organism. Ea nu poate fi folosită ca sursă de 
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energie, dar are un rol important la nivelul intestinelor. Fibrele previn supraalimentația și implicit 

obezitatea, datorită senzației de sațietate (saturare) pe care o creează. Un alt avantaj este faptul că 

fibrele scad viteza de pătrundere în sânge a substanțelor nutritive, asigurând organismului un aport 

energetic uniform. Ele au un rol important în scăderea colesterolului sanguin, prevenind bolile de 

inimă, atât de frecvente în societatea modernă. Mulți oameni sunt surprinși să afle că alimentele de 

origine animală (carne, pește, lapte, ouă) nu conțin fibre.  Statisticile arată că aceste alimente 

reprezintă 40% din alimentația omului modern. Astfel, este evidentă nevoia de a consuma o 

varietate mai mare de alimente de origine vegetală (fructe, cereale integrale, zarzavaturi și 

leguminoase), care vor asigura necesarul de fibre.  

              Grăsimile (lipidele) constituie ,,combustibilul” de rezervă al al organismului (suplusul de 

alimentație se depozitează și poate fi folosit în lipsa altor surse de energie). Lipidele reprezintă o 

componentă importantă a membranelor celulare (învelișul exterior al celulelor). Grăsimile 

încetinesc procesul de digestie, de aceea dau o senzație de sațietate mai prelungită. Sunt factorii 

nutritivi cei mai  dificil de digerat, de aceea se recomandă consumarea lor în cantitate mică. De 

preferat sunt grăsimile  de origine vegetală, benefice organismului: fructele oleaginoase (nuci, 

alune, migdale, fistic), avocado, măsline, uleiuri vegetale. 

                 Ambele tipuri de grăsimi (animale și vegetale) devin mult mai periculoase pentru 

organism atunci când sunt încălzite la temperaturi înalte, prin prăjire. Iau naștere, în felul acesta, o 

serie de substanțe chimice care au efecte toxice, unele fiind chiar cancerigene. Este recomandat să 

evităm prăjirea alimentelor în grăsimi, sub orice formă (cartofi prăjiți, chiftele). Mai degrabă să 

preparăm alimentele prin fierbere sau coacere. 

               Proteinele sunt factori nutritivi care formează baza structurii organismului. Ele sunt 

formate din aminoacizi care constituie ,,cărămizile” necesare pentru construirea țesuturilor noastre 

(pereții celulari, mușchi, sânge, piele și toate organele interne), precum și a hormonilor, enzimelor 

și anticorpilor. Și oasele sunt formate din proteine. Proteinele nu se înmagazinează în organism, ca 

să constituie o rezervă alimentară. De aceea, este necesar, să fie ingerate în mod constant, de-a 

lungul vieții.  

               Omul și animalele au capacitatea de a transforma unii aminoacizi în alții pentru a-și 

sintetiza, proteinele necesare. Există însă 8 aminoacizi esențiali care trebuie să fie prezenți în 

alimente pe care le consumăm, pentru că nu pot fi sintetizați de organism. 

               Există atât proteine de origine animală cât și de origine vegetală. Acestea din urmă sunt 

de preferat.  
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               Dintre tipurile de carne bogate în proteine este recomandat a se consuma carne de pui, de 

vițel sau de pește oceanic proaspăt. 

               Proteinele care sunt în fructe, cereale, diverse zarzavaturi și leguminoase conțin cei 20 de 

aminoacizi necesari pentru hrana omului. Soia este alimentul care conține toți aminoacizii 

esențiali. Surse principale de proteine vegetale: leguminoasele (fasole, soia, mazăre, linte, năut), 

cerealele integrale, semințele (migdale, alune, semințe de dovleac, de floarea soarelui), legumele.  

                Vitaminele sunt substanțe organice cu un rol foarte important pentru corpul nostru. 

Cantitățile necesare sunt foarte mici, însă organismul nu și le poate produce singur. Sursa cea mai 

bună pentru obținerea acestor micronutrienți sunt alimentele. Cele naturale sunt încărcate cu 

vitamine și minerale în cantități care îi permit  organismului să aleagă și să ia exact ce îi trebuie.  

                Cele mai cunoscute sunt: vitamina A, vitaminele din grupul B, vitamina C, vitamina D, 

vitamina E, vitamina K. Cu excepția vitaminei B12, toate celelalte se găsesc în regnul vegetal. În 

condițiile normale, aportul suplimentar de vitamine (capsule), nu este recomandat, pentru că există 

riscul foarte mare de a produce dezechilibre în organism și chiar îmbolnăviri severe.  

               Una dintre caracteristicile cele mai evidente ale plantelor este marea lor varietate de 

culori vii. Roșu, verde, galben, mov, portocaliu etc. sunt culori care provin de la o mare varietate 

de compuși chimici, numiți antioxidanți, care aduc beneficii excepționale pentru sănătate.  

               Minerale constituie 5 % din greutatea corpului și sunt necesare pentru buna funcționare a 

corpului: 

               Calciul – este cel mai abundent; oferă tărie scheletului și danturii, asiguă coagularea 

normală a sângelui și intervine în în transmiterea impulsurilor nervoase, menținând în special 

ritmul cardiac (bătăile inimii). Alimente bogate în calciu sunt: semințele de susan, soia, migdalele, 

alunele, iaurtul natural, laptele de vacă, spanac, nuci etc. 

               Fierul – dă culoarea roșie caracteristică sângelui, formând hemoglobina. Totodată 

permite transportul oxigenului din plămâni cître toate celulele. Alimete bogate în fier: semințele de 

susan, soia, fasole albă, linte, polen, fistic, semințe de floarea soarelui etc. 

               Fosforul – este prezent în scheletul osos și în dantură.    

               Iodul – este necesar pentru sinteza hormonilor produși în glanda tiroidă.  

               Apa este exact lucrul de care organismul are nevoie pentru a-și asigura desfășurarea 

normală a reacțiilor chimice indispensabile tuturor proceselor vitale: respirație, digestie, circulația 

sângelui, secreția diverselor glande (salivare, lacrimare etc.), reglarea temperaturii corpului și 

eliminarea rezidurilor  
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              Cercetările din ultimii zece ani au arătat că alimentele bogate în zahăr, grăsimi și sare – 

cum sunt cele oferite de restaurantele fast-food –  pot genera apariția unor boli precum diabetul, 

ateroscleroza,  obezitatea, acneea etc. 

              De la această realitate pornind, ca și de la butada lui G.B. Shaw - ,,cea mai sinceră 

dragoste este dragostea pentru mâncare” - profesorul Mencinicopschi a împărtășit câteva adevăruri 

despre nevoile noastre de hrană. ,,Fiziologia omului ne spune un lucru: la o masă ar trebui să 

consumăm un singur aliment concentrat. Orice nu este legumă sau fruct este aliment concentrat. 

Sistemul nostru gastro-intestinal nu poate digera în mod eficient tot felul de combinații fanteziste 

de alimente, friptura de ceafă cu garnitură de cartofi prăjiți, de exemplu. Nu că nu ar fi foarte 

gustoasă, numai că după ce o veți mânca, pe lângă faptul că vă veți îngrășa, vă veți îmbolnăvi, vă 

va cădea și ca o piatră la stomac. De ce nu este corectă această asociere de alimente? Nu pentru că 

spun eu, nici fiindcă ar fi o modă. Nu există mode în alimentație și nutriție. Singura modă este cea 

dictată de fiziologia sistemului nostru gastro-intestinal.” 

             Alimentele moderne sunt supraorganoleptizate, nemaipomenit de bune, dar nu ne hrănesc, 

chiar sunt aditive, ne pot crea dependență. Defectul lor, al alimentelor prelucrate industrial, este că 

sunt foarte gustoase, dar nehrănitoare. 

  Alimentația sănătoasă se învață, susține prof. dr. Gheorghe Mencinicopschi, care subliniază 

că ,,omul este singura ființă care nu se naște cu instinctul de a se hrăni sănătos. Nu știe, omul 

trebuie să învețe să mănânce pentru că este o ființă rațională și ar trebui să fie conștient și de relația 

dintre mâncare și sănătate”. 

 Dacă vrem ca dieta noastră să fie sănătoasă și echilibrată putem să începem prin a alege o zi, 

doar o zi din săptămână pe care s-o dedicăm sănătății, a mâncatului controlat, frumos presărat cu 

ingrediente crude precum nuci, diverse, semințe încolțite, salate din abundență cu diversitate de 

frunze comestibile, rădăcinoase sub formă tot de salate, fructe cu conținut cât mai mic de zahăr, 

rețete fără foc delicioase etc. 
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NORME DE PROTECŢIE A CONSUMATORULUI 

- PROIECT DE LECȚIE- 

 

Prof. înv. primar Păncescu Cornelia 

Școala Gimnazială Nr.1 Matca-Galați 

 

             

Data:  

Clasa: a III-a B 

Școala Gimnazială nr.1, Matca, jud. Galați 

Profesor învățământ primar: Păncescu Cornelia  

Aria curriculară: Tehnologii  

Disciplina: Educaţie tehnologică 

Unitatea de învăţare: Suntem consumatori precauţi  

Subiectul lecţiei: Norme de protecţie a consumatorului 

Tipul lecţiei: formare de priceperi şi deprinderi 

Obiective de referinţă: 

1.3. să utilizeze produse alimentare, în condiţii adecvate de igienă; 

2.1. să alcătuiască un plan de lucru pentru a realiza un produs. 

Obiective operaţionale: 

01.   să recunoască categoriile de informaţii ce trebuie înscrise în mod obligatoriu pe eticheta 

produselor alimentare; 

02.   să identifice categoriile de informaţii studiate pe etichetele unor produse alimentare din colecţiile 

proprii de etichete; 

03.   să realizeze o etichetă pentru un produs alimentar; 

04.   să aprecieze obiectiv lucrarea personală şi pe cea a colegilor. 

Strategii didactice: 

a)resurse procedurale: conversaţia, explicaţia, exerciţiul, observaţia 

b)resurse materiale:  ambalaje de la diferite produse, text suport, hârtie colorată, foarfece, lipici, 

abţibilduri, cilindru de carton, produse alimentare (dulciuri) 

c)forme de organizare: frontal, individual 
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*www.anpcnet.ro (AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA 

CONSUMATORILOR) 
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ROLUL RECLAMELOR ȘI ETICHETELOR 

Prof. Păun Meda Elena 

Liceul Teoretic Bechet-Dolj 

 

Reclama este un mod de promovare a vânzărilor, de informare a clienților prin intermediul 

mijloacelor de comunicare în masă. Reclama și obiectivele ei: atragerea atenției, informarea, 

descrierea produsului, trezirea interesului, convingerea, reamintirea. Primul obiectiv al reclamei 

vizează atragerea atenției publicului asupra produsului sau serviciului prezentat. Reclama are în 

vedere totodată informarea posibililor clienți cu privire la caracteristicile produsului, prețul de 

vânzare, promoții, oferte speciale, utilizări specifice. Reclama are ca obiect iv convingerea 

clienților de a cumpara produsele prezentate. Reclama poate avea ca scop și reamintirea publicului 

că un anumit produs există. Reclama trebuie să fie ușor de recunoscut, cu un stil și mesaj unic, să 

prezinte acele produse și servicii considerate de clienți ca fiind interesante, să transforme calitățile 

produsului în avantaje pentru client. Mesajul din reclamă va fi simplu, ușor de înteles, scurt, clar și 

direct vizând o singură idee. Deși designul unei reclame are scopul de a atrage atenția el nu trebuie 

să fie excesiv pentru a nu altera și anihila mesajul publicitar. Reclama trebuie să fie sinceră și 

credibilă, să respecte bunele moravuri. Reclama trebuie să identifice bine magazinul atunci când 

acest lucru este important. De multe ori, după difuzarea unei reclame la televizor, se întâmplă ca 

românii să cumpere produse pe care în mod obişnuit nu le-ar consuma. Explicaţia dată de 

specialişti este una cât se poate de simplă, dar care se află la limita legalităţii.  

 Reclamele pentru produsele pentru copii sunt foarte periculoase. Reclama a fost şi va rămâne 

întotdeauna sufletul comerţului. Goana după încasări cât mai mari a dus însă la o agresivitate foarte 

mare a companiilor şi la mesaje înşelătoare. Grav este că multe reclame la produsele pentru copii 

au mesaje care induc în eroare părinţii. 

Totodată, sociologii spun că folosirea în reclame a personalităţilor celebre asigură succesul.  

În acest sens putem spune că reclamele sunt persuasive. Ni se spune zilnic că ne trebuie un telefon 

mobil, un anume detergent, un anume medicament, produs cosmetic, o casetă etc., dar nu ni se 

demonstrează cu argumente acest fapt. Ce ne spun reclamele? Într-o formă simplă, directă, făcând 

apel cel mai adesea la trebuinţele şi la sensibilitatea noastră, ni se recomandă să consumăm ceva. 

Uneori însă reclamele nu argumentează ideea de a consuma acel produs; se întâmplă ca ele să 

conţină şi greşeli logice regretabile. De exemplu, ni se spune că: 
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X protejează împotriva cariilor pentru că gustul său durează foarte mult. (Este evident că nu 

gustul ne protejează dantura) 

Y oferă un salariu pe viaţă timp de 25 de ani. (De ce 25 de ani este totuna cu viaţa? Dacă 

trăim mai mult?) 

Trebuie să bem Z pentru că un hoţ a furat originalul şi noi îl putem găsi consumând mai 

multă băutură răcoritoare. (Dacă a fost furat originalul, oare ce suntem invitaţi să bem?)  

Așadar, atat publicitatea, cât şi reclama joacă un rol tot mai important în viața socială, fiind 

indisolubil legate de comunicarea de masă, al cărei impact atât asupra individului cât și asupra 

societății în ansamblu sunt binecunoscute. Ele sunt expresii ale unor paradigme economice, sociale 

și chiar politice și se bucură de sprijinul unui aparat teoretic din ce în ce mai sofisticat. Publicitatea 

și reclama au împrumutat și adaptat cu succes concepte, teorii și tehnici din științele sociale și în 

special din sociologia opiniei publice, psihologia aplicată, antropologie, management, retorică și 

analiză statistică. 

Ca și reclama, eticheta joacă un rol important. Rolul etichetei este acela de a informa 

consumatorul. Dincolo de acest rol eticheta îndeplinește unul și mai important. Acela de a atrage 

clientul. Din acest motiv designul etichetei reprezintă cel mai important aspect în alegerea și 

proiectarea acesteia. Eticheta poate avea orice culoare sau formă, dar acest lucru este determinat în 

special de dimensiunea și forma produsului. Stilul ales pentru crearea etichetei este cel care poate 

spune foarte multe despre produs. Din acest motiv culorile alese și mesajul care se dorește a fi 

transmis de aceasta trebuie stabilite din faza incipientă creării etichetei. Tot în funcție de tipul 

produsului pe care urmează să îl reprezinte se stabileste atât materialul, cât și varianta de finisare a 

etichetei. Materialul, designul și finisarea etichetei trebuie să tină cont dacă va fi aplicată pe sticlă, 

PET, metal sau dacă suprafața este udă, uleioasă ori  aspră. Eticheta trebuie aleasă și în funcție de 

locul de depozitare al produsului. Trebuie ales un material care să reziste condițiilor de depozitare, 

fie că sunt temperaturi ridicate sau scăzute. Eticheta trebuie să rămână intactă indiferent de tipul de 

transport și de depozitare al produsului.  

Prea puțini oameni se obosesc să citească etichetele de pe produsele alimentare. Este un 

fapt. De cele mai multe ori alegerile se fac după pofte, inspirație de moment (sau lipsa acestuia), 

atractivitatea ambalajului, vreo reclamă vazuta la tv sau preț. Este ciudat să nu te intereseze ce 

cumperi, mai ales când vine vorba despre ceva ce vei introduce in gura, direct în organismul tău. 

Un sondaj la care au răspuns 567 de persoane arată că 38% dintre respondenți citesc întotdeauna 

etichetele, 37% în cele mai multe situații, 20% din când în când și doar 5% niciodată.  

http://www.doctor.info.ro/sondaje_de_opinie.html
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În prezent este mult mai simplu să mâncăm sănătos. Acest lucru se datorează și faptului că 

majoritatea produselor sunt obligatoriu dotate cu etichete pe care găsim lista ingredientelor și a 

valorilor nutritive. 

Citirea etichetei ne ajută în alegerea unor alimente care alcătuiesc o dietă sănătoasă. 

Adoptarea unei diete sănătoase ne poate ajuta în contracararea factorilor de risc care ne predispun 

la anumite boli. De exemplu, prea multe grăsimi saturate și colesterol pot duce la creșterea 

colesterolului (un factor de risc in bolile cardiovasculare). Prea mult sodiu poate provoca 

hipertensiune arterială (factor de risc în atacul de cord și accidentul vascular cerebral). 

Nu există un aliment minune, care să vă facă sănătos de unul singur. Pe lângă o dietă 

sănătoasă, mai trebuie să fim activi, să nu fumăm și să fim atenți la greutatea corporală! 

Când vedem pe etichetă cuvinte cheie care fac afirmații în legătură cu sănătatea putem 

verifica comparând cu ceea ce ne este spus despre conținut. Nu trebuie să ne lăsăm seduși de 

logouri colorate și cuvinte savante, trebuie să verificăm.  

Astfel: 

- Fără grăsime înseamnă 0,5 sau mai puține grame de grăsimi pe porție 

- Light / semidegresat / sărac în grăsimi nu trebuie să depășească 1,5 % grăsime 

- Mentiunea fără colesterol admite maxim 2 mg de colesterol și 2 grame sau mai puțin de grăsimi 

saturate de porţie.  

 Pentru a preveni: 

- bolile cardiace - alimentul trebuie să fie sărac în grăsimi, grăsimi saturate și colesterol; 

- hipertensiune arterială - alimentul trebuie să aibă un conținut scăzut de sodiu. În general în aceste 

cazuri specialiștii recomandă multe fructe și legume, și produse cu conținut scăzut de grăsimi 

saturate și nesaturate, colesterol și care conțin cel putin 0,6 g fibre de porţie. 

 Prin urmare, reclamele de la televizor, dar și etichetele de pe rafturi vor ști mai mult despre 

cei care le privesc decât ei înșiși. 
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SENSUL RECLAMELOR ŞI AL ETICHETELOR 

Prof. Pleşcan Mariana 

Şcoala Gimnazială ,,Ion Simionescu’’ Iaşi 

 

Motto: ,,Scopul reclamei este distrugerea sensurilor…”4
 

1. Mass-media şi publicitatea au un rol covârşitor în ,,modelarea” caracterelor umane, în 

formarea gustului estetic (transformat în kitch, de cele mai multe ori), în formarea unui stil de 

viaţă, de cele mai multe ori,  nefiresc.  

 În secolul XXI, mass-media este principalul ,,dascăl‟‟, care-şi îşi asumă multiple roluri, de 

formator şi distrugător de conştiinţe. Funcţia educativă, axiologică şi de orientare care în civilizaţia 

tradiţională reveneau şcolii, în epoca modernă au fost preluate de mass-media. În societatea 

modernă mass-media, în special televiziunea influenţează conştiinţa omului. Publicitatea şi 

reclamele nu urmăresc doar vinderea unor produse, ci şi monopolizarea pshihicului uman şi a 

stărilor emoţionale. 

 ,,Prin reclamă se insinuează o lume fără absolut nici un sens, care se învârte doar în jurul 

propriei nebunii. Această lume exclude durerea, tristeţea, dragostea, ruşinea, simplitatea … Lumea 

devine de neînţeles, un compus spasmodic din plăceri ce se înşiruie fără sens, fără scop, născând 

un gol ce se măreşte neîncetat. Slujitorul acestui gol este reclama. Predică dictatura formei şi astfel, 

pentru prima oară în istorie, lumea pare să se fi prins în plasa halucinaţiilor.5
  

2. Reclamele în perioada interbelică  apăreau în ziare şi la radio ( ziarul ,,Universul” ) 

Era o perioadă importantă pentru România, când, din perspectiva modernizării, se modifica  

gustul consumatorilor şi al cumpărătorilor de produse. Şi atunci, la fel ca în zilele noastre se 

exagera calitatea unor  produse care apăreau pe piaţă. Unele medicamente aveau denumiri 

sugestive până la hilar, cu apariţii meteoritice, altele au rămas pe piaţă datorită efectelor bune 

(Aspirin, Bayer, Panflavin etc.)  

 Pasta de dinţi în anii ‟30 era un lux folosit mai mult de femei. Reclamele  din 1932  informau 

în legătură cu pasta de dinţi  ,,Gelle Freres” că dinţii curaţi  sunt albi pe dedesubt‟‟,  iar despre 

,,Perladont”  spuneau că ,,dizolvă piatra, albeşte dinţii, răcoreşte respiraţia.” În perioada interbelică 

apăruseră zeci de sortimente de paste de dinţi. Existau şi paste speciale pentru fumători, obicei care 

atunci nu era considerat nociv, dimpotrivă se credea că ajută la capacitatea de concentrare şi reduce 
                                                             
4
 Pr.Christos Vakalopoulos, Reţeaua halucinaţiei, Editura Sinaxis, 1992, p.41; 

5
 idem; 
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stresul. Produsele cosmetice din perioada interbelică, 75% erau destinate femeilor  şi 10% 

bărbaţilor (pentru bărbaţi erau reclame la săpunuri pentru bărbierit şi lame de ras). Produsele 

cosmetice  de astăzi ca şi alimentaţia afectează negativ sănătatea. Bolile de cancer la sân,  la femei,  

se datorează alimentaţiei nesănătoase şi  produselor cosmetice nocive.  

3. În perioada comunistă reclamele au acel aer de curat, sincer, autentic, dezinteresat, 

nefalsificat, valori pe care astăzi nu le mai putem găsi în publicitate. Etichetele erau simple şi  

ingredientele erau scrise aşa cum erau folosite. Termenul de garanţie pentru Eugenie era de şapte 

zile şi avea pe etichetă toate ingredientele folosite, în comparaţie cu dulciurile de astăzi, şi chiar 

,,Eugenia”, care are termen de garanţie şi doi ani.  Scopul final al reclamei era vinderea produsului. 

Marile Firme producătoare de alimente astăzi urmăresc nu doar vinderea produselor, ci şi crearea 

unor produse de care oamenii să devină dependenţi, să se identifice cu ele, pe tot parcursul vieţii, 

prin crearea unei imagini, a unui stil de viaţă şi chiar a unei filozofii în jurul unui produs.  

 ,,Chiar dacă au fost siliţi de legi să treacă pe etichete toate componentele reţetei, producătorii 

din România se feresc să dezvăluie cantităţile adevărate de carne dintr-un produs. Uitaţi-vă cu 

atenţie pe etichete. Veţi observa că dintr-o listă de aproximativ 20 de ingrediente, la unele produse, 

doar unul singur este carne. Restul sunt fosfaţi, nitriţi, nitraţi, arome sintetice şi coloranţi, multă 

sare şi multă apă.”6
 Efectele aditivilor pe termen lung sunt dezastruoase. Dr. Pavel Chirilă de 

asemenea are multe Conferinţe şi studii despre E-uri şi aditivii alimentari scrişi pe etichete. 

Publicitate agresivă se face şi produselor pentru copii: mezeluri, iaurturi, dulciuri. ,,Mezelurile şi 

sănătatea nu au nimic în comun. Copiii  nu ar trebui să consume nici un gram.”  Fosfaţii sunt foarte 

toxici şi împiedică fixarea calciului în oase. Potenţiatorii de aromă, care se regăsesc chiar şi în 

specialităţile mai scumpe de carne, provoacă un apetit ridicat sau dependenţă. Glutamatul 

monosodic, E 621 dă un gust foarte bun, stimulează pofta şi te face să mănânci continuu. 

 Părintele Paisie Aghioritul spune cum a desfăcut o cutie cu dulciuri  pentru copii şi a găsit 

foarte mult staniol, iar partea unde se aflau dulciurile era foarte mică.”7
 ,,Cât de mult s-a falsificat 

lumea!” - cum oamenii  se înşeală unii pe alţii considerând aceasta normalitate. ,,Păcatul a devenit 

o modă şi nedreptatea  isteţime.” 

 

 

 

 

                                                             
6
 Gheorghe Melcinicopschi (Şi noi ce mâncăm?), site-ul Război întru cuvânt;  

7
 Cuviosul Paisie Aghioritul, Cu durere şi cu dragoste pentru omul contemporan, p. 94; 
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MÂNCAREA CONTEAZĂ 

 

Prof. Policală Raluca 

Școala Gimnazială „Gheorghe Diboș” Mănești-Prahova 

 

A citi și a înțelege ce înseamnă etichetele de pe produsele alimentare, respectiv conținutul 

nutrițional, nu presupune o diplomă în nutriție, dar este necesar să ne uităm dincolo de eticheta 

atrăgătoare cu care este vândut produsul. Citirea etichetelor produselor alimentare este extrem de 

importantă, mai ales dacă avem unele probleme de sănătate, precum tensiunea sau colesterolul şi 

avem nevoie de dietă specială, dar şi pentru a compara produse similare pentru a-l alege pe cel mai 

sănătos. Pe măsură ce citim mai multe etichete, cu atât devenim mai pricepuţi în a le folosi drept 

instrumente pentru o dietă sănătoasă şi echilibrată. 

După ani de zile de discuţii aprinse şi argumente puternice, Uniunea Europeană a fost de 

acord să uniformizeze etichetele din 27 ţări membre. Astfel, conform regulilor, etichetele din 

rafturile supermarketurilor vor trebui să scrie conţinutul energetic: grăsimi saturate, carbohidraţi, 

zahăr, proteine şi nivelul de sare. Însă implementarea etichetelor unice ar putea dura cinci ani, în 

statele membre UE. 

Unele secţiuni ale industriei mâncărurilor vor să muşamalizeze situaţia etichetelor. Astfel, 

producătorii mari beneficiază de faptul că dacă nu sunt foarte clare, etichetele pot păcăli foarte 
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uşor, ei preferând să treacă chiar formulele chimice ale ingredientelor, caz în care omul obişnuit ar 

trebui să facă adevărate lecţii de chimie pentru a descifra ce înseamnă dipolifosfaţi de sodiu şi 

potasiu, conservant: nitrit de sodiu etc. 

Când mâncăm, transformăm mâncarea în energie pentru a îndeplini funcţiile corpului, 

precum respiraţie, circulaţia sângelui, muşchii şi temperatura corporală stabilă. Acest lucru este 

exprimat în kilojuli, kilocalorii şi calorii sau toate trei. Dar, pe lângă discuţia despre consumul 

zilnic de calorii şi aport nutriţional, nu trebuie să evităm întrebarea: care este mâncarea preferată a 

românilor în ziua de azi? Vă pot spune ceea ce văd mereu la supermarket, pentru că recunosc că 

trag mereu cu ochiul la ceea ce au oamenii în coşurile lor, fiind atrăgătoare prin faptul că sunt 

mereu ticsite de tot felul de produse alimentare şi anume: Mezelurile. 

 De ce oare preferă majoritatea românilor să cumpere salam, crenvurşti, parizer? Câtă carne 

conţin cu adevărat aceste „delicatese“ fără de care mulţi dintre cunoscuţii noştri nu pot trăi? În 

abatoarele „normale” după tranşare, 80% din carne se foloseşte pentru specialităţi, iar 20% intră în 

producţia mezelurilor. Lipsa cărnii e completată cu şorici, slănină, făină de soia, apoi se adaugă 

aditiviti coloranţi – să se bucure şi ochiul - , iar în câteva minute, sub reacţia chimicalelor, pasta 

din resturi devine „carne”. „Toate mezelurile ieftine conţin soia”, explică un om din industria 

alimentară. La derută, pe etichete veţi citi „proteină” de soia. Pe considerentul că, pentru cei mai 

mulţi, „proteină înseamnă carne”. 

Părinţii cred că mezelurile sunt bune pentru copiii lor, dar dacă ar citi etichetele produselor 

ar afla că ceea ce este denumit „crenvurşti din piept de pui” conţine mai multă slănină de porc şi 

nici măcar 50% carne de pui. Aceşti crenvurşti conţin o tonă de zahăr, deoarece pasta de carne este 

colorată cu carmin alimentar extras dintr-un gândac brazilian, iar la final sunt vânduţi drept 

crenvurşti, fiind foarte periculoşi pentru diabetici. Ei mai conţin slănină, care creşte 

colesterolul. Un kilogram de parizer de porc conţine 500 de grame de carne de porc, iar cealaltă 

jumătate: emulsie de şoric, apă, soia, amidon, sare, condimente şi zahăr. Nimic hrănitor sau sănătos 

pentru copii. Însă, din păcate, dacă am încercat să explicăm unor părinţi ce otravă oferim copiilor 

prin mezeluri, am întâlnit o indiferenţă şi ignoranţă totală din partea dânșilor, pe motiv că doar „nu 

le dăm soia” . 

De ce este soia atât de discutată? Pe vremuri lumea era oripilată pentru că primea la 

alimentară salam de soia, acum pentru același salam de soia plătește fără comentarii. Explicația e 

simplă: nimeni nu citește ce scrie pe etichete. Soia e cel mai puțin nociv ingredient, cercetătorii 

dovedind că boaba de soia este cea mai protectoare dintre boabe. Soia conţine 40% proteină, având 

cel mai mare conţinut de proteine dintre plante. Printre cele mai importante beneficii aduse de soia 
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organismului se afla Omega 3, nutrient esenţial pentru reducerea riscului de boli de inimă şi 

cancer, precum şi fibre, calciu, fier, vitamine. Deci, sunt numai etichetele de vină sau este oare şi 

lipsa de cunoaştere a oamenilor, indiferenţa şi neglijenţa faţă de ceea ce mănâncă? 

 La celălalt capăt, total opus mezelurilor, se află mâncarea sănătoasă, sau cum spunem azi 

„mâncare bio“. Dar oare ştim cu adevărat ce înseamnă eticheta de pe un produs bio (ecologic sau 

organic) şi care sunt diferenţele? Să avem încredere atunci când citim pe iaurturi 100% natural? 

Cei mai mulţi asociază noţiunea de hrană bio cu cea de mâncare naturală, cât mai puţin 

procesată. Un studiu realizat în 2010, arată ca 60% dintre români confundă hrana ecologică cu 

legumele şi fructele cumpărate din piaţă sau din supermarket, exact ingredientele principale ale 

unei diete bune pentru un organism care îşi doreşte vitamine şi minerale din plin. Produsele bio 

sunt nişte produse neatinse de chimicale, de organisme modificate genetic, radiaţii, aditivi, poluare. 

Să luăm de exemplu ouăle. Când spunem ouă ecologice, vedem sigla naţională ,,ae“, specifică 

produselor ecologice şi automat ne gândim la fermă de găini, unde se interzice utilizarea 

organismelor modificate genetic (OMG-uri şi derivatele acestora), a fertilizanţilor şi pesticidelor de 

sinteză, a regulatorilor de creştere, hormonilor, antibioticelor. Normele europene privind produsele 

ecologice arată că o găină are nevoie de patru metri pătraţi de pajişte, iar în interior, nu pot sta mai 

mult de şase găini pe metrul pătrat. Păsările trebuie să aibă condiţii de hrană ecologică, un habitat 

adecvat, spaţiu suficient şi o pajişte. De aceea, ouăle ecologice au preţul aproape dublu celor 

normale, de aceea în ziua de azi se caută ouăle şi puii de la găini de la ţară, care sunt sănătoase, 

pentru că nu li se dau concentrate şi stau în aer liber, nu în cuşti, nu în ferme-fabrici, unde sunt 

chinuite şi forţate de mecanisme să ouă cât mai mult zilnic.  

Putem dezbate la nesfârşit subiectul etichetării mâncării, însă, din păcate, în România există 

un fenomen care este moştenit din perioada comunistă: fenomenul alimentaţiei abundente şi 

ieftine. Nu de puţine ori vedem cu adevărat că românii au o problemă mare în felul în care se 

hrănesc, mai ales în preajma sărbătorilor, de Crăciun sau Paşte. Ceea ce vedem sunt cărucioare 

după cărucioare înțesate de salamuri, cozonaci, ouă, carne multă etc., de o calitate discutabilă dacă 

ne referim la aportul nutriţional sau beneficii pentru sănătate. Câţi citesc etichetele? Din păcate, 

foarte puţini.   

   Ca o concluzie, putem afirma că, în ultimii ani, fenomenul conştientizării importanţei 

mâncării sănătoase a crescut şi este în creștere, iar oamenii devin din ce în ce mai conştienţi de 

faptul că: Suntem ceea ce mâncăm, sănătoşi sau nu, în funcţie de cât de mult cunoaștem ceea ce 

cumpărăm, de importanța pe care o acordăm citirii etichetelor sau prețului produselor alimentare. 

Prin hățișul de etichete false, eronate, produse care se pretind a fi “naturale”, trebuie să înțelegem 
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că suntem în epoca industrializării masive a alimentației, ceea ce complică foarte mult încercările 

celor mai temerari dintre consumatori în a „dibui” un produs „curat”. Desigur că aici intervine 

problema prețurilor prohibitive, ceea ce este tema unui alt subiect. 
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DERUTAREA CONSUMATORILOR PRIN OMISIUNI DE 

ETICHETARE A MĂRFURILOR ALIMENTARE 

Prof. Popa Gabriela-Liliana 

Colegiul Economic Mangalia-Constanța 

 

În contextul evoluției permanente a exigențelor clienților, firmele producătoare și 

comerciale au interesul de a le câștiga încrederea acestora, prin calitatea produselor oferite, 

inclusiv în ceea ce privește etichetarea  mărfurilor. Eticheta reprezintă ,,orice material scris, 

imprimat, litografiat sau ilustrat, care conţine informaţiile despre produs şi care însoţeşte 

produsul la vânzare”. 8
 Rolul etichetei este de a informa complet, precis, corect 

consumatorii,asupra caracteristicilor esenţiale ale produselor, astfel încât aceştia să fie în măsură a 

le utiliza în deplină siguranţă şi fără a le fi afectate interesele economice. 

Etichetarea completă este necesară, deoareceo informaţie incompletă nu ne spune tot ceea 

ce trebuie să ştim despre un anumit produs, ducând la probleme de consum şi utilizare, cauzând 

prejudicii materiale sau de sănătate. O informaţie imprecisă înseamnă o informare neclară, 

nedesluşită, fără nuanţele necesare în funcţie de particularităţile fiecărui produs, ducând la o 

utilizare necorespunzătoare a produsului. O informaţie incorectă ne induce în eroare şi este mai rea 

ca o neinformare. O informare incorectă acţionează perfid ducând la o folosire incorectă a 

produsului, la schimbarea destinaţiei corecte a acestuia şi implicit la rezultate nedorite. 

Eticheta unui produs trebuie să ofere informaţii referitoare la: identitatea producătorului 

(adresa acestuia, a importatorului, după caz, precum şi a distribuitorului), denumirea produsului, 

informaţii ce ţin de siguranţa consumatorilor (termen de valabilitate, atenţionări speciale, 

contraindicaţii, ingredientele folosite, condiţii de păstrare) și informaţii ce ţin de protecţia 

intereselor economice ale consumatorilor (preţ, cantitate, calitate). 

Normele legale prevăd că, pe lângă menţiunile obligatorii generale, comune tuturor 

alimentelor, pe eticheta alimentelor se vor înscrie, tot cu caracter de obligatoriu, alte menţiuni 

suplimentare, specifice fiecărei grupe de alimente. De exemplu, eticheta alimentelor ecologice 

trebuie să conţină obligatoriu și o siglă specifică produselor ecologice (înregistrată la OSIM) care 

indică faptul că produsul este conform cu regulile de producţie ecologică. Un produs de calitate 

                                                             
8 H.G: nr. 106/2002, art.2, lit.a 
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superioară se deosebeşte de un produs de o calitate inferioară prin gradul de conformitate cu norma 

după care a fost creat. În cazul în care una sau mai multe caracteristici ale aceluiaşi produs nu sunt 

îndeplinite (sau nu mai sunt îndeplinite), spunem că avem de-a face cu o neconformitate calitativă. 

După efectele pe care acestea le au asupra omului, neconformităţile calitative pot fi: 

neconformităţile calitative periculoase pentru viaţa, sănătatea sau securitatea consumatorilor (de 

exemplu: carne cu miros de rânced, lipicioasă, cu pete, icre cu gust amar, de rânced sau de 

putrefacție, ori lapte cu miros pronunțat de acru sau miros de oțet etc.)  și neconformităţile 

calitative nepericuloase pentru viaţa, sănătatea sau securitatea consumatorilor (de exemplu: 

conţinut de cacao mai mic decât cel declarat, la ciocolată ori alte produse preparate cu cacao, ori 

concentrație alcoolică sub cea declarată, la băuturile alcoolice). Ele sunt tratate şi sancţionate 

diferit în toată legislaţia privind protecția consumatorului. Producătorii și distribuitorii au obligația 

de a scoate pe piață numai produse sigure, nepericuloase sau numai produse care respectă 

condițiile calitative prescrise sau declarate. 

Normele igienico-sanitare pentru alimente prevăd interzicerea comercializării sau utilizării 

pentru consum uman a alimentelor care prezintă una din următoarele situaţii: ,,semne 

organoleptice de alterare (modificări ale aspectului, culorii, consistenţei, gustului, mirosului), 

semne de infestare cu paraziţi (ouă, larve, forme adulte, vii sau moarte, precum şi resturi ale 

activităţii acestora), urme de contact cu rozătoare, miros şi gust străine de natura produsului, 

miros, gust sau pete de mucegai, cu excepţia mucegaiurilor selecţionate, admise de procesul 

tehnologic, conţinut de aditivi alimentari neavizaţi de Ministerul Sănătății sau peste limitele 

admise de prezentele norme igienico-sanitare, conţinut de contaminanţi peste limitele admise de 

prezentele norme igienico-sanitare, conţinutde corpuri străine peste limitele admise de prezentele 

norme igienico-sanitare, produse fabricate după tehnologii neavizate sanitardin  materii prime 

neavizate sanitar, produse neconforme standardelor sau specificaţiilor tehnologice de produs, 

produse falsificate)”.9 

Se consideră falsificare următoarele practici: adaosul oricărei substanţe naturale sau 

sintetice în produse, cu scopul modificării sau conferirii de proprietăţi, pe care produsele nu le 

justifică prin compoziţia lor naturală sau prin reţetele de fabricaţie, schimbarea compoziţiei fără a 

se schimba specificaţiile de pe etichetă. 

Una dintre cele mai importante mențiuni ce trebuie înscrise pe eticheta unui produs 

alimentar este lista ingredientelor folosite la fabricarea lui, adică lista materiilor prime, a aditivilor 

                                                             
9
OMS nr. 975 (1998, art. 3 
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şi a oricăror altor substanţe folosite la fabricarea produselor alimentare prezente şi în produsul 

finit. Ingredientele se înscriu în ordinea descrescătoare a importanţei lor cantitative, determinate în 

momentul introducerii în fabricaţie. Legislația în domeniul securității alimentare prevede o serie de 

alimentele scutite de specificarea ingredientelor: apele carbogazoase, a căror denumire face să apară 

această caracteristică, fructele și legumele proaspete (inclusiv tuberculii de cartof) neprocesate, 

oţetul de fermentaţie, care provine în mod exclusiv dintr-un singur produs de bază și care nu a 

suferit adăugarea nici unui alt ingredient, brânza, untul, laptele şi smântâna fermentată, în măsura 

în care nu au suferit decât adăugări de produse lactate, enzime şi culturi de microorganisme 

necesare fabricării, sau de sare în cazul brânzeturilor, altele decât cele proaspete sau topite.  

Față de aceste scutiri privind specificarea ingredientelor, unii producători sau distribuitori, 

omit intenționat precizarea tuturor componentelor produselor, cel mai adesea motiv fiind inducerea 

în eroare a consumatorilor în scopul creșterii vânzărilor. În acest caz, consumatorii sunt derutați, 

iar cumpărarea și consumul unor astfel de alimente falsificate sau contrafăcute pot avea efecte 

nedorite, nu numai din punctul de vedere al prețului nejustificat, dar și asupra sănătății și securității 

alimentare a consumatorilor. 

Prezentăm în continuare, câteva tehnici de falsificare a unor produse, practicate în producția 

și comercializarea mărfurilor alimentare: 

1. Carne și preparate din carne: adăugarea de amidon sau substanţe amidonoase și 

coloranţi sintetici, introducerea în preparate a plămânilor de vită sau porc, în locul cărnii macre, 

adăugarea gelatinei în exces pentru a reduce cantitatea de carne de preparate, introducerea în 

compoziţia parizerului a pastei din oase de pasare provenite de la sortimentele dezosate, înlocuind 

carnea, introducerea în compoziţia pastei de mici a substanţelor amidonoase, adăugarea în unele 

produse din carne a pastei de soia fiartă, tocată și legată cu albumină, înlocuind carnea in reţetă, 

adăugarea de sare și apă în exces, împreună cu emulgatori ce reţin apa, substituind carnea. 

2.Icre: imitaţie de icre realizate din gelatină şi pastă de peşte colorată sintetic, imitând icrele 

de nisetru şi de morun, sub denumirea „Produşi tip caviar” sau „Produs tip Manciuria”, icre 

falsificate prin adaos de pastă de peşte şi griş. 

3. Lapte: comercializarea laptelui smântânit drept lapte integral, adaos de apă în laptele de 

consum, adăugarea în brânzeturi a pastei din boabe de soia, înlocuind grăsimile din lapte, adausul 

de substanţe amidonoase, a conservanţilor şi a coloranţilor artificiali, imitând grăsimea, adăugarea 

de iaurt şi lapte în smântână. 

4. Cafea: folosirea altor materii prime decât boabele de cafea (cicoare prăjită, pesmet 

măcinat, făină de boabe de orz prăjit.  
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5. Uleiuri și grăsimi vegetale: adaos de sortimente de ulei nespecifice plantei declarată de 

producător,  filtrarea şi presarea simplă a uleiurilor (astfel, acestea conţin un amestec de acizi graşi 

nesaturaţi, unii foarte oxidabili). 

6. Oțet alimentar: fabricarea oţetului din acid acetic glacial, prezentând miros arzător şi extract sec 

aproape zero, contrafacere prin diluarea cu ceai a oţetului de fermentaţie, până la 1-2 g acid acetic, 

dar cu etichete reproduse după modelul marilor producători specializaţi. 

7. Miere de albine: corectarea gustului prin adăugarea de zahăr alimentar sau invertit artificial, 

glucoză, melasă sau chiar prin adaos de îndulcitori sintetici ca zaharina sau aspartamul, îngroşarea mierii 

prin adaos de amidon, clei, gelatină, gume, substanţe proteice, corectarea culorii prin adăugarea 

unor coloranţi pe bază de anilină sau caramel, oprirea fermentării mierii îndulcite artificial prin 

adaosul unor conservanţi (acidul benzoic sau acidul salicilic), mascarea acidităţii mierii fermentate 

prin adăugarea de substanţe neutralizante ca hidroxidul de sodiu, bicarbonatul de sodiu. 

Experienţa practică a demonstrat faptul că ,,valorile caracteristice unui anumit grup pot avea 

un impact semnificativ asupra consumului de produse şi servicii generând totodată atitudini 

comportamentale diferite”10
. Decizia de cumpărare a unui produs sau altul depinde foarte mult de 

percepția pe care consumatorul o are asupra acelui produs. Ţinând seama că motivaţia este un 

stimul ce declanşează acţiunea, felul cum un individ percepe situaţii, produse, mesaje promoţionale, 

şi chiar surse pentru asemenea mesaje, determină modul lui de acţiune. Toţi indivizii umani 

recepţionează informaţiile prin cele 5 simţuri, însă măsura în care fiecare acordă atenţie unei părţi 

din informaţie. Modul cum ei organizează acea informaţie şi felul cum informaţia este interpretată 

sunt diferite. În plus, indivizii pot avea percepţii diferite sau interpretări diferite pentru aceiaşi 

stimuli, potrivit celor trei procese de percepţie: atenţia selectivă, deformarea selectivă şi reţinerea 

selectivă. În general, este mult mai greu şi mai costisitor să schimbi o atitudine negativă vis-a-vis 

de un produs, decât să cultivi o atitudine pozitivă. Desigur, este mult mai productiv să faci 

schimbări privind caracteristicile produsului şi/sau imaginea, să consolidezi atitudinile existente 

ale cumpărătorului, decât să cauţi să schimbi atitudini preconcepute. 

 

 

 

 

                                                             
10 Morariu, D., Pizmaș, D., Comportamentul consumatorului  - dileme, realități, perspective, Editura Bibliofor, 2001, pg. 

36 
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EMOŢIILE ÎN PUBLICITATE 
 

 

Prof. Popescu Vasilica 

Şcoala Gimnazială “T.Vladimirescu” Călăraşi 

 

"Oamenii de rând trăiesc ca să mănânce şi să bea. Oamenii de valoare mănâncă şi beau ca să 

simtă că trăiesc" (Socrate) 

 Publicitatea a devenit parte integrantă din viaţa noastră, o componentă care câştigă prin 

importanţă şi diversitate. Publicitatea este un element al strategiilor de marketing. Deoarece 

tehnologiile se schimbă cu rapiditate, iar ciclurile de viaţă ale produselor s-au redus, agenţii de 

publicitate caută să aducă idei revoluţionare, care să diferenţieze produsele faţă de cele ale 

concurenţei, astfel încât noi suntem bombardaţi cu o mare cantitate de informaţii. 

 Publicitatea este cea care oferă motive esenţiale pentru a achiziţiona un produs, pe când 

imaginea este cea care vinde. În cazul reclamelor sau a spoturilor publicitare, se iau în considerare 

absolut toate aspectele care trebuie evidenţiate, precum şi modul de expunere a produsului. 

Acestea sunt esenţiale în obţinerea unui impact cât mai puternic în rândul telespectatorilor. Privată 

de incidenţa vizuală, reclama audio este mai puţin spectaculoasă decât reclama video. De aceea, 

acest tip de reclamă trebuie prezentată de un profesionist înzestrat cu calităţi deosebite, capabile să 

capteze atenţia auditoriului, dar şi să creeze emoţii. 
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 Publicitatea ocupă un rol deosebit de important, deoarece promovează imaginea unui produs 

sau a unui serviciu și are ca principal obiectiv să facă cunoscute și să pună în valoare un produs sau 

o marcă, un serviciu sau o activitate, o instituție sau o cauză importantă, un grup sau o persoană. 

Prin intermediul publicității, în special a publicității exterioare, publicul poate fi informat și 

consecvent are posibilitatea de a alege. 

 Dacă comparăm publicitatea de odinioară cu cea de  

astăzi, observăm următoarele modificări: dacă odinioară limbajul 

mesajelor publicitare a fost predominant obiectiv-informativ şi raţional, 

astăzi acesta a devenit mai degrabă emoţional. În ceea ce priveşte 

volumul textelor sunt şi aici modificări de remarcat, şi anume mesajele 

publicitare de odinioară aveau un volum mult mai mare de texte decât 

mesajele publicitare de astăzi. Imaginile sunt astăzi mult mai frecvent 

utilizate decât în trecut, pentru a compensa într-o oarecare măsură lipsa 

cuvintelor, şi acest lucru deoarece cercetătorii au descoperit că imaginile sunt mai bine şi mai uşor 

înregistrate şi procesate de creier comparativ cu textele. 

Motivul constă în supraîncărcarea cu informaţii a consumatorilor, iar oferta de informaţii creşte în 

permanenţă cu noi furnizori de informaţii şi noi canale mass-

media. Conform proiectului de cercetare asupra consumului şi 

comportamentului consumatorilor, un consumator alocă unei 

reclame doar exact 2 secunde, iar mai mult de 95% din 

informaţiile unei reclame de publicitate nu ajung la publicul-

ţintă. Publicitatea a trebuit astfel să se adapteze la situaţia depiaţă 

şi de comunicare, astfel că aceasta abordează astăzi mai mult 

decât oricând nevoile umane,care nu mai ţin mult de beneficiile 

reale ale produsului. Abordarea tradiţională a consumatorilor 

prin publicitate este pe sfârşite. Imaginea alăturată prezintă unul 

dintre locurile cu cea mai mare concentrare de afișaj urban,Times Square, New York. 

 Internetul reprezintă o nouă soluţie, prin care specialiştii în vânzări, cum ar fi mijloacele de 

răspândire a mesajelor publicitare, agenţiile şi mass-media vor avea posibilitatea să se adreseze 

clienţilor sau consumatorilor la modul individual şi ţintit. Internetul reprezintă noul mediu 

interactiv, cu ajutorul căruia vânzătorii şi consumatorii interacţionează în mod direct. 

 În ceea ce priveşte etichetarea, prezentarea sau publicitatea produselor alimentare, 

acesteatrebuie să răspundă anumitor cerinţe:nu trebuie să inducă cumpărătorul în eroare asupra 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Produs
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ro&prev=/search%3Fq%3Dr%25C3%25B4le%2Bde%2Bla%2Bpublicit%25C3%25A9%26biw%3D1173%26bih%3D814&rurl=translate.google.ro&sl=fr&u=http://fr.wikipedia.org/wiki/Affichage&usg=ALkJrhj_yatnvfm1pqyNWAmzJHG9Z-s-kQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ro&prev=/search%3Fq%3Dr%25C3%25B4le%2Bde%2Bla%2Bpublicit%25C3%25A9%26biw%3D1173%26bih%3D814&rurl=translate.google.ro&sl=fr&u=http://fr.wikipedia.org/wiki/Times_Square&usg=ALkJrhg6ae8IB4qO1y-fXW8RAmkVPz-NVQ
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caracteristicilor, proprietăţilor sau a efectelor produsului alimentar şi nu trebuie să atribuie unui 

produs alimentar proprietăţi de prevenire, de tratament şi de vindecare a unei boli umane (cu 

excepţia dispoziţiilor comunitare aplicabile apelor minerale naturale şi produselor alimentare 

destinate unei alimentaţii speciale). 

 Forma de publicitate caută să seducă publicul, în încercarea de a face marca cât mai 

atrăgătoare şi râvnită de consumatori. Aceasta sugerează, dar nu caută să convingă prin argumente 

concrete, ci pe bază de motivaţii (emoţii, sentimente). Pentru a-şi atinge scopul, publicitatea 

sugestivă trebuie să fie foarte bine realizată. Utilizatori privilegiaţi sunt: produsele de lux, turism, 

parfumuri,ş.a. În ultima vreme, publicitatea sugestivă suferă de o aşa-numită criză de încredere. 

Mediile de difuzare cele mai adecvate sunt televiziunea, revistele, 

cinema. 

 În promovarea cu succes a unei campanii publicitare, 

producătorii vor avea în vedere şi rolul pe care îl pot juca anumite 

sentimente profund umane, respectiv emoţiile, spre a convinge 

consumatorii să cumpere diferite produse. Ca o confirmare a acestei idei, va servi publicitatea în 

sectorul dulciurilor şi produselor alimentare. În acest caz, reacţiile consumatorilor corespund cu 

dispoziţia lor sufletească şi vor fi explorate de strategia publicitară. Dulciurile pot fi oferite cu 

ocazia diferitelor evenimente, de la aniversări şi zile onomastice, la sărbătoarea de Sf. Valentin. 

Edificatoare în acest sens este melodia „I love Milka” (care serveşte la promovarea ciocolatei 

elveţiene „Milka”) sau „Merci e felul meu de a-ţi mulţumi, merci fiindcă exişti” (care promovează 

ciocolata „Merci”). 

 Emoţia este folosită, de cele mai multe ori, pentru a induce o atitudine pozitivă faţă de marcă 

sau întreaga clasă de produse, suscitarea diferitelor reacţii emoţionale, având menirea de a-l face pe 

consumator să se simtă foarte bine când priveşte sau se gândeşte la un anumit produs. Conform 

concluziilor unor cercetători care se ocupă cu sondajele de piaţă, o contribuţie majoră în 

achiziţionarea diferitelor produse este starea emoţională a consumatorului. Aşadar, emoţia poate 

juca un rol decisiv într-o campanie publicitară, sporind impactul mesajului. Publicitatea poate face 

lucruri extraordinare, poate transforma un produs în simbolul unei generaţii (de exemplu, Coca-

Cola) sau într-o legendă (de exemplu, hamburger-ul). 

 Pentru că partea care decide achiziţionarea unui produs/serviciu este cea emoţională, partea 

raţională intervine atunci când persoana în cauză trebuie să certifice alegerea făcută de emoţional.  

Un produs trebuie “vândut” din perspectiva beneficiilor pe care el le aduce consumatorului. Dar şi 

beneficiile pot fi de două feluri: raţionale şi emoţionale. Astfel, reclamele trebuie să răspundă unor 
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stimuli umani, unor necesităţi… în special exprimate prin emoţii. Nevoia ne îndeamnă să căutăm, 

iar curiozitatea sau interesul să accesăm reclamele. E simplu ca idee, e greu ca practică. 

De ce? Pentru că aceste reclame răspund unor nevoi prin mesajele reclamelor. Indiferent de 

tipul de reclamă: bannere, video, audio sau imagine, ea trebuie să exprime acel ceva care să 

stârnească o reacţie, un interes. 

 Poate, pentru unii, mesajele text ce conţin cuvinte cheie de genul “cel mai tare”, “cea mai 

bună“ prima – primul”, “numărul 1″, “experţi – lideri” sunt atractive, par să stârnească interes, dar 

totuşi ele nu au consistenţa pentru mesajul general. Putem spune că ele exprimă o laudă, un mesaj 

lacom, o marcare de teritoriu şi unicitate. Totuşi, ele nu vând. Astfel de mesaje doar atrag atenţia, 

dar nu fac ca un consumator să fie interesat până la capăt. 

Iată, două exemple de astfel de reclame: 

“Reducere de 75% pentru cea mai bună şi premiată carte, doar azi!” 

Reducerea şi unicitatea ofertei creează o stare de lăcomie din partea vizitatorului. Doar în acea 

perioadă de timp se pot obţine acele reduceri substanţiale. Reclama îl stârneşte să obţină cât mai 

repede şi mai ieftin acea reţetă care are valablitate redusă ca timp de vânzare. 

“Nu îţi risca sărbătorile. Asigură-te că petrecerile vor avea tot ce trebuie pentru a ieşi bine!”Dacă 

nu faci ceea ce trebuie (achiziţionarea unui produs, folosirea unor servicii), sărbătorile îţi pot fi 

distruse. Teama de a rata sărbătorile din cauza unor lipsuri, poate îndemna un consumator să 

achiziţioneze produsul respectiv. 

 Lăcomia şi teama ar fi două stări emoţionale pe care mesajele din reclame le pot emana, 

astfel încât un vizitator să se arate interesat de oferta reprezentată şi să cumpere sau să se înscrie 

într-un serviciu etc. Nu e uşor să creezi astfel de mesaje, trebuie să stăpâneşti bine limba în care 

scrii mesajul şi să ai simţ manipulator. 

 O persoană care poate manipula aceste stări prin intermediul textelor de pe reclame, are un 

atu prin conversie faţă de reclamele seci şi prost făcute – dar mai 

scumpe. Suntem mânaţi de stări şi suntem pasibili a cădea în astfel de 

capcane, spre folosul celui care a creat reclama. În publicitate a fost 

întotdeauna greu de marcat granița dintre adevăr și exagerare, privind 

calitățile unui produs. Companiile care încalcă regulile plătesc și milioane de dolari în urma 

sesizărilor consumatorilor și a agenției medicale americane FDA (Food and Drug administration).  
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 „Business Insider” a găsit câteva cazuri celebre de branduri care „au întrecut măsura” cu 

promovarea. Iaurtul Activia, un brand al Danone, a indus în eroare mulţi clienţi cu presupusele sale 

calităţi nutritive. În urmă cu 3 ani, compania a fost nevoită să plătească 45 de milioane de dolari 

daune consumatorilor care au dat-o în judecată. Un alt exemplu este cel declanşat de guma de 

mestecat Eclipse. Producătorii acesteia, pretindeau că unul dintre ingrediente, extractul de scoarță 

de magnolie ucide germenii din cavitatea bucală. Pentru această afirmație, 

Wrigley a „vărsat” 7 milioane de dolari  într-un fond de despăgubire a 

consumatorilor.  

Suplimentul naturist Airborne era recomandat pentru a-i feri de boli ca răceală 

sau gripă pe cei mai sensibili. Problema era că nu existau studii clinice care să 

ateste acest afect asupra organismului, așa că producătorii suplimentului au plătit 

30 de milioane de dolari despăgubire într-un proces cu clienții păcăliți. 

* 

     Demersurile educaţionale vizând dezvoltarea personalităţii elevilor impun participarea 

activă, conştientă şi responsabilă a acestora în propria formare. În acest context, statutul şi sarcinile 

dirigintelui/profesorului se modifică, accentul căzând pe rolul de iniţiator de proiecte educative, de 

promotor al cooperării, de coordonator al echipei educaţionale. Mai mult, parteneriatul 

educaţional, ca set de intervenţie complementară, apare ca o necesitate.  

 Potrivit datelor Asociaţiei pentru Protecţia Consumatorilor din România, peste 177 milioane 

de copii din toată lumea sunt ameninţaţi astăzi de obezitate sau de boli conexe acestei maladii. În 

12 septembrie 2008, Ministerul Sănătăţii Publice emite Ordinul nr.1563 pentru aprobarea „Listei 

alimentelor nerecomandate preşcolarilor şi şcolarilor şi a principiilor care stau la baza unei 

alimentaţii sănătoase pentru copii şi adolescenţi”. 

 Proiectul educaţional “Pentru o alimentaţie sănătoasă!” a fost conceput cu scopul de a  

informa şi de a forma la elevi o mare adaptabilitate la autoinformare, pentru o dezvoltare sănătoasă 

fizică şi  psihică, pentru o dezvoltare armonioasă care să le faciliteze reuşita în viaţă. Având în 

vedere că “noile educaţii” impun şi antrenează atât intelectul, cât şi atitudinile, motivaţia, voinţa şi 

caracterul, şi educaţia nutriţională, în care s-ar include acest ansamblu de activităţi nonformale, 

antrenează domeniile cognitiv, afectiv şi psihomotric. Şi, ţinând seama de natura problematicii, de 

caracterul hipercomplex al personalităţii umane, dar şi de specificul metodologiei „noilor 

educaţii”, am asigurat un caracter interdisciplinar acestei iniţiative (echipa de proiect a fost 

alcătuită din profesori de chimie, de biologie şi de educaţie tehnologică, alături de care, 

reprezentantul Oficiului pentru Protecţia Consumatorilor). Activităţile propuse şi realizate cu mult 
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entuziasm şi activism de către elevii celor două clase a VII-a, au implicat informarea lor cu privire 

la tematica proiectului,dar şi autonomia în luarea deciziilor, creativitate în realizarea materialelor 

ca produse de grup (referat, fişe de activităţi experimentale, postere, ghicitori, spoturi publicitare, 

desene). 

 Formarea unei personalităţi educată pentru autoeducaţie şi a unui comportament selectiv, 

fundamentat ştiinţific faţă de ceea ce consumăm, au constituit obiective permanente ale 

activităţilor proiectului. Aspectul ştiinţific, teoretic şi cel practic-aplicativ s-au manifestat ca un tot 

unitar, deşi primul a fost prioritar la debutul proiectului. Proiectul 

este o activitate complexă care angajează elevii în raportarea la 

experienţe variate de învăţare, făcând necesară conectarea 

diverselor achiziţii într-o perspectivă nouă. Grupul ţintă, format din 

elevi din clasele  a VII-a A şi D, a desfăşurat activităţi în care a 

urmărit: interpretarea diferitelor informaţii înscrise pe etichetele 

produselor alimentare, identificarea factorilor alimentari cu 

consecinţe negative  asupra sănătăţii, utilizarea surselor de informare pentru identificarea 

principiilor unei alimentaţii raţionale, corespunzătoare vârstei (utilizând documente elaborate de 

M.S.P., întâlnirea cu un reprezentant al O.J.P.C.) şi apoi realizarea în mod direct a unei informări a 

colegilor din şcoală cu privire la alimentaţia corespunzătoare elevilor (informaţii afişate în fiecare 

sală de clasă din şcoală).  
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EDUCAȚIA, SOLUȚIA MANIPULĂRII PRIN RECLAME 

 

Prof. Prențu Angelica  

Liceul Tehnologic „Ion Bănescu” Mangalia-Constanța 

 

              Specialiştii spun clar că singurul mod prin care oamenii pot sta departe de manipularea 

comerciantului este buna informare. Asociaţia pentru Protecţia Consumatorului, atrage atenţia cu 

privire la faptul că oamenii trebuie să fie foarte atenţi la eticheta unui produs în momentul în care 

vrea să-l cumpere. 

 Reclama a fost şi va rămâne întotdeauna sufletul comerţului. Goana după încasări cât mai 

mari a dus însă la o agresivitate foarte mare a companiilor şi la mesaje înşelătoare. Grav este că 

multe reclame la produsele pentru copii au mesaje care induc în eroare părinţii.  

 Cele mai deranjante sunt reclamele la produsele pentru copii. Comercianţii ştiu că dacă 

mizează pe cuvintele sănătos, mare şi frumos, părinţii cad în capcană. De exemplu, reclamele la 

sucuri despre care se spune că pot înlocui o porţie de legume sau fructe, lucru total fals. Nici un 

suc de copii de pe piaţă nu este natural. Toate au zahăr şi nici vorbă să aibă aceleaşi beneficii ca un 

fruct sau o legumă.  Alte reclame pe care eu le-aş interzice sunt cele la tot felul de iaurturi. La 

unele dintre ele se spune chiar că ajută sistemul imunitar şi previne răcelile, lucru fals. Nici un 

produs procesat şi făcut pe bandă nu poate face acest lucru. Mai ales că au şi gust foarte bun, gust 

care nu vine din nimic natural. 

 Specialiştii spun că oamenii au, de fapt, nevoie să fie păcăliţi. Scopul reclamei este acela de a 

păcăli: simţurile, sentimentele, emoţiile, toate au rolul de a înşela privitorul şi a-i crea o reacţie. Cu 

cât acea reacţie îţi rămâne mai mult în minte cu atât reclama şi-a atins scopul.  

 Reclamele care combină vizualul cu auditivul au impactul cel mai mare. Văzute de un 

specialist în psihologie, reclamele bune sunt cele care lucrează strict la motivaţia omului şi abia 

după aceea apelează la nevoi. "Nevoia de stimă de sine", de exemplu este una care dă rezultate în 

marketing. Cine nu vrea să arate bine, să aibă un păr mai frumos, să fie îmbrăcat mai elegant sau să 

poarte un machiaj mai strălucitor. Toate acestea duc la ideea unui anumit statut sau condiţie 

socială. 

 În cazul alimentelor, ideea cea mai folosită de marketeri este aceea de alimentaţie sănătoasă. 

Reclamele ne fac să fim consumatori. Ele induc ideea că dacă vei consuma un anumit fel de 
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alimente vei avea un corp mai sănătos şi nu te vei îngrăşa, spun psihologii. Societatea ne determină 

să arătăm mai bine, să mâncăm mai sănătos, să avem dinţii cei mai albi, iar cei care creează 

reclamele profită de pe urma cerinţelor societăţii. 

 Reclama negativă este tot o reclamă. 

 Cei care gândesc spoturile ştiu că dacă reclama apare de mai multe ori într-un timp scurt ea 

poate să irite. Chiar şi aşa, emoţiile negative pot să aibă un impact mai mare decât în cazul celor 

banale. Indicat este însă să nu iriţi în continuare după ce ai atras atenţia privitorului. 

 Cele mai eficiente reclame sunt cele care se adresează nevoilor principale ale omului. 

Relaxarea, starea de bine sunt induse prin mai toate reclamele. 

 Consumatorul nu cercetează prea mult. El merge după primul impuls. Dacă a văzut la TV că 

un anumit produs nu are zahăr, el nu citeşte eticheta pentru a verifica şi ce alte substanţe nocive 

mai conţine. Dacă o băutură răcoritoare îţi promite că nu te îngraşă, mesajul este luat de către 

consumator ca atare. Obezitatea este o problemă şi omul de rând ştie că persoana care arată mai 

bine are şanse mai mari la angajare sau în relaţiile inter-umane. 

 Internetul are un impact impresionant asupra grupurilor ţintă. Mai toţi au acum pagină de 

Facebook sau Messenger şi acolo vezi şi reclame. De multe ori, spun specialiştii, trecem peste ele, 

dar ele rămân adânc implantate în minte. Nu mai contează că paginile sau reclamele sunt în alte 

limbi. Un spot la o băutură răcoritoare transmite acelaşi mesaj oricunde în lume.  

 Important este ca lumea să perceapă reclamele doar ca pe nişte oferte. Îţi iei informaţia din 

ele şi apoi studiezi produsul şi vezi despre ce este vorba. Este dificil să te fereşti de reclamă în 

societate. Vremurile ne fac să fim atât de grăbiţi, încât nu mai folosim referinţe de la alţii, ci 

cumpărăm din instinct. Important este să mai citim şi eticheta. 

 

Bibliografie: 

https://www.google.ro/#q=reclame+si+etichete 
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ETICHETAREA NUTRIȚIONALĂ EUROPEANĂ 

 

Prof.   Ritivoi Maria   

Colegiul Economic “Emanuil Gojdu” Hunedoara 

 

Produsele alimentare preambalate trebuie să respecte normele de etichetare, de prezentare şi 

de publicitate făcute în privinţa lor. Aceste norme sunt armonizate în cadrul Uniunii Europene (UE) 

pentru a permite consumatorilor europeni să aleagă în cunoştinţă de cauză, precum şi pentru a 

elimina obstacolele care pot împiedica libera circulaţie a produselor alimentare şi condiţiile de 

concurenţă inegale. 

Legislația UE reglementează ce poate sau ce trebuie să apară pe etichetele alimentelor, 

pentru a garanta informarea consumatorilor cu privire la: ingredientele pe care le conțin, data 

expirării, producătorii acestora, originea lor, modul de depozitare și de preparare a produselor. 

Ingredientele sunt enumerate în ordinea descrescătoare a cantității lor într-un produs. 

Etichetarea produselor alimentare trebuie să conţină anumite menţiuni obligatorii. Aceste 

menţiuni trebuie să fie uşor de înţeles şi uşor vizibile, lizibile şi să nu poată fi şterse. Anumite 

menţiuni trebuie să figureze în acelaşi câmp vizual. Atunci când produsele alimentare sunt 

preambalate, menţiunile obligatorii figurează pe preambalaj sau pe o etichetă ataşată acestuia. 

Menţiunile obligatorii acoperă: 

 denumirea de comercializare; 

 lista ingredientelor care sunt enumerate în ordinea descrescătoare a ponderii lor şi sunt desemnate 

prin denumirea lor specifică, în conformitate cu anumite derogări prevăzute în legislația europeană 

și națională. În cazul ingredientelor care aparţin mai multor categorii, este indicată categoria care 

corespunde funcţiei sale principale în cazul produsului alimentar respectiv. 

În anumite situaţii, menţionarea ingredientelor nu este solicitată în cazul: 

o fructelor şi legumelor proaspete; 

o apelor gazoase; 

o oţeturilor de fermentaţie; 

o brânzeturilor, untului, laptelui şi smântânii fermentate; 

o produselor care conţin numai un singur ingredient, cu condiţia ca denumirea de 

comercializare să fie identică cu numele ingredientului sau să permită stabilirea naturii 

ingredientului fără riscul de a fi confundat. 
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Anumiţi aditivi şi anumite enzime nu sunt considerate ingrediente; este vorba de 

componenţii care sunt utilizaţi ca auxiliari tehnologici sau care sunt conţinuţi într-un ingredient fără 

a mai îndeplini nicio funcţie tehnologică în produsul finit; 

 cantitatea ingredientelor sau a categoriilor de ingrediente exprimată în procente. Această 

menţiune se aplică atunci când ingredientul sau categoria de ingrediente: 

o figurează în denumirea de comercializare sau sunt în general asociate cu denumirea de 

comercializare de către consumator; 

o sunt puse în evidenţă în etichetarea prin cuvinte, imagini sau o reprezentare grafică sau; 

o sunt esenţiale pentru a caracteriza un produs alimentar (însă pot fi prevăzute anumite 

excepţii); 

 cantitatea netă exprimată în unităţi de volum pentru produsele lichide şi în unităţi de masă 

pentru celelalte produse. Sunt prevăzute, în acelaşi timp, dispoziţii speciale în cazul produselor 

alimentare vândute la bucată şi pentru produsele alimentare prezentate într-un lichid de acoperire; 

 data de valabilitate minimă. Această dată este compusă din indicarea zilei, lunii şi anului, cu 

excepţia produselor alimentare a căror valabilitate este mai mică de 3 luni (indicarea zilei şi a lunii 

este suficientă), produsele alimentare a căror valabilitate este mai mare de 3 luni, dar nu depăşeşte 

18 luni (indicarea lunii şi a anului este suficientă) sau a căror valabilitate este mai mare de 18 luni 

(indicarea anului este suficientă).  

 Data de valabilitate este precedată de menţiunea „A se consuma de preferinţă înainte de …”, 

atunci când data conţine indicarea zilei sau „A se consuma înainte de sfârşitul …”, în celelalte 

cazuri. Menţionarea datei de valabilitate nu este cerută în cazul produselor următoare: 

o fructele şi legumele proaspete care nu au făcut obiectul vreunor tratamente; 

o vinurile şi băuturile care conţin 10 % sau mai mult alcool în volum; 

o băuturile răcoritoare nealcoolice; 

o sucurile din fructe şi băuturile alcoolice în recipiente individuale de mai mult de cinci litri, 

destinate a fi livrate colectivităţilor; 

o produsele de panificaţie şi de patiserie care, prin natura lor, sunt consumate în mod normal 

într-un răstimp de douăzeci şi patru de ore după fabricare; 

o oţetul; 

o sarea de bucătărie; 

o zaharurile în stare solidă; 

o produsele de cofetărie care constau aproape exclusiv din zaharuri aromatizate şi/sau colorate; 
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o gumele de mestecat; 

o dozele individuale de glazuri alimentare. 

În cazul produselor alimentare foarte perisabile, data de valabilitate minimă se înlocuieşte cu data 

limită de consum; 

 condiţiile speciale de conservare şi de utilizare; 

 denumirea sau firma şi adresa fabricantului sau a celui care ambalează produsul sau a 

unui vânzător stabilit în interiorul Comunităţii Europene. În ceea ce priveşte untul produs pe 

teritoriul statelor membre, acestea sunt autorizate să nu ceară decât indicarea fabricantului, a celui 

care ambalează produsul sau a vânzătorului; 

 locul de origine sau de provenienţă, în cazurile în care omiterea acestei menţiuni ar putea 

induce consumatorul în eroare; 

 modul de folosire trebuie indicat, în cazul în care omiterea sa nu ar permite o folosire potrivită 

a produsului alimentar; 

 menţiunea titlului alcoolmetric pe unitatea de volum pentru băuturile care conţin mai mult de 

1,2 % alcool în volum. 

Potrivit Regulamentului UE   nr. 432/2012,  etichetele vor conţine informaţii privind 

substanţa care se regăseşte în produs, plus informaţii legate de acţiunea acesteia asupra organismului 

uman, inclusiv precauţiile ce se impun a fi luate în cazul ingerării necorespunzătoare a acestora. 

Anexa aferentă acestui regulament cuprinde informaţii inclusiv privind vitaminele, mineralele şi 

acţiunea lor asupra organismului.  

Etichetarea, prezentarea şi publicitatea produselor alimentare nu poate să fie de natură să: 

- inducă cumpărătorul în eroare asupra caracteristicilor, proprietăţilor sau efectelor produsului 

alimentar; 

- atribuie unui produs alimentar proprietăţi de prevenire, de tratament şi de vindecare a unei boli 

umane (cu excepţia dispoziţiilor comunitare aplicabile apelor minerale naturale şi produselor 

alimentare destinate unei alimentaţii speciale). 

Etichetarea nutriţională trebuie să cuprindă menţiuni obligatorii precum valoarea energetică 

şi prezenţa anumitor substanţe nutritive în compoziţia produsului (lipide, acizi graşi saturaţi, glucide, 

precum şi o referire specifică la zaharuri şi sare). Trebuie menționate toate componentele, inclusiv 

apa și aditivii alimentari. 

Bibliografie: 

 Directiva 2000/13/CE a Parlamentului European şi a Consiliului Regulamentului UE nr. 432/2012 
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CE SPUN PUBLICULUI FEMININ RECLAMELE PRODUSELOR DE 

ÎNTREŢINERE A FRUMUSEŢII? 

 

Prof. Roşu Geanina, prof. Iacob Ancuţa 

Şcoala Gimnazială Nr. 3 Mangalia-Constanţa  

 

Comunicarea publicitară este una de tip special, simbolic, în care accentul cade pe nivelul 

„latent” al semnificatului. Tocmai prin reliefarea dimensiunii simbolice a obiectului, mesajul 

atrage, seduce. Se valorifică astfel ecoul „stereotipului de marcă”, reclamele propunând produsele / 

serviciile promovate ca pe elemente menite să alunge frustrarea, să rezolve tensiunea, ca pe 

simboluri ale siguranţei sau ale promovării pe scara socială. 

Reclamele ce se adresează în mod direct publicului feminin ar putea fi împărţite  în trei 

mari categorii: cele care fructifică „gospodina din fiecare” (v. reclamele pentru detergenţi, pentru 

diferite produse de curăţat etc.), ipostaza de „mamă” (referitoare la produse necesare perioadei de 

sarcină, dar şi la cele pentru nou-născuţi) şi, bineînţeles, cele care exploatează „femeia din 

femeie”, dorinţa din sufletul fiecăreia de a plăcea, de a  se arăta tuturor feminină.  

Imaginea tradiţională a femeii este legată de produsele de înfrumuseţare, dar şi de cele de 

igienă. E seducătoare, dar trebuie să corespundă şi imperativului curăţeniei. 

Dincolo de preocuparea de a alege cel mai bun detergent pentru vase, gresie, faianţă sau 

pentru rufe, femeia postmodernă a învăţat din ce în ce mai mult să aleagă un produs pentru că vrea 

să se simtă bine sau pur şi simplu „pentru că merită” (L‟Oreal). 

Zâmbetul, prospeţimea, strălucirea promise în reclamă, toate acestea atrag atenţia, căci 

fiecare femeie se vrea fericită, strălucitoare, diafană. Cele mai multe dintre aceste reclame au la 

bază promisiunea de a obţine (prin folosirea produselor prezentate) starea de bine pe care o 

arborează protagonistele lor. 

În mesajele publicitare pot fi identificate teorii şi modele ale comunicării, de cele mai 

multe ori un anunţ de acest tip reprezentând rezultatul combinării acestora.  

Prin limbaj se creează o nouă valoare ce se adaugă obiectului material. În organizarea 

mesajului, acest efect este obţinut prin polisemie, antonimie, oximoron, transgresarea principiului 

non – contradicţiei, transgresarea logicii naturale etc. Conotativul predomină. 
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Numeroase sunt mesajele publicitare ce pun în centru afectivitatea, ego-ul, motivaţia, în 

care se regăsesc caracteristicile teoriilor psihologice. Aceste reclame prezintă produsul ca fiind 

cheia armoniei  unui mod de viaţă dorit. 

Valorizarea socială a persoanei este exploatată în reclamele ce au la bază teoriile 

psihosociale. Din această categorie, cel mai des pe piaţa românească apar reclamele ce folosesc o 

vedetă sau testimonialul. 

Consumatorul din societatea postmodernă ajunge la o „decodare” a acestor strategii, 

receptând printr-o grilă critică mesajele publicitare, de cele mai multe ori pin apelul la ironie şi 

prin sensibilitatea la umor. 

În reclamele pentru produse de întreţinere a frumuseţii limbajul este în mare parte 

redundant; se preferă exprimarea directă, la persoana a doua, sugerându-se astfel o apropiere faţă 

de publicul-ţintă. De cele mai multe ori aceste reclame sunt de tip mărturie sau folosesc vedete, 

bazându-se pe încredera unei părţi a consumatorilor în imagnea promovată de o persoană publică 

sau de o persoană cu care se pot uşor identifica. 

Sloganurile, logo-urile valorifică latura emoţională. Ilustraţiile prezintă zâmbetul 

femeilor, mulţumirea adusă de produsul testat. Predomină topicul calităţii, iar mesajele au în centru 

elemente de seducţie precum: sănătate, confort, efect imediat, inovaţie. 

Şi publicul feminin cunoaşte emanciparea consumatorului, care a devenit familiarizat cu 

strategia de marketing şi de publicitate, care dezvoltă noi metode de luare a deciziilor de 

cumpărare. 

Pieţele sunt aglomerate cu produse asemănătoare şi provocarea constă acum în crearea 

sau identificarea diferenţiatorilor, valorificaţi fiind cei de marcă, de tip simbolic. 

Femeia imaginară a reclamelor este un model, iar scopul acestei imagini este de a 

convinge femeile – receptor că se pot regăsi în modelul propus sau că ar putea să se regăsească 

dacă acceptă produsul promovat. 

Publicitatea generează astfel de modele în care oamenii se pot identifica, iar produsele , 

fiind însoţite de discursuri mitologizante, de imagini de marcă, se vând. Ele devin vandabile prin 

inocularea de simboluri: „componenţei raţionale a cognitorului de tip cartezian se adaugă o 

componenţă de dimensiune euforizantă, utopică, acronică – pulsiunea de imaginar şi reverie, prin 

care afectivul fuzionează cu persuasivul şi cu informativul.” (Baudrillard) 

Publicul- ţintă este eterogen, dar oarecum structurat în funcţie de produs: dacă orice 

femeie are nevoie de şampon (indiferent de vârstă, studii etc.), nu fiecare vede necesitatea unei 

creme care promite întinerirea sau nu îşi permite achiziţionarea unui astfel de produs, posibilitatea 
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accesului la el fiind din start diminuată sau anulată. Se poate spune astfel că publicul format din 

potenţialii consumatori ai vopselei pentru păr şi ai şamponului este mai numeros decât segmentul 

cremelor pentru corp şi pentru faţă. 

Ideea de produs ce  se adresează tuturor femeilor este fructificată de spotul pentru Dove 

Essential Care şi Intense Care, care se bazează pe alternarea imaginilor cu femei de diferite vârste 

şi cu orizonturi culturale diverse (ex. fata punk, bunicuţa, fata liniştită, cu părul drept şi cuminte, 

rebela cârlionţată etc.) toate reunite sub semnul unui „noi” adus de utilizarea aceluiaşi produs care 

să rezolve problema comună: „De multe ori ne chinuim părul în fel şi chip pentru a exprima ceea 

ce vrem. Astfel, alegerile pe care le facem îl pot degrada mai mult sau mai puţin.” Soluţia este 

prezentată prin intermediul persoanei a II-a, căci fiecare persoană dintre receptori pare a avea 

nevoie de acest produs: „Dove a creat noua linie de îngrijire a părului, Essential Care şi Intense 

Care pentru a oferi părului tău îngrijirea potrivită.” 

De cele mai multe ori, aceste reclame sunt de tip mărturie sau folosesc vedete. Astfel, 

figura Andreei Raicu este legată de Wash & Go, a Andreei Marin de Garnier Color Naturals şi a 

Claudiei Schiffer de cremele de la L’Oreal. 

Aceste spoturi/reclame fructifică încrederea unei părţi a consumatorilor în imaginea 

provocată de o persoană publică. 

În reclama pentru Wash&Go Aloe poate fi identificat modelul ce corespunde publicităţii 

persuasive: 

-ţinta („dumneavoastră aveţi nevoie de ...”): „Dacă faci parte dintre femeile care au părul 

uscat sau deteriorat, ai o bătaie de cap în plus. Asta pentru că părul uscat sau deteriorat se 

deshidratează mai repede decât alte tipuri de păr şi devine greu de aranjat.” 

-produsul („eu vă propun aceasta...”): „Dar acum, Wash&Go îţi oferă o soluţie pentru ca 

părul tău să primească atât hidratare cât şi volum, cît ai zice...Aloe! Noua formulă Wash&Go cu 

extract de Aloe hidratează în profunzime părul uscat sau deteriorat, lăsându-l plin de volum şi uşor 

de aranjat” 

-promisiunea („care corespunde perfect nevoii dumneavoastră”): „Astfel, vei fi gata în 

câteva minute, chiar dacă te trezeşti mai târziu sau afli în ultima clipă că trebuie să pleci undeva.” 

-probele („pentru că are aceste caracteristici:...”): „Poate te întrebi de ce Aloe Vera? 

Această plantă e recunoscută în întreaga lume pentru proprietăţile sale: are o capacitate foarte 

ridicată de reţinere a apei, iar seva sa conţine 70 de vitamine, minerale, proteine şi enzime, 

esenţiale pentru îngrijirea părului. Iată de ce extractul de Aloe este cea mai potrivită alegere pentru 

a domoli un păr uscat şi neascultător.” 
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Sloganul se bazează pe efectele asonanţei: „Wash&Go Aloe – volum hidratat, uşor de 

aranjat!”, iar titlul exploatează - cu mai puţin succes -  o expresie populară („cât ai zice peşte”), 

accentuând ideea rapidităţii obţinerii rezultatului: „Părul tău uscat şi deteriorat e aranjat cât ai 

zice...Aloe!” 

Inspirată este plasarea reclamei pentru Londa Color Cream – la aniversarea a 50 de ani – 

în revista „Lumea femeilor”. Aceasta apare pe două pagini succesive, pe marginile din dreapta. 

Prima prezintă sugestiv o imagine plină de culori vii, cu flori proaspete, printre care se strecoară o 

inimioară de aur, însoţite de interogaţia „Cum redai unei femei pofta de viaţă?”.  

Acest lucru poate fi asimilat primului pas din modelul AIDA: a atrage atenţia. 

Următoarea  pagină îi dezvoltă pe ceilalţi trei: 

-a suscita interesul: „Cu Londa ai din nou poftă de viaţă!” 

-a provoca dorinţa: „De 50 de ani, Londa Color Cream oferă femeilor un păr strălucitor şi 

culoarea dorită, iar la aniversare te răsplăteşte cu multe cadouri...din toată inima! 50 de ani de 

experienţă germană în slujba frumuseţii tale!” 

-a declanşa achiziţionarea: „Caută pachetele aniversare Londa Color Cream, Londa Color 

Emotions şi Londa trend în magazine şi participă la promoţie!”. 

Sloganul pentru astfel de produse valorifică latura emoţională a publicului-ţintă. Se 

urmăreşte stimularea interesului pentru propria persoană, pentru o îngrijire permanentă: „Ai grijă 

de tine !” (Garnier), „Ai din nou poftă de viaţă !” (Londa), „Pentru că meriţi !” (L’Oreal).  

Logo-urile merg pe aceeaşi linie: porumbelul stilizat (Dove) creează impresia de puritate, 

de protecţie, de libertate; cele trei cerculeţe de la Garnier (frunză, miere, petală) trimit cu gândul la 

naturaleţe, la prospeţime. 

Ilustraţiile prezintă chipuri de femei zâmbitoare, mulţumite de produsul testat. 

Pe lângă nivelul iconic (Eco), este prezent şi cel iconografic, ce trimite la normă socială, 

la „codaj publicitar” – avem nevoie de creme, de vopsea pentru păr pentru e ne simţi bine în pielea 

noastră, pentru a ne preţui şi pentru a fi preţuite de societate, care valorizează astfel de modele.  

Din punct de vedere topic, prevalează topicul calităţii: „Nutriţionist. Cremă regenerantă 

de zi. Când dermatologia întâlneşte nutriţia”, „Eficacitate constatată sub control dermatologic” 

(Garnier Hidratare Intensivă). 

Produsele promit astfel nu numai strălucirea, întinerirea, ci aduc şi argumentul 

naturalului şi pe cel al sănătăţii. Publicitatea trebuie să apeleze la toate aceste metode de seducţie, 

mesajele elaborate trebuie să se dovedească eficiente, căci concurenţa este în creştere. Femeile vin 

cu uşurinţă în contact cu aceste mesaje prin diferite canale: pot audia sau viziona diferite programe 
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de radio sau de televiziune, aleg între publicaţii diverse, au acces la alte mijloace de informare, 

precum cataloagele, reclamele prin poştă etc. Dar la fel de uşor tehnologia permite potenţialului 

consumator să se retragă din această „aglomeraţie”: printr-o singură utilizare a telecomenzii, poate 

reduce sonorul, poate comuta pe alte canale, poate evita reclamele.  

Între nenumăratele mesaje, fiecare tinde să îl impună pe al său. Acest lucru reuşeşte dacă 

se acaparează şi se menţine atenţia audienţei, dacă mesajele reuşesc să acapareze şi să menţină 

atenţia audienţei, dacă mesajele reuşesc să motiveze publicul – ţintă  să răspundă – perceptual sau 

comportamental. 

Mesajele din domeniul prezentat mizează pe elemente de seducţie precum: „inovaţia”, 

„sănătatea”, „efectul imediat”, „confortul”. 

Rămâne doar ca femeia să aleagă: bazându-se pe nevoile sale sau atrasă de mesaj? 
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EFECTELE ALIMENTAŢIEI ASUPRA RANDAMENTULUI ŞCOLAR 

 

Prof. Samson Iulia 

Şcoala Gimnazială Oniceni-Suceava 

 

 Societatea actuală se confruntă cu o problemă majoră şi anume apariţia bolilor cauzate de o 

alimentaţie dezechilibrată. Creşterea numărului populaţiei pe Terra a dus la căutarea şi găsirea de 

noi surse de producere a alimentelor. În goana după profit, aşa-zişii producători au învăţat să 

scoată bani din piatră seacă, producând legume în zone ca Sahara sau Deşertul Gobi. Serele au 

invadat practic ţări ca Olanda, Turcia, Grecia, unde se produc tone de legume pe spaţii relativ 

reduse ca întindere. Producerea pe scară largă a acestor alimente este posibilă doar cu ajutorul 

îngrăşămintelor chimice care au dus la modificarea gustului produselor, ca să nu mai vorbim de 

seminţele modificate genetic, utilizate cu scopul de a oferi producții mari. De acest gen de 

agricultură intensivă nu au scăpat nici fructele, care sunt „hrănite” cu tot felul de substanțe 

dăunătoare organismului uman, substanţe folosite cu scopul de a face fructele să reziste cât mai 

mult. Cât priveşte produsele obţinute prin prelucrarea cărnii sau a laptelui, acestea conţin o 

mulţime de substanţe obţinute pe cale chimică, substanţe dăunătoare, cancerigene care au rolul de a 

păstra produsul cât mai mult timp. Vorbim de tot felul de potenţiatori de aromă sau culoare, pe 

care îi întâlnim aproape în orice produs de pe piaţă, de la mezeluri şi brânzeturi, până la banalii 

biscuiţi sau delicioasa ciocolată sau dulceaţă (mi-a fost dat să citesc pe eticheta unui borcan de 

dulceaţă de cireşe amare negre că în compoziţia acesteia s-au folosit, culmea ironiei, potenţiator de 

gust şi stabilizator de culoare, ori cireşele amare negre exact de cele două „adaosuri” aveau 

nevoie!).  

 În grija lor pentru a asigura copiilor ceea ce este mai bun şi mai ales mergând pe principiul 

„copilul să nu simtă lipsurile aşa cum le-am simţit eu”, părinţii sunt tentaţi să cumpere tot mai 

multe produse din cele existente pe piaţă la ora actuală şi dacă produsul este de provenienţă import 

ori se face vorbire la televizor despre el, cu siguranţă este cel mai bun. Ca de obicei, şcolii îi revine 

sarcina de a-i ajuta pe elevi şi implicit pe părinţii acestora să conştientizeze că adoptarea unui 

regim de viaţă sănătos începe cu o alimentaţia sănătoasă bazată pe legume şi fructe proaspete, dar 

şi pe un consum echilibrat de proteine, grăsimi şi carbohidraţi.  

 În perioada copilăriei şi preadolescenţei, organismul este în creştere şi tot atunci se formează 

şi obiceiurile alimentare pe care viitorul adult le va respecta tot restul vieţii. Se recomandă 
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adoptarea unui program de cinci mese pe zi, adică trei mese principale şi două gustări, una în 

cursul dimineţii şi una după-amiază.  

 Copiii au nevoie de cantităţi mari de substanţe nutritive şi tocmai de aceea este importantă 

calitatea alimentelor consumate, bogate în nutrienţi care să asigure energia necesară desfăşurării 

activităţilor de zi cu zi, şi nu cantitatea.  

 Micul dejun este foarte important pentru dezvoltarea normală a copiilor, pentru obţinerea 

unui randament şcolar ridicat. Micul dejun reduce foamea pe timpul zilei, diminuând senzaţia 

continuă de foame care trebuie „calmată” cu cantităţi mari de alimente, principala cauză a 

surplusului ponderal. În fiecare zi vedem elevi care sunt apatici, obosiţi, sau care urmăresc 

momentul în care să bage pe furiş ceva în gură în timpul orei. Dacă îi întrebi ce se întâmplă cu ei, 

răspunsul este de cele mai multe ori „mi-e foame, pentru că nu am mâncat dimineață”. La 

întrebarea „de ce?”, răspunsul este aproape totdeauna „nu mi-a fost foame dimineaţă” sau „eu nu 

pot mânca dimineaţa”. 

 În urma discuţiilor avute cu părinţii elevilor din clasa al cărei diriginte sunt, am ajuns la 

concluzia că familia nu acordă importanţa cuvenită mesei de dimineaţă, obişnuind să dea copiilor o 

masă de prânz abundentă sau o cină îmbelşugată la ore târzii ale serii. Toate acestea au drept 

consecinţe scăderea randamentului şcolar, somn agitat, neodihnitor.   

Specialiştii au demonstrat faptul că între randamentul şcolar şi calitatea alimentelor 

consumate există o strânsă legătură, mai ales în acele perioade în care organismul este supus 

activităţilor intense, fizice şi intelectuale cauzatoare de stres suplimentar, cum ar fi perioada 

tezelor, examenele de sfârşit de an şcolar, admitere, olimpiade şcolare etc.  

Acumularea de energie necesară procesului de învăţare se bazează în primul rând pe o 

nutriţie corespunzătoare şi un somn odihnitor. Cu cât dormi mai puţin, cu atât randamentul şcolar 

scade. Dacă la lipsa somnului sunt asociate alimente bogate în zaharuri, grăsimi şi sare ca 

principală sursă de alimentaţie, tensiunea nervoasă se va amplifica, persoanele în cauză pierzându-

şi puterea de concentrare şi răbdarea necesară.  

Un somn liniştit şi odihnitor este influenţat de calitatea şi cantitatea alimentelor ingerate cu 

o seară înainte de examen, de exemplu. Nu este recomandată ingerarea de alimente şi băuturi care 

îngreunează digestia sau care stimulează centrii nervoşi, cum ar fi: cafeaua, ciocolata, băuturile 

alcoolice, alimentele din conserve, chipsurile, dar şi cele care conţin în exces sare, piper, alte 

condimente picante etc. 

Nutriţioniştii recomandă consumul acelor alimente care sunt o sursă bună de energie şi care 

au efect calmant asupra sistemului nervos, cum ar fi orezul, pastele, cerealele integrale şi fructele 
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de sezon, alimente care ajută la menţinerea clarităţii mentale. Orezul este recomandat pentru faptul 

că se digeră uşor şi eliberează lent energia de care avem nevoie, glucoza furnizată de acesta fiind 

necesară performanţei cognitive. De asemenea, tot nutriţioniştii recomandă consumul de legume 

proaspete (în special cele verzi) sau gătite la abur, carne albă de pui sau curcan, peşte alb şi brânză 

proaspătă, care au efecte calmante. Un pahar de lapte cald consumat înainte de culcare are efectul 

de a reduce aciditatea gastrică şi de a favoriza un somn profund. Acelaşi efect îl are şi ceaiul de 

plante îndulcit cu miere naturală de albine.  

În luna octombrie a anului 2011, unul dintre elevii din clasa mea a suferit o intervenţie 

chirurgicală în urma unei tumori localizate la creier, tumoare dobândită ca urmare a consumului de 

alimente nesănătoase, după afirmaţia chirurgului care l-a operat. Acest lucru m-a determinat să 

abordez, atât la dirigenţie cât şi în cadrul lectoratelor cu părinţii, o serie de teme legate de 

alimentaţia sănătoasă a copiilor. Trăind în mediul rural, posibilităţile de procurare a alimentelor 

sănătoase sunt mai numeroase, dacă ţinem cont de faptul că fiecare familie are o grădină de 

legume, o livadă de pomi fructiferi, animale şi păsări de curte hrănite ecologic.  

Implementarea programului guvernamental „Cornul şi laptele” a fost un succes la început, 

în demersul său de a introduce obiceiul consumului de alimente sănătoase în şcoli, elevii 

consumând cu plăcere produsele oferite. Însă faptul că primesc aceleaşi produse zilnic, a 

determinat întoarcerea la obiceiurile alimentare dinainte, observându-se un consum, crescut chiar, 

de produse procesate industrial, care conţin amelioratori, substanţe nocive, aşa-numitele E-uri. 

Adeseori, când intri în sala de clasă, te întâmpină un miros greu, de medicamente expirate.  

Una dintre activităţile organizate atât pentru elevi, cât şi pentru părinţi s-a numit „Ştim să 

citim etichetele produselor pe care le cumpărăm?”. Am rugat elevii să colecteze câte 5 etichete 

de la produse diferite, în principal de la alimentele achiziţionate de familie în decursul săptămânii 

premergătoare orei. La începutul orei, am administrat un chestionar cu 5 întrebări, dintre care una 

se referea la conţinutul pacheţelului zilnic. Am constatat că nici un elev nu-şi aducea sandvişuri de 

acasă, toţi primind bani pentru aşi cumpăra de la magazin gustările preferate.  În cadrul activităţii, 

am încercat să-i ajut pe elevi şi părinţi să conştientizeze faptul că este necesară citirea etichetelor 

pentru a vedea care sunt ingredientele folosite, proporţiile, termenul de valabilitate. Parte dintre 

etichete folosesc codul aditivilor utilizaţi (E 140, E 142, E 238, E 450 etc.), parte folosesc 

denumirile acestora (monoglutamat de sodiu, tiodipropionat de stearil, polioxietilen sorbitan 

monolaurat, polioxietilen sorbitan tristearat, citrat de monoizopropil etc.). 

Am constatat că singurul element pe care îl caută părinţii elevilor din clasa mea la un 

produs este termenul de valabilitate. Nici unul dintre părinţi nu citeşte conţinutul/ingredientele 
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produsului, certificarea calităţii acestuia fiind dată de mesaje ca „fără conservanţi, fără coloranţi”. 

Ori cum poate fi natural 100% un suc „fără conservanţi, fără coloranţi” care conţine doar 10% 

pulpă de fruct sau 20% suc natural. Restul ce este altceva, decât apă şi substanţe care să 

înmulţească, să creeze impresia de natural. Singuri, părinţii au recunoscut că foarte multe produse 

din comerţ nu mai au gustul din copilăria lor, că mezelurile sunt excesiv de sărate, că au toate 

acelaşi gust, că muşchiul file feliat şi vidat are aspect şi gust de plastic sărat, că sucurile aşa-zis 

naturale pătează porţelanul ceştilor. De asemenea, atât părinţii, cât şi elevii au recunoscut că se lasă 

influenţaţi de reclamele la produsele alimentare promovate de posturile de televiziune, care 

favorizează dezvoltarea preferinţelor copiilor/părinţilor pentru un iaurt A sau B, de exemplu, 

mediatizat intens şi achiziţionat frecvent pe considerentul „uite ce frumos şi sănătos e copilul din 

reclamă”.  

Fiecare reclamă acţionează subliminal, influenţând foarte mult alegerile şi preferinţele 

pentru un anumit produs. Promovarea acestora are ca scop vânzarea şi consumul lor şi este bine de 

ştiut că un produs bine promovat se va vinde indiferent de calitate. Nici unul dintre părinţi nu a 

avansat ideea că un produs ar putea să nu fie de calitate şi tocmai de aceea este promovat, ci toţi au 

fost de acord că acel produs apare în reclame tocmai datorită calităţilor pe care le are.  Mulţi părinţi 

nu conştientizează nici măcar importanţa acelui mesaj-avertisment de la sfârşitul calupului 

publicitar referitor la limitarea consumului de sare, zahăr şi grăsimi. Recomandarea de a consuma 

doi litri de lichide pe zi a fost percepută după bunul gust al fiecăruia, mai ales că sucurile sau Coca 

Cola sunt tot lichide.  

Scopul etichetelor nu este acela de a decora frumos produsul, de a lua ochii, ci de a informa 

potenţialii cumpărători. De cele mai multe ori citim superficial etichetele alimentelor ambalate din 

cauza limbajului criptat utilizat. În plus suntem păcăliţi subtil, prin tehnici de marketing şi 

publicitate înşelătoare. Etichetele a numeroase produse poartă menţiunea „cu conţinut redus de 

grăsimi/zahăr”. Acest lucru nu înseamnă că este chiar un produs mai slab sau mai puţin dulce, în 

condiţiile în care este destul de ieftin. Un aliment degresat costă scump, uneori cu mult mai mult 

decât produsul de bază. Faptul ca un produs poartă menţiunea „fără adaos de zahăr” nu înseamnă 

că este mai bun pentru sănătate, ci doar că nu i s-a adăugat zahăr, acesta fiind substituit cu 

îndulcitori artificiali. Cât priveşte „sarea din bucate”, niciodată nu vom găsi pe vreo etichetă 

menţionat nivelul de sare (clorura de sodiu), ci cel de sodiu, ceea ce înseamnă că 1 g de sodiu=2,5 

g de sare. Simpla prezenţă a menţiunii „sare” pe etichetă ar trebui să ne îndemne la prudenţă. 

Printre cele mai sărate alimente se găsesc mezelurile, peştele sărat/afumat, brânzeturile conservate, 

dar mai ales chipsurile şi unele produse de panificaţie şi patiserie. Un element important ce trebuie 
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reţinut atunci când citim o etichetă este faptul că ingredientele sunt enumerate în ordinea ponderii 

lor. Din păcate, în privinţa aditivilor şi aromelor, se menţionează doar categoria din care fac parte, 

nu şi concentraţia în care apar. Singura informaţie adevărată este legată de ingredientele aşa-

numite alergene, a căror declarare este obligatorie. Până la urmă, comportamentul alimentar corect 

are ca principiu de bază acela al orientării către produse alimentare cât mai puţin procesate 

industrial, cât mai puţin poluate prin diverşi compuşi chimici, adică aşa-numitele produse bio sau 

eco, pe care le mai găsim încă în spaţiul românesc. 

„Cine decide cum să alimentăm copilul?” a fost una dintre activităţile realizate în cadrul 

lectoratelor cu părinţii, în care am abordat aceeaşi problemă a reclamelor TV, a etichetelor cu 

denumiri greu de pronunţat şi de înţeles pentru consumatorul neavizat, dar şi a influenţei pe care o 

are alimentaţia asupra organismului elevilor aflaţi în plină dezvoltare intelectuală şi fizică. 

Povestea elevului care a trecut printr-o operaţie grea, mărturia părinţilor care au trăit cu spaima că 

ar putea pierde un copil, recomandările primite de către familie în ceea ce priveşte regimul 

alimentar ce trebuie urmat toată viaţa pentru a nu permite reapariţia bolii, au determinat 

schimbarea atitudinii celorlalţi elevi şi părinţi. Încetul cu încetul vom reuşi poate să redobândim 

obiceiurile bune de altădată, să fim mai conştienţi de faptul că ceea ce mâncăm ne face bine sau 

rău, că de fapt suntem ceea ce mâncăm.  

 

Bibliografie: 

1. Bourre, J.-M., Bien manger, vrais et faux dangers, Editeur Odile Jacobe, 2008 

2. Cheta, Dan, Cum să trăim mai mult şi mai bine, Editura Academiei Române, Bucureşti, 2008  
3. Chevallier, Laurent., Impostures et verites sur les aliments, Edition Fayard, Paris, 2007; 

4. Ferran Adrian,Valentin Fuster, Josep Corbella - Bucătăria sănătăţii. Manual pentru o bună 

nutriţie, Editura Corint, Bucureşti, 2012 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.depozituldecarti.ro/autor/48808/Ferran-Adrian
http://www.depozituldecarti.ro/autor/49161/Valentin-Fuster
http://www.depozituldecarti.ro/autor/66985/Josep-Corbella
http://www.depozituldecarti.ro/carti/175804/Bucataria-sanatatii-Manual-pentru-o-buna-nutritie
http://www.depozituldecarti.ro/carti/175804/Bucataria-sanatatii-Manual-pentru-o-buna-nutritie


 

 

„Stil de viață sănătos” – Revistă electronică pentru toate ariile curriculare                              

249 

 

ESTETICA  CULORILOR ÎN LUMEA 

LEGUMELOR ȘI FRUCTELOR 

                                                  

 

 

 

                          

 

       

Dr. ing. Savin Irina Isabella 

Colegiul Tehnic  ”Ioan C. Ștefănescu” Iași 

 

ARGUMENT 

 

“Frumuseţea intelectuală nu înseamnă a şti multe, ci a şti ceea ce trebuie; frumuseţea 

sentimentală nu stă în violenţa pasiunilor, ci în naturaleţea lor; frumuseţea plastică nu se află 

în perfecţiunea exterioară după tipuri sculpturale, ci în concordanţa formelor cu purtarea.” 

Te gândești, ce importanță are culoarea în viața noastră cea de toate zilele? 

Când mergi într-un magazin și vrei să cumperi alimente ambalate sau proaspete, produse 

vestimentare, produse nealimentare sau ornamentale, te uiți  și admiri culoarea sau combinația de 

culori și te gândești cum ți-ar sta cu acel produs sau cât de proaspete sunt legumele și fructele sau 

prăjiturile. 

Te vei simți bine dacă mănânci sănătos. Culorile produselor alimentare consumate, pe 

lângă efectele medicale, au și efect psihologic. 

Iar dacă voi merge într-un magazin sau la o firmă, cum am să mă simt? Pe lângă 

interlocutor mă vor influența sigur și culorile în alegerile pe care le voi face. 

 

CODUL CULORILOR PENTRU LEGUME ŞI 

FRUCTE 

Cercetătorii în domeniul nutriției au descoperit că și 

culorile alimentelor au o semnificație, reflectându-le proprietățile. 

Aceștia au grupat produsele alimentare pe culori și au descoperit 
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lucruri uimitoare. 

Alimentele de culoare roșie, de exemplu, conțin antioxidanți care protejează inima și vasele 

de sânge, îmbunătățesc memoria și scad riscul de cancer. Cele de un roșu intens spre mov conțin și 

mult fier. Movul și albastrul închis sunt culori specifice alimentelor care conțin antioxidanți, 

vitamine și minerale cu proprietăți anti-îmbătrânire și anticancerigene. 

Alimentele de origine vegetală care au această culoare (căpșune, rubarbă, ceapa de apă, 

roșiile) conțin betacaroten și antioxidanți. Astfel, ele sunt foarte indicate în prevenirea bolilor de 

inima, a cancerului, ajutând organismul să se apere de substanțele dăunătoare din mediul 

înconjurător, ca de exemplu: smog, nicotina sau razele prea puternice ale soarelui. Alte alimente 

roșii (soia, carnea de vită) sunt bogate în proteine și fier. 

Albastrul/roșu închis (învinge efectele îmbătrânirii) - 

legumele şi fructele cu aceste culori au o concentrație mare de 

substanțe fitochimice (antocianina și fenoli) care sunt studiate în 

prezent pentru proprietățile lor antioxidante și anti-îmbătrânire. 

Exemple de fructe și legume de culoare albastru/roșu închis: 

afine; coacăze negre; prune uscate; boabe de soc; smochine; 

struguri; prune; stafide; sparanghel roșu închis; varza roșie;  

vinete; andive; piper negru; cartofi roșii. 

Verde (pentru o sănătate de fier) - legumele de culoare verde au o mare concentrație de 

substanțe fitochimice, precum indoli și luteina, care atrag atenția cercetătorilor datorită 

proprietăților antioxidante.  

Este recomandată includerea în dietă a fructelor și legumelor de culoare verde pentru că 

ajută la: reducerea riscului de cancer; asigurarea unui aspect sănătos al corpului; întărește osatura și 

dinții. 

Exemple de fructe și legume de culoare verde:  avocado; mere verzi; struguri verzi; kiwi; 

lămâi verzi; pere verzi; anghinare; arugula (planta cu frunze mici, verzi, foarte populară în 

bucătăria italiană); sparanghel; broccoli; varză de Bruxelles; varză chinezească; fasole verde; 

țelina; castraveți; andive; verdețuri stufoase (spanac, salata verde, etc.); 

praz; ceapă verde; bame/okra; mazăre; ardei verde; zucchini (face parte 

din familia dovleceilor); 

Alb (pentru vitalitate) - fructele și legumele albe și cafenii au o 

mare concentrație de substanțe fitochimice.  
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Conțin alicina, întâlnită mai ales în plantele legumicole din grupa cepei. Este recomandată 

includerea în dietă a fructelor și legumelor de culoare albă și cafenie pentru că ajută la: reducerea 

riscului de cancer; combate bolile de inimă; menține colesterolul la nivel normal.  

Exemple de fructe și legume de culoare albă/cafenie: banane; pere galbene; curmale; nectarine; 

piersici; conopidă; usturoi; ghimbir; jicama; ciuperci; ceapă; păstârnac; cartofi; gulii; porumb. 

Roșu (pentru sănătate și vitalitate) - fructele și legumele de 

culoare roșie sunt bogate în licopene și antocianina, substanțe 

fitochimice care au influențe benefice asupra organismului.  

Este recomandată includerea în dietă a fructelor și 

legumelor de culoare roșie pentru că ajută la menținerea unei inimi 

sănătoase; îmbunătățește memoria; reduce riscul de cancer; 

influențează benefic tractul urinar. 

Exemple de fructe și legume de culoare roșie: mere roșii; portocale roșii; cireșe; merișor; 

struguri roșii; grepfrut roșu; rodii; zmeură; căpșuni; pepene roșu; sfecla roșie; ardei roșu; ridichi; 

ceapă roșie; cartofi roșii; roșii. 

RESVERATROL, cunoscut ca cel mai puternic factor natural antioxidant, se găseşte în 

general în fructele de culoare indigo-vișiniu spre negru (dar nu numai): dude negre, cireșe negre, 

struguri negri, sâmburii de struguri negri (dar și albi), mure negre, corcodușe negre, coacăze negre, 

prunele închise la culoare, afine, varza roșie, ceapa roșie, merele violet, salata Lillo, lintea neagră, 

fasolea neagră, dar şi varza de Bruxelles (care poate fi consumată şi fiartă), fragi, alune. Ultimele 

trei sunt varietăți de legume și fructe care nu prezintă culoarea neagră, dar conțin totuși Resveratrol 

într-o cantitate mică.  

Galbenul și portocaliul - fructele și legumele galben/portocaliu au o mare concentrație de 

substanțe antioxidante, precum vitamina C, carotinoid și bioflavonoid. 

Este recomandată includerea în dietă a fructelor și legumelor de culoare galben/portocaliu 

pentru că ajută la: menținerea unei inimi sănătoase; asigură un aspect sănătos al corpului; întărirea 

sistemului imunitar; reducerea riscului de cancer. 

Exemple de fructe și legume de culoare galben/portocaliu: mere galbene; caise; pepene 

galben; agrișe; smochine; grepfrut; lămâi; nectarine; portocale; mango; papaya; piersici; pere 

galbene; curmale japoneze; ananas; mandarine; morcovi; ardei galbeni; cartofi; dovleac; porumb; 

roșii galbene. 
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 Culoarea portocaliu este o culoare antioboseală - ea este recomandată tuturor 

temperamentelor. 

 Portocaliul stimulează sistemul respirator și facilitează 

asimilarea calciului.. 

 Oferă căldură, satisfacție, admirație, înviorare, stimulează 

vederea, calmant al psihonevrozelor, senzație de apropiere în spațiu, 

stimulează și întreține starea de vigilență, sporește capacitatea de concentrare și mobilizează 

atenția, predispune la comunicativitate profundă, conferă o stare de împlinire mentală. 

Produsele portocalii și galbene conțin mult betacaroten, dar și o concentrație mare de 

potasiu și de carbohidrați.  

Verdele, culoarea naturii, a vegetației, este reprezentativ 

pentru fructe și legume.  

Verdețurile conțin doze importante de vitamine și minerale, 

în special de vitaminele C și E, dar și fier și magneziu, motiv 

pentru care sunt indicate în cure de slăbit și în diete de detoxifiere.  

Pe lângă minunatele lor proprietăți, alimentele verzi au și arome deosebite, cele mai 

convingătoare fiind plantele aromatice. 

Culoarea alimentelor este indiciul unei anumite doze de elemente nutritive pe care acestea 

le conțin. Oricine poate distinge sursele anumitor vitamine sau minerale dacă se ghidează după 

acest principiu. 

Acum că privești alimentele cu alți ochi, ce-ar fi să îți 

prepari o salată cât mai colorată?  

Una care să conțină cel puțin unul sau două produse alimentare 

din fiecare grupă de culori.  

Deși la prima vedere o dietă “după culorile alimentelor” pare 

o aiureală, respectând această regulă a diversității coloristice, automat 

vei mânca mai multe legume. Legumele colorate conțin fitonutrienți (substanțe găsite în plante în 

cantități relativ mici) care aduc foarte multe beneficii pentru sănătate. 

Mâncând mâncare colorată, dar cât mai naturală, trecerea de la o alimentație bazată pe 

junk-food-ul îmbibat cu chimicale spre una sănătoasă, bazată pe alimente neprocesate este mai 

ușoară.  
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Mai rămâne problema gustului, pentru că alimentele 

procesate conțin celebrii potențiatori de aromă. E normal ca 

atunci când treci de la chimicale la o alimentație naturală să ți se 

pară că mâncarea nu are un gust suficient de puternic.  

Pe rafturile magazinelor se duce o adevărată luptă între 

produsele naturale și cele pline de E-uri, iar cele din a doua 

categorie câștigă de cele mai multe ori. 

  Nu putem să nu ne întrebăm însă de ce alte studii au demonstrat că oamenii care consumă 

alimente naturale sunt mai sănătoși și au o durată de viață mai mare 

decât a celor care consumă și alimente modificate genetic.  

Unele dintre E-urile care se găseau în produsele de pe piața din 

România au fost interzise abia recent.  

Am consumat deci, ani de zile, alimente care erau în mod cert 

dăunătoare. Și totuși, nimeni nu a interzis până acum alimentele 

organice.  

Chiar dacă unele studii se contrazic, ține de noi să ne informam cât mai mult și să luăm 

decizia corectă în ceea ce privește o alimentație sănătoasă. 

 

CONCLUZII 

Cercetătorii sugerează că o alegere corectă a culorii influențează pozitiv, mai ales din punct 

de vedere psihologic, fiind un element de bază în obținerea de adevărate performanțe în vânzări, în 

timp ce o alegere neinspirată poate conduce la eșecul unei strategii.  

 În concluzie, culoarea este în mod decisiv un factor de influență al comportamentului 

consumatorilor, atrage, vorbește, dă "eticheta", definește, ajută la memorarea momentului 

publicizat, inspiră emoții, creează interes, satisface o anumită nevoie și stimulează acea parte 

inconștientă şi instinctivă din noi. 

 Parte integrantă a comunicării, culoarea reprezintă un instrument puternic, capabil să 

convingă și să influențeze publicul, demn de apreciat la adevărata sa valoare. 

Aceste practici le găsim astăzi prin adaptarea permanentă a sortimentelor la cerințele pieții 

și prin prezentarea corespunzătoare a mărfurilor.  

Culorile clare, luminoase sunt cele care se vând cel mai bine și fără îndoială dau impresia 

că o anumită piesă sau produs este mai mare, mai bun. 
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În comportamentul uman, calitățile senzoriale ca gustul, mirosul, culoarea, consistența au 

o tonalitate afectivă aparte. 

Ele constituie primul contact al consumatorului cu produsul și determină decizia lui de a 

cumpăra. 
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PUBLICITATEA ADRESATĂ COPIILOR  

-CAPCANĂ PENTRU COPII ȘI PĂRINȚI- 

 

Prof.  Săndulescu Constantina 

Grădinița Apele Vii-Dolj 

 

Mass-media este o componentă importantă a societății umane din era informației. Totul, sau 

aproape totul, se întâmplă la sau datorită televiziunii ori internetului. Influența acestora a crescut 

foarte mult, fiind o sursă foarte importantă de informații, dar și de promovare a produselor nou 

scoase pe piață de către diversele companii. 

Sistemul de promovare, căci despre acesta vom vorbi în continuare, s-a schimbat total de la 

apariția primei reclame până astăzi. Dacă la început conta ca produsul să fie „pe sticlă”, adică să 

fie văzut de potențialii clienți, astăzi este important cum este văzut produsul și, mai ales, ca 

reclama să răzbată prin multitudinea de reclame și mesaje lansate de concurenți sau de celelalte 

companii cu care se împarte timpul sau spațiul destinat publicității. 

Piața se schimbă, clienții se schimbă, însă produsele nu se pot schimba la fel de ușor. De 

aceea se încearcă, în permanență, identificarea de noi clienți, de noi motive de cumpărare. Dacă în 

trecut se făcea apel la necesite, la utilitatea produsului, acum se face apel la partea emoțională în 

special. Iar o țintă foarte ușoară, dar foarte profitabilă, este reprezentată de copii.  
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Reclamele ce promovează produsele pentru copii au cunoscut o creștere uriașă în ultimii 

ani. Însă ținta lor s-a schimbat. Acum nu mai sunt vizați părinții, latura lor sensibilă și dragostea 

față de copii. S-a demonstrat faptul că este mai ușor și mai profitabil să te adresezi direct copilului 

în încercarea de a-l atrage spre un produs, decât să te adresezi părinților, asaltați oricum de foarte 

multe mesaje promoționale și probleme zilnice. Copilul devine astfel un „intermediar” între 

compania ce dorește să îi fie cumpărat produsul și clientul-cumpărător, reprezentat în acest caz de 

părinte.  

Industria reclamelor adresate copiilor a luat o mare amploare în cadrul posturilor de 

televiziune în special, cu precădere în rândul celor dedicate programelor pentru copii. Astfel se 

ajunge direct la consumator, evitându-se totodată aglomerarea și agasarea clientului-cumpărător 

(părintelui).  

Cel vizat este, așadar, copilul. El trebuie convins că un produs este bun și merită cumpărat. 

Tot copilul este cel ce îi va convinge pe părinți să îi cumpere produsul respectiv, companiile 

mergând pe premisa – corectă în cele mai multe cazuri – că părinții vor ceda rugăminților celor 

mici și vor cumpăra produsul mult dorit de către aceștia.  

Gama de reclame este variată, cele mai frecvente fiind totuși cele pentru dulciuri și jucării.  

Problematica publicității dedicate copiilor sub 14 ani este foarte controversată, asta și 

datorită efectelor pe termen lung pe care le are aceasta asupra dezvoltării ulterioare a copilului. De 

aceea este foarte important rolul părinților în controlarea acestui fenomen și în diminuarea 

efectelor sale negative. 

Cele mai des întâlnite reclame – din gama alimentelor – pentru copii sunt cele pentru 

produse tip fast-food, bomboane, cereale, snacks-uri. Mai mult decât atât, reclamele la produse nu 

tocmai sănătoase îmbracă o imagine pozitivă, promovându-se gustul bun al alimentelor. 

Majoritatea reclamelor comunică bucurie, voie bună, distracție și atmosferă destinsă. Pentru a 

putea contracara argumentele pe care le aduc promoterii în favoarea produsului promovat – 

argumente preluate și de către copii – părinții pot apela la următoarele aspecte, pe care să le discute 

cu cei mici: 

- Alimentele prezentate în reclame sunt realizate special, de multe ori de artiști, de aceea arată foarte 

apetisant. În realitate nu vor arăta așa; 

- Persoanele din reclame sunt actori plătiți să spună texte ce sunt, de cele mai multe ori, exagerări.  

Studiile au demonstrat faptul că cei mici văd aproximativ 15 reclame la alimente pe zi, iar 

mai mult de 95% dintre acestea promovează produse bogate în grăsimi, zahăr şi sare. Mesajele 

publicitare influenţează opţiunile alimentare ale unui copil într-o măsură mai mare decât pe cele 
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ale adulţilor, deoarece copiii nu au capacitatea de discernere suficient dezvoltată. Aceștia încep să 

distingă ideea de promovare a unui produs, deci semnificaţia de mesaj publicitar, în jurul vârstei de 

patru ani. Până în jurul vârstei de 10-11 ani, cei mici nu pot identifica alimentele „rele“, deci nu 

pot face alegeri sănătoase. Prin urmare, obiceiurile alimentare ale copiilor sunt învățate din familie 

şi sunt puternic influențate de mesajele publicitare până aproape de vârsta adolescenţei. 

Reclamele transmit un mesaj eronat, prezentând de cele mai multe ori produse alimentare 

nesănătoase drept alimente naturale, sănătoase și benefice pentru copii. Tocmai această abordare 

este cea mai periculoasă și face ca reclamele pentru copii să fie atât de blamate. Dincolo de faptul 

că oricum cei mici vor să încerce noile produse promovate, cu atât mai mult cu cât cele prezentate 

pe posturile de televiziune sunt și reprezentante ale unor mărci sau branduri cunoscute, prezentarea 

lor ca produse recomandate este cu atât mai dificil de demontat în ochii copiilor. 

 Părinții sunt cei cărora le revine sarcina dificilă de a combate aceste tendințe și de a-l face pe 

copil să realizeze diferența dintre reclamă și realitate. Alături de părinți, un rol foarte important îl 

are și școala, atât prin cadrele didactice cât și prin politica privind alimentația în cadrul școlii. 

Deoarece mass-media este atât de prezentă în viața copiilor noștri, ea a devenit un mijloc și un 

instrument de „educare” a copiilor. Reclamele oferă numeroase informații, dar nu toate sunt 

corecte, complete și de folos.  

Ce se poate face? 

- Să se explice copiilor care este rolul reclamei și să se pună accent pe latura 

comercială a acesteia; 

- Să se explice copilului faptul că a merge la cumpărături este o activitate necesară și 

nu o distracție sau un mod de a te „afișa”; 

- Să se explice exact ce este bine și sănătos să mănânce și de ce și – de partea cealaltă, 

ce anume nu le face bine și de ce; 

- Să se dea exemple de comportament și de alimentație sănătoasă, în sensul în care 

părinții trebuie să adopte același comportament pe care îl cer copiilor lor; 

- Să se evite lăsarea copiilor în fața ecranelor timp îndelungat și fără supraveghere, 

astfel încât să se elimine pe cât posibil posibilitatea ca cei mici să privească reclamele; 

- Să se facă exerciții cu cei mici în care să se pună accent pe latura financiară, în sensul 

educării copiilor asupra valorii banilor și importanței economiilor. Dacă cei mici vor economisi 

bănuții primiți în schimbul diverselor activități drept recompensă, și vor fi învățați să îi cheltuiască 

cu responsabilitate, vor înțelege valoarea banilor și a muncii; 
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- Să le ofere informaţii despre modul în care ne influenţează alimentele sănătatea şi 

despre cum se citeşte o etichetă. Exemplul părinţilor îi va ajuta pe ce mici să dezvolte un 

comportament alimentar sănătos; 

- Părinții trebuie să învețe, la rândul lor, să nu se lase influențați de cei mici atunci 

când se află cu ei la cumpărături. Este foarte important ca cei mici să înțeleagă faptul că adulții știu 

mai bine ce trebuie să mănânce pentru a fi sănătoși și că deciziile le aparțin doar celor mari. Dacă 

părinții cedează o dată, copiii vor profita pe viitor. 

 Concluzia ce trebuie trasă din cele prezentate mai sus este alarmantă. Copiii sunt foarte 

sensibili la influențele externe, iar reclamele – indiferent de locul unde se regăsesc – reprezintă un 

element foarte puternic. Cel mai important aspect este totuși cel ce ține de sănătatea și fericirea 

copiilor noștri. De aceea este crucială adoptarea unei poziții și educarea celor mici pentru o 

alimentație sănătoasă și o viață activă. Atât părinții, cât și cadrele didactice au datoria de a forma o 

conduită alimentară corectă și de a construi un stil de viață sănătos pentru copiii și tinerii noștri.  
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ATENȚIE LA ETICHETE! 
 

 

Prof. Serea Nicoleta  

Liceul Tehnologic “Ion Bănescu” Mangalia-Constanţa 

 

 

Pentru a putea evalua calitatea unui aliment şi raportul calitate/preţ, înainte de a îl cumpăra este 

absolut necesar să citim eticheta aplicată în mod obligatoriu pe ambalaj. Trebuie să ştim că 

atributele calitative senzoriale şi nutriţionale depind de calitatea ingredientelor, aditivilor, aromelor 

utilizate în fabricarea alimentului, precum şi de tehnologia de fabricaţie a acestuia (alimente supuse 

procesului de prăjire, cu adaos de sare şi grăsimi, în special grăsimi animale sau artificiale – 

margarină, alimente bogate în zaharuri, îndulcitori artificiali, conservanţi, coloranţi). 

Pentru o cât mai bună alegere a produselor şi evitarea alimentelor cu potenţial alergen, evită 

aditivii cu denumiri greoaie. Unii producători evită să treacă denumirea alfanumerică de tip E 

tocmai pentru a nu speria consumatorul, trecând doar denumirea chimică. O menţiune este faptul 

că nu toţi aditivii sunt nocivi. Există şi coloranţi naturali de tipul celor obtinuţi din sfeclă roşie sau 

edulcoranţi obţinuţi din ştevie care sunt inofensivi din punctul de vedere al acţiunii asupra 

organismului. 

Există şi ingrediente menţionate în lista de ingrediente care însă pot avea un impact negativ 

asupra stării de sănătate: 

 caragenanul: este cunoscut sub denumirea de E 407 şi conţine factori co-cangerigeni. 

Acesta descompus în colon duce la factori cu acţiune procancerigenă. 

 dextroza: este o substanţă cu zaharuri cu absorbţie rapidă. Este bine să evitaţi consumul 

produselor care conţin dextroză pentru că pot contribui la apariţia diabetului.  

 siropul de porumb: este cunoscut şi sub denumirea de „highfructose corn syrup“. 

Reprezintă o formă de zahăr greu absorbabilă şi care favorizează depunerea de grăsimi, ducând în 

timp la creşterea nivelului de colesterol. 

 gelatina: colagenul este o gelatină din zgârci fără nici o proprietate nutritivă. Persoanele cu 

nivel plasmatic crescut al acidului uric ar trebui să nu folosească produsele care conţin gelatină 

pentru a evita apariţia unui atac de gută. 

 nitriţii: pot determina afecţiuni tiroidiene, dar cel mai redutabil efect negativ este cel 

procarcinogenetic. 



 

 

„Stil de viață sănătos” – Revistă electronică pentru toate ariile curriculare                              

259 

 

 îndulcitorii artificiali: cei mai cunoscuţi sunt aspartamul (E 951), acesulfam K (E 950), 

zaharina, ciclamaţii (E 952) şi sucraloza (E 955). Principalul efect advers al acestor îndulcitori este 

chiar apariţia obezităţii prin activarea senzorului de glucoză şi creşterea capacităţii intestinului de a 

absorbi mai mult zahăr. Practic, prin administrarea unui îndulcitor păcăleşti creierul că îi oferi o 

porţie de zahăr şi creierul pentru a primi zahărul promis va creşte pofta de dulce. 

 uleiul vegetal parţial hidrogenat: este un ulei obţinut în urma unui proces de hidrogenare 

parţială, chiar dacă pe ambalaj poate apărea uneori scris „0% grăsimi trans”. 

Pe ambalajul alimentului se urmăresc mai multe categorii de indicatori: termen de valabilitate, 

eticheta compoziţională, eticheta nutriţională, menţiunile privind factorii alergeni, indicaţii de 

păstrare şi preparare pentru consum, coordonatele reale şi precise ale fabricantului.  

Termenul de valabilitate-Oferă informaţii necesare prospeţimii şi inocuităţii alimentului, cu 

efecte imediate şi directe asupra sănătăţii (intoxicaţii, toxiinfecţii alimentare). Niciodată nu 

cumpăraţi alimente cu termen de valabilitate depăşit sau dacă aveţi suspiciuni că termenul a fost 

modificat sau supraştampilat. Ideală ar fi urmărirea locaţiilor de depozitare şi corectitudinea 

asigurării alimentelor a unui climat propice păstrării integrităţii acestora. 

Citiţi cu atenţie datele menţionate pe etichetă de tipul „de consumat până la …“ sau „de 

consumat de preferinţă înainte de …“. Foarte importante pentru prevenirea alterării microbiene 

sunt şi durata congelării şi cea de preparare, indicaţiile de conservare şi preparare menţionate pe 

etichetă. 

Eticheta compoziţională-Este obligatorie conform legilor în vigoare şi trebuie să cuprindă lista 

ingredientelor, a aditivilor şi aromelor, în funcţie de ponderea utilizării lor în produs şi în ordine 

descrescătoare. Gramajul trebuie să fie corect trecut pe etichetă şi să corespundă realităţii. Toate 

componentele – inclusiv apa – trebuie sa apară trecute pe etichetă.  

Aditivii alimentari de tip E-uri pot fi inscripţionaţi fie sub forma codului alfanumeric european 

(ex.: E 102), fie sub denumirea chimică (ex.: tartrazină). 

Menţionarea alergenilor-Dacă alimentul conţine ingrediente sau substanţe alergene (ex.: soia, 

arahide, lapte, ouă, muştar etc.) sau contraindicate celor cu intoleranţe alimentare (lactoză, gluten, 

fenilalanină etc.), acestea trebuie menţionate într-o etichetă distinctă. 

Eticheta nutriţională-În cazul menţiunilor de sănătate, existente pe ambalajul unui aliment, 

eticheta nutriţională devine obligatorie (conform Regulamentului UE 1924-2006). Aceasta trebuie 

să prezinte conţinutul în nutrienţi raportat la 100 g de produs şi la o porţie. 
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Eticheta nutriţională precizează valorile energetice şi cantităţile de grăsimi, glucide, proteine, 

vitamine, fibre alimentare şi săruri minerale exprimate procentual raportat la doza zilnică 

recomandată şi valoarea calorică. 

Cunoscând aceste date te poţi feri de câteva alimente care te pot înşela, crezând că vei cumpăra 

un produs sănătos potrivit pentru dietă: 

 cerealele rafinate: sunt produse intens prelucrate și bogate în zaharuri. Chiar dacă sunt 

îmbogăţite cu îndulcitori artificiali, în timp determină şi ele apariţia obezităţii. Aceste cereale sunt 

sărace în fibre şi minerale, putând avea efecte nocive asupra digestiei. Pentru o alimentaţie 

echilibrată sunt de preferat cerealele integrale de tip müsli. 

 sucurile din fructe „fără zahăr adăugat“: un suc natural conţine mai multe calorii faţă de 

unul sintetic (exceptând variantele light), dar chiar şi fructele au propriul lor conţinut de zahăr. De 

exemplu, un pahar de fresh de portocale are peste 100 kcal şi este sărăcit de fibre faţă de fructul în 

sine, determinând absorbţia zaharurilor mai rapid. O categorie de sucuri şi mai dăunătoare siluetei 

o reprezintă sucurile obţinute „din fructe naturale”. Aceste sucuri pot să nu conţină decât cantităţi 

infime din fructul respectiv, insignifiante drept aport nutriţional. Companiile producătoare sunt 

obligate să treacă fiecare ingredient, însă nu şi procentul în care se regăseşte fiecare ingredient. 

 dulciurile „diet“: aceste dulciuri nu sunt recomandate pentru persoanele care doresc să 

slăbească, ci pentru persoanele diabetice care nu pot metaboliza zahărul. Dacă vei citi eticheta vei 

descoperi că pot conţine o cantitate mai mare de calorii faţă de versiunea cu zahăr. 

 produsele cu multe ingrediente: dacă lista de ingrediente a unui produs este interminabilă 

şi nu ştii ce reprezintă majoritatea acestor ingrediente, mai bine abandonezi produsul la raft şi te 

orientezi spre altceva. 

 produse fără gluten: glutenul este o proteină care se găseşte în cereale precum grâu şi 

secară şi poate dăuna persoanelor care suferă de boală celiacă sau intoleranţă la gluten. Aceste 

produse sunt recomandate persoanelor care au nevoie de ele, nu sunt produse create pentru curele 

de slăbire. Varianta de cereale fără gluten conţine o cantitate mai mică de fibre, dăunând astfel 

procesului de slăbire. În acest caz sunt indicate cerealele integrale pentru un aport echilibrat de 

fibre şi nutrienţi. 

 produse fără colesterol: dacă pe eticheta unui produs scrie că aportul de colesterol este zero 

nu înseamnă că nu are deloc colesterol. Produsele considerate ca fiind fără colesterol trebuie să 

aibă < 2 mg per porţie, în timp ce produsele pe care se specifică un conţinut caloric redus au în 

realitate < 25 mg per porţie. Colesterolul se găseşte doar în produsele de origine animală, fiind 
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produs de ficat. Dacă observi astfel pe eticheta unui ulei vegetal „fără colesterol“, acest lucru nu 

are nici o importanţă de fapt. 

 produse organice: dacă la început aceste produse erau naturale, între timp acest lucru s-a 

modificat. Dacă un aliment este menţionat ca organic înseamnă că 95% din ingrediente nu au fost 

tratate cu pesticide. Dacă pe etichetă se specifică din ingrediente organice, atunci proporţia 

ingredientelor se reduce la 70%. 

Coordonatele precise şi reale ale fabricantului-Având aceste date, consumatorul are 

posibilitatea să facă o sesizare producătorului sau să solicite informaţii suplimentare despre produs. 

Imaginile prezente pe etichetă-Imaginile prezente pe etichetă trebuie să corespundă 

compoziţiei şi provenienţei materiilor prime utilizate. De exemplu, daca un iaurt conţine doar 

aromă de cireşe, eticheta nu trebuie să conţină o ilustraţie a fructului, pentru a nu induce în eroare 

cumpărătorul. 

Dacă se înlocuieşte un produs costisitor cu altul, eticheta trebuie să conţină această specificaţie. 

Spre exemplu, margarina amestecată cu unt. Dacă un produs conţine apă adăugată faţă de apa 

existentă normal în acest produs, acest lucru trebuie specificat pe etichetă. Un exemplu este cel al 

apei injectate în specialităţi de carne (jambon sau pui). 

În cazul preparatelor trebuie respectată denumirea de origine (şuncă de Parma, Şampanie, 

Cognac) şi reţetele originale veritabile. Când nu sunt respectate aceste cerinţe, alimentele suferă 

procese de falsificare. Prin falsificare se modifică în mod fraudulos raportul între componentele 

unui produs, fără a se adăuga alte substanţe. 

 În continuare sunt enumerate cele mai frecvente 10 denumiride pe etichetele alimentare: 

1. Conţinut redus de grăsime: produsul trebuie să conţină până în 3 g de grăsime per porţie 

sau per suta de grame de produs. 

2. Produs natural: alimentul nu are voie să conţină coloranţi, arome artificiale sau adaosuri 

sintetice. În cazul produselor de origine animală, acestea trebuie să fie cât mai puţin procesate. 

3. Produs organic: produsul trebuie să conţină minimum 95% ingrediente organice. 

4. Light: produs cu conţinut redus de grăsimi (până în 50%), cu conţinut redus de calorii sau 

sare faţă de compoziţia produsului original. 

5. Fără colesterol: sub 2 mg de colesterol per porţie şi sub 2 g de grăsimi saturate per porţie. 

6. Grâu integral: produsul este făcut din 100% făină integrală de grâu. 

7. Multicereale: în compoziţia produsului intră mai multe tipuri de cereale, dar acest lucru nu 

garantează că aceste cereale sunt sănătoase sau integrale. 
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8. Carne slabă: carne cu un conţinut mai mic de 10 g grăsime (dintre care maxim 4,5 g grăsimi 

saturate şi maxim 95 mg colesterol) la suta de grame. 

9. Conţinut redus de sare: produsul trebuie să conţină sub 140 mg de sodiu per porţie, adică 

10% din doza zilnică recomandată. 

10. Sursă bună de … : respectivul produs trebuie să conţină cel puţin 10% din vitaminele sau 

mineralele menţionate în etichetă. 

În condiţiile globalizării schimburilor de alimente şi în virtutea drepturilor consumatorului, 

hrana şi calitatea acesteia sunt priorităţi actuale şi stringente. Este foarte importantă o lectură a 

calităţii alimentului şi o informare adecvată asupra fiecărui produs înainte de a-l consuma. 

 

 

 

 

MAI APROAPE DE NATURĂ 

 

 

Prof. Sima Mihaela 

Liceul Teoretic “Constantin Brâncoveanu”  București 

 

 

Viața din ce în ce mai agitată a omului modern face ca acesta să-și neglijeze sănătatea. 

Îndepărtarea de tot ceea ce ne oferă cu generozitate natura conduce la apariția unor afecțiuni ale 

organismului, astfel este necesară adoptarea unui stil de viață sănătos care să includă o alimentație 

bogată în produse naturale.  

Mierea de albine, supranumită “hrana zeilor”, este cunoscută din cele mai vechi timpuri 

pentru calitățile ei deosebite, aliment prețios și medicament. Papirusurile egiptene și tăblițele din 

Mesopotamia menţionează efectul terapeutic al mierii. Aristotel a scris șase volume despre albine 

şi produsele lor, iar Hipocrate a folosit mierea în tratarea unor boli. Tracii numeau mierea hrană 

vie. 

Datorită conținutului său în glucoză și fructoză, precum și în substanțe bioactive și 

nutritive, mierea este hrănitoare și se asimilează ușor de catre organism. Reglează funcțiile 

organismului uman prin compușii săi, 435 de substanțe: vitamine, enzime, fitohormoni, acizi 

organici, compuși aromatici etc. Conține apa 16-20%. Este recomandată într-o serie de afecțiuni: 
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boli de inimă, răceli, afecţiuni ale căilor respiratorii, oboseală, afecțiuni digestive, sterilitate, 

artrite, anemii etc. Are proprietăți bactericide, antiseptice, laxative și este un bun cicatrizant . 

Nu trebuie neglijat faptul că mierea este un aliment hipercaloric. La o sută de grame de 

miere corespund 335 calorii. Un kilogram de miere este echivalent sub raport caloric cu 1,680 Kg 

carne de vacă, cu 50 de ouă, cu 5,675 litri de lapte şi cu 40 de portocale. 

În societatea modernă omul și-a lăsat amprenta pe mediul înconjurător, activitatea antropică 

conducând la dezechilibre ecologice majore care afectează omenirea. Poluarea este un cuvânt la 

modă care reflectă un fenomen real. Prevenirea și combaterea poluării reprezintă o cerință majoră a 

zilelor noastre, oamenii încercând să se apropie de natură. Se caută obținerea unor produse 

ecologice cât mai sănătoase. 

Mierea ecologică este mierea obținută într-o zonă nepoluată, certificată ecologic. Zona 

trebuie verificată, astfel încât să fie fără surse de poluare industrială, surse de apă poluată, fără 

suprafețe cultivate care să necesite pesticide sau îngrășăminte. România promovează folosirea 

produselor ecologice obținute la standarde europene.  

Ca producători de miere, apicultorii români au pus în practică legislația și metodele de 

control echivalente cu standardele Uniunii Europene, care este cea mai mare piață de miere din 

lume. 

Apimondia este Federaţia Internaţională a Asociaţiilor de Apicultori şi a fost creată în 1893 

pentru a susţine apicultura la nivel internaţional. Aceasta organizează Expoziții,  Târguri Naționale 

și Internaționale de Miere unde apicultorii români prezintă produse apicole românești competitive 

pe piața internațională. 

 0,4-0,8% proteine (din care 12 aminoacizi ca: leucina, alanina, metionina) 

 81,3% zaharuri (din care 38,19% fructoza, 31,28% glucoza, 5% zaharoza, 6,83% maltoza, 

alte dizaharide) 

 3,01% vitamine (B1, B2, B6, C) 

 0,2% substante minerale (calciu, magneziu, fosfor, fier, cupru, mangan, zinc, siliciu, sodiu, sulf) 

 55-105 mcg acid pantotenic 

 36-110 mcg acid nicotinic 

 acid folic 

 fermenti 

 enzime 

 hormoni 

 antioxidanti 
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 factori antibiotici 

 urme de polen 
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CE NE SPUN ETICHETELE PRODUSELOR ALIMENTARE 

 

Prof. Sprîncenea Iuliana Alina 

Şcoala Gimnazială Nr. 1 Costeşti-Argeş 

Prof. Sprîncenea Marius 

Școala Gimnazială “Constantin Bălăceanu Stolnici” Stolnici-Argeș 

 

 Eticheta cuprinde informaţiile care te ajută să optezi pentru un anumit produs, în funcţie de 

nevoile tale specifice, de dieta pe care o urmezi, de gusturi. În plus, este elementul care 

înlesneştecomparaţia între produse similare, ca să poţi să faci alegeri în cunoştinţă de cauză.  

 Să începem cu fructele și legumele… Pentru că și ele au etichete. Ai observat că fructele și 

legumele  au un cod de 4 sau 5 cifre? Nu este vorba despre codul de identificare a prețului, ci de un 

cod care îți spune dacă produsul respectiv este convențional, bio sau modificat genetic. De 

exemplu, un măr care are un cod format din 4 cifre este crescut în mod convențional și posibil 

contaminat cu pesticide sau substanțe fertilizante. Dacă mărul are un cod din 5 cifre, iar prima cifră 

este 9, atunci fructul este bio. Atenție la fructele sau legumele al căror cod începe cu cifra 8 – au 

fost modificate genetic! 

http://apicultura.tripod.com/id10.html
http://www.bioterapi.ro/terapii/index_terapii_tratamente_naturiste_apiterapia.html
http://apicultura.3x.ro/comp.html
http://www.bodyalchemist.ro/content/mierea-un-aliment-valoros-pentru-sanatate.htm
http://www.terapii-naturiste.com/terapii_naturiste/apiterapia/apiterapie_leacuri.htm
http://www.produseecologice.org/miere-ecologica/
http://www.icdapicultura.com/FirstAnnouncement_romanian.pdf
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Etichetele produselor alimentare trebuie să conţină informaţii exacte, suficiente, verificabile 

şi uşor de comparat, astfel încât să îţi permită să alegi acel produs care corespunde nevoilor tale, 

precum şi să afli riscurile la care ai putea fi supus.  

Etichetele trebuie să prezinte, în limba română:  

 Ingredientele pe care le conţine alimentul respectiv, inclusiv apa şi aditivii alimentari; 

  Pentru o cât mai bună alegere a produselor şi evitarea alimentelor cu potenţial alergen, evită 

aditivii cu denumiri greoaie. Unii producători evită să treacă denumirea alfanumerică de tip E 

tocmai pentru a nu speria consumatorul, trecând doar denumirea chimică. O menţiune este faptul 

că nu toţi aditivii sunt nocivi. Există şi coloranţi naturali de tipul celor obtinuţi din sfeclă roşie sau 

edulcoranţi obţinuţi din ştevie care sunt inofensivi din punctul de vedere al acţiunii asupra 

organismului. 

 Există şi ingrediente menţionate în lista de ingrediente care însă pot avea un impact negativ 

asupra stării de sănătate: 

-caragenanul: este cunoscut sub denumirea de E 407 şi conţine factori potenţial cangerigeni 

-dextroza: este o substanţă cu zaharuri cu absorbţie rapidă. Este bine să evitaţi consumul 

produselor care conţin dextroză pentru că pot contribui la apariţia diabetului.  

-siropul de porumb: este cunoscut şi sub denumirea de „highfructose corn syrup“. Reprezintă o 

formă de zahăr greu absorbabilă şi care favorizează depunerea de grăsimi, ducând în timp la 

creşterea nivelului de colesterol. 

-gelatina: colagenul este o gelatină din zgârci fără nici o proprietate nutritivă. Persoanele cu nivel 

plasmatic crescut al acidului uric ar trebui să nu folosească produsele care conţin gelatină pentru a 

evita apariţia unui atac de gută. 

-nitriţii: pot determina afecţiuni tiroidiene, dar cel mai redutabil efect negativ este cel 

procarcinogenetic. 

-îndulcitorii artificiali: cei mai cunoscuţi sunt aspartamul (E 951), acesulfam K (E 950), zaharina, 

ciclamaţii (E 952) şi sucraloza (E 955). Principalul efect advers al acestor îndulcitori este chiar 

apariţia obezităţii prin activarea senzorului de glucoză şi creşterea capacităţii intestinului de a 

absorbi mai mult zahăr. Practic, prin administrarea unui îndulcitor păcăleşti creierul că îi oferi o 

porţie de zahăr şi creierul pentru a primi zahărul promis va creşte pofta de dulce. 

-uleiul vegetal parţial hidrogenat: este un ulei obţinut în urma unui proces de hidrogenare parţială, 

chiar dacă pe ambalaj poate apărea uneori scris „0% grăsimi trans”. 

  Data expirării, producătorul şi originea alimentului, modul de depozitare şi de preparare.  
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 Termenul de valabilitate oferă informaţii necesare prospeţimii şi inocuităţii alimentului, cu 

efecte imediate şi directe asupra sănătăţii (intoxicaţii, toxiinfecţii alimentare). Niciodată nu 

cumpăraţi alimente cu termen de valabilitate depăşit sau dacă aveţi suspiciuni că termenul a fost 

modificat sau supraştampilat. Ideală ar fi urmărirea locaţiilor de depozitare şi corectitudinea 

asigurării alimentelor a unui climat propice păstrării integrităţii acestora. 

 Citiţi cu atenţie datele menţionate pe etichetă de tipul „de consumat până la …“ sau „de 

consumat de preferinţă înainte de …“. Foarte importante pentru prevenirea alterării microbiene 

sunt şi durata congelării şi cea de preparare, indicaţiile de conservare şi preparare menţionate pe 

etichetă. 

 Eventuale ingrediente sau substanţe care ar putea determina anumite efecte adverse. 

 Dacă alimentul conţine ingrediente sau substanţe alergene (ex.: soia, arahide, lapte, ouă, 

muştar etc.) sau contraindicate celor cu intoleranţe alimentare (lactoză, gluten, fenilalanină etc.), 

acestea trebuie menţionate într-o etichetă distinctă. 

 Detaliile clare despre adresa de contact a producătorului, astfel încât să poţi face o plângere 

sau să poţi obţine mai multe informaţii despre produs.  

 Având aceste date, consumatorul are posibilitatea să facă o sesizare producătorului sau să 

solicite informaţii suplimentare despre produs. 

  Etichetele cu informaţii despre conţinutul nutritiv prezintă, de exemplu, cantitatea de 

energie, de proteine, de carbohidraţi, de grăsimi, de fibre, de sodiu, de vitamine şi de minerale din 

alimente; informaţiile se prezintă grupat, în acelaşi loc, sub formă de tabel, cu numerele aliniate, cu 

caractere lizibile şi într-o formă ce nu permite ştergerea.  

Eticheta nutriţională 

 În cazul menţiunilor de sănătate, existente pe ambalajul unui aliment, eticheta nutriţională 

devine obligatorie (conform Regulamentului UE 1924-2006). Aceasta trebuie să prezinte 

conţinutul în nutrienţi raportat la 100 g de produs şi la o porţie. 

 Eticheta nutriţională precizează valorile energetice şicantităţile de grăsimi, glucide, proteine, 

vitamine, fibre alimentare şi săruri minerale exprimate procentual raportat la doza zilnică 

recomandată şi valoarea calorică. 

 Cunoscând aceste date te poţi feri de câteva alimente care te pot înşela, crezând că vei 

cumpăra un produs sănătos potrivit pentru dietă: 

-cerealele rafinate: sunt produse intens prelucrate și bogate în zaharuri. Chiar dacă sunt îmbogăţite 

cu îndulcitori artificiali, în timp determină şi ele apariţia obezităţii. Aceste cereale sunt sărace în 
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fibre şi minerale, putând avea efecte nocive asupra digestiei. Pentru o alimentaţie echilibrată sunt 

de preferat cerealele integrale de tip müsli. 

-sucurile din fructe „fără zahăr adăugat“: un suc natural conţine mai multe calorii faţă de unul 

sintetic (exceptând variantele light), dar chiar şi fructele au propriul lor conţinut de zahăr. De 

exemplu, un pahar de fresh de portocale are peste 100 kcal şi este sărăcit de fibre faţă de fructul în 

sine, determinând absorbţia zaharurilor mai rapid. O categorie de sucuri şi mai dăunătoare siluetei 

o reprezintă sucurile obţinute „din fructe naturale”. Aceste sucuri pot să nu conţină decât cantităţi 

infime din fructul respectiv, insignifiante drept aport nutriţional. Companiile producătoare sunt 

obligate să treacă fiecare ingredient, însă nu şi procentul în care se regăseşte fiecare ingredient. 

-dulciurile „diet“: aceste dulciuri nu sunt recomandate pentru persoanele care doresc să slăbească, 

ci pentru persoanele diabetice care nu pot metaboliza zahărul. Dacă vei citi eticheta vei descoperi 

că pot conţine o cantitate mai mare de calorii faţă de versiunea cu zahăr. 

-produsele cu multe ingrediente: dacă lista de ingrediente a unui produs este interminabilă şi nu ştii 

ce reprezintă majoritatea acestor ingrediente, mai bine abandonezi produsul la raft şi te orientezi 

spre altceva. 

-produse fără gluten: glutenul este o proteină care se găseşte în cereale precum grâu şi secară şi 

poate dăuna persoanelor care suferă de boală celiacă sau intoleranţă la gluten. Aceste produse sunt 

recomandate persoanelor care au nevoie de ele, nu sunt produse create pentru curele de slăbire. 

 Varianta de cereale fără gluten conţine o cantitate mai mică de fibre, dăunând astfel 

procesului de slăbire. În acest caz sunt indicate cerealele integrale pentru un aport echilibrat de 

fibre şi nutrienţi. 

-produse fără colesterol: dacă pe eticheta unui produs scrie că aportul de colesterol este zero nu 

înseamnă că nu are deloc colesterol. Produsele considerate ca fiind fără colesterol trebuie să aibă < 

2 mg per porţie, în timp ce produsele pe care se specifică un conţinut caloric redus au în realitate < 

25 mg per porţie. Colesterolul se găseşte doar în produsele de origine animală, fiind produs de 

ficat. Dacă observi astfel pe eticheta unui ulei vegetal „fără colesterol“, acest lucru nu are nici o 

importanţă de fapt. 

-produse organice: dacă la început aceste produse erau naturale, între timp acest lucru s-a 

modificat. Dacă un aliment este menţionat ca organic înseamnă că 95% din ingrediente nu au fost 

tratate cu pesticide. Dacă pe etichetă se specifică din ingrediente organice, atunci proporţia 

ingredientelor se reduce la 70%. 

Imaginile prezente pe etichetă 
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Imaginile prezente pe etichetă trebuie să corespundă compoziţiei şi provenienţei materiilor prime 

utilizate. De exemplu, dacă un iaurt conţine doar aromă de cireşe, eticheta nu trebuie să conţină o 

ilustraţie a fructului, pentru a nu induce în eroare cumpărătorul. 

 

 

Bibliografie: 
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ALIMENTELE PROCESATE – UN PERICOL PENTRU SĂNĂTATE 

 

Prof. Stan Cristina Iuliana 

 Liceul Tehnologic “Dimitrie Gusti “ Bucureşti 

 

Evoluţia omenirii a fost marcată de succesiunea de-a lungul secolelor a mai multor etape de 

orânduire socio-politică şi civilizaţii, fiecare caracterizate prin particularităţile ei administrative, 

economice, religioase şi culturale, odată cu care au evoluat şi s-au schimbat în timp posibilităţile şi 

obiceiurile alimentare.  

Natura şi tipul alimentaţiei au suferit transformări remarcabile odată cu progresul speciei 

umane, distanţa şi diferenţele înregistrate între modul de hrănire al omului primitiv şi cel al omului 

contemporan fiind la fel de importante ca şi cele ce caracterizează oricare alte aspecte ale evoluţiei 

umane între aceste două etape extreme. Similar cu multe alte privinţe alimentaţia omului a 

înregistrat progrese, dar uneori şi tendinţe nefavorabile de evoluţie, odată cu trecerea dintr-o etapă 

istorică în alta. 

Alimentaţia joacă un rol important în promovarea şi menţinerea stării de sănătate de-a 

lungul întregii vieţi, o dietă nesanogenă jucând un rol important în determinismul a numeroase boli 

cronice cu incidenţă şi prevalenţă în creştere alarmantă în civilizaţia actuală, precum sunt 

obezitatea, diabetul zaharat tip 2, bolile cardiovasculare, cancerul, osteoporoza şi bolile dentare. 

Potrivit celor mai recente date emise de Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS), principalele 
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cauze de mortalitate în lume sunt legate de alimentaţia nesănătoasă: 14 milioane de decese sunt 

cauzate anual, la nivel global, de o alimentaţie incorectă şi dezechilibrată.  

Mezelurile, cârnaţii, conservele, produsele de patiserie preambalate, dulciurile, produsele 

fast-food, alimentele semipreparate congelate, sucurile cu si fara acid, snacksurile sarate sunt doar 

cateva dintre alimentele procesate pe care le regasim în supermarketuri şi pe care, din păcate, unii 

dintre noi, le cumpărăm fără să stăm pe gânduri. 

În general, alimentele procesate sunt alimente care au fost gătite, conservate, congelate, 

deshidratate şi ambalate. Cea mai simplă modalitate de a recunoaşte dacă un aliment este sau nu 

procesat este să verifici eticheta produsului: cu cât lista ingredientelor va fi mai lungă, cu atât 

alimentul respectiv este mai procesat. Ingredientele pe care nu le poţi recunoaşte în lista de pe 

ambalaj sunt tot felul de substanţe care “ţin în viaţă” alimentele procesate: aditivi, coloranţi 

alimentari, E-uri, uleiuri rafinate, grăsimi artificiale, conservanţi, îndulcitori artificiali etc. Aceste 

substanţe cresc perioada de valabilitate a produselor, le “colorează” atrăgător şi îmbunătăţesc 

considerabil gustul. Ce bine ar fi dacă toate aceste calităţi n-ar avea şi consecinţe asupra sănătăţii! 

Din păcate însă, substanţele adăugate celor mai multe alimente procesate sunt foarte periculoase şi 

pot duce, în timp, la unele dintre cele mai înfiorătoare boli: obezitate, diabet, boli de inimă şi chiar 

şi cancer. Voi prezenta în continuare unele dintre cele mai periculoase substanţe întâlnite în 

alimentele procesate şi afecţiunile de care sunt răspunzătoare. 

1. Coloranţii artificiali 

Sunt orice vopsea, pigment sau substanţă sub formă de lichid, pastă, gel sau pudră şi au culori 

diferite: albastru, roz, galben, verde; provin din cărbune şi petrol şi dau culoare produselor cărora 

le sunt adăugaţi (bomboane, băuturi, cârnaţi, produse de patiserie etc.). Cele mai întâlnite afecţiuni 

pe care le produc coloranţii artificiali sunt: alergii ale pielii, dureri de cap, astm, oboseală, 

hiperactivitate, probleme digestive şi mai rău: multiple tipuri de cancer. 

2. Potenţiatorii de aromă 

Sunt combinaţii de substanţe chimice care imită gustul natural. Mulţi dintre aceştia se numesc 

esteri şi sunt adăugaţi diferitelor produse ca să aibă gust de portocale, banană, caramel, vanilie etc. 

Potenţiatorii de aromă înşiraţi pe ambalajul produselor au denumiri ciudate: amyl acetat, benzyl 

acetat, borneol, carvacrol, iar lista însumează sute de astfel de substanţe. Sunt legate de reacţii 

alergice, eczemă, astm, dermatite, indigestii, dureri în piept, probleme respiratorii şi circulatorii 

etc. 

3. Îndulcitorii artificiali 

http://www.andreearaicu.ro/sanatate/nutritie/ghid-de-nutritie/carnea-procesata-scurteaza-viata-prematur-afla-mecanismul
http://www.andreearaicu.ro/sanatate/nutritie/regimul-vegetarian/cele-mai-indicate-surse-de-calciu-pentru-vegetarieni
http://www.andreearaicu.ro/sanatate/nutritie/ghid-de-nutritie/ce-sunt-alimentele-procesate-si-de-ce-trebuie-sa-le-eviti
http://http/www.andreearaicu.ro/sanatate/nutritie/ghid-de-nutritie/solutii-alternative-contra-poftei-de-dulciuri
http://www.andreearaicu.ro/sanatate/trup-si-suflet/tendinte/durerile-de-cap-pot-fi-controlate-natural-prin-aromoterapie
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Sunt obţinuţi din chimicale foarte procesate. Sunt folosiţi pentru a îndulci alimentele fără a le 

adăuga calorii suplimentare. Pot provoca următoarele afecţiuni: aspartamul: dureri de cap, 

anxietate, probleme de vedere, dureri abdominale; acesulfam K: dureri de cap, fluctuaţii ale stării 

de spirit, posibil cancer; zaharina: probleme ale pielii, stări de greaţă, diaree; sucraloza: dureri de 

cap şi musculare, crampe, iritaţii ale pielii, ameţeli. 

4. Conservanţii 

Sunt compuşi chimici (naturali sau artificiali) care sunt adăugati alimentelor pentru a le creşte 

termenul de valabilitate. Conservanţii sunt, de fapt, E-uri (BHA, BHT, benzoate de sodiu, nitrit de 

sodiu, galat de propil, bromat de potasiu, glutamat monosodiu etc.) şi sunt întâlniţi într-o mulţime 

de produse de la pâine, dulciuri, sucuri, vin, fructe uscate, margarină, brânză etc. Pot afecta 

echilibrul estrogenului în organism, pot provoca dermatite, hiperactivitate, înroşirea pielii, dureri 

de cap, astm, urticarie, indigestie şi cancer. 

5. Uleiurile hidrogenate 

Sunt uleiuri ai căror acizi graşi au fost transformaţi chimic astfel ca să le crească durata de 

valabilitate şi ca să nu râncezească. Cu cât uleiul este mai solid, cu atât este mai hidrogenat (ulei de 

palmier, ulei de soia, margarină). Uleiurile hidrogenate nu sunt altceva decât grăsimi create chimic, 

ce sunt mult mai ieftine decât cele naturale, fiind folosite în alimentele procesate. Conţin cantităţi 

mari de grăsimi trans care cresc colesterolul rău şi îl micşoreaza pe cel bun, ducând la apariţia 

bolilor de inimă. 

Alimentația este fără îndoială obiceiul care influențează cel mai mult sănătatea oamenilor. 

De aceea depinde de fiecare dintre noi să revenim la obiceiuri sănătoase în detrimentul alimentației 

moderne formată din produse semipreparate, preparate cu un conținut mare de adaosuri de gust, de 

conservare, prin revenirea la o alimentație tradițională cu alimente preparate în casă, naturale, 

ecologice și fără prea multe adaosuri. 
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http://www.andreearaicu.ro/frumusete/sfaturi/ocoleste-alimentele-care-dauneaza-pielii-tale
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CE IMPORTANŢĂ ACORDĂM ETICHETEI / RECLAMELOR ÎN 

ALEGEREA UNUI PRODUS? 

- STUDIU DE SPECIALITATE- 

 

Prof.  Şargu Rodica  

Liceul Tehnologic „Ion Bănescu” Mangalia-Constanţa 

 

1. Introducere 

În perioada anilor 500 î.e.n., comercianţii egipteni amplasau de-a lungul drumurilor publice 

bucăţi de stâncă în care erau sculptate diverse mesaje în scopul informării călătorilor în legătură cu 

produsele sau serviciile oferite. În perioada medievală au apărut noi forme de publicitate, simplă, 

dar eficientă: aşa-numiţii "strigători". Aceştia erau angajaţi de către comercianţi pentru a lăuda prin 

strigăte calităţile mărfurilor. Aceşti "strigători" sunt predecesorii crainicilor moderni care difuzează 

reclame radio sau TV. 

Începând cu 1453, odată cu inventarea presei tipografice de către Johann Gutenberg, 

tipografii, şi mai târziu comercianţii, încep să utilizeze mici "fluturaşi" pentru a-şi promova 

produsele. Aproximativ 300 de ani mai târziu, Benjamin Franklin a făcut reclamele mai atractive 

tipărind titlurile cu litere mai mari. 

2. Scopul, obiectivele, ipotezele şi eşantionul cercetării 

I. SCOPUL CERCETĂRII: - cercetarea importanţei pe care o acordă diverse categorii de 

cumpărători informaţiilor cuprinse în eticheta/reclama unui produs alimentar 

II. OBIECTIVELE CERCETĂRII: 

O1 – identificarea procentului în care elevii şi adulţii consultă sau nu eticheta unui produs 

alimentar înainte de a-l cumpăra 

O2 - identificarea măsurii în care informaţia cuprinsă în etichetă influenţează decizia de 

achiziţionare 

O3 - identificarea măsurii în care reclama comercială influenţează cumpărătorii în decizia 

de achiziţionare a unui produs alimentar 

III. IPOTEZE DE LUCRU: 

Ipoteză generală: 
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 Majoritatea adulţilor şi foarte puţini dintre tinerii de 15-19 ani se informează cu privire la 

provenienţa/compoziţia/importanţa unui produs alimentar înainte de a-l cumpăra 

Ipoteză derivată: 

 Produsele alimentare intens şi atractiv promovate prin campanii publicitare sunt mai degrabă 

achiziţionate, chiar dacă sunt deficitare sub anumite aspecte sau nu reprezintă o necesitate 

IV. METODOLOGIA ŞI EŞANTIONUL: 

În cercetarea de faţă am utilizat ca metode: interviul, chestionarul şi sinteze de informaţii 

cuprinse în documentele unui centru comercial, cu scopul de a obţine o imagine cât mai fidelă 

asupra comportamentului tinerilor şi adulţilor la cumpărături. 

Interviul a fost realizat cu persoane de vârste diferite, într-un cadru informal, în timpul 

liber. Discuţia s-a referit la frecvenţa cu care sunt achiziţionate anumite produse alimentare în 

defavoarea altora, la timpul alocat consultării etichetei produsului respectiv, la factorii care intervin 

în alegerile produselor alimentare achiziţionate. 

Investigaţia cantitativă s-a realizat prin intermediul unui chestionar aplicat online, adresat 

unui eşantion de 40 de elevi din clasele IX/XII din Liceul Tehnologic „Ion Bănescu” Mangalia, 

respectiv unui grup de 20 adulţi având profesii diferite. Chestionarele au fost administrate sub 

protecţia anonimatului.  

3. Concluzii obţinute în urma interpretării datelor 

Scopul cercetării a fost de a confirma sau infirma supoziţia referitoare la comportamentul 

diferit al adulţilor, respectiv adolescenţilor atunci când cumpără un produs alimentar 

(comportament predominant nepăsător al adolescenţilor şi în general mai responsabil al adulţilor). 

21 % dintre repondenţi declară că citesc „rareori” eticheta produsului alimentar, 22 % 

citesc eticheta „de obicei” şi doar 5 % verifică „mereu” cel puţin o informaţie înscrisă pe etichetă. 

Dintre cei care citesc mereu eticheta, 4 sunt adulţi, ceilalţi sunt adolescenţi. Principala informaţie 

căutată pe eticheta produsului este termenul de valabilitate – 63% din cei care au completat 

chestionarul sunt interesaţi de acest termen. Doar pentru 8 % contează cine este producătorul, în 

timp ce 18% se interesează de mai multe informaţii: termen de valabilitate, compoziţie, valoare 

energetică. 

Verificarea termenului de valabilitate este urmată de selecţia produselor vizate. Astfel, 61% 

din persoane au renunţat să mai cumpere un produs pentru că termenul de valabilitate era depăşit. 

Există şi cumpărători care examinează eticheta mai minuţios: 35% din cumpărători sunt încă mai 
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exigenţi, resping un anumit produs care are termen de garanţie valabil, dar prea apropiat. 22% 

dintre cei care fac acest lucru sunt adolescenţi şi 78% adulţi.  

Consumatorii români trebuie să ştie că produsele alimentare preambalate trebuie să 

respecte normele de etichetare, de prezentare şi de publicitate stabilite în privinţa lor, menţionate în 

Directiva 2000/13/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 20 martie 2000. Aceste norme 

sunt armonizate în cadrul Uniunii Europene pentru a permite consumatorilor europeni să aleagă în 

cunoştinţă de cauză precum şi pentru a elimina obstacolele care pot împiedica libera circulaţie a 

produselor alimentare şi condiţiile de concurenţă inegale. 86 % dintre cei chestionaţi consideră 

binevenită această „uniformizare”, pentru că le permite să facă anumite comparaţii între produse 

similare şi apoi să aleagă. Restul de 14%, exclusiv adolescenţi, apreciază că ar trebui lăsat la 

decizia producătorilor ce tip de informaţii să noteze pe eticheta produsului. 

Jumătate din numărul adolescenţilor (55%) şi majoritatea adulţilor care au răspuns 

menţionează că nu au cumpărat niciodată un produs alimentar doar pentru că au fost impresionaţi 

de etichetă. Există totuşi persoane care fac acest lucru (45%), chiar dacă „foarte rar”. 86% dintre 

aceştia sunt elevi.  

În faţa reclamelor la un anumit produs alimentar, un număr destul de mare - 41% dintre 

repondenţi - se declară „rezistenţi”: nu pot fi convinşi de o reclamă să cumpere acel produs. Dintre 

aceştia, 69% sunt adolescenţi, ceea ce indică faptul că dulţii sunt mai degrabă influenţabili. Pentru 

cei care se lasă influenţaţi, cel mai puternic impact îl are aspectul produsului în reclama respectivă 

– 53%. Fondul muzical, respectiv actorii care joacă în reclamă nu au un rol decisiv în stimularea 

cumpărătorilor: doar 2%, respectiv 4% din repondenţi se lasă impresionaţi de aceste aspecte. 

35% dintre cei chestionaţi văd publicitatea ca o modalitate de manipulare a viitorilor 

cumpărători, iar 49% o consideră o strategie de atragere a clienţilor, utilă atât comerciantului cât şi 

clientului. Restul de 16% cred că publicitatea foloseşte doar la informarea clienţilor. 

La întrebarea: „Aţi cumparăt vreodată produse alimentare recomandate prin reclame 

audio/video?” au răspuns „da” 55% din cei chestionaţi. Dintre aceştia, aproape 14 procente sunt 

adulţi, restul sunt adolescenţi. 

Pentru sprijinirea ipotezei de cercetare, am folosit în completare un set de informaţii 

furnizate de coordonatorul unui centru comercial. Din acestea reiese fără echivoc influenţa pozitivă 

pe care reclama o are asupra vânzărilor produselor alimentare şi nealimentare: grafice de vânzări 

comparative, referitoare la un acelaşi produs, „aflat în ofertă”, respectiv „aflat la raft în vânzare”, 

scot în evidenţă diferenţe chiar şi de câteva ori mai mari. 
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 Discuţiile libere purtate în timpul liber cu adolescenţi de diferite vârste au arătat că în general 

aceştia sunt tentaţi să cumpere produse recomandate prin reclame audio/video, chiar dacă nu au 

totală încredere în calităţile promovate în spotul respectiv. 

Metodele de cercetare folosite au confirmat atât ipoteza generală, cât şi ipoteza derivată. 

 

Bibliografie: 
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CE  CONŢINE O ETICHETĂ ŞI CUM PUTEM FI PĂCĂLIŢI DE 

STRATEGIILE DE MARKETING 
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Liceul Tehnologic “Ion  Bănescu“ Mangalia-Constanţa 

 

   Te uiţi vreodată la etichetele de pe produsele pe care le cumperi? Acestea par tot mai mari în 

fiecare an şi conţin liste lungi cu informaţii din ce în ce mai greu de descifrat. Iată de ce în UE 

există reguli cu privire la ce trebuie să conţină etichetele. 

   Etichetele ne spun care este termenul de valabilitate al produselor, cum trebuie să le păstrăm sau 

să le utilizăm şi, cel mai important, ce conţin. 

E bine de ştiut: 

 Toate ingredientele, inclusiv aditivii alimentari şi apa (peste o anumită cantitate) trebuie să fie 

menţionate pe etichetă, în ordinea descrescătoare a greutăţii. 

 Dacă produsele conţin ingrediente sau substanţe care pot provoca o reacţie alergică, acest lucru 

trebuie să fie clar menţionat pe etichetă. 

 Elementele de pe etichetă referitoare la nutriţie includ informaţii cum ar fi numărul de calorii şi 

cantitatea de proteine, carbohidraţi, grăsimi, fibre şi sodiu din produsul respectiv. Acestea nu sunt 

obligatorii decât dacă se face o afirmaţie referitoare la energia (caloriile) sau la substanţele 

nutritive ale produsului, sau dacă sunt adăugate vitamine şi minerale. 

http://www.wikipedia.org/
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 Imaginile de pe etichetă trebuie să corespundă realităţii. Un iaurt la a cărui fabricare s-au folosit 

arome artificiale în loc de zmeură nu poate avea pe etichetă o imagine cu acest fruct! 

 Nu uita să verifici indicaţiile referitoare la modul de utilizare şi termenul de valabilitate. 

 Şi, în sfârşit, eticheta trebuie să indice în mod clar detaliile de contact ale producătorului sau ale 

comerciantului, astfel încât să poţi obţine mai multe informaţii despre produs sau să poţi face o 

plângere. 

   În goana lor după profit procesatorii de carne au transformat unele  produse în adevărate bombe 

alimentare care pot atenta la sănătatea noastră.  

   Ziarul GÂNDUL publică în acest sens un articol realizat cu ajutorul unor specialişti ai Autorităţii 

Naţionale pentru Protecţia Consumatorului (ANPC) şi al Directorului Institutului de Cercetări 

Alimentare, prof. dr. Gheorghe Mencinicopschi. 

Ce conţin unele produse din carne 

     Românii consumă anual circa 9-10 kg de mezeluri, potrivit reprezentanţilor Asociaţiei Române 

a Cărnii. Din totalul vânzărilor de mezeluri, ponderea cea mai mare o deţin salamurile, cu 40%, 

urmate de cârnaţi şi crenvurşti, cu 20% şi parizer, cu 15%. 

   Din dorinţa ca alimentele, în special carnea şi preparatele din carne, să aibă un aspect mereu 

fraged şi un termen de valabilitate cât mai mare, mulţi producători aleg să folosească potenţiatori 

de gust şi aditivi alimentari care ajută la menţinerea aspectului proaspăt. Mai mult, medicii 

nutriţionişti afirmă că unii producători adăugă şorici, apă, grăsime şi tendoane, în cantităţi mai 

mari decât ingredientul de bază, carnea. 

   Aspectul este sesizat şi în raportul de activitate al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia 

Consumatorului (ANPC), potrivit căruia o mare parte dintre alimentele vândute în comerţ nu 

respectă normele de etichetare şi de conformitate impuse de legislaţia în vigoare. 

   În plus, deşi conform etichetei, carnea este ingredientul principal al multor preparate, analizele 

de laborator realizate de cei de la ANPC arată că aceste alimente conţin resturi de ţesut muscular. 

Produse ca parizerul, crenvurştii, salamul de vară aveau un conţinut de proteine mai mic cu 2% 

faţă de prevederile legale, semn că la prepararea lor s-a folosit foarte puţină carne. De exemplu, un 

parizer de curcan conţinea de fapt emulsie de şorici şi slănină de porc, iar un crenvurşti de curcan 

avea 60% carne porc şi 15 % curcan. 

   Datele ANPC arată că în 2010 au fost prelevate 367 de probe de la diferite produse alimentare, 

inclusiv preparate din carne şi s-a constatat că la 39,8% dintre probele examinate nu s-au respectat 

prevederile legale în vigoare. 
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Proceduri de falsificare.  Industria alimentară din mileniul III pune mult accent pe felul în care 

arată un preparat şi mai puţin pe calitatea nutritivă a acestuia. Nerespectarea reţetelor tradiţionale 

duce la apariţia falsurilor, care invadează tot mai mult domeniul alimentar, avertizează specialiştii.            

Reprezentanţii procesatorilor de carne spun că în domeniu există încă din 2006 norme clare de 

comercializare, care stabilesc parametrii de calitate obligatorii, indicând printre altele cantităţile de 

apă, grăsimi, colagen şi aditivi admise. 

    Unii producători depăşesc însă cantitatea de grăsime sau apă, unii nu scriu pe etichetă faptul că 

produsul conţine MSM (carne procesată mecanic), cunoscut anterior sub denumirea de MDM. 

   Directorul Institutului de Cercetări Alimentare, prof. dr. Gheorghe Mencinicopschi, a realizat 

pentru ziarul Gândul o listă a celor mai întâlnite practici de falsificare a cărnii şi produselor 

derivate. 

  Carnea de calitate superioară este înlocuită cu carnea de calitate inferioară. "Carnea este 

substituită cu MDM - carne dezosată mecanic, care are o valoare biologică scăzută. În plus, această 

tocătură din resturi de tot felul, precum tendoanele, are proteine de slabă calitate", indică medicul 

nutriţionist. 

 Adăugarea de condimente şi aditivi alimentari care au capacitatea de a masca carnea 

alterată. "Odată ce aceste E-uri sunt adăugate, carnea alterată este prelucrată şi folosită la 

obţinerea altor produse", mai spune specialistul. 

 Carnea de porc este amestecată cu carne de măgar, nutrie, cal, dar şi de la alte specii 

necomestibile, precum pisică sau câine. "Fiecare ingredient trebuie menţionat pe etichetă. Există 

cazuri în care producătorii nu menţionează originea cărnii", completează nutriţionistul.  

 Cârnaţii, mezelurile, salamurile şi jambonul sunt adesea falsificaţi. Aceştia au în compoziţia 

lor şorici, grăsime, tendoane, urechi, stomace - ingrediente care nu au ce căuta în cantităţi mari. 

 Carnea sau preparatele de carne conţin aditivi alimentari pentru reţinerea apei, printre care 

se numără guma caragenan - cunoscută şi sub numele de E 407, coloranţi precum E 120 - cunoscut 

şi sub numele de carmin, amidon şi soia. "Amidonul este o asociere nerecomandată cu proteinele 

animale, deoarece împiedică digestia acestora, stimulând balonarea şi procesele de putrefacţie 

colonice care cresc riscul de cancer de colon. Această asociere a proteinei animale cu amidon şi 

grăsimi animale accelerează şi apariţia supraponderalităţii şi obezităţii. Diabeticii trebuie să ia în 

considerare amidonul conţinut în astfel de produse", precizează medicul. 
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 Înlocuirea proteinei din carne cu proteina vegetală este o altă procedură de falsificare a 

preparatelor din carne. "Salamul de vară, cârnaţii, parizerul, carnea tocată, pasta de mici, slănina, 

costiţa sunt cele mai frecvente alimente care sunt supuse acestei proceduri", 

Lista ingredientelor de evitat 

 În majoritatea mezelurilor, găseşti mari cantităţi de grăsime. "Grăsime multă, şorici mult, foarte 

multe grăsimi satuarate care ne îngraşă şi cresc nivelul colesterolului.    

 Un alt ingredient de bază este apa. Pentru ca apa să poată fi folosită în cantităţi mari în mezeluri 

este nevoie de un gelifiant, caragenanul, cunoscut şi sub numele de E 407. "Este un extras din alge 

marine, care reţine apa şi tu cumperi, astfel, apa la preţul cărnii. Există studii noi care arată că E 

407 ar putea fi responsabil pentru apariţia cancerului colorectal".  

 Carnea MDM sau carnea dezosată mecanic este prezentă în multe dintre mezeluri. "Această 

tocătură din resturi de tot felul, precum tendoanele, are proteine de slabă calitate. În unele ţări 

europene, ea nu poate fi folosită decât în fabrica în care a fost produsă, ea nu poate fi congelată şi 

trimisă din loc în loc aşa cum se întâmplă în România,. 

 Nitritul şi nitratul de sodiu, E 250 şi E 251, împiedică dezvoltarea bacilului botulinic şi dau 

mezelurilor o culoare rozalie, apetisantă. "Pot duce însă la formarea nitrozaminelor care sunt 

cancerigene. 

 Monoglutamatul de sodiu, E 621, are capacitatea de a face mâncarea irezistibilă, însă şi toxică, 

apreciază specialiştii în nutriţie.  

    Şi producătorii de cosmetice ne întind adevărate capcane numite “ Instrumente de marketing“. 

Iată un studiu referitor la produsele cosmetice realizat de revista “Unica”.    

Cum ne mint producătorii de cosmetice. 

   Pentru a te convinge să foloseşti anumite cosmetice, producătorii pot folosi o serie de termeni 

care de fapt nu înseamnă... mai nimic. Iată ce trebuie să ştii ca să nu te laşi păcălită! 

   Vânzarea, etichetarea, testarea şi promovarea produselor cosmetice nu sunt la fel de strict 

reglementate ca în cazul medicamentelor. Aşa se face că producătorii pot folosi termeni pompoşi, 

trecuţi cu scris mare pe ambalaj, astfel încât fiecare produs cosmetic să pară perfect. 

  De fapt, aceşti termeni sunt doar instrumente de marketing în capcana cărora cad multe din noi. 

Dermatologul Donald Belsito, citat de Healthline, ne învaţă să ne ferim de aceste capcane. Iată 

care sunt termenii-capcană şi ce înseamnă ei de fapt. 

 Natural, 100% natural. Teoretic, înseamnă că produsul conţine numai substanţe extrase din 

plante. Însă folosirea termenului de “natural” nu este reglementată de nici o lege, nici în SUA, nici 
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în UE. Orice producător poate trece acest termen pe un ambalaj cosmetic fără a fi nevoit să 

dovedească dacă este adevărat sau nu. În plus, chiar presupunând că afirmaţia este adevărată, 

substanţele benefice se extrag din plante printr-o procesare chimică. 

 Tehnologie patentată, substanţă patentată. Teoretic, înseamnă că acel produs poate face ceva ce 

niciun alt produs nu a reuşit vreodată. Practic, substanţa “patentată” poate apărea şi în alte 

cosmetice, doar că producătorul respectiv a obţinut patentul pentru a o folosi în alt scop. De 

exemplu, o substanţă folosită de ani de zile pentru hidratare, a fost acum patentată drept agent 

antirid. 

 Non-comedogenic. Teoretic, înseamnă că produsul cosmetic respectiv nu astupă porii, deci nu 

provoacă puncte negre sau puncte albe, numite ştiinţific „comedoame”. Folosirea acestui termen, 

„non-comedogenic”, nu este reglementată prin nicio lege, astfel că orice producător îl poate trece 

pe ambalajele sale. El poate testa crema pe faţa a 20 femei cu ten normal, după care o declară 

„non-comedogenică”. Dar dacă ai pielea grasă sau predispusă la acnee, există posibilitatea ca acel 

produs să-ţi provoace totuşi puncte negre. 

 Testat clinic, dovedit clinic. Aceste expresii te fac să crezi că produsul este aproape ca un 

medicament pentru tenul tău. De fapt, testele clinice la care se fac referire probabil că au fost 

realizate chiar de producător, şi nu de un organism independent, deci nu pot fi imparţiale. În plus, 

multe din aceste teste sunt realizate pe un număr prea mic de subiecţi pentru putea fi de încredere. 

 Hipoalergenic. Multe din noi cred că au pielea sensibilă, aşa că acest termen ne atrage, mai ales 

când îl vedem pe ambalajul unei creme de faţă. Din nou, folosirea lui nu este în niciun fel 

reglementată, deci producătorii îl pot atribui oricărei creme sau loţiuni. Termenul de 

“hipoalergenic” înseamnă ce vrea producătorul să însemne, de obicei înseamnă că produsul conţine 

mai puţini alergeni, dar există oricând riscul să apară o reacţie neprevăzută. 

 Detoxifiant. Termenul se întâlneşte pe ambalajul unor măşti de faţă, loţiuni tonice etc. De obicei, 

înseamnă că produsul conţine antioxidanţi, care previn efectele radicalilor liberi asupra pielii. De 

fapt, antioxidanţii sunt de obicei în cantităţi prea mici pentru a fi eficienţi. Asta dacă sunt... pentru 

că nici termenul de „detoxifiant” nu se foloseşte după o anumită lege. 

 Fără parabeni. Deşi studiile cele mai recente au arătat că parabenii nu sunt atât de periculoşi pe 

cât se credea, majoritatea femeilor nu au uitat ştirile alarmiste de acum câţiva ani. Aşa că 

producătorii de cosmetice se folosesc de teama lor pentru a-şi promova produsele. De fapt, un 

produs fără parabeni nu este neapărat mai bun.  
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 Fără alcool. Înseamnă că un produs nu conţine etanol (sau alcool etilic), însă în cosmetică se 

folosesc şi alte tipuri de alcool, unele putând fi iritante. 
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  Din punct de vedere chimic, produsele alimentare sunt constituite din substanţă uscată (SU) 

şi apă. În componenţa substanţei uscate intră substanţe anorganice, (minerale) şi substanţe 

organice (SO) reprezentate de proteine, lipide (grăsimi), şi glucide; în afara acestor macro-

componente, în mod curent sunt evidenţiate o serie de substanţe care, din punct de vedere chimic 

fac parte din substanţele organice amintite dar datorită importanţei lor sunt determinate/analizate 

distinctiv: vitamine, enzime, acizi organici şi altele.  

În funcţie de provenienţa lor, componentele unui produs alimentar pot fi:  

 -substanţe originare (native), care se găsesc în mod natural în materiile prime şi care în general 

sunt cunoscute şi controlabile;  

 -substanţe adăugate, reprezentate de regulă de aşa numiţii aditivi alimentari; adăugarea lor se 

face în scop tehnologic, nutriţional sau comercial, fiind admise în anumite doze şi la anumite 

categorii de produse, conform standardelor sau altor reglementări în domeniu; sunt substanţe 

controlabile, cunoscându-se cu exactitate ce produs a fost adăugat şi în ce cantitate.   

-contaminanţi - substanţe străine produsului normal, care îi afectează negativ calitatea şi 

îndeosebi inocuitatea (calitatea produsului de a nu fi periculos pentru organism, de a fi 

inofensiv/sigur); sunt substanţe ajunse de regulă accidental în materii prime sau 

produse micotoxine, substanţe eliberate din utilaje sau ambalaje, substanţe medicamentoase, 

substanţe din aer cum ar fi: emisii de gaze, metale grele, pulberi etc.); unele dintre aceste substanţe 
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se pot forma în procesele de degradare/alterare a produselor. De menţionat că există standarde şi 

reglementări care precizează nivelul maxim admis de astfel de substanţe.  

Apa şi rolul său în stabilirea calităţii produselor alimentare 

Apa reprezintă un component important al produselor alimentare de origine vegetală şi 

animală. 

Ea se găseşte în proporţii foarte variabile (0,1...peste 95 %) în toate produsele alimentare. 

Astfel: zahărul conţine 0,1-0,15 % apă; untura, untul topit: sub 1 % (dar untul de masă are 15-40% 

apă); produsele deshidratate (uscate artificial): 2-5 % (ex. lapte praf, praf de ouă etc.); seminţele 

(cereale, leguminoase, oleaginoase): 10-15 %; pâinea: 25-45 %; carnea şi preparatele din carne: 

55-75 %; legumele şi fructele: 65-95 %; laptele, berea: 87-90 %; ceaiurile, băuturile răcoritoare: 

95-98 % apă etc. 

Apa din produsele alimentare are ca surse de provenienţă materiile prime, vaporii 

din atmosferă şi adaosurile tehnologice. În procesele tehnologice trebuie folosită apă potabilă, care 

să întrunească anumite condiţii precum: să fie incoloră, inodoră, relativ insipidă, clar transparentă, 

fără substanţe toxice şi bacterii patogene, cu un conţinut admis de impurităţi (inclusiv săruri 

minerale, gaze dizolvate) şi microorganisme. 

Apa influenţează direct calitatea produselor, atât prin cantitate cât şi prin starea în care se 

găseşte; în produsele alimentare apa se găseşte în stare liberă şi în stare legată. 

Având rolul de a dizolva în masa ei celelalte substanţe chimice, apa reprezintă un mediu 

nutritiv necesar activităţii enzimelor bacteriene. De aceea, conţinutul în apă al produselor 

alimentare este urmărit şi precizat în standarde, ca element esenţial în funcţie de care sunt stabilite 

condiţiile şi durata de păstrare a alimentelor. 

De asemenea, conţinutul în apă influenţează percepţia consumatorului faţă de unele 

caracteristici ale produselor (ex: prospeţime). 

Conţinutul în apă (respectiv, în substanţă uscată - prin diferenţă) este un indicator de 

calitate, îndeosebi pentru produsele la care corectarea umidităţii la valori optime este posibilă şi 

necesară (ex. cereale, brânzeturi, preparate din carne, produse zaharoase etc) 

Pentru organismul uman apa este indispensabilă (vitală), îndeplinind diverse roluri precum: 

solvent şi mediu transportor (permite absorbţia substanţelor solubile şi eliminarea unor produşi 

metabolici); participă la numeroase reacţii biochimice; rol în termoreglare; rol de lubrifiant 

(ex: lichidul sinovial); rol de protecţie (ex.lacrimi) etc. 

Substanţele minerale 
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Produsele alimentare conţin substanţe minerale în cantităţi variabile atât în ceea ce priveşte 

felul elementelor cât şi proporţia faţă de celelalte componente chimice. Substanţele minerale se 

găsesc în toate organismele vegetale şi în toate ţesuturile animale, rolul lor în metabolism fiind 

bine precizat. 

Deşi reprezintă doar cca. 6% din greutatea corpului omenesc, rolul lor în organism este 

foarte important, concretizându-se prin funcţii precum: 

-constituie suportul structural pentru schelet (îndeosebi Ca, P, Mg); 

-asigură menţinerea echilibrului acido-bazic în organism; 

-asigură presiunea osmotică specifică intra/extra celulară; 

-asigură excitabilitatea neuro-musculară 

-activează numeroase sisteme enzimatice etc. 

După proporţia/cantitatea în care se găsesc în organism substanţele minerale se clasifică în: 

-macroelemente (peste 100 ppm) : calciul (Ca), fosforul (P), magneziul (Mg), natriu (Na), potasiu 

(K), clor (Cl), sulf (S); 

-microelemente, numite şi oligoelemente (sub 100 ppm) : Fe, Cu, Co, Cr, Zn, Se, I, F, Mn, 

Mo etc. 

-ultramicroelemente (elemente de radioactivitate naturală, care se găsesc în ţesuturi în cantităţi 

infime): uraniu, radiu etc. 

Unele minerale pot fi toxice pentru organismul uman (As, Pb, Mo, Zn, Cu, F, Se, Hg) în 

condiţiile în care prezenţa lor depăşeşte anumite limite cantitative. 

Substanţele azotate 

Analiza chimică uzuală vizează determinarea totalităţii substanţelor cu azot din produsele 

alimentare, reunite sub denumirea de "proteină brută" (metoda Kjeldahl). 

Proteinele conţin în medie 16% N; determinarea conţinutului în proteină brută vizează în 

fapt, determinarea cantităţii de azot din proba analizată şi estimarea proteinei prin înmulţire cu 

factorul 6,25 (unui g de N îi corespund 100/16 = 6,25 g de proteină). 

Deşi proteinele sunt definite ca fiind substanţe organice cu azot (conţin obligatoriu C, H, O 

şi N), nu toţi compuşii azotaţi aflaţi în produsele alimentare sunt de natură proteică. 

Valoarea biologică a proteinelor unui aliment este dată de conţinutul în aminoacizi esenţiali 

şi de raportul dintre aceştia, prin comparaţie cu cerinţele organismului. Ca atare, conţinutul de 

aminoacizi şi structura acestora trebuie să reprezinte un factor principal de apreciere şi evaluare a 

calităţii produselor alimentare. 
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Se poate spune că sinteza proteică în organismul uman este practic continuă şi că aportul de 

aminoacizi trebuie să fie suficient, în special în ceea ce priveşte aminoacizii esenţiali. Necesarul 

zilnic minim de aminoacizi la om este apreciat la 44-56 grame, organismul având nevoie continuă 

de aminoacizi pentru a fabrica în fiecare secundă aproximativ 2,5 milioane de globule roşii, ca şi 

pentru a înlocui alte celule. 

Principalele funcţii ale proteinelor în organism sunt: 

-rol plastic: sunt constituenţi structurali ai celulelor, ţesuturilor, asigurând creşterea organismului; 

-rol energetic: atunci când aceste substanţe abundă, sau când hrana este săracă în lipide şi glucide, 

furnizează circa 4,1 kcal/g; 

-rol biologic activ : funcţia catalitică se manifestă prin aceea că intră în constituţia enzimelor şi a 

unor vitamine). 

La un anumit pH (specific), proteinele precipită (ex: coagularea cazeinei din lapte pentru 

producerea brânzeturilor). 

Proteinele pot fi denaturate sub acţiunea unor factori fizici (temperatură ridicată, radiaţii) sau 

chimici (acizi, baze, metale grele), reversibil sau - dacă acţiunea este puternică - ireversibil. 

În produsele alimentare proteinele se găsesc în proporţii variabile: 

-practic lipsesc în majoritatea băuturilor, cu excepţia berii şi a unor stimulente (energizante tip Red 

Bull care conţin alcaloizi de tipul cafeinei, taurinei etc.); 

-proporţii foarte mici (1-3 %) în tuberculi, rădăcini, legume, fructe; 

-proporţii reduse (8-15%) în seminţele de cereale (porumb, orez, orz, secara, grâu); 

-proporţii medii (20-30%) în seminţele de leguminoase (soia, fasole, mazăre); 

-proporţii ridicate în produsele de origine animală (în lapte 3,5-5% dar cca 20% în SU, în ouă cca 

13% dar cca 50% în SU, în carne 15-20% dar 40-60% în SU etc.). 

Lipidele (grăsimile) 

Lipidele sunt esteri ai alcoolilor cu acizi graşi. Ele sunt insolubile în apă, dar solubile în 

solvenţi organici (proprietate folosită pentru extragerea lor cu eter, benzen, acetonă etc., respectiv 

determinarea indirectă prinmetoda Soxhlet, ceea ce rezultă fiind "grăsime brută"). 

În funcţie de compoziţia lor chimică, lipidele se împart în: 

-lipide simple (formate din carbon, hidrogen şi oxigen): acizi, graşi, gliceride (esteri ai 

glicerolului,  îndeosebi trigliceride), steride (steroli, ex: colesterol), ceride etc. 

-lipide complexe (alături de C, H şi O mai conţin şi alte substanţe): fosfolipide (ex: cefaline, 

lecitine) etc. 

Lipidele îndeplinesc în organism mai multe funcţii: 
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au rol plastic (unii acizi graşi sau fosfolipide intră îi alcătuirea membranelor celulare şi a unor 

hormoni); 

-au rol energetic (9,5 kcal/g - cea mai mare valoare dintre substanţele organice); 

-sunt vectori pentru vitaminele liposolubile; 

-ţesuturile adipoase ajută la fixarea unor organe interne rinichi). 

În produsele alimentare, lipidele se găsesc în proporţii variabile: 

-proporţii reduse în legume, fructe (sub 1%, excepţie nuci, alune - cu peste 60%); 

-20-50% în seminţele de oleaginoase (soia, floarea soarelui, rapiţă, arahide etc.); 

-proporţii variate în produsele de origine animală (ouă 1-5%, lapte 2-7%, carne 245%, peşte 2-

25% etc.) 

În cazul în care produsele menţionate nu sunt păstrate în condiţii optime, grăsimea suferă 

transformări (procese de oxidare) cu formare de produşi care imprimă alimentelor gust şi miros 

neplăcut, ajungând în starede alterare (râncezire) şi devenind improprii consumului. 

Glucidele 

Sunt cele mai răspândite substanţe organice şi reprezintă componentul principal în substanţa 

uscată a produselor vegetale. În funcţie de complexitatea lor chimică, ele se clasifică în grupe şi 

subgrupe. 

Un alt sistem de clasificare împarte glucidele în două grupe: 

-fibre (sau celuloză brută): celuloză, hemiceluloză, lignină, pentozani, arabino-xilani; 

-substanţe extractive neazotate: amidon, zaharuri (hexoze, oligozaharide), glicogen. 

Monoglucidele sunt glucidele simple, practic formate dintr-o singură moleculă glucidică, ca 

de ex. glucoza, fructoza, galactoza. 

Glucoza este forma comună de utilizare a glucidelor în organism ca sursă de energie. Se 

găseşte în stare liberă în legume, fructe, boabe de cereale, făină, carne etc. 

Fructoza se găseşte ca atare în fructele coapte şi miere. 

Amidonul se prezintă sub formă de granule şi este alcătuit din amilopectină (în înveliş) şi 

amiloză (în interior); în prezenţa iodului şi a apei dă o culoare albastră ce dispare la cald şi reapare 

la rece; la microscop prezintă o granulaţie specifică plantei; la cald se cleifică. Amidonul se găseşte 

în proporţii ridicate în multe produse alimentare de origine vegetală: 6570% în grâu, 12-27% în 

cartofi, 50-60% în boabele de mazăre etc. 

În organism, glucidele au rol preponderent energetic (deşi valoarea lor energetică este de 

doar 4,2 kcal/g), deoarece au o pondere mare în alimentaţie. 
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În produsele alimentare glucidele se găsesc în proporţii variabile: 1-5 % în legume, 518 % în 

fructe, 50-85 % în seminţele de cereale şi leguminoase, 4-5 % în lapte (preponderent lactoză), sub 

1% în carne (preponderent glicogen), cca 1% în ouă. 

Vitaminele  

Sunt compuşi organici cu structură chimică variată, indispensabili vieţii omului. Prima 

vitamină a fost descoperită abia în anul 1911, când Cazimierz Funk a izolat din tărâţele de orz o 

substanţă care vindeca boala beri-beri şi care a primit denumirea de vitamină ("amină vitală") 

deoarece conţinea azot aminic şi se arăta indispensabilă vieţii (numită mai apoi tiamină sau 

vitamina Bi). 

Uzual, vitaminele sunt clasificate după solubilitatea lor în: 

- liposolubile: vitaminele A, D, E şi K (mai nou şi vit. F - acizii graşi esenţiali); 

- hidrosolubile (complexul de vitamine B şi vitamina C). 

În organism, vitaminele au rol funcţional, deoarece alături de enzime şi hormoni, fac parte 

din grupa catalizatorilor biologici, controlând diferite procese metabolice. 

Cerinţele zilnice ale omului variază în funcţie de vitamină şi individ, valorile medii fiind 

cuprinse între 0,2-5 mg/zi, cu excepţia vitaminei C, pentru care necesarul se ridică la 30-60 

mg/zi. 

Aportul vitaminic anormal determină tulburări specifice numite vitaminoze: avitaminoză în 

cazul lipsei totale a unei vitamine, hipovitaminoză în cazul insuficienţei unei vitamine sau 

hzpervitaminoză în cazul excesului unei vitamine; aceste tulburări afectează sănătatea, creşterea şi 

reproducţia. 

Conţinutul alimentelor în vitamine este foarte variabil. 

De precizat şi faptul că vitaminele sunt în general sensibile la oxidări, lumină şi temperaturi 

ridicate, dar stabilitatea lor diferă de la caz la caz. 

Pe lângă sursele naturale de vitamine, în prezent este extinsă la scară industrială producţia de 

vitamine de sinteză (pe cale chimică sau biotehnologică), ceea ce permite echilibrarea cu uşurinţă 

sau suplimentarea lor în hrană/alimente, conform cerinţelor sau scopurilor 

urmărite (ex. "margarina... cu 3-8-12 vitamine", diverse sucuri etc.) 

Enzimele 

Enzimele sunt substanţe organice de natură proteică, secretate de celula vie şi care au rol de 

biocatalizatori (iniţiază şi măresc viteza de desfăşurare a reacţiilor chimice intra sau extracelulare 

din organism de mii/milioane de ori). Caracteristic enzimelor este faptul că au specificitate de 
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acţiune, în sensul că o enzimă catalizează numai o anumită reacţie (de degradare sau de asociere) şi 

numai pentru o anumită substanţă pe care o recunoaşte chimic (denumită substrat). 

Ca orice catalizator, enzimele nu se consumă în reacţia chimică pe care o catalizează. 

Acţiunea lor este optimă la anumiţi parametrii de mediu (temperatură, pH), dar ca orice proteine 

sunt termolabile fiind denaturate la temperaturi înalte (de peste 100oC) şi de durată. 

Cele mai importante grupe de ezime sunt: 

  cu rol major în procesul de respiraţie celulară, realizând transferul de oxigen (oxidazele) şi 

hidrogen (hidrogenazele); de exemplu, catalaza, peroxidaza sunt indicatori de calitate 

microbiologică a laptelui, prezenţa lor indicând multiplicarea microorganismelor; 

 hidrolazele sunt enzime de digestie cu rol de scindare a macromoleculelor substanţelor nutritive 

complexe până la monomeri ce pot traversa peretele intestinal şi pot fi metabolizaţi; ele acţionează 

numai în prezenţa apei şi poartă numele substanţei pe care celulază, protează, lipază, amilază, 

pectinază etc.); 

 izomerazele sunt enzime care transformă un izomer în altul (de transformarea glucozei în 

fructoză). 

În produsele alimentare se întâlnesc numeroase enzime, activitatea lor manifestându- se cu 

diferite grade de intensitate, atât în timpul producerii, cât şi pe perioada păstrării lor. 
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IMPACTUL PUBLICITĂȚII ASUPRA COPIILOR/ADOLESCENȚILOR 

 

 

Prof. Tănase Cornelia  

Colegiul Economic Mangalia-Constanţa 

 

               De multe ori ni se întâmplă să cumpărăm un produs alimentar doar pentru că l-am văzut 

la televizor și să-l consumăm chiar daca nu ne era foame. Comunicarea verbală în publicitate 

trebuie să poată fi percepută, să tragă atenția și să poată fi înțeleasă fără dificultati. Argumentația 

centrală în vederea achiziționării produsului ar trebui sa fie cât se poate de clară. Cuvintele trebuie 

să exprime realitatea publicitară într-o manieră pozitivă. Dar până când toate acestea vor deveni 

parte a codului etic al publicității, noi vom cumpăra și consuma în continuare produse alimentare 

fără să știm ce conțin acestea cu adevărat. 

Conținutul publicității produselor alimentare destinate copiilor și adolescenților a rămas 

surprinzător de stabil în ultimii 30 de ani. Deși diferitele moduri de publicitate pentru copii există, 

televizorul a rămas cel mai predominant mod de atac al poftelor convingătoare. Începand cu anii 

1970, aproximativ 50% din reclamele de la televizor au fost dedicate publicității alimentare. 

Alimente nesănătoase, cum ar fi bomboanele din zahăr și prânzul la pachet luat pe fugă predomină 

în publicitate. Sunt relativ puține reclamele pentru produsele alimentare care se califică drept 

"sănătoase". Reclamele la mâncare implică mai ales distracția și fericirea ca să-și vândă produsele 

și nu descriu valoarea nutritivă. Ar trebui să conțină, mai degrabă, furnizarea de informații utile 

despre produs pentru cei care îl consumă, căci anunțurile care vizează copiii includ adesea 

informații neclare. 

În anii 1970, cercetătorul Earle Barcus a realizat un studiu despre publicitatea la televizor 

care are ca țintă copiii și a ajuns la concluzia că 64% din toate anunțurile erau legate de produsele 

alimentare. Aceasta tendință a avut loc relativ constant la sfârșitul anilor 1980 si 1990, când două 

alte echipe de cercetare au descoperit rezultate similare, cu excepția că anunțurile pentru jucării 

păreau să fi depășit categoriile de bomboane și gustări. Unul dintre aceste studii a estimat că 

persoanele tinere, în special copiii sunt expuși anual la 11000 de reclame televizate pentru 

mâncarea mai puțin nutritivă. Majoritatea produselor alimentare din publicitate sunt produse cu o 

cantitate uriașă de zahăr cum ar fi bomboanele gumate, bomboanele tari, prăjiturile, biscuiții și 

sucurile.   
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Cele mai recente studii cu privire la utilizarea mass-mediei de către copii și adolescenți au 

ajuns la concluzia că cei cu vârsta cuprinsă între 8 și 18 ani își petrec șase ore și jumătate pe zi 

uitându-se la televizor. Prea puțini mai lecturează o carte sau răsfoiesc o revistă ori un ziar. 

Televizorul rămâne mediul lor dominant, reprezentând o medie de aproape patru ore pe zi (inclusiv 

timpul petrecut pentru vizionarea filmelor pe video și DVD-uri). Deși a existat o ușoară scădere în 

ultimii ani a numărului copiilor care se uită la TV, timpul lor în fața ecranului a crescut ușor la 

nivel global, din cauza timpului petrecut pe computere și jocurile video. 

Din luna iunie 2009 Consiliul Român pentru Publicitate (RAC) este depozitarul Codului 

etic pentru publicitatea adresată copiilor referitoare la produsele alimentare. Astfel sesizările 

privind problemele tratate de acest Cod intră sub incidența RAC și sunt analizate de către acesta. 

        Principiile etice generale pentru publicitatea la produsele alimentare şi la băuturile 

răcoritoare sunt: 

-   comunicarea se va face întotdeauna în spiritul adevărului şi se va evita inducerea în eroare a 

 consumatorului; 

- practicile de publicitate se vor desfăşura doar cu respectarea legislaţiei naţionale, cea a Uniunii 

Europene, precum şi deciziile autorităţilor naţionale şi locale; 

- practicile de publicitate şi reclamă se vor desfăşura în spiritul respectului faţă de valorile etice ale 

societăţii; 

- publicitatea şi reclama nu vor submina în nici un fel demnitatea umană prin diminuarea şi 

discreditarea unor persoane sau grupuri de persoane datorită apartenenţei sociale, rasiale, etnice, 

religioase, sexului, vârstei, trăsăturilor fizice sau psihice, trăsăturilor de personalitate; 

- nu se vor folosi practici de publicitate prin care să se beneficieze de împrejurări şi situaţii nefericite 

care pot să apară în viaţa fiecărei persoane; 

- publicitatea nu va folosi vulgaritatea, violenţa verbală sau comportamentul ofensiv şi nemanierat în 

comunicare; 

- publicitatea va încuraja porţionarea adecvată şi va descuraja consumul în exces, inclusiv printr-o 

afişare corectă a porţionării; 

- publicitatea va încerca să promoveze un stil de viaţă activ şi o alimentaţie echilibrată şi nu va 

încuraja niciodată, în nici un fel, un stil de viaţă sedentar sau deprinderi  ce nu sunt în concordanţă 

cu o alimentaţie echilibrată; 

-   toate afirmaţiile referitoare la caracteristicile de gust, compoziţie, calităţi nutritive sau beneficii 

pentru sănătate vor fi conforme cu realitatea, iar prezentarea acestora se va face cu respectarea 

legislaţiei; 
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-  consumatorul are dreptul la confidenţialitatea informaţiilor despre propria persoană, fapt pentru 

care colectarea de informaţii personale, practicile de dezvăluire a acestora şi practicile de 

permission marketing  se vor desfăşura în concordanţă cu legile, regulamentele naţionale şi 

regulamentele de practică internă; 

-  publicitatea va folosi doar acele suporturi media care, prin caracteristicile şi valorile lor, plasează 

într-o lumină pozitivă marca şi produsele promovate. Publicitatea nu va folosi serviciile de 

promovare ale acelor vehicule media care folosesc strategii ce pot exploata violenţa, sexul sau care 

încurajează atitudini ofensive împotriva altora; 

- practicile de publicitate şi reclamă a produselor semnatarilor codului vor fi guvernate de principiul 

respectării valorilor prezentului Cod Etic. Menirea acestuia nu este însă aceea de a înlocui alte 

regulamente interne sau coduri cu prevederi mai restrictive, faţă de care cei care fac publicitate au 

angajamente anterioare. 

            Timpul petrecut în fața televizorului ridică două probleme de sănătate, prima fiind 

reprezentată de sedentarismul implicat de această activitate, iar a doua, de alegerea alimentelor. 

           Sedentarismul duce la dereglări în procesul de depozitare a grăsimilor și zahărului din 

organism, crescând riscul apariției bolilor cardiovasculare, a diabetului, a obezității, a 

osteoporozei. La nivel mondial, aproximativ două milioane de decese pe an sunt atribuite 

inactivității fizice, determinând Organizația Mondială a Sănătații să emită o avertizare asupra 

sedentarismului. Acesta este considerat a fi printre primele zece cauze de deces din lume. 

 Din comoditate, unele persoane preferă să "câștige" timp luând masa în fața televizorului. De 

aceea, când vine vorba despre obiceiuri alimentare, nu întotdeauna stomacul este cel care hotărăște 

când este momentul mesei, precum și ce și cât manâncă un om. Unul dintre factorii care 

influențează oamenii în luarea acestei decizii este reprezentat de reclamele din timpul programelor 

TV. 

           În urma unei analize nutriționale a alimentelor recomandate de reclamele difuzate în 84 de 

ore de programe TV din prime time și 12 ore de programe de sâmbătă dimineața, cercetătorii au 

ajuns la concluzia că, pe lângă excesul de zahăr, grăsimi, sare și colesterol, aceste alimente sunt 

extrem de sărace în calciu, potasiu, vitamina A, vitamina D și fibre. 

 Ca să mănânci sănătos, trebuie să fii informat cu privire la tot ceea ce ține de etichetele 

produselor și să alegi alimente cât mai proaspete și mai puțin modificate!  

Bibliografie: 
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INFLUENŢAT DE RECLAME ŞI AMBALAJE? 

 
 

Prof. Teodorescu Nicoleta 

Liceul Tehnologic „Ion Bănescu” Mangalia-Constanţa 

 

 

 Cu toţii suntem tentaţi să cumpărăm produsele mărcilor cărora li se face reclamă. Se 

consideră un semn de bunăstare, pentru un brand care are bani, să-şi facă reclamă la televizor, 

radio, pe internet, pe stradă cu ajutorul panourilor publicitare, flyerelor, pliantelor. De asemenea, 

sunt mărci care-şi fac reclamă doar pentru a-şi consolida imaginea, pentru a fi mai des în faţa 

ochilor consumatorilor. 

 Tot mai mult timp petrecut în faţa televizorului, sub falsa impresie a unei relaxări după o zi 

istovitoare, ridică două probleme de sănătate, prima este legată de sedentarismul implicat de 

această activitate, iar a doua de alegerea alimentelor în urma sau în timpul vizionării programelor 

TV. 

 Sedentarismul duce la dereglări în procesul de depozitare a grăsimilor şi zahărului din 

organism, crescând riscul apariţiei bolilor cardiovasculare, a diabetului, a obezităţii, a osteoporozei 

şi a cancerului de colon. La nivel mondial, aproximativ două milioane de decese pe an sunt 

atribuite inactivităţii fizice, determinând Organizaţia Mondială a Sănătăţii să emită o avertizare 

asupra sedentarismului. Acesta este considerat a fi printre primele zece cauze de deces din lume. 

Potrivit studiilor OMS, 60% din populaţia globului duce o viaţă sedentară. Tot OMS a 

anunţat, recent, că un sfert dintre romani sunt obezi, jumatate dintre ei având probleme de greutate 

mai mici sau mai mari.  

Din comoditate, unele persoane preferă să manânce în faţa televizorului sau calculatorului. 

De aceea, când vine vorba despre obiceiuri alimentare, nu întotdeauna stomacul este cel care 

hotărăşte când este momentul mesei, precum şi ce şi cât mănâncă un om. Unul dintre factorii care 

influenţeaza oamenii în luarea acestei decizii este reprezentat de reclamele din timpul programelor 

TV. Reclamele TV la produse alimentare îndeamnă la un consum mai mare de alimente 

comparativ cu necesarul zilnic de calorii. În medie, vizionăm şase reclame la alimente pe ora, dar 

acest lucru nu înseamnă că trebuie să mâncam tot ce vedem. Cu prima ocazie când vedeţi o 

reclamă TV la un aliment, nu va îndreptaţi spre frigider, ci luaţi o gumă de mestecat, spălaţi-vă pe 

dinţi sau faceţi câteva mişcări ca să vă dezmorţiţi. Veţi vedea că veţi fi mult mai în formăşi este 

foarte posibil să hotărâţi să plecaţi din faţa televizorului", a mai spus Gratton (absolvent al 
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Universităţii California, având diploma de studii ştiinţifice şi masterat în sănătate publică, 

responsabil cu nutriţia şi alimentaţia echipei de fotbal L.A. Galaxy, la care joacă si David 

Beckham). 

De asemenea, medicii nutriţionişti atrag atenţia asupra mesajelor legate de alimentele junk 

–food, care reprezintă un real pericol pentru sănătate. Toate aceste produse „frumos ambalate” 

ascund substanţe care dau peste cap metabolismul şi care creează grave dezechilibre. 

Dacă suntem într-un hipermarket şi dorim să achiziţionăm un  produs, de cele mai multe ori 

suntem influenţaţi de factorii externi. Vom evalua produsul respectiv în funcţie de ambalaj, marca 

şi, bineinţeles, de popularitatea acestuia. Cu toate că noi vrem să credem că achiziţionăm un produs 

datorită calităţilor sale, decizia noastră se bazează în mare parte pe modul în care produsul 

respectiv a fost promovat. 

Acelaşi suc, descris în alte cuvinte, cu altă etichetă şi purtând sigla unei alte mărci, va avea 

mereu alt gust. Acelaşi lucru este valabil pentru orice alt produs. Deşi ne place să credem că 

judecăm un produs după calităţile sale, îl judecăm de fapt "superficial".  

Concluzia este simplă: atunci când optăm pentru un produs sau altul, decizia noastră are la 

bază mai mulţi factori care nu au nimic de a face cu calitatea reală a produsului. Suntem influenţaţi 

de tot ceea ce subconştientul nostru adună pe parcursul timpului. Şi nu avem ce face! 
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TU CE PUI ÎN COŞUL TĂU? 

 

Prof. Ţicu Mirela 

Liceul Tehnologic ,,Ion Bănescu” Mangalia-Constanţa 

 

    O incursiune într- un supermarket poate fi o experienţă tentantă. Rafturile sunt pline de 

produse frumos şi colorat ambulate, iar mesajele de promovare sunt simple- ,, cel mai mic preţ”, 

,,natural”, ,,delicios”, ,,ambalaj economic”- şi uşor de reţinut, îndemnându- te să cumperi cât mai 

multe produse. Dacă ar fi să dăm crezare ambalajului, toate produsele ar trebui să fie sănătoase, 

hrănitoare, delicioase, absolut necesare şi să ne aducă doar beneficii pentru sănătate. De cele mai 

multe ori cădem în capcanele întinse de producători şi- în lipsa unei liste de cumpărături pe care să 

o urmăm cu stricteţe şi dând frâu liber poftelor- ne trezim la ieşirea din magazin cu o mulţime de 

produse ,,absolut necesare”, presupus sănătoase şi cu un buget deficitar. 

    Nu pot lipsi din coşul nostru de cumpărături lichidele, de la apa- plată sau minerală- la sucuri 

naturale- sau pretins naturale. Cum le alegem? Cum ştim care dintre ele sunt cu adevărat naturale 

şi sănătoase? Directorul Institutului de Cercetări Alimentare Bucureşti, prof. dr. Gheorghe 

Mencinicopschi, afirmă, în lucrarea sa ,,Noua ordine alimentară. Şi noi ce mai mâncăm?”, că pe 

ambalaj scrie tot ce vrem să ştim despre produsul pe care urmează să-l cumpărăm. Important este 

să-i citim corect eticheta.” 

 Pe eticheta produsului pe care dorim să îl cumpărăm se urmăresc mai multe categorii de 

indicatori: termen de valabilitate, eticheta compoziţională, eticheta nutriţională, menţiunile privind 

factorii alergeni, indicaţii de păstrare şi preparare pentru consum, coordonatele reale, precise ale 

fabricantului. De cele mai multe ori, etichetele produselor par scrise în limbi străine; multe 

informaţii, ingrediente necunoscute şi denumiri ştiinţifice. Chiar dacă nu înţelegem tot ceea ce 

citim, specialiştii ne sfătuiesc să nu cumpărăm un produs fără să citim eticheta. 

 Studiul de faţă îşi propune să analizeze informaţiile pe care le oferă consumatorilor etichetele 

de pe sticlele cu apă şi cu sucuri. Câteva consideraţii ştiinţifice privind rolul apei în organismul 

uman se impun în această etapă a demersului. 

 Deşi nu furnizează energie sau calorii, apa este indispensabilă în toate etapele nutriţiei.  

Ea joacă un rol important în digestie, în formarea secreţiei salivare, mestecarea şi inghiţirea hranei. 

Apa este masiv reprezentată în sucurile digestive, care asigură descompunerea alimentelor în 

părţile lor componente, joacă un rol important în eliminarea resturilor nedigerate din tubul 
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intestinal prin scaun, este mediul în care au loc reacţiile biochimice din organism. Ca o 

componentă majoră a sângelui, apa transportă substanţele nutritive în tot organismul şi elimină 

reziduurile chimice prin intermediul urinei. 

 Deşi nu furnizează organismului nici energie , nici vitamine, apa este un element vital in 

nutriţia organismului. Din punct de vedere al urgenţei, nevoia de apă a organismului se situează 

imediat după nevoia de oxigen. Statisticile Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii arată că peste 200 

milioane de oameni suferă din lipsa de apă potabilă. Cu adevărat, după cum spunea Leonardo da 

Vinci, apa este ,, seva vieţii pe pământ”. 

 În funcţie de etapa vieţii în care ne aflăm, corpul nostru conţine mai multă sau mai puţină 

apă. Astfel, nou născutul este alcătuit în proporţie de 80 % din apă. 

 La 30 de ani conţinutul hidric al omului este de 60%. La 70 de ani conţinutul hidric al 

corpului omenesc este de cca  46%. Compoziţia corpului nostru arată că apa ocupă un loc 

important în organismul nostru. Importanţa apei este reflectată şi în conţinutul în apă al diferitelor 

organe şi ţesuturi. 

 Astfel, în unele organe cu activitate intensă precum tiroida, splina, rinichiul şi creierul, apa 

atinge proporţii de până la  85%. Muşchii conţin apă în proporţie de 75 %, cartilajele 55 %, ţesutul 

gras 30 %. Chiar şi oasele au 20 % apă, iar dentina 10 %. Mai mult de jumătate din totalul de apă 

din organism se găseşte în celule, restul fiind repartizat în vasele sanguine şi limfatice, respectiv o 

mare parte în spaţiul dintre celule şi vase (spaţiul interstiţial). 

 Cel mai important rol pe care îl joacă apa în corpul nostru este cel de reacţie, de transport şi 

solubilizare. Alte roluri ale acestui lichid sunt cel de termoreglare, de lubrifiant şi emolient, de 

spălare şi călire a organismului. Fiecare fază a digestiei ar fi de neconceput fără apă. Sub forma 

salivei, apa ne ajută să mestecăm şi să înghiţim hrana. Sub forma sucurilor digestive ne ajută să 

descompunem alimentele în părţile lor componente şi apoi să le absorbim. Apa elimină resturile 

din tubul intestinal prin scaun. Fără apă nu am putea auzi, nu ne-am putea păstra echilibrul. 

Creierul şi măduva spinării sunt suspendate într-o cămaşă subţire de lichid care le protejează de 

cele mai multe şocuri accidentale. 

 O întrebare ne vine în minte citind informaţiile de mai sus: care este necesarul de apă al 

organismului? Răspunsul este simplu: necesarul total zilnic este egal cu pierderile totale. 

Organismul elimină zilnic 1000- 1500 ml de apă prin urină, aproape 500 ml prin perspiraţia 

insensibilă (vaporii eliminaţi din plămâni prin respiraţie), aproximativ 500 ml prin transpiraţie şi 

100- 150 ml prin materiile fecale. Pierderile totale de apă prin toate aceste căi, pe durata unei zile, 

însumează 2000- 2500 ml de apă. Aşadar, trebuie să îi dăm organismului o cantitate de apă egală 



 

 

„Stil de viață sănătos” – Revistă electronică pentru toate ariile curriculare                              

293 

 

cu cea pe care a pierdut-o. Trebuie să ţinem cont de faptul că o parte din aceste nevoi se asigură 

din alte surse decât apa de băut. În mod normal hrana conţine între 500- 750 ml de apă. Fructele şi 

legumele verzi sunt foarte bogate în apă (circa 80 %). De asemenea, în timpul arderilor din 

organism, se produc încă 300- 500 ml de apă ca produs secundar al metabolismului. Această apă 

este numită apa metabolică. Unele cercetări au arătat că setea este un indicator imperfect al 

nevoilor de apă ale organismului. Din acest motiv, în general, trebuie să bem mai multă apă decât 

simţim că avem nevoie.  

 Consumarea din abundenţă a apei permite organismului nostru să-şi îndeplinească funcţiile 

mai eficient. Reziduurile sunt mai uşor eliminate din organism. Apa consumată din abundenţă 

ajută la prevenirea infecţiilor, litiazei (pietrelor) biliare şi renale. Chiar problema constipaţiei este 

rezolvată în mare măsură dacă se bea mai multă apă. În caz contrar, se ajunge la deshidratare, iar 

consecinţele acesteia sunt dramatice; la pierderea a numai 10 % din conţinutul hidric total al 

corpului se observă o stare accentuată de slăbiciune. La pierderea a peste 20 % se instalează 

moartea. Aceste date sunt cu atât mai impresionante cu cât se apreciază că organismul poate pierde 

aproape în totalitate rezervele sale glucidice şi lipidice şi peste 80 % din cele de proteine, fără ca 

viaţa să fie ireversibil afectată. 

 Apa trebuie băută de- a lungul întregii zile. Există un singur interval de timp care face 

excepţie: înainte, în timpul şi imediat după mâncare, pentru a nu dilua sucurile digestive. Cu o 

jumătate de oră înainte de masă, enzimele digestive sunt secretate în sucul gastric, făcându-l apt 

pentru digestie. Orice cantitate de apă luată în acest timp, în timpul mesei sau în timp de 2 ore după 

ce ai mâncat, va dilua sucul gastric. Digestia va fi întârziată şi mai puţin eficientă. Cu cât hrana stă 

mai mult în sucurile diluate, este predispusă fermentării. Aşa apare disconfortul gastric. 

 Apa se bea cu înghiţituri mici, pe toată durata zilei. Dacă toată porţia de apă ar fi înghiţită 

într- o singură ,,doză”, acest lucru ar fi nu numai neplăcut, dar ar induce o eliminare rapidă de către 

rinichi a apei în exces. Astfel, apa nu ar avea timp să pătrundă în spaţiul interstiţial şi nu ar putea 

antrena decât o mică parte din produşii metabolici acumulaţi. 

 De multe ori se întâmplă ca apa să fie înlocuită cu alte lichide, cum ar fi băuturile 

răcoritoare, cafeaua, ceaiurile, băuturile alcoolice. Este adevărat că organismul poate să folosească 

apa şi din alte surse decât apa pură. Însă cele mai multe din sursele alternative de apă prezintă 

inconveniente. Băuturile răcoritoare au un conţinut mare de zahăr, contribuind astfel la creşterea 

riscului de obezitate. În plus, din cauza formei rafinate sub care se prezintă, zaharurile din băuturi 

pot să determine creşterea acidităţii stomacului, precum şi oscilaţii nedorite ale nivelului de zahăr 

din sânge. Coloranţii pot produce alergii, afecţiuni inflamatorii şi multe alte probleme de sănătate. 
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Cafeaua taie setea; de aceea, dacă beţi cafea, beţi şi un pahar cu apă. Cofeina deshidratează corpul. 

Anumite băuturi conţin acid fosfatic; acesta scade absorbţia calciului. Pentru fiecare băutură 

alcoolică, pentru fiecare ceaşcă de cafea, pentru fiecare pahar cu suc de fructe este indicat să bem 

un pahar de apă în plus. A bea apă este asemenea unui ,,duş” interior! 

 Cum alegem apa la hipermarket? Evident, ne ajută etichetele!  

Legislaţia naţională care face referire la etichetarea apelor minerale naturale este reprezentată de 

următorele documente: HG 1020/2005 pentru aprobarea normelor tehnice de exploatare şi 

comercializare a apelor minerale naturale; Ordinul 978/2006 privind etichetarea apei minerale 

naturale, utilizate in alimentaţia sugarului, în conformitate cu art.25 din HG 1020/2005; HG 

106/2002 privind etichetarea alimentelor, cu modificările şi completările ulterioare. 

 Conform HG 1050/ 2005, Art 19, cerinţele legate de etichetarea apei minerale naturale sunt 

următoarele: 

(1) etichetarea apelor minerale naturale trebuie să conţină următoarele informaţii obligatorii:  

a) menţionarea compoziţiei chimice, precizându-se constituenţii caracteristici; 

b) locul unde este exploatată sursa şi numele acesteia; 

c) indicarea eventualelor tratări; 

d) apele minerale naturale având o concentraţie de fluor mai mare de 1,5 mg/l vor avea specifica pe 

etichetă următorul avertisment: "Conţine mai mult de 1,5 mg/l fluor: produs nerecomandat 

consumului regulat al sugarilor şi copiilor sub 7 ani" . 

 Recipientele apelor minerale naturale care au fost tratate cu aer îmbogăţit cu ozon trebuie 

inscripţionate pe etichetă, în imediata apropiere a locului unde este menţionată compoziţia chimică 

a constituenţilor caracteristici, cu următorul text: "Apă supusă unei oxidări cu aer îmbogăţit cu 

ozon, conform unei tehnologii autorizate". 

Avertismentul  trebuie să fie amplasat în imediata apropiere a denumirii comerciale a 

produsului şi trebuie să fie scris cu caractere lizibile şi vizibile. În cadrul compoziţiei chimice 

menţionate pe etichetă se înscrie în mod obligatoriu conţinutul efectiv de fluor. 

 O denumire de localitate sau anumiţi termeni toponimici locali pot fi utilizaţi în cadrul 

denumirii comerciale, cu condiţia ca aceştia să se refere la o apă minerală naturală a cărei sursă 

este exploatată în locul indicat şi să nu inducă în eroare asupra locului de exploatare a sursei. Este 

interzisă comercializarea sub mai multe denumiri comerciale a apei minerale naturale provenite din 

aceeaşi sursă. 

 Dacă etichetele sau inscripţionările de pe recipientele în care sunt oferite spre vânzare apele 

minerale naturale includ o denumire comercială diferită de denumirea sursei sau a locului de 
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exploatare a acesteia, numele locului sau al sursei este redat cu caractere având dimensiunea de cel 

puţin o dată şi jumătate mai mare decât a caracterelor utilizate în denumirea comercială. 

 Pe ambalaje, etichete şi în publicitatea de orice fel este interzisă utilizarea denumirilor, 

denumirilor brevetate, a mărcilor comerciale sau de fabrică, a ilustraţiilor sau a altor simboluri care 

sugerează, în cazul unei ape minerale naturale, o caracteristică pe care apa nu o are, în special 

privind originea sa, data autorizării acesteia, rezultatele analizelor sau orice trimiteri similare la 

garanţiile de autenticitate. 

 Sunt interzise înscrierea şi utilizarea pe ambalaje, etichete şi în publicitatea de orice fel a 

indicaţiilor care atribuie unei ape minerale naturale proprietăţi referitoare la prevenirea, tratarea 

sau vindecarea unor boli umane. 

 Pe etichete pot fi înscrise indicaţii precum: "stimulează digestia", "poate facilita funcţiile 

hepato-biliare" sau indicaţii similare. 

 Aceeaşi HG 1020/2005 prevede, la ANEXA 3, menţiunile care pot fi înscrise pe eticheta 

produsului finit - apă minerală naturală: oligominerală sau slab mineralizată, (în cazul în care 

conţinutul de săruri minerale, calculat ca reziduu fix total, nu este mai mare de 500 mg/l), foarte 

slab mineralizată (când conţinutul de săruri minerale, calculat ca reziduu fix total, nu este mai mare 

de 50 mg/l), puternic mineralizată (când conţinutul de săruri minerale, calculat ca reziduu fix total, 

este mai mare de 1.500 mg/l). 

 Alte informaţii în funcţie de care ne putem alege apa minerală sunt cele legate de compoziţia 

chimică: hidrogencarbonatată (conţinutul de hidrogen-carbonat HCO3 este mai mare de 600 mg/l), 

sulfatată ( conţinutul de sulfaţi este mai mare de 200 mg/l), clorurată (conţinutul de clor este mai 

mare de 200 mg/l), calcică (conţinutul de calciu este mai mare de 150 mg/l), magneziană 

(conţinutul de magneziu este mai mare de 50 mg/l), fluorurată sau care conţine fluor( conţinutul de 

fluor este mai mare de 1 mg/l), feruginoasă (conţinutul de fier bivalent  este mai mare de 1 mg/l), 

acidulată (conţinutul de dioxid de carbon liber este mai mare de 250 mg/l),  sodică( conţinutul de 

sodiu este mai mare de 200 mg/l), corespunde pentru prepararea alimentelor destinate sugarilor, 

corespunde pentru regim sărac în sodiu - conţinutul de sodiu este mai mic de 20 mg/l, poate avea 

efect laxativ, poate avea efect diuretic.  

 Conform HG 106/ 2002, denumirea sub care se vinde produsul (ex. Apa minerală naturală), 

cantitatea netă şi data valabilităţii minime (a se consuma, de preferinţa, înainte de....) se înscriu pe 

etichetă în acelaşi câmp vizual. Toate aceste menţiuni sunt marcate vizibil, pentru a fi văzute cu 

uşurinţă, lizibil şi într-un mod care nu permite ştergerea. Acestea nu vor fi în nici un fel mascate, 

nu se inscripţionează în locuri obscure sau întrerupte prin inscripţii sau imagini. Mai trebuie 
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amintit că o apă minerală naturală, aşa cum se prezintă la sursă, nu poate face obiectul nici unei 

alte adăugări decât încorporarea sau reîncorporarea de dioxid de carbon. 

 Denumirea comercială şi locul de exploatare al sursei care se înscriu pe etichetă trebuie să fie 

aceleaşi cu cele care apar în Lista apelor minerale naturale din Romania, publicată în Jurnalul 

European în fiecare an. 

 În ceea ce priveşte sucurile, acestea conţin îndulcitori artificiali, care sunt mai dăunători 

decât zahărul. 5 grame de îndulcitori sunt echivalentul  unei linguriţe de zahăr. Îndulcitorii 

contribuie la creşterea numărului de calorii, dar nu şi la valoarea nutritivă. 

 Îndulcitorii artificiali cei mai cunoscuţi sunt aspartamul ( E 951), acesulfam K ( E 950), 

zaharina, ciclamaţii ( E 952) şi sucraloza ( E 955). Principalul efect advers al acestor îndulcitori 

este chiar apariţia obezităţii prin activarea senzorului de glucoză şi creşterea capacităţii intestinului 

de a absorbi mai mult zahăr. Practic, prin administrarea unui îndulcitor, păcăleşti creierul că îi oferi 

o porţie de zahăr şi creierul, pentru a primi zahărul promis, va creşte pofta de dulce.  

 Un alt pericol asupra căruia suntem atenţionaţi prin etichete este prezenţa nitratului de sodiu, 

utilizat drept conservant şi care prezintă un risc de cancer crescut. Specialiştii susţin că produsele 

care conţin nitriţi şi nitraţi ar putea interacţiona cu medicamente şi ar creşte riscul de cancer. 

 Coloranţii artificiali pun şi ei în pericol sănătatea. Aceşti aditivi nu cresc valoarea nutritivă. 

Se găsesc pe etichetele sucurilor cu arome de fructe, al bomboanelor şi al cerealelor, majoritatea 

adresate copiilor. 

 În concluzie, pentru a evalua calitatea unui produs şi raportul calitate/ preţ, înainte de a-l 

cumpăra, este absolut necesar să citim eticheta aplicată în mod obligatoriu pe ambalaj.  

 Atributele calitative, senzoriale şi nutriţionale depind de calitatea ingredientelor, aditivilor, 

aromelor utilizate în fabricarea produsului, precum şi de tehnologia de fabricaţie a acestuia. Când 

eşti pe cale să pui în coş ce vrei să bei, nu uita că tu eşti creatorul sănătăţii tale! 
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 O incursiune în cadrul unui supermarket poate fi o experienţă tentantă. Rafturile sunt pline 

de produse care mai de care mai frumos şi mai colorat ambalate, toate arată delicios. Mesajele de 

promovare sunt simple („cel mai mic preţ“, „natural“, „delicios“, „ambalaj economic“ etc.) şi uşor 

de reţinut, îndemnându-te să cumperi cât mai multe produse. La o primă vedere, dacă ar fi să dăm 

crezare ambalajului, toate produsele ar trebui să fie sănătoase, hrănitoare, delicioase, absolut 

necesare şi care ne aduc doar beneficii pentru sănătate.  

Citește codurile de pe fructe și legume! 

Să începem cu fructele și legumele… Pentru că şi ele au etichete. Ai observat că fructele și 

legumele de la supermarket au un cod de 4 sau 5 cifre? Și pe acestea trebuie să înveți să le citești! 

Nu este vorba despre codul de identificare a prețului, ci de un cod care îți spune dacă produsul 

respectiv este convențional, bio sau modificat genetic. De exemplu, un măr care are un cod format 

din 4 cifre este crescut în mod convențional și posibil contaminat cu pesticide sau substanțe 

fertilizante. Dacă mărul are un cod din 5 cifre, iar prima cifră este 9, atunci fructul este bio.  

Atenție la fructele sau legumele al căror cod începe cu cifra 8 – au fost modificate genetic! 

Pe ambalajul alimentului se urmăresc mai multe categorii de indicatori: termen de valabilitate, 

eticheta compoziţională, eticheta nutriţională, menţiunile privind factorii alergeni, indicaţii de 

păstrare şi preparare pentru consum, coordonatele reale şi precise ale fabricantului. 

Termenul de valabilitate 

Oferă informaţii necesare prospeţimii şi inocuităţii alimentului, cu efecte imediate şi directe 

asupra sănătăţii (intoxicaţii, toxiinfecţii alimentare). Niciodată nu cumpăraţi alimente cu termen de 

valabilitate depăşit sau dacă aveţi suspiciuni că termenul a fost modificat sau supraştampilat. Ideală 

ar fi urmărirea locaţiilor de depozitare şi corectitudinea asigurării alimentelor a unui climat propice 

păstrării integrităţii acestora. 

Citiţi cu atenţie datele menţionate pe etichetă de tipul „de consumat până la …“ sau „de 

consumat de preferinţă înainte de …“. Foarte importante pentru prevenirea alterării microbiene 

sunt şi durata congelării şi cea de preparare, indicaţiile de conservare şi preparare menţionate pe 

etichetă. 
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Eticheta compoziţională 

Este obligatorie conform legilor în vigoare şi trebuie să cuprindă lista ingredientelor, a 

aditivilor şi aromelor, în funcţie de ponderea utilizării lor în produs şi în ordine descrescătoare. 

Gramajul trebuie să fie corect trecut pe etichetă şi să corespundă realităţii. Toate componentele – 

inclusiv apa – trebuie să apară trecute pe etichetă. 

Aditivii alimentari de tip E-uri pot fi inscripţionaţi fie sub forma codului alfanumeric 

european (ex.: E 102), fie sub denumirea chimică (ex.: tartrazină). 

Nu știi ce înseamnă un ingredient? Gândește-te dacă mai cumperi sau nu! 

Pentru a putea evalua calitatea unui aliment şi raportul calitate/preţ, înainte de a îl cumpăra 

este absolut necesar să citim eticheta aplicată în mod obligatoriu pe ambalaj. Trebuie să ştim că 

atributele calitative senzoriale şi nutriţionale depind de calitatea ingredientelor, aditivilor, aromelor 

utilizate în fabricarea alimentului, precum şi de tehnologia de fabricaţie a acestuia (alimente supuse 

procesului de prăjire, cu adaos de sare şi grăsimi, în special grăsimi animale sau artificiale – 

margarină, alimente bogate în zaharuri). 

Pentru o cât mai bună alegere a produselor şi evitarea alimentelor cu potenţial alergen, evită 

aditivii cu denumiri greoaie. Unii producători evită să treacă denumirea alfanumerică de tip E 

tocmai pentru a nu speria consumatorul, trecând doar denumirea chimică. O menţiune este faptul 

că nu toţi aditivii sunt nocivi. Există şi coloranţi naturali de tipul celor obtinuţi din sfeclă roşie sau 

edulcoranţi obţinuţi din ştevie care sunt inofensivi din punctul de vedere al acţiunii asupra 

organismului. 

Există şi ingrediente menţionate în lista de ingrediente care însă pot avea un impact negativ 

asupra stării de sănătate: 

 caragenanul: este cunoscut sub denumirea de E 407 şi conţine factori co-cancerigeni. Acesta 

descompus în colon duce la factori cu acţiune procancerigenă. 

 dextroza: este o substanţă cu zaharuri cu absorbţie rapidă. Este bine să evitaţi consumul 

produselor care conţin dextroză pentru că pot contribui la apariţia diabetului. 

 siropul de porumb: este cunoscut şi sub denumirea de „high fructose corn syrup“. Reprezintă o 

formă de zahăr greu absorbabilă şi care favorizează depunerea de grăsimi, ducând în timp la 

creşterea nivelului de colesterol. 

 gelatina: colagenul este o gelatină din zgârci fără nici o proprietate nutritivă. Persoanele cu nivel 

plasmatic crescut al acidului uric ar trebui să nu folosească produsele care conţin gelatină pentru a 

evita apariţia unui atac de gută. 
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 nitriţii: pot determina afecţiuni tiroidiene, dar cel mai redutabil efect negativ este cel 

procarcinogenetic. 

 îndulcitorii artificiali: cei mai cunoscuţi sunt aspartamul (E 951), acesulfam K (E 950), zaharina, 

ciclamaţii (E 952) şi sucraloza (E 955). Principalul efect advers al acestor îndulcitori este chiar 

apariţia obezităţii prin activarea senzorului de glucoză şi creşterea capacităţii intestinului de a 

absorbi mai mult zahăr. Practic, prin administrarea unui îndulcitor păcăleşti creierul că îi oferi o 

porţie de zahăr şi creierul pentru a primi zahărul promis va creşte pofta de dulce. 

 uleiul vegetal parţial hidrogenat: este un ulei obţinut în urma unui proces de hidrogenare 

parţială, chiar dacă pe ambalaj poate apărea uneori scris „0% grăsimi trans”. 

Aditivi alimentari care produc cancer: E 131, E 142 , E 211, E 213, E 214, E 215, E 216, E 217, 

E 218, E 239, E 330 

Aditivi alimentari care afectează vasele de sânge: E 250, E 25, E 252 (nitriţi şi nitraţi) 

Aditivi alimentari care produc boli de piele:E 230, E 231, E 232, E 233 

Aditivi alimentari care atacă sistemul nervos: E 311, E 312 

Aditivi alimentari care pot produce tulburări digestive (indigestie, vomă, colici abdominale: E 

338, E 339, E 340, E 341, E 463, E 465, E 466, E 450, E 461, E 407 (caragenan – în îngheţată). 

Aditiv care distruge vitamina B 12: E 200 (acid ascorbic) 

Aditivi care determină afecţiuni intestinale: E 220, E 221 (metabisulfit de potasiu), E 222, E 

223 (metabisulfit de sodiu), E 224 (metabisulfit de potasiu) 

Aditivi care cresc nivelul de colesterol: E 320, E 321 

Alţi aditivi periculoşi: E 120, E 124 

Aditivi suspecţi (nitraţii şi nitriţii): E 121, E 141 (verde de briliant), E 150 (caramel), E 153, E 

171, E 172, E 240, E 241. 

Cei mai periculoşi aditivi alimentari: E 123 – este interzis în SUA şi în statele foste sovietice. Se 

găseşte în bomboane, jeleuri, dropsuri mentolate, brânzeturi topite, creme de brânză. E considerat 

cel mai puternic cancerigen dintre aditivi. În aceeaşi categorie se află şi E 110, care intră în 

componenţa dulciurilor (mai ales a prafurilor de budincă) colorându-le în acel galben. 

E 330 (acidul citric) – produce afecţiuni ale cavităţii bucale şi are acţiune cancerigenă puternică. 

Se găseşte în aproape toate sucurile din comerţ. 

E 102 (tartrazină) – alt colorant ce se găseşte în dulciuri şi budinci. Are acţiune cancerigenă. 

Menţionarea alergenilor 
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Dacă alimentul conţine ingrediente sau substanţe alergene (ex.: soia, arahide, lapte, ouă, muştar 

etc.) sau contraindicate celor cu intoleranţe alimentare (lactoză, gluten, fenilalanină etc.), acestea 

trebuie menţionate într-o etichetă distinctă. 

Eticheta nutriţională 

În cazul menţiunilor de sănătate, existente pe ambalajul unui aliment, eticheta nutriţională 

devine obligatorie (conform Regulamentului UE 1924-2006).  

Aceasta trebuie să prezinte conţinutul în nutrienţi raportat la 100 g de produs şi la o porţie. 

Eticheta nutriţională precizează valorile energetice şi cantităţile de grăsimi, glucide, proteine, 

vitamine, fibre alimentare şi săruri minerale exprimate procentual raportat la doza zilnică 

recomandată şi valoarea calorică. 

Cunoscând aceste date te poţi feri de câteva alimente care te pot înşela, crezând că vei 

cumpăra un produs sănătos potrivit pentru dietă: 

 cerealele rafinate: sunt produse intens prelucrate și bogate în zaharuri. Chiar dacă sunt îmbogăţite 

cu îndulcitori artificiali, în timp determină şi ele apariţia obezităţii. Aceste cereale sunt sărace în 

fibre şi minerale, putând avea efecte nocive asupra digestiei. Pentru o alimentaţie echilibrată sunt 

de preferat cerealele integrale de tip müsli. 

 sucurile din fructe „fără zahăr adăugat“: un suc natural conţine mai multe calorii faţă de unul 

sintetic (exceptând variantele light), dar chiar şi fructele au propriul lor conţinut de zahăr. De 

exemplu, un pahar de fresh de portocale are peste 100 kcal şi este sărăcit de fibre faţă de fructul în 

sine, determinând absorbţia zaharurilor mai rapid. O categorie de sucuri şi mai dăunătoare siluetei 

o reprezintă sucurile obţinute „din fructe naturale”. Aceste sucuri pot să nu conţină decât cantităţi 

infime din fructul respectiv, insignifiante drept aport nutriţional. Companiile producătoare sunt 

obligate să treacă fiecare ingredient, însă nu şi procentul în care se regăseşte fiecare ingredient. 

 dulciurile „diet“: aceste dulciuri nu sunt recomandate pentru persoanele care doresc să slăbească, 

ci pentru persoanele diabetice care nu pot metaboliza zahărul. Dacă vei citi eticheta vei descoperi 

că pot conţine o cantitate mai mare de calorii faţă de versiunea cu zahăr. 

 produsele cu multe ingrediente: dacă lista de ingrediente a unui produs este interminabilă şi nu 

ştii ce reprezintă majoritatea acestor ingrediente, mai bine abandonezi produsul la raft şi te 

orientezi spre altceva. 

 produse fără gluten: glutenul este o proteină care se găseşte în cereale precum grâu şi secară şi 

poate dăuna persoanelor care suferă de boală celiacă sau intoleranţă la gluten. Aceste produse sunt 

recomandate persoanelor care au nevoie de ele, nu sunt produse create pentru curele de slăbire. 
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Varianta de cereale fără gluten conţine o cantitate mai mică de fibre, dăunând astfel procesului de 

slăbire. În acest caz sunt indicate cerealele integrale pentru un aport echilibrat de fibre şi nutrienţi.  

 produse fără colesterol: dacă pe eticheta unui produs scrie că aportul de colesterol este zero nu 

înseamnă că nu are deloc colesterol. Produsele considerate ca fiind fără colesterol trebuie să aibă < 

2 mg per porţie, în timp ce produsele pe care se specifică un conţinut caloric redus au în realitate < 

25 mg per porţie. Colesterolul se găseşte doar în produsele de origine animală, fiind produs de 

ficat. Dacă observi astfel pe eticheta unui ulei vegetal „fără colesterol“, acest lucru nu are nici o 

importanţă de fapt. 

 produse organice: dacă la început aceste produse erau naturale, între timp acest lucru s-a 

modificat. Dacă un aliment este menţionat ca organic înseamnă că 95% din ingrediente nu au fost 

tratate cu pesticide. Dacă pe etichetă se specifică din ingrediente organice, atunci proporţia 

ingredientelor se reduce la 70%. 

Imaginile prezente pe etichetă 

Imaginile prezente pe etichetă trebuie să corespundă compoziţiei şi provenienţei materiilor 

prime utilizate. De exemplu, daca un iaurt conţine doar aromă de cireşe, eticheta nu trebuie să 

conţină o ilustraţie a fructului, pentru a nu induce în eroare cumpărătorul. 

Dacă se înlocuieşte un produs costisitor cu altul, eticheta trebuie să conţină această specificaţie. 

Dacă un produs conţine apă adăugată faţă de apa existentă normal în acest produs, acest lucru 

trebuie specificat pe etichetă. Un exemplu este cel al apei injectate în specialităţi de carne (jambon 

sau pui). 

În cazul preparatelor trebuie respectată denumirea de origine (şuncă de Parma, Şampanie, 

Cognac) şi reţetele originale veritabile. Când nu sunt respectate aceste cerinţe, alimentele suferă 

procese de falsificare. Prin falsificare se modifică în mod fraudulos raportul între componentele 

unui produs, fără a se adăuga alte substanţe. 

De multe ori nu dăm o importanţă adecvată citirii etichetelor, chiar dacă acestea conţin toate 

datele prevăzute de lege. Acest lucru se întâmplă datorită dificultăţilor în decriptarea și 

diferenţierea informaţiilor înscrise, practic în diferenţierea publicităţii de realitatea produsului. În 

continuare sunt enumerate cele mai frecvente 10 denumiri de pe etichetele alimentare: 

Conţinut redus de grăsime: produsul trebuie să conţină până în 3 g de grăsime per porţie 

sau per suta de grame de produs. 

Produs natural: alimentul nu are voie să conţină coloranţi, arome artificiale sau adaosuri 

sintetice. În cazul produselor de origine animală, acestea trebuie să fie cât mai puţin procesate. 

Produs organic: produsul trebuie să conţină minimum 95% ingrediente organice. 
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Light: produs cu conţinut redus de grăsimi (până în 50%), cu conţinut redus de calorii sau 

sare faţă de compoziţia produsului original. 

Fără colesterol: sub 2 mg de colesterol per porţie şi sub 2 g de grăsimi saturate per porţie. 

Grâu integral: produsul este făcut din 100% făină integrală de grâu. 

Multicereale: în compoziţia produsului intră mai multe tipuri de cereale, dar acest lucru nu 

garantează că aceste cereale sunt sănătoase sau integrale. 

Carne slabă: carne cu un conţinut mai mic de 10 g grăsime (dintre care maxim 4,5 g grăsimi 

saturate şi maxim 95 mg colesterol) la suta de grame. 

Conţinut redus de sare: produsul trebuie să conţină sub 140 mg de sodiu per porţie, adică 

10% din doza zilnică recomandată. 

Sursă bună de … : respectivul produs trebuie să conţină cel puţin 10% din vitaminele sau 

mineralele menţionate în etichetă. 

În condiţiile globalizării schimburilor de alimente şi în virtutea drepturilor consumatorului, 

hrana şi calitatea acesteia sunt priorităţi actuale şi stringente. Este foarte importantă o lectură a 

calităţii alimentului şi o informare adecvată asupra fiecărui produs înainte de a-l consuma. 
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CONCEPTUL BIO 

 

Prof. Venczel Diana 

Colegiul Tehnic ”Aurel Vlaicu” Baia Mare-Maramureş 

 

Motto: „ Hrana să fie medicamentul tău, şi nu medicamentul hrana ta.”  [ Platon ] 

 

Când pronunţăm cuvântul BIO ne găndim automat şi instinctiv la alimente. 

Acest concept care pe vremea bunicii era „ca la mama acasă”, azi îl găsim prin magazine 

specializate şi farmacii ca cel mai preţios aliment/produs. 

Tehnologia avansată de creştere a plantelor şi animalelor a dus la dispariţia “naturalului şi 

aşa  a pornit conceptul bio. 

BIO sau ORGANIC (În SUA şi în Canada, pentru aceste alimente este folosit termenul 

«organic», în Europa sunt folosiţi termenii de «natural» sau «bio-organic», iar în România se 

utilizează termenul «ecologic», fiindcă termenul de «natural» s-a degradat, nereprezentând în 

niciun caz un produs „bio”) este un concept care se impune de câţiva ani în lume, pornind de la 

continentul american şi ajungând la Europa vestică, ca un răspuns la alimentaţia obişnuită  cu 

organisme modificate genetic şi adaosuri de aromatizanţi şi coloranţi artificiali.  

Conceptul BIO însă înseamnă nu numai a mânca cât mai natural, ci şi a-ţi arăta respectul faţă 

de mediul înconjurător. Tot mai mulţi europeni îşi manifestă interesul faţă de acest concept. 

Ce înseamnă „a trăi bio”?  

Înseamnă să consumi alimente şi să foloseşti produse care au fost obţinute prin norme stricte, 

mai respectuoase faţă de mediul înconjurător.  

Obiectivul este protejarea ecosistemului, dar şi a organismului nostru.  

Dintre toate componentele unei vieţi sănătoase, alimentaţia este, probabil, cea mai 

importantă pentru că influenţează cel mai mult starea noastră de sănătate. Însă nu este totul. Felul 

cum ne îngrijim pielea, hainele pe care le alegem şi felul cum le curăţăm, totul contează dacă vrem 

să trăim bio.  

Un mod de viaţă bio presupune folosirea produselor organice în toate domeniile vieţii 

noastre, lucru care nu este deloc uşor. Care ar fi beneficiile acestuia?  

Ele sunt multe şi deloc de neglijat:  
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 Sănătatea - a trăi bio înseamnă a elimina din jurul nostru tot ce este artificial, chimic, procesat. 

Nici conservanţii, nici fertilizanţii, nici înălbitorii, nici pesticidele nu vor mai putea să pătrundă în 

corpul nostru. Ajunge să ne gândim la multitudinea de E-uri (conservanţi, coloranţi) pe care le 

înghiţim zilnic prin mâncare şi ne vom da seama că nu are cum să nu ne fie mai bine fară ele.  

 Protejarea planetei - agricultura tradiţională foloseşte pesticide, fertilizanţi şi alte substanţe care 

se scurg în pământ, apoi ajung în apă şi în aer, poluând la fel de mult ca deşeurile fabricilor. 

Agricultura bio nu foloseşte nimic din toate acestea, ceea ce înseamnă că ecosistemele şi 

biodiversitatea sunt încurajate şi protejate. Este chiar unul din scopurile agriculturii ecologice.  

 Bucuria de a trăi - alimentele bio au un gust mai intens şi mai plăcut, textilele sunt mai plăcute la 

atingere, cosmeticele sunt mai blânde, detergenţii lasă hainele mai moi. Produsele organice ne fac 

viaţa mai frumoasă şi mai plăcută, ajutându-ne să redescoperim bucurii aproape uitate: atingerea 

unei hăinuţe moi, gustul unei căpşuni adevărate, senzaţia unei creme cu adevărat hidratante. 

 Calitatea - produsele bio sunt verificate mai atent şi respectă reguli mai stricte, ceea ce înseamnă 

că sunt şi mai de calitate. Chiar dacă aparent sunt mai scumpe, ne ajută să economisim în multe 

feluri. În primul rând, vom da tot mai puţini bani pe medicamente şi vizite medicale, apoi hainele 

le vom schimba mai rar, cosmeticele necesare vor fi mai puţine. 

Conceptul BIO se extinde şi la alte categorii de produse, nu numai la alimente. 

1. Detergenţii - detergenţii de vase şi de rufe, înălbitorii, balsamurile de rufe, săpunurile de rufe, 

toate conţin substanţe chimice care nu sunt prea blânde nici cu pielea noastră, nici cu mediul. 

Detergenţii bio sunt făcuţi din substanţe naturale, care nu ne fac rău nici nouă, oricât de sensibili 

am fi, şi nici naturii, chiar dacă ajung, prin sistemul de canalizare, în râuri sau lacuri.  

2. Hainele - hainele bio sunt făcute din bumbac, cânepă sau alte textile obţinute în mod natural şi 

sunt vopsite, bineinţeles, cu vopseluri naturale, care nu irită şi nu provoacă alergii. 

3. Cosmeticele - cosmeticele bio sunt făcute numai din plante, fără parabeni, ftalaţi, uree sau alte 

substanţe periculoase pentru piele şi întregul organism. Sunt absolut necesare celor care vor o viaţă 

bio, pentru că toate chimicalele din cosmeticele clasice pot să treacă rapid în sânge, prin 

intermediul pielii. 

Cel mai important mi se pare că ar fi alimentele bio. 

Producerea unui aliment BIO impune cerinţele :  

 Alimentele bio sunt produse din ingrediente organice nemodificate genetic şi neîmbogăţite chimic  

 Cultivare pe soluri unde se folosesc doar îngrăşăminte naturale 

 Solurile să nu fie tratate cu  pesticide, ierbicide 
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 Animalelor care produc să nu li se administreze hormoni de creştere 

 Animalele să fie hrănite cu furaje bio (grîu, porumb, iarbă, etc.)  

 Carnea, ouăle şi laptele provin de la animale care nu sunt hrănite cu antibiotice sau hormoni pentru 

creştere 

 Produsele finite nu au conservanţi chimici 

 Termenul de garanţie în cazul produselor conservate natural este de multe ori mai mic, dar nu 

afectează consumatorul în niciun fel. 

Alimentele preparate (brânză sau iaurt) presupun utilizarea unor ingrediente bio 

metamorfozate prin procese naturale, lipsite de beneficiile adaosurilor chimice atât de dăunătoare. 

Mai mult, alimentele bio duc ecologicul până aproape de limitele superioare şi oferă o modalitate 

de ambalare ecologică şi fără conservanţi 

Numeroase studii arată superioritatea nutriţională a alimentelor biologice. Însă, din punct de 

vedere ştiinţific, acest lucru nu înseamnă că sunt mai bune pentru sănătate. Studiile clinice, 

desfăşurate pe o perioadă mare de timp, sunt necesare pentru dovedirea efectelor lor asupra 

sănătăţii.  

Dintre calităţile nutriţionale ale alimentelor BIO aş enumera: 

 Legumele bio conţin mai puţină apă decât legumele „clasice”. Ele sunt deci mai consistente, prin 

urmare sunt şi mai săţioase. Iata un atu dacă vrei să slăbeşti!  

 Alimentele bio au o consistenţă mai fermă, deoarece sunt mai puţin procesate şi au un conţinut de 

apă mai mic 

 Nutriţional produsele bio conţin un număr mai mare de oligoelemente 

 În ceea ce priveşte conţinutul de vitamine şi minerale, rezultatele diverselor studii se contrazic 

asupra acestui aspect, de aceea este dificil de tras o concluzie. Ultimul studiu a demonstrat că 

majoritatea fructelor şi legumelor bio conţin mai mulţi antioxidanţi (polifenoli, vitamina C şi E), 

reputaţi pentru diminuarea riscurilor de boli cardiovasculare şi cancere.  

 Conţinutul de grăsimi ale laptelui şi cărnii s-a dovedit că este mai mic la cele bio (acestea având un 

conţinut mai mare de grăsimi  benefice  (omega-3). 

 Cerealele şi cartofii bio conţin mai puţine proteine decât omologii lor convenţionali. În schimb, 

aceste alimente sunt mai bine echilibrate în aminoacizi, substanţe indispensabile pentru buna 

asimilare a nutrimentelor.  

 Cerealele bio conţin mai puţin gluten, lucru care le face să fie mai puţin alergene, un lucru extrem 

de important pentru cei care suferă de intoleranţă la gluten.  
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Cum ştim că un produs este BIO? 

Produsele sunt etichetate conform standardelor europene, eticheta fiind cartea de vizită a 

produsului bio. 

În Europa, pe etichetele produselor organice se pot observa logo-urile organismelor de 

certificare europene, responsabile cu verificarea acurateţii informaţiilor de pe ambalajele 

produselor organice şi cu stabilirea unui produs ca fiind ORGANIC, BIO sau BIO-ORGANIC. 

În urma aderării la Uniunea Europeană, România s-a aliniat la standardele europene, 

adoptând şi aceste criterii de certificare. Produsele organice, care vor fi prezente pe piaţa 

românească vor trebui să conţină pe ambalajele lor logo-urile organizaţiilor de certificare 

europene, BDIH, ECOCERT, BCS OKO GARANTIE, DEMETER, indiferent că sunt producători 

sau importatori. 

În România, spre deosebire de restul lumii, produsele bio sunt puţin accesibile. Dacă în 

vestul Europei şi peste ocean produsele bio au iscat o adevarată isterie printre consumatorii 

interesaţi de o viaţă sănătoasă şi o alimentaţie naturală, în România ne aflăm abia la inceputul, un 

început timid, al mişcării bio. Magazinele dedicate exclusiv produselor organice se pot număra pe 

degete şi funcţionează în special online, iar oferta e sărăcăcioasă. Ca să nu mai vorbim de preţurile 

uriaşe care descurajează instantaneu pe cei care ar dori să manânce mai sănătos. Ei sunt şi aşa 

puţini pentru că, la noi în ţară, nu există informaţii suficiente, nu există o cultură bio. 

Puţinii care au auzit de asemenea produse îşi imaginează că sunt rezervate exclusiv celor 

care nu duc grija zilei de mâine, deşi situaţia este neclară, agricultura bio la noi este relativ 

dezvoltată. Ceea ce se produce la scară mare se duce la export, dar mai este şi ceea ce cultivă 

ţăranii, în mod tradiţional. 

Cu toate acestea, mişcarea "bio” ia amploare pe zi ce trece. Raionul cu produse organice al 

supermarket-urilor se extinde, noi tipuri de produse organice apar în fiecare săptămână şi, în ciuda 

recesiunii, se deschid mereu magazine noi dedicate produselor bio.  

Chiar dacă nu reuşim să mâncăm în totalitate bio, ar trebui să încercăm să consumăm 

alimente cât mai naturale : 

1. să încercăm să evităm alimentele cu adaosuri de coloranţi, conservanţi artificiali. 

2. să încercăm evitarea produselor care conţin DEA, MEA, TEA, Petrolatum, idazolidinyl urea şi 

DMDM hydantoin, Isopropyl, Sodium lauryl sulphate (SLS ), PVP/VA copolymer, Padimate-O, 

Methyl, propyl, butyl şi ethyl paraben, talc, parfumuri sintetice, extracte modificate genetic. 

3. Chiar dacă alimente precum fructele sau legumele sunt aprobate ca fiind bio, este preferabil să le 

spălăm bine înainte de consum şi chiar să le curăţăm coaja.  
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4. Produsele bio au un aspect la fel de plăcut ca cele “chimicalizate”. Imaginea mărului bio, de mici 

dimensiuni şi care permite instalarea paraziţilor (viermi), este doar un mit amuzant.  

5. Majoritatea acestor alimente au un termen de valabilitate mai scăzut, dat fiind faptul că nu 

utilizează niciun produs de conservare, niciun tip de coloranţi.  

6. Chiar şi produsele bio trebuie să se încadreze însă într-un regim de viaţă echilibrat, variat, cu un 

conţinut permis de grăsimi şi zaharuri. Alimentele bio nu sunt o dietă în sine.  

În concluzie, ca o ironie, după secole de revoluţie tehnică, ne întoarcem la ceea ce spunea 

Hipocrat, marele medic al antichităţii, acum 2500 de ani:  

 

„Dacă reuşim să găsim pentru fiecare om echilibrul dintre alimentaţie şi exerciţiile fizice, 

astfel încât să nu fie nici mai mult, nici mai puţin, am reuşi să descoperim mijlocul de întreţinere 

al sănătăţii”. 
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DECLANŞAREA OBEZITĂŢII PRIN ALIMENTAŢIA NESĂNĂTOASĂ 

 

Prof. Verbinschi Adriana 

Colegiul Naţional “Octav Onicescu”-Bucureşti 

  

 Potrivit Organizației Mondiale a Sănătății, obezitatea este în creștere în rândul copiilor europeni. 

 În 2008, s-a estimat că 1 din 4 copii europeni cu vârsta cuprinsă între 6 și 9 ani era supraponderal sau obez. 

În 2010, raportul era de 1 la 3. UE propune consolidarea programelor destinate combaterii 

alimentației necorespunzătoare în rândul copiilor. Sub deviza „Să mâncăm sănătos pentru a ne simți 

bine”, programul va pune mai mult accent pe metodele prin care copiii pot fi învățați să mănânce mai 

sănătos și pe explicarea unor noțiuni cum ar fi producția alimentară și deșeurile generate. Printre măsurile 

propuse se numără, de exemplu, vizita la o fermă. În majoritatea țărilor, consumul de fructe, legume și lapte 

în rândul copiilor este în scădere. Preferințele copiilor se îndreaptă către produse alimentare cu grad înalt de 

prelucrare. În prezent, la programul de distribuire a laptelui în școli participă toate țările UE, majoritatea 

acestora luând parte și la programul de distribuire a fructelor (mai puțin Regatul Unit, Suedia și Finlanda). 

Participarea la noul program va fi, în continuare, opțională și țările UE vor avea posibilitatea de a alege 

alimentele pe care doresc să le distribuie. În țara noastră nu există încă programe guvernamentale viabile la 

nivelul instituțiilor școlare, care să promoveze în rândul elevilor un comportament alimentar riguros, astfel 

că obezitatea a luat amploare, tot mai mult tineri fiind supraponderali. 

Ca definiție, obezitatea este o stare a organismului care cântăreşte mai mult decât normal 

datorită unui conţinut ridicat de grăsime. Pentru a fi sănătos, raportul dintre înălţime şi greutatea 

corpului trebuie să se încadreze între anumite limite. Orice organism conţine grăsime care are 

roluri importante: rezervor de substanţe hrănitoare, protecţie împotriva frigului, protecţia organelor 

de şocuri mecanice etc. Dacă se acumulează în organism cantităţi mari de grăsime şi se instalează 

obezitatea, aceasta poate conduce la numeroase probleme de sănătate. 

Obezitatea are mai multe cauze. Unele sunt genetice, adică sunt moştenite de la părinţi. Aşa 

de exemplu se explică, de ce, dacă părinţii sunt obezi, şi copiii lor sunt adesea obezi. Alte cauze 

sunt legate de modul de viaţă şi de comportamentul alimentar. Aceste ultime cauze sunt de mare 

importanţă, deoarece un mod de viaţă sănătos poate corecta predispoziţia genetică pentru obezitate. 

Un adolescent care consumă prea multe alimente sau alimente foarte bogate în calorii, nu face 

mişcare şi nu se odihneşte suficient are toate şansele să devină obez. Pericolul obezităţii nu îi 

ocoleşte nici pe cei care în perioada adolescenţei nu sunt obezi, dacă nu îşi formează un 
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comportament alimentar sănătos. Ei sunt candidaţi siguri pentru obezitate când vor ajunge la vârsta 

maturităţii. 

 Ce înseamnă comportament alimentar nesănătos? Prin comportament alimentar nesănătos se 

înţelege nerespectarea principiilor dietei sănătoase. Aceste principii sunt cunoscute deja: varietatea, 

echilibrul şi cumpătarea. Lipsa mişcării în aer liber şi în sălile de gimnastică, preferinţa pentru 

petrecerea timpului în faţa computerului şi a televizorului sunt cauze pentru consumul redus de 

calorii al adolescenţilor. Dacă la aceste obiceiuri se adaugă apetitul pentru chipsuri, hamburgheri şi 

alte produse de tip fast-food consumate între mese şi pentru sucurile acidulate şi îndulcite, se poate 

înţelege ceea ce presupune un comportament alimentar nesănătos. Alimentele nesănătoase de tip 

fast-food conţin cantităţi mari de sare, aditivi alimentari (coloranţi şi E-uri cum este E 102) şi alte 

grăsimi care conţin multe calorii, dar sunt sărace în nutrimente şi fibre vegetale care asigură o bună 

digestie.  

 De asemenea, în urma consumului acestor tipuri de alimente nocive, pe lângă obezitate apar 

şi alte efecte negative: 

 Probleme de sănătate: diabet, boli de inimă, deformări ale oaselor şi articulaţiilor; 

 Probleme sociale: izolarea de ceilalţi tineri, jigniri din partea colegilor răuvoitori, dificultăţi 

întâlnite în integrarea într-un grup 

 Obezitatea poate fi combătută; astfel, aplicând câteva reguli simple şi eficiente, se poate avea 

o viaţa  mai sănătoasă: 

1. Alimentele. Este recomandat consumul de alimente sănătoase, predominant naturale, neprocesate 

şi în cantităţi adecvate taliei şi vârstei. De asemenea, nu trebuie uitat consumul de lichide( evitarea 

sucurilor acidulate) şi evitarea unor gustări nesănătoase între mese. 

2. Mişcarea. Este bine ştiut că trebuie acordat mai mult timp exerciţiilor fizice şi mişcării.  Mersul pe 

jos, plimbatul cu bicicleta, cu rolele sau urcatul scărilor în defavoarea liftului sunt activităţi care 

ajută la buna funcţionare a organismului şi întregesc un stil de viaţă benefic pentru sănătate. Din 

păcate, tinerii noștri preferă să stea mai mult timp în fața computerului, în detrimentul mișcării.  

3. Odihna. Nu trebuie uitat faptul că orele petrecute în faţa televizorului sau cu jocurile pe calculator 

în schimbul odihnei nu este recomandat, afectând sănătatea. Pentru un somn odihnitor sunt 

suficiente 8-9 ore; acest interval de odihnă asigură o cantitate suficientă de energie care ajută la o 

mai bună concentrare şi desfăşurare a activităţilor zilnice. 

4. Atitudinea. Sunt zile în care se întâmplă ca starea noastră de spirit să nu exceleze, dar este foarte 

important să avem o atitudine pozitivă şi să încercăm să înfruntăm problemele de rutină, fără a ne 

lăsa dominaţi de starea de stres care poate agrava starea de sănătate. 
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   O persoană care are o imagine de sine sănătoasă are o părere corectă despre cum arată şi 

poate recunoaşte corect aspectele plăcute şi neplăcute ale corpului său. 

 În schimb, o persoană care are o imagine nesănătoasă despre corpul său are o părere negativă 

despre corpul său şi îşi vede numai defectele, iar în unele cazuri îşi urăşte propriul corp. Aceste 

sentimente pot declanşa boli grave care se manifestă prin tulburări ale comportamentului 

alimentar, cum sunt reducerea exagerată a hranei sau a consumul exagerat al acesteia, asociate cu 

lipsa respectului faţă de sine şi nemulţumirea faţă de forma şi greutatea corporală. 

 Cele mai frecvente tulburări de comportament sunt: 

- anorexia 

- bulimia 

- obezitatea 

- mâncatul pe nerăsuflate, repede şi cu lăcomie, ceea ce în engleză este cunoscut sub numele de 

''binge-eating''. 

 Descoperite la timp, aceste boli pot fi tratate si vindecate. Tratamentul este însă complex şi 

de lungă durată, el implicând supravegherea şi îndrumarea medicilor specialişti; altfel, fiind 

netratate, aceste boli pot fi fatale. 

 Prin urmare, sănătatea este lucrul cel mai de preţ al omului şi astfel, trebuie să ne îngrijim de 

aceasta printr-un stil de viaţă corespunzător care obligatoriu trebuie să includă: o alimentaţie 

adecvată, efort fizic, odihna necesară şi mai presus de toate o gândire pozitivă.  

Prin promovarea în rândul tinerilor a unor programe educative, corecte din punct de vedere 

alimentar, se poate ca, în timp, să se obțină rezultate mulțumitoare și să avem un tineret mai activ 

și mai sănătos. 

 

Bibliografie: 

1. E. Crocnan, S. Chebici, I. Huţanu, Educaţie pentru sănătate, Editura Didactică şi Pedagogică, 

2008, Bucureşti 

2. http://ec.europa.eu/news/agriculture/140204_ro.htm 

3. www.doctorulmeu.net 

4. www.farmaciata.ro 

5. www.sanatate.cugetliber.ro 

 

 

 



 

 

„Stil de viață sănătos” – Revistă electronică pentru toate ariile curriculare                              

311 

 

ETICHETELE – CARTEA DE VIZITĂ A  PRODUSELOR 

Prof. Vișan Mioara 

Şcoala  Gimnazială ,,Mihai Eminescu” Roşiorii de Vede-Teleorman 

               

 Etichetele reprezintă cartea de vizită  a  produselor. Prea puţini oameni se obosesc să citească 

etichetele de pe produsele alimentare. Este un fapt. De cele mai multe ori alegerile se fac după 

pofte, inspiraţie de moment (sau lipsa acestuia), atractivitatea ambalajului, vreo reclamă văzută la 

tv sau preţ. Este ciudat să nu te intereseze ce cumperi, mai ales când vine vorba despre ceva ce vei 

introduce în gură, direct în organismul tău. O incursiune în cadrul unui supermarket poate fi o 

experienţă tentantă. Rafturile sunt pline de produse care mai de care mai frumos şi mai colorat 

ambalate, toate arată delicios. Mesajele de promovare sunt simple („cel mai mic preţ“, „natural“, 

„delicios“, „ambalaj economic“ etc.) şi uşor de reţinut, îndemnându-te să cumperi cât mai multe 

produse. La o primă vedere, dacă ar fi să dăm crezare ambalajului, toate produsele ar trebui să fie 

sănătoase, hrănitoare, delicioase, absolut necesare şi care ne aduc doar beneficii pentru sănătate. Şi 

astfel, în cazul în care nu ai o listă de cumpărături pe care să o urmezi cu stricteţe şi dai frâu liber 

poftelor, te trezeşti la ieşirea din magazin cu o mulţime de produse absolut necesare, presupus 

sănătoase şi cu un buget deficitar. Să începem cu fructele și legumele… Pentru că și ele au 

etichete. Ai observat că fructele și legumele de la supermarket au un cod de 4 sau 5 cifre? Și pe 

acestea trebuie să înveți să le citești! Nu este vorba despre codul de identificare a prețului, ci de un 

cod care îți spune dacă produsul respectiv este convențional, bio sau modificat genetic. De 

exemplu, un măr care are un cod format din 4 cifre este crescut în mod convențional și posibil 

contaminat cu pesticide sau substanțe fertilizante. Dacă mărul are un cod din 5 cifre, iar prima cifră 

este 9, atunci fructul este bio. Atenție la fructele sau legumele al căror cod începe cu cifra 8 – au 

fost modificate genetic! Pentru a putea evalua calitatea unui aliment şi raportul calitate/preţ, înainte 

de a îl cumpăra este absolut necesar să citim eticheta aplicată în mod obligatoriu pe ambalaj. 

Trebuie să ştim că atributele calitative senzoriale şi nutriţionale depind de calitatea ingredientelor, 

aditivilor, aromelor utilizate în fabricarea alimentului, precum şi de tehnologia de fabricaţie a 

acestuia (alimente supuse procesului de prăjire, cu adaos de sare şi grăsimi, în special grăsimi 

animale sau artificiale – margarină, alimente bogate în zaharuri, îndulcitori artificiali, conservanţi, 

coloranţi). 

 Pentru o cât mai bună alegere a produselor şi evitarea alimentelor cu potenţial alergen, evită 

aditivii cu denumiri greoaie. Unii producători evită să treacă denumirea alfanumerică de tip E 
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tocmai pentru a nu speria consumatorul, trecând doar denumirea chimică. O menţiune este faptul 

că nu toţi aditivii sunt nocivi. Există şi coloranţi naturali de tipul celor obtinuţi din sfeclă roşie sau 

edulcoranţi obţinuţi din ştevie care sunt inofensivi din punctul de vedere al acţiunii asupra 

organismului. Există şi ingrediente menţionate în lista de ingrediente care însă pot avea un impact 

negativ asupra stării de sănătate: 

 caragenanul: este cunoscut sub denumirea de E 407 şi conţine factori co-cangerigeni. Acesta 

descompus în colon duce la factori cu acţiune procancerigenă. 

 dextroza: este o substanţă cu zaharuri cu absorbţie rapidă. Este bine să evitaţi consumul 

produselor care conţin dextroză pentru că pot contribui la apariţia diabetului. 

 siropul de porumb: este cunoscut şi sub denumirea de „high fructose corn syrup“. Reprezintă o 

formă de zahăr greu absorbabilă şi care favorizează depunerea de grăsimi, ducând în timp la 

creşterea nivelului de colesterol. 

 gelatina: colagenul este o gelatină din zgârci fără nici o proprietate nutritivă. Persoanele cu nivel 

plasmatic crescut al acidului uric ar trebui să nu folosească produsele care conţin gelatină pentru a 

evita apariţia unui atac de gută. 

 nitriţii: pot determina afecţiuni tiroidiene, dar cel mai redutabil efect negativ este cel 

procarcinogenetic. 

 îndulcitorii artificiali: cei mai cunoscuţi sunt aspartamul (E 951), acesulfam K (E 950), zaharina, 

ciclamaţii (E 952) şi sucraloza (E 955). Principalul efect advers al acestor îndulcitori este chiar 

apariţia obezităţii prin activarea senzorului de glucoză şi creşterea capacităţii intestinului de a 

absorbi mai mult zahăr. Practic, prin administrarea unui îndulcitor păcăleşti creierul că îi oferi o 

porţie de zahăr şi creierul pentru a primi zahărul promis va creşte pofta de dulce. 

 uleiul vegetal parţial hidrogenat: este un ulei obţinut în urma unui proces de hidrogenare 

parţială, chiar dacă pe ambalaj poate apărea uneori scris „0% grăsimi trans”.  

Termenul de valabilitate 

Oferă informaţii necesare prospeţimii şi inocuităţii alimentului, cu efecte imediate şi directe 

asupra sănătăţii (intoxicaţii, toxiinfecţii alimentare). Niciodată nu cumpăraţi alimente cu termen de 

valabilitate depăşit sau dacă aveţi suspiciuni că termenul a fost modificat sau supraştampilat. Ideală 

ar fi urmărirea locaţiilor de depozitare şi corectitudinea asigurării alimentelor a unui climat propice 

păstrării integrităţii acestora. 

Citiţi cu atenţie datele menţionate pe etichetă de tipul „de consumat până la …“ sau „de 

consumat de preferinţă înainte de …“. Foarte importante pentru prevenirea alterării microbiene 
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sunt şi durata congelării şi cea de preparare, indicaţiile de conservare şi preparare menţionate pe 

etichetă.  

Eticheta compoziţională: Este obligatorie conform legilor în vigoare şi trebuie să cuprindă 

lista ingredientelor, a aditivilor şi aromelor, în funcţie de ponderea utilizării lor în produs şi în 

ordine descrescătoare. Gramajul trebuie să fie corect trecut pe etichetă şi să corespundă realităţii. 

Toate componentele – inclusiv apa – trebuie sa apară trecute pe etichetă.  

Aditivii alimentari de tip E-uri pot fi inscripţionaţi fie sub forma codului alfanumeric european 

(ex.: E 102), fie sub denumirea chimică (ex.: tartrazină).  

Menţionarea alergenilor: Dacă alimentul conţine ingrediente sau substanţe alergene (ex.: 

soia, arahide, lapte, ouă, muştar etc.) sau contraindicate celor cu intoleranţe alimentare (lactoză, 

gluten, fenilalanină etc.), acestea trebuie menţionate într-o etichetă distinctă.  

Eticheta nutriţională. În cazul menţiunilor de sănătate, existente pe ambalajul unui aliment, 

eticheta nutriţională devine obligatorie (conform Regulamentului UE 1924-2006). Aceasta trebuie 

să prezinte conţinutul în nutrienţi raportat la 100 g de produs şi la o porţie. 

 Eticheta nutriţională precizează valorile energetice şi cantităţile de grăsimi, glucide, proteine, 

vitamine, fibre alimentare şi săruri minerale exprimate procentual raportat la doza zilnică 

recomandată şi valoarea caloric. Cunoscând aceste date te poţi feri de câteva alimente care te pot 

înşela, crezând că vei cumpăra un produs sănătos potrivit pentru dietă: 

 cerealele rafinate: sunt produse intens prelucrate și bogate în zaharuri. Chiar dacă sunt îmbogăţite 

cu îndulcitori artificiali, în timp determină şi ele apariţia obezităţii. Aceste cereale sunt sărace în 

fibre şi minerale, putând avea efecte nocive asupra digestiei. Pentru o alimentaţie echilibrată sunt 

de preferat cerealele integrale de tip müsli. 

 sucurile din fructe „fără zahăr adăugat“: un suc natural conţine mai multe calorii faţă de unul 

sintetic (exceptând variantele light), dar chiar şi fructele au propriul lor conţinut de zahăr. De 

exemplu, un pahar de fresh de portocale are peste 100 kcal şi este sărăcit de fibre faţă de fructul în 

sine, determinând absorbţia zaharurilor mai rapid. O categorie de sucuri şi mai dăunătoare siluetei 

o reprezintă sucurile obţinute „din fructe naturale”. Aceste sucuri pot să nu conţină decât cantităţi 

infime din fructul respectiv, insignifiante drept aport nutriţional. Companiile producătoare sunt 

obligate să treacă fiecare ingredient, însă nu şi procentul în care se regăseşte fiecare ingredient. 

 dulciurile „diet“: aceste dulciuri nu sunt recomandate pentru persoanele care doresc să slăbească, 

ci pentru persoanele diabetice care nu pot metaboliza zahărul. Dacă vei citi eticheta, vei descoperi 

că pot conţine o cantitate mai mare de calorii faţă de versiunea cu zahăr. 
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 produsele cu multe ingrediente: dacă lista de ingrediente a unui produs este interminabilă şi nu 

ştii ce reprezintă majoritatea acestor ingrediente, mai bine abandonezi produsul la raft şi te 

orientezi spre altceva. 

 produse fără gluten: glutenul este o proteină care se găseşte în cereale precum grâu şi secară şi 

poate dăuna persoanelor care suferă de boală celiacă sau intoleranţă la gluten. Aceste produse sunt 

recomandate persoanelor care au nevoie de ele, nu sunt produse create pentru curele de slăbire. 

Varianta de cereale fără gluten conţine o cantitate mai mică de fibre, dăunând astfel procesului de 

slăbire. În acest caz sunt indicate cerealele integrale pentru un aport echilibrat de fibre şi nutrienţi.  

 produse fără colesterol: dacă pe eticheta unui produs scrie că aportul de colesterol este zero nu 

înseamnă că nu are deloc colesterol. Produsele considerate ca fiind fără colesterol trebuie să aibă < 

2 mg per porţie, în timp ce produsele pe care se specifică un conţinut caloric redus au în realitate < 

25 mg per porţie. Colesterolul se găseşte doar în produsele de origine animală, fiind produs de 

ficat. Dacă observi astfel pe eticheta unui ulei vegetal „fără colesterol“, acest lucru nu are nici o 

importanţă de fapt. 

 produse organice: dacă la început aceste produse erau naturale, între timp acest lucru s-a 

modificat. Dacă un aliment este menţionat ca organic înseamnă că 95% din ingrediente nu au fost 

tratate cu pesticide. Dacă pe etichetă se specifică din ingrediente organice, atunci proporţia 

ingredientelor se reduce la 70%. 

Coordonatele precise şi reale ale fabricantului 

Având aceste date, consumatorul are posibilitatea să facă o sesizare producătorului sau să 

solicite informaţii suplimentare despre produs. 

Imaginile prezente pe etichetă 

Imaginile prezente pe etichetă trebuie să corespundă compoziţiei şi provenienţei materiilor 

prime utilizate. De exemplu, daca un iaurt conţine doar aromă de cireşe, eticheta nu trebuie să 

conţină o ilustraţie a fructului, pentru a nu induce în eroare cumpărătorul. 

Dacă se înlocuieşte un produs costisitor cu altul, eticheta trebuie să conţină această 

specificaţie. Spre exemplu, margarina amestecată cu unt. 

Dacă un produs conţine apă adăugată faţă de apa existentă normal în acest produs, acest 

lucru trebuie specificat pe etichetă. Un exemplu este cel al apei injectate în specialităţi de carne 

(jambon sau pui). 

În cazul preparatelor trebuie respectată denumirea de origine (şuncă de Parma, Şampanie, 

Cognac) şi reţetele originale veritabile. Când nu sunt respectate aceste cerinţe, alimentele suferă 
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procese de falsificare. Prin falsificare se modifică în mod fraudulos raportul între componentele 

unui produs, fără a se adăuga alte substanţe. 

10 paşi pentru citirea etichetelor alimentare 

De multe ori nu dăm o importanţă adecvată citirii etichetelor, chiar dacă acestea conţin toate 

datele prevăzute de lege. Acest lucru se întâmplă datorită dificultăţilor în decriptarea și 

diferenţierea informaţiilor înscrise, practic în diferenţierea publicităţii de realitatea produsului. În 

continuare sunt enumerate cele mai frecvente 10 denumiri de pe etichetele alimentare: 

1. Conţinut redus de grăsime: produsul trebuie să conţină până în 3 g de grăsime per porţie sau per 

suta de grame de produs. 

2. Produs natural: alimentul nu are voie să conţină coloranţi, arome artificiale sau adaosuri sintetice. 

În cazul produselor de origine animală, acestea trebuie să fie cât mai puţin procesate. 

3. Produs organic: produsul trebuie să conţină minimum 95% ingrediente organice. 

4. Light: produs cu conţinut redus de grăsimi (până în 50%), cu conţinut redus de calorii sau sare faţă 

de compoziţia produsului original. 

5. Fără colesterol: sub 2 mg de colesterol per porţie şi sub 2 g de grăsimi saturate per porţie. 

6. Grâu integral: produsul este făcut din 100% făină integrală de grâu. 

7. Multicereale: în compoziţia produsului intră mai multe tipuri de cereale, dar acest lucru nu 

garantează că aceste cereale sunt sănătoase sau integrale. 

8. Carne slabă: carne cu un conţinut mai mic de 10 g grăsime (dintre care maxim 4,5 g grăsimi 

saturate şi maxim 95 mg colesterol) la suta de grame. 

9. Conţinut redus de sare: produsul trebuie să conţină sub 140 mg de sodiu per porţie, adică 10% 

din doza zilnică recomandată. 

10. Sursă bună de … : respectivul produs trebuie să conţină cel puţin 10% din vitaminele sau 

mineralele menţionate în etichetă. 

În condiţiile globalizării schimburilor de alimente şi în virtutea drepturilor consumatorului, 

hrana şi calitatea acesteia sunt priorităţi actuale şi stringente. Este foarte importantă o lectură a 

calităţii alimentului şi o informare adecvată asupra fiecărui produs înainte de a-l consuma. O atentă 

citire a etichetelor ar scuti multe persoane de o vizită la medic şi ar elimina medicaţia  

antialergenică. Şcoala are un rol foarte important în educarea elevilor în cunoaşterea cât mai  

multor aspecte în ceea ce priveşte necesitatea citirii etichetelor de pe ambalajele alimentelor în 

vederea  păstrării  sănătăţii – cel  mai de  preţ bun al oamenilor. 

Bibliografie: 

Cristian Popa, Etichetarea corectă a alimentelor prin exemple, Regulamentul (UE) nr.1169/2011 
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CE NE SPUN RECLAMELE ȘI ETICHETELE 

 

Prof. Vladu Elisabeta, prof. Ștefan Marina 

Liceul Tehnologic ”Ion Bănescu” Mangalia-Constanța 

 

 Teoretic, reclamele există doar pentru ca lumea să fie pusă la curent cu noile oferte. Așa cum 

spune și psihologul Cristina Dincu, ”îţi iei informaţia din ele şi apoi studiezi produsul şi vezi 

despre ce este vorba ”. Practic însă,  reclamele se folosesc de neuromarketing  un domeniu bazat pe 

principiile științifice care studiază deciziile luate de oameni cu ajutorul subconștientului. Acesta 

poate fi ușor influențat de mesaje subliminale, astfel încât ajungem să ”cumpărăm din instinct”, 

fără a ne mai obosi să citim etichetele. 

      Reclamele se folosesc de vizual și auditiv pentru un impact mai mare, apelează la motivația 

omului și apoi la nevoile acestuia. Doctorul Gheorghe Mencinicopschi este de părere că „toate 

reclamele se adresează emoţional, niciodată n-o să ni se spună în timpul unei reclame că acel 

aliment sau produs conţine o substanţă care ne-ar putea face rău”, așa că din grabă, și bazându-ne  

pe sinceritatea actorilor care fac reclamă la produsele respective, de cele mai multe ori cumpărăm 

diverse produse alimentare fără a ne gândi să aruncăm măcar un ochi pe etichetă (sunt destule 

persoane care nu verifică nici măcar termenul de valabilitate al produsului – își dau seama că 

acesta a expirat, abia când ajung acasă, iar dacă sunt destul de norocoși, înainte de a-l consuma și 

face indigestie). Tot Mencinicopschi spune că în unele alimente se găsesc substanțe care 

acționează în aceleași zone ale creierului în care acționează și drogurile („Alimentele sunt droguri, 

iar unele substanţe conţinute aduc consumatorul într-o stare compulsivă, caracteristică drogurile. 

Pur şi simplu nu-şi pot reprima dorinţa de consum“). 

 Societatea ne cere să ne încadrăm într-un anumit tipar: să arătăm bine, să mâncăm sănătos, 

iar reclamele profită de pe urma acestor cerințe. Psihologul Cristina Dincu afirmă că ”reclamele ne 

fac să fim consumatori. Ele induc ideea că dacă vei consuma un anumit fel de alimente vei avea un 

corp mai sănătos şi nu te vei îngrăşa”. Se folosesc de adevărul spus pe jumătate, astfel încât 

intervine autosugestia. Omul chiar are impresia că acel produs îi face bine. Dacă în reclamă se 

spune despre un produs că nu conține zahăr sau că nu îngrașă, atunci cumpărătorul nu se mai uită 

pe etichetă să vadă toate celelate substanțe nocive care iau locul zahărului sau nu contribuie la 

îngrășare. Cele mai periculoase sunt reclamele pentru produsele pentru copii, care îi induc pe 



 

 

„Stil de viață sănătos” – Revistă electronică pentru toate ariile curriculare                              

317 

 

părinți în eroare. Elena Tudor, medic nutriționist afirmă: ”Comercianţii ştiu că dacă mizează pe 

cuvintele sănătos, mare şi frumos, părinţii cad în capcană. De exemplu, reclamele la sucuri despre 

care se spune că pot înlocui o porţie de legume sau fructe, lucru total fals. Niciun suc de copii de 

pe piaţă nu este natural. Toate au zahăr şi nici vorbă să aibă aceleaşi beneficii ca un fruct sau o 

legumă. Alte reclame pe care eu le-aş interzice sunt cele la tot felul de iaurturi. La unele dintre ele 

se spune chiar că ajută sistemul imunitar şi previne răcelile, lucru fals. Niciun produs procesat şi 

făcut pe bandă nu poate face acest lucru. Mai ales că au şi gust foarte bun, gust care nu vine din 

nimic natural”. 

 O campanie agresivă fac şi companiile care promovează, mai ales iarna, tot felul de siropuri 

de imunitate naturiste. „În toate reclamele indiferent de marcă se merge pe ideea că dacă dai 

copilului acel sirop nu va mai răci. Este fals. Fiecare copil îşi face imunitatea într-o anumită 

perioadă de timp şi cu fiecare răceală organismul se fortifică. Aceste siropuri pot ajuta organismul 

să treacă mai uşor peste viroză, dar nu o pot preveni. Eu le recomand mămicilor să dea direct 

ingredientele naturale şi nu siropul gata făcut deoarece toate aceste produse au zahăr în compoziţie. 

Pot să le dea copiilor cătină, miere cu lămâie şi glicerină, propolis şi vitamina C“, a mai spus 

medicul Elena Tudor. 

Psihologul Daniel David explică modul în care acționează reclamele asupra minții umane: 

“Mintea umană funcţionează într-o manieră foarte vulnerabilă şi orice informaţie pe care o auzim 

prima dată e codată ca fiind adevărată. Abia într-o etapă următoare, care urmează la foarte scurt 

timp după aflarea informaţiei, omul analizează informaţia şi evaluează dacă este adevărată sau 

falsă. Oamenii au iluzia că atunci când numai după ce au analizat informaţia mintea lor o consideră 

adevărată, dar nu este aşa. Ceea ce fac producătorii de reclame este să creeze mecanisme prin care 

să blocheze acest pas II, de analiză a informaţiei şi atunci tot ceea ce promovează în reclame va fi 

perceput ca adevărat. Această blocare se face, de exemplu, dacă îmi dai informaţia subliminal, 

dacă îmi dai informaţia când sunt obosit sau neatent sau dacă îmi dai informaţia într-o manieră 

foarte complexă astfel încât îmi distrage atenţia şi nu mă pot concetra. Cei ce se ocupă de 

publicitate caută tehnici de a bloca pasul II, mizează pe ideea că informaţia pe care o afli pentru 

prima dată o codează drept adevărată”. Dacă reclamele nu devin ridicole și pot stârni curiozitatea, 

pot deveni un imbold să testezi produsul respectiv. 

 Pentru a putea evalua calitatea unui produs şi raportul calitate/preţ, înainte de a îl cumpăra 

este absolut necesar să citim eticheta aplicată în mod obligatoriu pe ambalaj. Trebuie să ştim că 

atributele calitative senzoriale şi nutriţionale depind de calitatea ingredientelor, aditivilor, aromelor 

utilizate în fabricarea alimentului, precum şi de tehnologia de fabricaţie a acestuia (alimente supuse 
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procesului de prăjire, cu adaos de sare şi grăsimi, în special grăsimi animale sau artificiale – 

margarină, alimente bogate în zaharuri, îndulcitori artificiali, conservanţi,coloranţi). 

 Pentru o cât mai bună alegere a produselor şi evitarea alimentelor cu potenţial alergen, 

trebuie să evităm aditivii cu denumiri greoaie. Unii producători evită sa treacă denumirea 

alfanumerică de tip E tocmai pentru a nu speria consumatorul, trecând doar denumirea chimică. O 

menţiune este faptul că nu toţi aditivii sunt nocivi. Există şi coloranţi naturali de tipul celor obtinuţi 

din sfeclă roşie sau edulcoranţi obţinuţi din ştevie care sunt inofensivi din punctul de vedere al 

acţiunii asupra organismului. 

 Există şi ingrediente menţionate în lista de ingrediente care însă pot avea un impact negativ 

asupra stării de sănătate: 

 caragenanul: este cunoscut sub denumirea de E 407 şi conţine factori co-cangerigeni. Acesta 

descompus în colon duce la factori cu acţiune procancerigenă. 

 dextroza: este o substanţă cu zaharuri cu absorbţie rapidă. Este bine să evităm consumul 

produselor care conţin dextroză pentru că pot contribui la apariţia diabetului.  

 siropul de porumb: este cunoscut şi sub denumirea de „high fructose corn syrup“. Reprezintă o 

formă de zahăr greu absorbabilă şi care favorizează depunerea de grăsimi, ducând în timp la 

creşterea nivelului de colesterol. 

 gelatina: colagenul este o gelatină din zgârci fără nici o proprietate nutritivă. Persoanele cu nivel 

plasmatic crescut al acidului uric ar trebui să nu folosească produsele care conţin gelatină pentru a 

evita apariţia unui atac de gută. 

 nitriţii: pot determina afecţiuni tiroidiene, dar cel mai redutabil efect negativ este cel 

procarcinogenetic. 

 îndulcitorii artificiali: cei mai cunoscuţi sunt aspartamul (E 951), acesulfam K (E 950), zaharina, 

ciclamaţii (E 952) şi sucraloza (E 955). Principalul efect advers al acestor îndulcitori este chiar 

apariţia obezităţii prin activarea senzorului de glucoză şi creşterea capacităţii intestinului de a 

absorbi mai mult zahăr. Practic, prin administrarea unui îndulcitor păcăleşti creierul că îi oferi o 

porţie de zahăr şi creierul pentru a primi zahărul promis va creşte pofta de dulce. 

 uleiul vegetal parţial hidrogenat: este un ulei obţinut în urma unui proces de hidrogenare 

parţială, chiar dacă pe ambalaj poate apărea uneori scris „0% grăsimi trans”. 

Pe ambalajul alimentului se urmăresc mai multe categorii de indicatori: termen de 

valabilitate, eticheta compoziţională, eticheta nutriţională, menţiunile privind factorii alergeni, 

indicaţii de păstrare şi preparare pentru consum, coordonatele reale şi precise ale fabricantului.  
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Uniunea Europeană a decis ca etichetele să fie scrise mult mai cinstit și pe înţelesul tuturor. 

Iar aditivii vor fi însoțiți tot timpul de avertismente în privința sănătății. 

Nici produsele care conţin calciu sau vitamine nu scapă. Dacă până acum ambalajele ne 

garantau că învelesc produse ce ne dau o sănătate de fier, de pe 14 decembrie 2013, vor fi obligate 

să ne spună doar adevarul. Pe etichete vom găsi inclusiv avertismente legate de ingredientele care 

pot dăuna organismului. 

Lista alcatuită de Uniunea Europeană cuprinde aproape 200 de avertismente pe înțelesul 

oricui. Aditivi, conservanți sau îndulcitori, totul trebuie să fie explicat pe etichetă, în funcție de 

efecte. Mineralelor și vitaminelor trebuie să li se treacă neapărat sursa de proveniență. 

      Producătorii inteligenți investesc în încrederea clienților pe termen lung și nu-și permit 

reclame sau etichete înșelătoare. Pentru ei mult mai de preț sunt certificările care, deși costă (și se 

obțin mult mai greu decât tipărirea unei etichete înșelătoare), atestă o calitate superioară produselor 

sau serviciilor respectivei firme. 

 În condiţiile globalizării schimburilor de alimente şi în virtutea drepturilor consumatorului, 

hrana şi calitatea acesteia sunt priorităţi actuale şi stringente. Este foarte importantă o lectură a 

calităţii alimentului şi o informare adecvată asupra fiecărui produs înainte de a-l consuma. 

 

 

Bibliografie: 

 -http://adevarul.ro/news/societate/pacaleala-reclame-convinge-cainii-cumparam-hrana-secretul-
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 - http://www.csid.ro/diet-sport/dieta-si-nutritie/citeste-cu-atentie-etichetele-11517738/ 
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CE NE SPUN RECLAMELE ŞI ETICHETELE 

 

Prof. Voiviciuc Eufrozina – Liliana 

Liceul Tehnologic ”Ion Bănescu” Mangalia-Constanța 

 

Atenție la ingredientele care îți afectează sănătatea ! 

 

 În condiţiile globalizării schimburilor de alimente şi în virtutea drepturilor consumatorului, 

hrana şi calitatea acesteia sunt priorităţi actuale şi stringente. Este foarte importantă o lectură a 

calităţii alimentului şi o informare adecvată asupra fiecărui produs înainte de a-l consuma. Prea 

puţini oameni se obosesc să citească etichetele de pe produsele alimentare. Este un fapt. De cele 

mai multe ori alegerile se fac după pofte, inspiraţie de moment (sau lipsa acestuia), atractivitatea 

ambalajului, vreo reclamă văzută la tv sau preţ. Unele alimente de pe rafturile magazinelor nu 

conţin nicio informaţie despre valoarea nutritivă a acestora, ingredientele sau aditivii utilizaţi la 

fabricarea produsului. 

    Componenţa produselor alimentare pe care le cumpărăm zi de zi a ajuns să fie o cutie a 

pandorei. Dacă unele au indicate pe ambalaj valoarea energetică, nutritivă, dar şi aditivii alimentari 

(cunoscuţi ca E-uri), altele ne comunică doar cât trebuie să scoatem din buzunar pentru a ne potoli 

pofta de mâncare. O incursiune în cadrul unui supermarket poate fi o experienţă tentantă. Rafturile 

sunt pline de produse care mai de care mai frumos şi mai colorat ambalate. La o primă vedere, 

dacă ar fi să dăm crezare ambalajului, toate produsele ar trebui să fie sănătoase, hrănitoare şi 

delicioase, absolut necesare şi care ne aduc doar beneficii pentru sănătate. 

 Pentru a putea evalua calitatea unui aliment şi raportul calitate/preţ, înainte de a îl cumpăra 

este absolut necesar să citim eticheta aplicată în mod obligatoriu pe ambalaj. Trebuie să ştim că 
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atributele calitative senzoriale şi nutriţionale depind de calitatea ingredientelor, aditivilor, aromelor 

utilizate în fabricarea alimentului, precum şi de tehnologia de fabricaţie a acestuia. 

 Pentru o cât mai bună alegere a produselor şi evitarea alimentelor cu potenţial alergen, evită 

aditivii cu denumiri greoaie. Unii producători evită să treacă denumirea alfanumerică de tip E 

tocmai pentru a nu speria consumatorul, trecând doar denumirea chimică. O menţiune este faptul 

că nu toţi aditivii sunt nocivi. Există şi coloranţi naturali de tipul celor obtinuţi din sfeclă roşie sau 

edulcoranţi obţinuţi din ştevie care sunt inofensivi din punctul de vedere al acţiunii asupra 

organismului. 

 SFECLA ROŞIE. Cunoscută pentru beneficiile sale încă din antichitate, sfecla roşie are în 

compoziția sa multe substanțe nutritive precum vitamina A, vitaminele B1, B2, B6, vitamina C, 

sodiu, calciu, sulf, cupru, fier, iod, potasiu şi antioxidanți. 

 

 Ştevia este un aliment vegetal cu reputaţia de „vindecător pentru organism”. Conţine 

glicozide, vitamine (A, D), fosfor, magneziu, proteine, fibre, carbohidraţi, zinc, potasiu, calciu. 

 

  În lista de ingrediente care însă pot avea un impact negativ asupra stării de sănătate se 

regăsesc urmatoarele : 

* caragenanul: este cunoscut sub denumirea de E 407 şi conţine factori co-cangerigeni. Acesta 

descompus în colon duce la factori cu acţiune procancerigenă. E 407. Caragenanul este o substanţă 

(carbohidrat) ce se găseste în mod natural în alge roşii şi este folosit ca emulsificator, stabilizator şi 

ca agent de îngroşare (E 407). Pentru a putea fi folosit ca aditiv alimentar, caragenanul este extras 
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din algele de mare comestibile, prezente în Oceanul Atlantic. Caragenanul afectează grav sistemul 

digestiv producând ulcer, cancer de colon şi inflamarea mucoaselor intestinale, are acţiune 

anticoagulantă şi este toxic pentru rinichi şi ficat. Caragenanul este folosit în: sosuri pentru salate, 

lapte cu arome (cacao, vanilie), carne procesată, brânză, îngheţată, smântână, iaurt, lapte de soia, 

lapte praf pentru copii, băuturi alcoolice, sosuri, budincă, şerbet, gemuri, jeleuri, produse de 

patiserie, plăcinte semipreparate etc.  

* dextroza: este o substanţă cu zaharuri cu absorbţie rapidă. Este bine să evitaţi consumul 

produselor care conţin dextroză pentru că pot contribui la apariţia diabetului. Dextroza glucid 

prezent atât în regnul animal, cât şi în cel vegetal şi care este principala sursa de energie a 

organismului, glucoza este un glucid simplu (nu poate fi descompus în mai multe alte glucide). 

alimentele conţin rar glucoza liberă (cu excepţia strugurilor), mult mai des glucoza inclusă în 

glucidele mai complexe (maltoza sau amidonul, de exemplu) care suferă acţiunea enzimelor din 

tubul digestiv, fiind transformate în glucoză. Dar glucoza poate, de asemenea, să fie sintetizată în 

cursul neoglucogenezei hepatice, suita de reacţii chimice care transformă în glucoză lipidele şi 

acizii aminaţi provenind din proteine şi acidul lactic.  

* siropul de porumb: este cunoscut şi sub denumirea de „high fructose corn syrup“. Reprezintă o 

formă de zahăr greu absorbabilă şi care favorizează depunerea de grăsimi, ducând în timp la 

creşterea nivelului de colesterol. Siropul de porumb bogat în fructoză este un îndulcitor 

controversat. Dacă unele voci susţin că nu este nimic în neregulă cu el, altele nu se grăbesc să îl 

declare tocmai inofensiv. Chiar dacă se spune ca siropul de porumb bogat în fructoză, consumat în 

cantităţi moderate, nu are efecte nocive asupra organismului, în realitate este imposibil să consumi 

o cantitate moderată din acesta! Siropul influenţează metabolismul, astfel încât persoana care îl 

consumă să simtă încontinuu dorinţa de a mânca tot mai mult. 

* gelatina: colagenul este o gelatină din zgârci fără nici o proprietate nutritivă. Persoanele cu nivel 

plasmatic crescut al acidului uric ar trebui să nu folosească produsele care conţin gelatină pentru a 

evita apariţia unui atac de gută. 

* nitriţii: pot determina afecţiuni tiroidiene, dar cel mai redutabil efect negativ este cel 

procarcinogenetic. Nitraţii (azotaţii) şi nitriţii (azotiţii) se folosesc pe scară largă, ca aditivi (E-uri), 

în industria alimentară, deşi s-a demonstrat toxicitatea lor. Nitritul de sodiu sau de potasiu, precum 

şi nitraţii (E 249, E 250, E 251, E 252) sunt utilizaţi pentru conservarea slăninii, cărnii, şuncii, 

mezelurilor şi a brânzeturilor, precum şi a mezelurilor, pateurilor, brânzei şi laptelui din soia. 

Nitriţii şi nitraţii sunt componenţi naturali ai solului, proveniţi din mineralizarea substanţei azotate 

de origine vegetală sau animală datorată în primul rând microorganismelor existente în sol. Parte 

http://www.sfatulmedicului.ro/dictionar-medical/glucid_3617
http://www.sfatulmedicului.ro/dictionar-medical/glucoza_3619
http://www.sfatulmedicului.ro/dictionar-medical/glucid_3617
http://www.sfatulmedicului.ro/Diabetul-Zaharat/calculeaza-aportul-de-glucide-din-racoritoare_893
http://www.sfatulmedicului.ro/Medicina-naturista/alimentele-care-reduc-stresul_1458
http://www.sfatulmedicului.ro/dictionar-medical/glucoza_3619
http://www.sfatulmedicului.ro/Boli-ale-inimii-si-vaselor/strugurii-reduc-presiunea-sangelui-si-imbunatatesc-functionarea-inimii-s_1900
http://www.sfatulmedicului.ro/Boli-intestinale/afectiuni-ale-sistemului-digestiv_580
http://www.bioterapi.ro/dictionar/index_alimentar/index_alimentarE.html
http://www.bioterapi.ro/dictionar/index_substante/index_substanteS.html#sodiu
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din ei sunt absorbiţi din rădăcinile plantelor şi servesc la sinteza proteinelor şi a altor compuşi cu 

azot, iar altă parte este antrenată de apele de suprafaţa şi de cele care traversează solul, regăsindu-

se în râuri, lacuri sau în pânza de apă freatică. Prin intermediul furajelor şi al apei nitriţii şi nitraţii 

ajung în organismul animalelor şi de aici în alimentaţia omului. 

 Nitraţii ca atare au o toxicitate mică. Prin reducerea acestora în organism se generează nitriţi 

şi nitrozamine, care sunt compuşi mult mai toxici, căci inhiba respiraţia tisulară şi fosforilarea 

oxidativă, reduc absorţia proteinelor, scad rezervele de vitamine (vitamina A, tiamina, acid folic) 

din ficat, determină transformarea hemoglobinei în methemoglobină, diminuându-se mult 

transportul oxigenului la celule şi ţesuturi.  Nitrozaminele sunt toxice, mutagene şi cancerigene 

puternice. Nitritul de potasiu (E 249). Fixator de culoare şi de conservare pentru carne; afectează 

capacitatea organismului de a purta oxigenul, efectul fiind o îngreunare a respiraţiei tisulare 

(anoxie), ameţeli, dureri de cap; este un potenţial cancerigen; nu este permisă utilizarea în 

alimentele pentru copii şi sugari. Nitritul de sodiu poate provoca hiperactivitate şi alte reacţii 

adverse, potenţial cancerigen, utilizarea sa este restricţionată în multe ţări; se poate combina cu 

substanţele chimice din stomac, dând naştere la nitrozamină. Nitritul de sodiu (E 250). Poate 

provoca hiperactivitate şi alte reacţii adverse, potenţial cancerigen, utilizarea sa este restricţionată 

în multe ţări; se poate combina cu substanţele chimice din stomac, dând naştere la nitrozamină. 

Nitratul de sodiu (E 251).  Se foloseşte atât la fabricarea acidului nitric, cât şi ca aditiv la produsele 

fermentate din carne. 

* îndulcitorii artificiali: cei mai cunoscuţi sunt aspartamul (E 951), acesulfam K (E 950), zaharina, 

ciclamaţii (E 952) şi sucraloza (E 955). Principalul efect advers al acestor îndulcitori este chiar 

apariţia obezităţii prin activarea senzorului de glucoză şi creşterea capacităţii intestinului de a 

absorbi mai mult zahăr. Practic, prin administrarea unui îndulcitor păcăleşti creierul că îi oferi o 

porţie de zahăr şi creierul pentru a primi zahărul promis va creşte pofta de dulce. 

* uleiul vegetal parţial hidrogenat: este un ulei obţinut în urma unui proces de hidrogenare 

parţială, chiar dacă pe ambalaj poate apărea uneori scris „0% grăsimi trans”.  Majoritatea uleiurilor 

vegetale folosite în alimentele procesate din comerţ conţin în special grăsimi polinesaturate ce 

oxidează uşor. Când sunt încălzite ele se transformă în substanţe toxice, inclusiv în grăsimi trans. 

Enzimele din organism adună acizii graşi modificaţi (pentru că ele asta fac- încep un proces de 

absorbţie a hranei de îndată ce am început să mestecăm) şi nu mai pot scăpa de ei, ceea ce poate 

duce la moartea celulelor; dacă mâncăm multe grăsimi trans disfuncţia celulară va fi cea care ne va 

omorî. Femeile gravide şi cele care alăptează trebuie să evite cu orice preţ grăsimile periculoase, 

tocmai pentru că ele transformă şi eventualele grăsimi bune consumate în produşi periculoşi- 

http://www.bioterapi.ro/dictionar/index_substante/index_substanteV.html#vitamina
http://www.bioterapi.ro/dictionar/index_substante/index_substanteH.html#hemoglobina
http://www.bioterapi.ro/dictionar/index_substante/index_substanteM.html#methemoglobina
http://www.bioterapi.ro/aparate_sisteme/stomac.html
http://www.bioterapi.ro/dictionar/index_substante/index_substanteN.html#nitrozamina
http://www.bioterapi.ro/aparate_sisteme/stomac.html
http://www.bioterapi.ro/dictionar/index_substante/index_substanteN.html#nitrozamina
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afectând astfel şi mama şi copilul. Există o legătură clară între grăsimile alterate şi cancer (şi multe 

alte boli grave ale generaţiei noastre). 

      Imaginile prezente pe etichetă trebuie să corespundă compoziţiei şi provenienţei materiilor 

prime utilizate. De exemplu, dacă un iaurt conţine doar aromă de caise, eticheta nu trebuie să 

conţină o ilustraţie a fructului, pentru a nu induce în eroare cumpărătorul. Dacă se înlocuieşte un 

produs costisitor cu altul, eticheta trebuie să conţină această specificaţie. Spre exemplu, margarina 

amestecată cu unt. Dacă un produs conţine apă adăugată faţă de apa existentă normal în acest 

produs, acest lucru trebuie specificat pe etichetă. În cazul preparatelor trebuie respectată denumirea 

de origine şi reţetele originale veritabile. Când nu sunt respectate aceste cerinţe, alimentele suferă 

procese de falsificare. Prin falsificare se modifică în mod fraudulos raportul între componentele 

unui produs, fără a se adăuga alte substanţe.  De multe ori nu dăm o importanţă adecvată citirii 

etichetelor, chiar dacă acestea conţin toate datele prevăzute de lege. Acest lucru se întâmplă 

datorită dificultăţilor în decriptarea și diferenţierea informaţiilor înscrise, practic în diferenţierea 

publicităţii de realitatea produsului. 

e-ul de pe produsele alimentare şi industriale reprezintă un fel de garanţie 

că în recipientul respectiv se găseşte o anumită cantitate de produs.             

   În concluzie, putem afirma că o etichetă cuprinde o mulţime de informaţii care te ajută să 

optezi pentru un anumit aliment, în funcţie de nevoile tale specifice, de dieta pe care  o urmezi, de 

starea de sănătate, de gusturi sau de preţ. Datele inscripţionate acolo te ajută să compari produsele 

similare ca să faci alegerea cea mai bună. 
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În ultimii ani factorii care ne influenţează sănătatea sunt din ce în ce 
mai nocivi şi mai agresivi. Dacă poluarea ne afectează sănătatea cu sau fără 
voia noastră, alimentaţia nesănătoasă, indiferenţa faţă de artă şi sport, 
sedentarismul ţin de noi înşine, de educaţia primită. De aceea, Proiectul 
Educativ Judeţean “Stil de viaţă sănătos” îşi propune educarea copiilor, dar 

şi a părinţilor în ideea creării unui mediu favorabil consumului alimentar 
sănătos şi a menţinerii unei stări optime de sănătate. 

Echipa de implementare a proiectului 


